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Gia đình, Một thứ
tốt đẹp
QUYỀN CÓ MỘT GIA ĐÌNH

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ

QUYỀN CON NGƯỜI
QUYỀN CÓ MỘT GIA ĐÌNH

Điều 16
Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn
và xây dựng gia đình mà không có bất kỳ sự
hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn
giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong
việc kết hôn, trong thời gian chung sống và
khi ly hôn.
Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự đồng
ý hoàn toàn và tự nguyện của cặp vợ chồng
tương lai.
Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã
hội, được nhà nước và xã hội bảo vệ.
LƯỢC GIẢN
Mọi người trưởng thành có quyền kết hôn
và xây dựng gia đình nếu muốn. Nam và nữ
có quyền bình đẳng như nhau trong hôn
nhân hay khi ly hôn. Không ai ép bạn kết
hôn được. Gia đình là đơn vị quan trọng
nhất của xã hội và nên được bảo vệ.

LỨA TUỔI: 6 – 10 tuổi
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ
1. Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội
2. Mỗi chúng ta đều có quyền sống với gia đình.
3. Những đơn vị gia đình thường giúp chúng ta
mạnh mẽ hơn bất kể cấu thành của gia đình là gì
4. Nếu gia đình của chúng ta không phải là một nơi
an toàn, mỗi chúng ta cần có quyền được trợ
giúp và được bảo vệ.
DỤNG CỤ và TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
• Gậy nói
• Sổ điểm danh
• Nội quy lớp học
• Phiếu ôn tập: Cắt trước giờ lên lớp
• Hình ảnh minh hoạt: một gia đình
• Hai bộ ảnh gia đình
• Poster nhỏ: Quyền có một gia đình
• Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau
(Here We Are Together)
• Quyền Con Người 16 và Quyền Trẻ Em 5

CÔNG ƯỚC VỀ

QUYỀN TRẺ EM
HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ
Điều 5
Các chính phủ nên tôn trọng các trách
nhiệm và quyền…của cha mẹ hay gia đình
để cung cấp định hướng và hướng dẫn phù
hợp để trẻ thực hành những quyền trẻ em
ghi trong Công ước này theo cách phù hợp
thống nhất với những năng lực đang phát
triển của trẻ.
LƯỢC GIẢN
Gia đình của bạn có trách nhiệm chính để
hướng dẫn bạn, để bạn lớn lên và phát triển
được khả năng của mình, bạn có thể học để
thực hành quyền của mình một cách đúng
đắn. Chính phủ nên tôn trọng quyền này.
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CHÀO ĐÓN (5 phút)
Gọi tên chào đón nhiệt tình từng em và ổn định chỗ ngồi cho các em
Trưng bày tất các poster nhớ hôm trước và nội quy lớp học ở chỗ dễ nhìn cho các em
Bài hát: Here We Are Together
(Nhạc và lời ở cuối bài này)
Nếu quí vị không biết nhạc, hãy tự phổ nhạc cho lời bài hát. Nếu điều đó vẫn còn quá phức tạp,
thì hãy bỏ qua bài hát này và hát một bài nào đó khác đầy nhiệt huyết và quen thuộc với trẻ em.
Hoạt động khởi động: Cô/thầy sẽ cùng đi bộ đồng hành với em
Hãy nói: Các em còn nhớ bài thơ lần trước chúng ta đã học không? Cô/thầy sẽ đọc trước và sau
đó chúng ta cùng đồng thanh đọc lại kèm cả chuyển động nữa nhé.
Thầy/cô:

Chỉ tay vào trẻ và nói, “Nếu bạn không đi được như những người khác …”
Lắc lư vai và giơ cao tay: “một vài người xa lánh bạn
Lắc lư ngón tay ra hiệu “Không” và nói “Nhưng tôi sẽ không, sẽ không!”

Hãy nói: Được rồi, nào giờ chúng ta cùng đồng thanh và làm theo nhé
Nếu bạn không đi được như những người khác
Một vài người xa lánh bạn
Nhưng tôi sẽ không! Sẽ không!
Hãy hỏi: Các em có nhớ đoạn tiếp không nào?
Nếu bạn cần giúp thắt dây giầy (chỉ xuống dưới bàn chân mình)
Ai đó không ở đó giúp bạn được
Hãy nói: Rồi bây giờ chúng ta cùng đồng thanh nhé
Nếu bạn cần ai giúp thắt dây giày (chỉ xuống dưới bàn chân mình)
Ai đó không ở đó giúp bạn
Nhưng tôi sẽ! tôi sẽ!
Hãy nói: Tốt lắm! Chúng ta nên luôn sẵn sàng bảo vệ người khác trước sự phân biệt đối xử.
Câu đó ÔN TẬP: Các câu hỏi để trong 1 chiếc giỏ (10 phút)
Trước khi lớp bắt đầu: Hãy cắt mảnh giấy nhỏ ghi câu hỏi từ PHIẾU ÔN TẬP ở cuối bài. Gấp
chúng làm đôi và cho vào một cái bát hay một cái giỏ để các em không nhìn thấy câu hỏi trước.
Thể lệ chơi: Chia lớp thành hai nhóm, ví dụ một nhóm nam và một nhóm nữ (hay bất kỳ cách chia
nào khác cũng được).
•

Hãy nói: Cô/thầy sẽ đếm đến 3. Trước khi cô/thầy đến 3, các bạn nữ di chuyển sang bên
phải và xếp thành một hàng, các bạn nam sang bên trái và xếp thành hang. Nào, 1, 2, 3 (sau
khi các em xếp hàng xong, hãy nói “Tốt lắm”)

•

Mỗi đội hãy chọn ra một em, và tung đồng xu hay bốc thăm xem đội nào chơi trước.

•

Người đầu tiên nhặt câu hỏi từ giỏ và đưa cho thầy/cô đọc to lên.
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•

Em đó có thể tự trả lời câu hỏi hoặc nếu em ý không biết câu trả lời thì có thể gọi người khác
trong nhóm giúp trả lời.

•

Nếu em biết câu trả lời đúng hay bạn cùng đội biết, thì đội đó được cộng 1 điểm, và sau đó
đến lượt đội kia bốc câu hỏi.

•

Nếu không ai trong đội có câu trả lời, thì đội kia được cơ hội trả lời. Nếu họ trả lời đúng thì
đội đó được 1 điểm. Nào bây giờ đến lượt đội kia chọn câu hỏi.

•

Nếu không ai có câu trả lời đúng, thì người điều phối trò chơi sẽ đứng ra trả lời, như vậy thì
không đội nào được điểm và trò chơi tiếp tục.

•

Đội được nhiều điểm là đội chiến thắng.

•

Chơi qua chơi lại giữa hai đội một cách nhanh chóng thì phần ôn tập này không mất nhiều
thời gian.

•

Nếu cuối vẫn còn thừa câu hỏi, thì cất chúng đi để đến cuối bài sử dụng hoặc giành cho một
dịp khác.

GIỚI THIỆU (5 phút)
Hãy cho các em xem bức ảnh một gia đình.
Hãy hỏi: Các em nhìn thấy gì ở bức ảnh này? (Một gia đình)
•

Có phải ai cũng phải sống trong một loại hình gia đình như nhau không? (Không.)

•

Em đang sống trong loại hình gia đình nào? (Hãy gọi 3 hay 4 em trong lớp mô tả gia đình của
mình.)

Hãy giải thích: Không phải tất cả mọi đứa trẻ đều sống trong các loại hình gia đình như nhau.
•

Một số sống trong một gia đình có cả mẹ và cha, số khác lại chỉ có cha hoặc mẹ hay một số
bạn khác là con nuôi hay có bạn thì sống với hai người mẹ hay hai người cha, hay một số bạn
sống với ông bà. Một số bạn sống ở Ấn độ hay Nhật bản hay Anh. Trên thế giới có nhiều loại
hình gia đình khác nhau.

•

Chúng ta sẽ chơi một trò chơi gọi là “Hãy tập trung vào Gia đình”, và chúng ta cùng xem liệu
chúng ta có thể ghép các loại hình gia đình khác nhau.

Hoạt động: Tập trung vào Gia đình
(10 phút)
Trước giờ lên lớp, hãy cắt những bức ảnh trong cả hai bộ ảnh “Những tấm hình gia đình”, cắt
sao cho chúng có kích thước bằng nhau.
Hãy cho các em các tấm thẻ khác nhau khi quý vị đặt tên các loại hình gia đình (Gia đình mẹ đơn
thân, ông bà, những đứa trẻ, gia đình theo chuẩn truyền thống …)
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Thể lệ chơi: Chia các em thành hai nhóm hay đội mới, ghép cả nam và nữ với nhau. Đánh số thứ
tự cho từng em: 1, 2, 1, 2 …cho đến khi tất cả các em đều có số. Hãy chọn các em số 1 vào một
đội, các em số 2 vào một đội.
•

Hãy sử dụng cả hai bộ thẻ, trộn chúng lại với nhau và đặt tất cả các thẻ bài lên trên bàn hay
một bề mặt phẳng.

•

Người chơi đầu tiên của Đội A bắt đầu trò chơi lật một tấm thẻ bài lên và đặt tên cho bức
hình trên tấm thẻ bài đó (ví dụ là bố đơn thân, ông bà và trẻ…).

•

Người chơi lật tấm thẻ bài thứ 2, đặt tên cho bức hình đó và quyết định liệu thẻ bài thứ 2 này
có khớp không. Nếu khớp, Đội A giữ cặp thẻ bài đó. Nếu không khớp, thì người chơi thứ
nhất này lật úp thẻ bài hạ xuống.

•

Tiếp theo người chơi thứ 1 của Đội B đi tìm một cặp thẻ bài gia đình, theo thể lệ như người
trước. Nếu em đó tìm được thẻ bài khớp, thì đội này được giữ lại cặp thẻ bài. Nếu không
người chơi lại lật ngược thẻ bài hạ xuống.

•

Những người chơi còn lại cứ lần lượt lật thẻ bài tìm ra những cặp thẻ bài khớp nhau.

•

Người chơi của cả hai đội không được trợ giúp người đang chọn thẻ.

•

Lưu ý trẻ thật tập trung nhớ vị trí những tấm thẻ bị loại vì không khớp.

•

Đội tìm được nhiều cặp thẻ khớp sẽ là đội chiến thắng!

Hãy thảo luận
(10 phút)
Hãy hỏi: Để hạnh phúc và an toàn có phải tất cả chúng ta đều xuất thân từ cùng một loại hình gia
đình không? (Không.)
Hãy giải thích: Các gia đình đều quan trọng bất kể là loại hình gia đình nào. Những người soạn
thảo Tuyên bố Quốc tế về Quyền con người cũng nhận định rằng gia đình là quan trọng.
•

Hãy cùng đọc một điều khoản quan trọng trong Tuyên bố này và xem trong đó nói gì nhé.

•

Cô/thầy sẽ đọc và muốn các em lắng nghe một từ quan trọng nhé. Gợi ý là từ đó bắt đầu
bằng vần F.

•

Hãy giơ tay nếu các em nghe được từ đó.

Hãy đọc phần cuối trong Điều khoản 16 (hay hãy hỏi nếu em nào đó có thể đọc to lên):
Gia đình là một phần cơ bản của xã hội và chính phủ nên bảo vệ.
Hãy hỏi: Từ đó là gì nào? (Cơ bản – Fundamental)
•

Nào chúng ta cùng đồng thanh nhắc lại nhé.

Hãy hỏi: Từ này có nghĩa là gì?
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Hãy giải thích: “Cơ bản-Fundamental” có nghĩa là nó là nền tảng, là phần quan trọng nhất của xã
hội.
•

Hãy cùng đọc lại nào và thay từ “Cơ bản – fundamental” thành từ “quan trọng nhất”.
Gia đình là một phần quan trọng nhất của xã hội và chính phủ nên bảo vệ.

•

Hãy đọc theo cô/thầy: Gia đình là một phần quan trọng nhất của xã hội. . .
(Trẻ nhắc lại cụm từ.)

•

Và chính phủ nên bảo vệ (trẻ nhắc lại phần này của câu.)

•

Nào giờ thì chúng ta cùng đồng thanh nhé:
Gia đình là một phần quan trọng nhất của xã hội và chính phủ nên bảo vệ

•

Chúc mừng các em. Gia đình thực sự là một điều tốt đẹp.

PHÁT TRIỂN
Hãy giải thích: Hôm nay chúng ta sẽ nói về cách chúng ta có thể cùng nhau phối hợp trong một
gia đình để giải quyết các vấn đề.
Hoạt động: Nút thắc con người (10 phút)
Thể lệ chơi: Hãy mời các em đứng thành vòng tròn, vai chạm vai.
•

Mời các em nhắm mắt lại và di chuyển chậm về phía trung tâm của vòng tròn, giơ hai tay về
phía trước, xoay tay để nắm bàn tay của người bên cạnh.

•

Hãy giữ mắt nhắm cho đến khi có tín hiệu cho phép mở mắt.

•

Đảm bảo mỗi trẻ đều đang nắm tay của hai người cạnh mình.

•

Hãy yêu cầu các em mở mắt, và giải thích giờ các em tháo tay và tạo thành một vòng tròn mà
không bị buông tay.

•

Hãy quan sát đảm bảo không ai bị đau và chỉ can thiệp giúp đỡ khi thật sự cần thiết.

Nếu có hơn 10-12 người chơi, quý vị có thể tạo thành hai nhóm và tổ chức cuộc thi giữa hai
nhóm. Nhóm thứ nhất hoàn thành xong có thể sang giúp nhóm thứ 2.
Sau khi mọi người “đã tháo nút thắt”, mời các em trở về vị trí ngồi của mình.
Hãy hỏi: Các em đã từng muốn từ bỏ hay nghĩ là mình sẽ không thể tháo nút thắt được không?
•

Thủ thuật hay kế hoạch nào hiệu quả trong việc tháo nút thắt?

•

Nếu chúng ta chơi lại lần nữa, em muốn cố gắng tháo nút thắt nhanh hơn bằng cách nào?

•

Cách tốt nhất phối hợp trong một nhóm là gì?
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•

Trò chơi này giống như trong một gia đình như thế nào?

(Hiệu đính từ: Bộ công cụ hướng dẫn chơi công bằng, Hoạt động số 36. Equitas – Trung tâm Nhân quyền
quốc tế, 2008)

Thảo luận (5 phút)
Hãy cho các em xem lại hình ở Bài 1 về các Điều khoản trong Tuyên bố Quốc tế về Quyền con
người.
Hãy giải thích: Hãy nhớ lại những bình hình về Tuyên bố Quốc tế về Quyền con người?
•

Người nam và người nữ những người viết Tuyên bố Quốc tế về Quyền con người tất cả đều
tin tưởng là gia đình là nơi tốt đẹp nhất để nuôi nấng những đứa trẻ.

Hãy hỏi: Các em có nhớ họ nói gì về sự bảo vệ này không? (Xã hội và chính phủ nên bảo vệ gia
đình.)
•

Ai được cho là phải bảo vệ gia đình?
(Tất cả mọi người – bởi vì đó là xã hội – tất cả chúng ta, bao gồm cả chính phủ.)

Hãy cho các em xem lại bức hình một gia đình (hay một bức hình của một gia đình khác nếu
muốn).
Hãy giải thích: Những người viết Công ước về quyền trẻ em cũng nghĩ rằng gia đình là quan
trọng, và họ nói rằng trẻ em có quyền được cha mẹ nuôi nấng trừ khi đó là điều không an toàn.
Hãy đọc Điều khoản 9 trong CRC (hay hỏi nếu có em nào muốn thay cô/thầy đọc to).
Bạn có quyền được cha mẹ nuôi nấng trừ khi điều đó không an toàn hay không thể.
Hãy hỏi: Tại sao bạn nghĩ gia đình là nơi tốt đẹp nhất cho bạn lớn lên? Bạn có người yêu thương
mình và chỉ dạy mình làm thế nào cho đúng đắn.)
KẾT LUẬN (5 phút)
Giơ tờ poster nhỏ lên: Quyền có một Gia đình
Hãy hỏi: Có ai nhớ từ “cơ bản – fundamental” nghĩa là gì? (Quan trọng nhất)
•

Phần quan trọng nhất hay cơ bản của xã hội là gì? (Gia đình).

Hãy đặt chiếc poster nhỏ này cùng các tờ poster khác và cùng các em xem lại chúng một lần
nữa trước khi kết thúc bài học.
Hãy giải thích: Hãy nhớ, gia đình của mọi người là một điều tốt đẹp. Đó là điều đặc biệt vì nó
thuộc về các em. Tất cả chúng ta khác nhau ở nhiều cách nhưng tất cả chúng ta đều giống
nhau vì tất cả chúng ta có nhu cầu và có quyền con người giống nhau. Tất cả chúng ta là một
phần quan trọng của xã hội.
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THỬ THÁCH
Hãy nói: Hãy tìm một thứ gì đó các em có thể làm để giúp đỡ gia đình trong tuần này, thậm chí
chỉ là một việc nhỏ và hãy làm nhé!
•

Hôm nay khi các em về nhà, hãy nói với gia đình là em yêu gia đình nhé.

•

Hẹn gặp các em tuần tới. Cô/thầy đã bắt đầu nhớ các em rồi đấy!

GỢI Ý CHO THẦY/CÔ: Đảm bảo là các em cảm thấy thoải mái và không bị trêu trọc khi nói về
những loại hình gia đình khác biệt hay không thông thường. Hãy nhấn mạnh vào sự bao dung,
cảm giác và giá trị khiến một gia đình mạnh mẽ hơn.
Có thể cần phải giúp trẻ hiểu ý nghĩa của việc sống trong một gia đình không an toàn. Hãy mời
bất kì em nào có vẻ có vấn đề hay có câu hỏi ở lại gặp nói chuyện riêng với thầy/cô.
Quan trọng là phải biết tình hình gia đình của các em và điều chỉnh hoạt động sao cho không làm
cho em xấu hổ hay làm cho em nào đó cảm thấy không thoải mái về hoàn cảnh của mình.
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GHI CHÚ CỦA THẦY/CÔ

Tôi cảm thấy thế nào về bài học hôm nay?

Lần tới tôi sẽ/ nên thay đổi gì?

(Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Làm sao để tất cả các giáo viên hỗ trợ gióa dục quyền con người và công
dân: Khung phát triển năng lực. Hội đồng Châu Âu, 2008, p. 61.)
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TÀI LIỆU HỌC

CÂU ĐỐ ÔN TẬP: Cắt những câu hỏi này ra. Gập chúng làm đôi và đặt vào trong cái bát hay giỏ.

Tên tài liệu quan trọng nói về các quyền của chúng ta là gì?

Tên những quyền mà chúng ta đều có là gì

Từ để diễn ta việc bỏ qua những người có khác biệt với
chúng ta là từ gì?

Một người khuyết tật có bao nhiêu quyền?

Tên của một tài liệu tuyệt vời chỉ nói về trẻ em?

Gọi tên hai quyền bất kỳ mà chúng ta có

ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CHO THẦY/CÔ
Tên của tài liệu đặc biệt nói về các quyền của chúng ta?
TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Chúng ta gọi những quyền chúng ta có là gì?
NHỮNG QUYỀN CON NGƯỜI
Từ diễn tả việc bỏ qua những người khác biệt với chúng ta là gì?
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Tên tài liệu tuyệt vời chỉ nói về trẻ em?
CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
Một người khuyết tật có bao nhiêu quyền? TẤT CẢ CÁC QUYỀN
Gọi tên hai quyền bất kỳ mà tất cả chúng ta có.
QUYỀN ĐƯỢC TỰ DO VÀ AN TOÀN. QUYỀN ĐƯỢC CÓ MỘT GIA ĐÌNH. Hay bất kì
quyền nào khác đã đề cập mà trẻ nhớ từ những bức hình hay từ những bài học trước.
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MỘT GIA ĐÌNH
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TUYÊN BỐ QUỐC TẾ QUYỀN CON NGƯỜI
ĐIỀU KHOẢN 16

Các em có quyền kết hôn và xây dựng gia đình.
Không ai nên bắt buộc các em phải kết hôn.
Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội và chính
phủ nên bảo vệ gia đình.

CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
ĐIỀU KHOẢN 5

Gia đình của bạn có trách nhiệm chính
để hướng dẫn bạn, để bạn lớn lên và
phát triển được khả năng của mình,
bạn có thể học để thực hành quyền
của mình một cách đúng đắn.
Chính phủ nên tôn trọng quyền này.

NHỮNG BỨC HÌNH GIA ĐÌNH

Cắt dọc đường viền
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Gia đình
GIA ĐÌNH CHUẨN TRUYỀN THỐNG

GIA ĐÌNH ĐA SẮC TỘC

BỐ ĐƠN THÂN

MẸ ĐƠN THÂN

ÔNG BÀ VÀ CÁC CHÁU

Trước khi vào lớp: hãy photo hai bản. Cắt hình ra chia làm hai bộ.
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Quyền có một
GIA ĐÌNH
QUYỀN CON NGƯỜI 16
QUYỀN TRẺ EM 9 và 20
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Đây Chúng Ta Cùng Nhau

with

our

hap - py face.

in

our

hap - py

place.

Ở đây chúng ta cùng nhau, cùng nhau
Ở đây chúng ta cùng nhau với vẻ mặt hạnh phúc.
Có _________ và _________ và _________ và _________.
Ôi, chúng ta đang ở bên nhau trong nơi hạnh phúc của.
* Cụm từ thay thế:

Đây chúng ta đi dạo
Đây chúng tôi đang hát

Đây chúng tôi đang hành quân.
Đây chúng tôi đang vỗ tay

Cải thiện các hành động theo gợi ý của các từ.
Danh sách trên chỉ là một vài khả năng.
Cân nhắc các cụm từ khác có thể phù hợp với âm nhạc và sự kiện.
Để nghe nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=NWqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
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