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Giai đoạn chờ đón đứa con chào đời chắc chắn là một giai đoạn đầy hứng khởi 
của mọi cặp vợ chồng, tuy nhiên nhiều nghiên cứu trước đây đã ghi nhận việc 
giảm sút mức độ mãn nguyện trong hôn nhân của các cặp đôi sau khi có đứa con 
ra đời. Nguyên nhân gây ra việc giảm sút này thường được gắn với các vấn đề của 
cá nhân ví dụ như căng thẳng, mệt mỏi, áp lực trong vai trò mới, và sự phân công 
lao động (White và Booth, 1985). 

Các nghiên cứu chuyên sâu đã chỉ ra rằng tình yêu của người chăm sóc ban đầu 
và mối liên hệ “mật thiết và an toàn” của trẻ với người chăm sóc ban đầu đóng 
vai trò như một nhân tố bảo vệ cho trẻ sơ sinh và trẻ em chống lại sự bất công về 
mặt tình cảm và bất công trong xã hội (Egeland và Hiester, 1995; Van Zendoorn, 
Sagai và Lambermom, 1992).

Nhiều nam giới cho rằng việc làm cha là chặng đường chuyển đổi lớn làm thay 
đổi cuộc sống của bản thân cũng như các mối quan hệ của họ với con cái và 
người bạn đời. Một người cha quan tâm và có trách nhiệm sẽ có mối liên kết 
chặt chẽ hơn với con cái và bạn đời của mình, từ đó tạo ra các mối dây tình cảm 
gia đình chặt chẽ hơn và lành mạnh hơn. Những lợi ích của việc này là vô cùng 
to lớn đối với cuộc sống của con cái, người bạn đời và cho chính bản thân người 
bố. Theo các báo cáo, những ông bố chủ động tham gia chăm sóc con thường có 
nhiều kết nối tình cảm và ưu tiên con cái và gia đình hơn là những vấn đề khác 
trong cuộc sống. Các ông bố cho rằng sự tham gia của họ giúp vợ chồng chung 
tay làm cha mẹ tốt hơn, bình đẳng hơn và dẫn đến sự gắn bó tình cảm nhiều 
hơn giữa hai vợ chồng (White Ribbon, 2014). Báo cáo Promundo (2013) xác định 
những lợi ích tới con cái của những người bố chủ động thực hiện vai trò làm cha 
tích cực bao gồm:

•	 Các bé trai và gái có bố yêu trẻ và chủ động thực hiện vai trò làm cha tích 
cực thường có kết quả học tập tốt hơn, đồng thời có kết quả phát triển 
tình cảm và xã hội tốt hơn;

•	 Có một ông bố hành xử không bạo lực giúp các bé trai giảm hành vi hung 
hăng và thách thức, phân biệt đối xử về giới; 

•	 Đối với các em gái, việc có được mối quan hệ tích cực và gần gũi với bố 
của mình hoặc với những nhân vật nam có quyền lực thường dẫn đến việc 
các em sẽ có các mối quan hệ lành mạnh và phi bạo lực khi trưởng thành, 
đồng thời các em hiểu rõ quyền lực cá nhân của mình;

•	 Các cặp đôi hạnh phúc hơn khi họ chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái;
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•	 Các ông bố tích cực sống lâu hơn và có ít vấn đề về thể chất và tinh thần, 
ví dụ như huyết áp cao, bệnh tim mạch hoặc lạm dụng đồ uống có cồn;

•	 Trong các khu vực có bạo lực, những ông bố trẻ có động lực chăm sóc cho 
con cái của mình sẽ có khả năng thoát khỏi các cạm bẫy của các băng 
nhóm xã hội tiêu cực cao hơn. 

Báo cáo đánh giá nhu cầu triển khai Chương trình Người cha trách nhiệm (NCTN) 
tại Hải Dương và Hà Nội tháng 11 năm 2016 đã cho thấy các cặp vợ chồng có 
nhiều trải nghiệm khác nhau trong việc thực hành bình đẳng giới (BĐG) trong 
mối quan hệ của mình. Báo cáo đánh giá cũng nhận định rằng các ông bố đóng 
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy BĐG và phòng chống bạo lực giới (BLG). 
Các ông bố đưa ra mong muốn được kết nối với các ông bố khác để được học hỏi 
thêm về kỹ năng làm cha mẹ. 

Chương trình NCTN là một chương trình được thiết kế chuyên biệt giúp thay 
đổi các định kiến và quan niệm xã hội về giới, xây dựng mối quan hệ bình 
đẳng trong gia đình, từ đó góp phần xóa bỏ BLG và lựa chọn giới tính trên cơ 
sở định kiến giớ (LCGTTCSĐKG). Chương trình này hướng tới việc thúc đẩy sự 
tham gia tích cực của các ông bố và bà mẹ trẻ thông qua làm việc với họ về 
hai khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, đó là làm sao trở thành cha mẹ và 
những người bạn đời bình đẳng về giới. Đối với rất nhiều người mới lần đầu 
làm cha mẹ, đây là giai đoạn thay đổi nội tâm sâu sắc về các ứng xử với người 
bạn đời và làm cha/mẹ. Thông qua việc tham gia vào chương trình này, họ sẽ 
xây dựng được một nền tảng vững chắc hơn trong việc giao tiếp và sự cảm 
thông với nhau, để khi đứa con ra đời, các cặp đôi sẽ được chuẩn bị tốt hơn 
để vượt qua những căng thẳng và mâu thuẫn. Bằng việc liên kết với các cặp 
vợ chồng, nhất là các ông bố tương lai trước khi con của họ chào đời, họ sẽ 
hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người bạn đời của mình và 
trở thành một người cha có trách nhiệm trong những năm tháng đầu đời của 
con (0-2 tuổi). Ngoài ra, các cặp đôi sẽ hiểu thêm về tầm quan trọng của việc 
kiểm chứng và giải quyết các vấn đề liên quan đến các cảm xúc của trẻ ở các 
độ tuổi lớn hơn (3-7 tuổi) để từ đó có thể ứng dụng các chiến lực đối phó với 
từng tình huống sao cho hiệu quả.

Tài liệu dành cho hướng dẫn viên (HDV) được phát triển trên cơ sở đáp ứng các 
mong đợi cũng như giải đáp những lo âu của các cặp vợ chồng sắp trở thành cha 
mẹ lần đầu tiên nhằm thúc đẩy BĐG và củng cố các kỹ năng làm cha mẹ có liên 
quan đến việc phòng ngừa BLG và LCBGTCSĐKG. 
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  1 Mục đích của tài liệu 

Tài liệu được xây dựng nhằm cung cấp cho HDV các câu lạc bộ (CLB) NCTN tại 
cộng đồng những kiến thức và kỹ năng cơ bản để HDV có thể điều hành các 
buổi sinh hoạt định kỳ của CLB NCTN. Thông qua đó, các HDV sẽ giúp các cặp vợ 
chồng chuẩn bị làm cha mẹ lần đầu tiên thiết lập mối quan hệ bình đẳng, không 
bạo lực, đồng thời cũng giúp những ông bố tương lai trở thành những người 
chồng tốt và người cha có trách nhiệm sau khi tham gia chương trình.

Cụ thể, tài liệu sẽ giúp HDV:

•	 Nâng cao kiến thức về BĐG và mối quan hệ lành mạnh;

•	 Có kiến thức và kỹ năng giải quyết xung đột theo hướng không bạo lực và 
tôn trọng đối tác;  

•	 Nắm được các định kiến về giới có ảnh hưởng như thế nào đối với bản 
thân họ cũng như với các mối quan hệ gần gũi của mình;

•	 Nâng cao hiểu biết về trí tuệ cảm xúc và huấn luyện cảm xúc nhằm giúp 
tăng cường kỹ năng của họ trong việc hướng dẫn cho con mình, nhất là 
con trai trong việc ứng phó với các cảm xúc khó diễn tả;

•	 Có cơ hội thiết lập được các mối liên hệ để trao đổi kiến thức, kỹ năng và 
các bài học thực tiễn;

•	 Tăng cường sự tự tin, khả năng tương tác cũng như có cơ hội thực hành 
để có thể điều hành các buổi sinh hoạt của CLB NCTN tại cộng đồng.

Để đạt được mục đích đó, tài liệu tập trung vào các nội dung dưới đây: 

	Sử dụng các kỹ năng giao tiếp không bạo lực 

	Kỷ luật tích cực

	Huấn luyện cảm xúc

	Trí tuệ cảm xúc
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  2. Qui mô của tài liệu

Tài liệu được thiết kế với các câu từ đơn giản, dễ hiểu và gần gũi với cuộc sống 
thực tế. Tài liệu gồm 16 bài học được sắp xếp theo 4 học phần. Mục tiêu cụ thể 
của các bài học tập trung vào:

	Nâng cao nhận thức của những người chuẩn bị làm cha mẹ về các 
nguyên nhân gốc rễ của BLG, và thúc đẩy các mối quan hệ và quan niệm 
lành mạnh về nam tính như là một công cụ dự phòng;

	Tăng cường sự hiểu biết của các ông bố, bà mẹ về khái niệm làm cha tích 
cực, và thực tế sẽ như thế nào trong các giai đoạn khác nhau từ trước khi 
sinh, đến những năm đầu đời và các giai đoạn tiếp theo của con;

	Tăng cường hiểu biết của các ông bố, bà mẹ về trí tuệ cảm xúc và huấn 
luyện cảm xúc là những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng năng lực 
cho trẻ em trai để xác định và đối phó một cách hiệu quả với các loại cảm 
xúc khác nhau (có nghĩa là dự phòng ban đầu)

Bên cạnh tài liệu cho HDV, chương trình NCTN cũng thiết kế các tài liệu bổ trợ 
bao gồm:

•	 Tài liệu dành cho các thành viên câu lạc bộ tham khảo

•	 Phiếu phản hồi về các buổi sinh hoạt của HDV. Phiếu phản hồi được hoàn 
thành bởi các thành viên dựa trên trải nghiệm của họ

•	 Phiếu thành viên tự đánh giá sau khi tham gia toàn bộ các bài học

  3. Đối tượng sử dụng của tài liệu

Người sử dụng chính của tài liệu này là các HDV của các CLB NCTN tại cộng đồng. 
Các HDV trước tiên cần phải là những ông bố có thái độ tích cực, là hình mẫu về 
BĐG vì họ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến học viên. Bên cạnh đó có một số tiêu chí 
để lựa chọn HDV bao gồm:

•	 Những người có kinh nghiệm và đã từng làm việc trong lĩnh vực thúc 
đẩy BĐG; 

•	 Hướng dẫn viên các tổ chức/nhóm cộng đồng (bao gồm các chương trình 
về sức khoẻ bà mẹ và trẻ em), với kiến thức bậc cơ bản về BĐG, phòng 
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chống BLG, LCGTTCSĐKG, và các phương pháp tập huấn tích cực/có sự 
tham gia;

•	 Các nhân viên tư vấn về hôn nhân và gia đình, với kiến với kiến thức cơ bản 
về BĐG, phòng chống BLG, LCGTTCSĐKG, và các phương pháp tập huấn 
tích cực/có sự tham gia;

HDV cần cần trải qua chương trình đào tạo kỹ năng cho giảng viên/HDV trước khi 
tổ chức thực hiện các bài giảng. Bên cạnh đó, các ông bố trẻ đã thực hành BĐG 
và vai trò người cha trách nhiệm/ tích cực sẽ được mời làm diễn giả khách mời 
chia sẻ kinh nghiệm trong một số bài tập để tạo cảm hứng cho các học viên.

  4. Một số khái niệm sử dụng trong tài liệu

Bình đẳng giới (BĐG):

BĐG là nam và nữ có vai trò, vị trí, được tạo điều kiện và cơ hôi ngang nhau về 
mặt pháp luật và chính sách, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ, 
để phát huy năng lực của mình cho sự phát triển trong gia đình, cộng đồng, xã 
hội và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. (Điều 5, Luật Bình 
đẳng giới 2006).

Định kiến giới:

Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, 
vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ. (Điều 5, Luật Bình đẳng giới 2006).

Bạo lực trên cơ sở giới/ bạo lực giới (BLG)

Bạo lực giới là loại bạo lực chống lại một người nào đó trên cơ sở giới hoặc giới 
tính. Nó bao gồm các hành vi gây tổn thương về mặt thể xác, tinh thần, hoặc 
những nguy hại hoặc sự chịu đựng về mặt tình dục, gồm cả sự đe dọa thực hiện 
những hành vi này, các hành vi đe doạ, cưỡng ép và ngăn cản sự tự do cá nhân. 
Trong khi phụ nữ, nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái đều có thể là nạn nhân của 
bạo lực giới, phần lớn các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái. (Cao uỷ Liên hiệp 
quốc về người tị nạn, 2018).

Lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới (LCGTTCSĐKG):

Trong bối cảnh xã hội của một số nước, tâm lý ưa thích con trai rất mạnh mẽ và 
nó khiến cho các bậc cha mẹ tìm cách can thiệp vào giới tới của những đứa trẻ 
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được sinh ra với nỗ lực nhằm có được ít nhất một đứa con trai. Đó chính là lựa 
chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới.

LCGTTCSĐKG làm hạn chế số trẻ em gái được sinh ra trong gia đình, tạo điều 
kiện cho các bậc cha mẹ có một hoặc nhiều con trai hơn mà không vượt quá số 
con được cho phép sinh ra. Lựa chọn giới tính có thể thực hiện trước sinh hoặc 
sau sinh.

LCGTTCSĐKG được đo bằng tỷ số giới tính khi sinh: so sánh số bé trai sinh ra so 
với số bé gái sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ số giới tính khi sinh 
ở mức bình thường dao động từ 102 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Khi nhiều bé 
trai được sinh ra hơn so với bé gái (cao hơn tỷ số bình thường) thì đó là một dấu 
hiệu lựa chọn giới tính. Ở một số quốc gia, tỷ số giới tính khi sinh thậm chí đã lên 
tới 130 bé trai/100 bé gái.

Người cha trách nhiệm (NCTN)

Một người cha trách nhiệm sẽ thực hành bình đẳng giới (BĐG) trong mối quan 
hệ của anh ấy với bạn đời của mình, thực hiện vai trò bình đẳng trong gia đình 
và trong việc chăm sóc con cái và làm cha mẹ. Các ông bố có trách nhiệm dám 
đối diện với thực tế, và đảm bảo có sự đồng thuận trong tất cả các mối quan 
hệ của họ, bao gồm cả với bạn đời của mình, đồng thời luôn thể hiện phản ứng 
tích cực với các quan niệm bất BĐG thông qua những cách tế nhị, nhẹ nhàng và 
thẳng thắn. Các đặc điểm khác của làm cha trách nhiệm có thể bao gồm cả việc 
giao tiếp phi bạo lực; khuyến khích con cái phát huy đặc điểm riêng biệt và hoài 
bão cá nhân vượt ra khỏi các mong đợi truyền thống về giới; và học hỏi các quan 
niệm nam tính tích cực (ví dụ như thể hiện sự đồng cảm, tình yêu, sự hỗ trợ, cởi 
mở với thay đổi và phát triển) (White Ribbon, 2014).

  5. Hướng dẫn cách sử dụng tài liệu

HDV cần đọc tài liệu lần lượt từ đầu đến cuối. Tài liệu gồm 3 phần chính. Phần 1 
tập trung giới thiệu về tài liệu. Phần 2 là những lưu ý chính cho HDV trong quá 
trình chuẩn bị cũng như khi hướng dẫn một buổi sinh hoạt của CLB NCTN tại 
cộng đồng. Phần 3 là phần chính của tài liệu bao gồm các bước hướng dẫn chi 
tiết cho HDV khi điều hành một buổi sinh hoạt của CLB NCTN với từng chủ đề cụ 
thể. Mỗi buổi sinh hoạt sẽ tập trung vào một chủ đề khác nhau và có tính tiếp nối, 
vì vậy HDV cần tuân thủ theo đúng trình tự của từng buổi sinh hoạt. Đồng thời, 
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HDV cũng cần khuyến khích thành viên CLB tham gia đầy đủ, nhằm đảm bảo tiếp 
thu được hết những kiến thức và nội dung mà HDV sẽ truyền tải qua các buổi 
sinh hoạt của CLB.

Nội dung hướng dẫn cho mỗi buổi sinh hoạt bao gồm các phần sau:

•	 Thời gian 

•	 Mục tiêu

•	 Vật liệu cần dùng

•	 Phương pháp

•	 Các gợi ý dành cho HDV

•	 Hướng dẫn từng bước thực hiện cho HDV

•	 Tài liệu tham khảo
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II. NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO 
HƯỚNG DẪN VIÊN
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  2.1 Chuẩn bị buổi sinh hoạt

Mặc dù đã có tài liệu hướng dẫn chi tiết cho HDV, tuy nhiên nhằm đảm bảo sự 
thành công của mỗi buổi sinh hoạt của CLB NCTN, HDV cần chuẩn bị kĩ lưỡng 
trước mỗi buổi sinh hoạt. Cụ thể, HDV cần làm theo các bước sau đây:

Vài ngày trước buổi sinh hoạt 

	Đọc kĩ nội dung buổi sinh hoạt, ghi chú về nội dung nào khó hoặc chưa rõ;

	Với các nội dung khó cần đọc kĩ hơn, tự nghiên cứu hoặc liên hệ với cán 
bộ quản lý chương trình, cán bộ phụ trách của Trung ương Hội Nông dân 
(HND) hoặc Quỹ Dân số Liên hợp quốc (LHQ);

	Thu thập đầy đủ các tài liệu được liệt kê cho ngày tập huấn theo như trong 
tài liệu hướng dẫn;

	Thực hành thử các hoạt động được gợi ý trong buổi tập huấn nhằm đảm 
bảo bạn thành thục trong vai trò hướng dẫn cũng như đặt mốc thời gian 
cho từng hoạt động;

	Thực hành lại tất cả các nội dung của buổi sinh hoạt;

	Kiểm tra lại nhằm đảm bảo rằng công tác chuẩn bị đã đầy đủ gồm cả các 
đồ dùng cần thiết:

	Địa điểm lớp học có phù hợp không (tối đa 30 người)

	Các thiết bị sử dụng trong bài học

	Các đồ dùng bổ sung như giấy khổ lớn để trình bày, văn phòng phẩm

	Tài liệu đọc thêm và phiếu phản hồi

	Hỗ trợ cho học viên 

	Ngân sách của chương trình 

Xây dựng giá trị chung/nội quy của CLB

Ngay khi bắt đầu thành lập CLB, HDV cần thảo luận với toàn bộ thành viên của 
CLB để thống nhất về nội quy của CLB. Những câu hỏi sau đây có thể được HDV 
sử dụng để cùng thành viên xây dựng nội qui chung:

•	 Những giá trị nào/điều gì là quan trọng đối với các cuộc thảo luận của CLB?

•	 Điều gì sẽ khuyến khích bạn tham gia?
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•	 Điều gì sẽ làm bạn mất hứng tham gia?

•	 Làm thế nào chúng ta có thể khuyến khích lẫn nhau để trở nên mạnh dạn 
và chia sẻ các trải nghiệm của mình kể cả những trải nghiệm tế nhị, khó 
thảo luận?

HDV ghi lại các ý kiến chia sẻ lên giấy khổ lớn hoặc trên bảng và khi toàn bộ 
thành viên CLB đồng ý với các ý kiến đó, HDV treo nó lên chỗ phù hợp để mọi 
người cùng dễ nhìn và ghi nhớ (Promundo, 2013).

Một số ví dụ về các gía trị chung/nội quy CLB bao gồm: lắng nghe tích cực; 
khuyến khích tôn trọng lẫn nhau; đặt câu hỏi và góp ý một cách xây dựng; 
khuyến khích nhau để cùng mạnh dạn chia sẻ các câu chuyện, trải nghiệm 
của cá nhân; bảo mật thông tin cá nhân; luôn nhận thức rõ về giới hạn nhất 
định đối với mỗi thành viên trong thảo luận nhóm; bày tỏ sự chân thành đối 
với các bạn đã chia sẻ những trải nghiệm khó nói; bày tỏ sự giúp đỡ lẫn nhau.

Vào cuối mỗi buổi sinh hoạt, HDV cùng toàn bộ thành viên đối chiếu lại các giá trị 
chung/nội quy của CLB và trả lời các câu hỏi sau:

	Nhìn chung chúng ta đã theo đúng các nội quy của CLB chưa? Nếu chưa 
thì chúng ta cần làm gì để thay đổi?

	Chúng ta có thấy cần bổ sung thêm giá trị/nội quy nào khác không?

	Chúng ta đã khuyến khích nhau mạnh dạn, cởi mở với các cách suy nghĩ 
mới về quan niệm và mong đợi về giới chưa?

Chuẩn bị hoạt động khởi động 

•	 Chuẩn bị danh sách các hoạt động khởi động và ghi nhớ hoặc viết lên thẻ 
chỉ dẫn để sử dụng trong bất kỳ thời điểm nào khi buổi sinh hoạt bị dừng 
lại hoặc học viên không tập trung tham gia;  

•	 Thận trọng với giới hạn của các thành viên CLB do mỗi người có mức độ 
thoải mái khác nhau khi biểu đạt sự thân mật về thể chất và cảm xúc, 
các thông tin nghề nghiệp và thông tin cá nhân, cũng như việc phát biểu 
trước đám đông; 

•	 Giới thiệu cho các thành viên CLB về mục đích của hoạt động khởi động; 

•	 Đảm bảo hoạt động phù hợp với lứa tuổi và không gian buổi sinh hoạt;
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•	 Thành viên CLB được lựa chọn bỏ qua lượt chơi hoặc không tham gia tùy 
theo sự sẵn sàng của họ trong từng hoạt động;

•	 HDV cần làm gương bằng cách tham gia nhiệt tình;  

•	 Thực hiện ngắn gọn (ít hơn 10 phút), không sử dụng các hoạt động cần 
quá nhiều sự khéo léo hoặc phức tạp để tất cả các thành viên đều tham 
gia được cũng như đảm bảo thời gian biểu của buổi sinh hoạt;  

•	 Cần sáng tạo trong các hoạt động khởi động của từng buổi sinh hoạt để 
phù hợp với quy mô lớp học, mục tiêu, nội dung, thời gian của buổi sinh 
hoạt, đồng thời để khuyến khích sự tham gia của học viên. 

Chuẩn bị tài liệu phát tay và các dụng cụ hỗ trợ cho buổi sinh hoạt

•	 Chuẩn bị đủ số lượng tài liệu cho toàn bộ thành viên CLB

•	 Đảm bảo các tài liệu phát tay có liên quan đến nội dung buổi sinh hoạt

•	 Không phát tài liệu khi HDV khác đang trình bày khiến các thành viên mất 
tập trung

•	 Đảm bảo các tài liệu phát tay được đánh số để dễ dàng theo dõi trong 
suốt buổi sinh hoạt và toàn bộ chương trình

•	 Đảm bảo các tài liệu phát tay dễ đọc, in rõ ràng   

•	 Xem lại và ghi nhớ nội dung trong tài liệu phát tay và cấu trúc của tài liệu. 

•	 Tránh sử dụng các màu bút dạ khó nhìn (như màu vàng, cam, hồng, và đôi 
khi cả màu đỏ) 

•	 Tránh sử dụng bút dạ có nhiều mùi trong phòng nhỏ hoặc đóng kín cửa.

•	 Chuẩn bị trước các tờ giấy khổ lớn (thường là khổ A0) để dán các nội dung, 
hoặc ghi chép các thảo luận trong chương trình tập huấn.  

  2.2 Trong quá trình hướng dẫn buổi sinh hoạt

Quản lý thời gian

•	 Đến sớm và bắt đầu đúng giờ để các thành viên noi gương;

•	 Luôn chuẩn bị “khoảng thời gian dự phòng” đề phòng có những chậm trễ 
ngoài dự kiến như bắt đầu buổi sinh hoạt muộn hoặc cần thêm thời gian 
giải thích các câu hỏi của thành viên CLB hoặc thảo luận vấn đề;
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•	 Chỉ định một người theo dõi thời gian và thống nhất trước các dấu hiệu về 
thời gian với HDV; 

Các nguyên tắc cơ bản của HDV trong quá trình hướng dẫn buổi sinh hoạt 
của CLB

HDV cần thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho mình ngay từ khi bắt đầu triển khai 
Chương trình NCTN. Các nguyên tắc khác có thể được bổ sung trong suốt quá 
trình triển khai chương trình. Một số nguyên tắc cơ bản có thể bao gồm:  

•	 Không đưa quan điểm chính trị, tín ngưỡng/tôn giáo của HDV vào các 
cuộc thảo luận 

•	 Cởi mở với các quan điểm và ý tưởng mới và luôn nhớ rằng các thành viên 
CLB cũng có kiến thức từ trước nên hãy tận dụng điều đó;

•	 Ghi lại các câu hỏi khó hoặc các vấn đề không liên quan trực tiếp đến các 
buổi sinh hoạt vào mục “danh sách chờ” để thảo luận sau;

•	 Gợi mở những câu hỏi hóc búa để cả CLB cùng thảo luận (Tôi hiểu đây là 
một tình huống rất khó để giải quyết. Đã có ai trong CLB của chúng ta đã 
từng gặp phải vấn đề này chưa?).  

•	 Kiểm soát định hướng các cuộc thảo luận để tránh đi vào những chủ đề 
không liên quan đến nội dung chương trình, chẳng hạn bằng cách nêu lại 
câu hỏi khi thấy nội dung thảo luận đi lạc đề tài, cũng như để kiểm soát 
thời gian hoạt động;  

•	 Nếu các thành viên tranh luận vòng vo, không có kết thúc, HDV hãy đưa 
ra những ý kiến như: “Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt này (hoặc chương 
trình này), chúng ta định nghĩa nó là…” hoặc “Đa số các nhà nghiên cứu 
tán thành với…”;

•	 Khi các thành viên CLB không có câu trả lời, hãy cho họ thêm thời gian để 
xử lý thông tin, sau đó đặt lại câu hỏi theo một cách khác, hoặc đưa ra một 
nhận định và hỏi ý kiến các thành viên.  

•	 Khi thành viên CLB thể hiện không đồng tình về nhiệm vụ của mình hoặc 
với các tình huống, HDV có thể:

	Ghi nhận cảm xúc của họ (“Điều đó nghe có vẻ bực mình...”) 

	Thú nhận rằng bạn chưa có giải pháp cho vấn đề

	Hỏi ý kiến cả lớp
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	Trao đổi với các thành viên trong CLB vào giờ nghỉ giải lao, v.v để 
tìm hiểu cảm nghĩ của họ 

	Nếu một thành viên có phản ứng cảm xúc thái quá, cảm thấy bất 
bình và dường như muốn rút lui – hãy sử dụng thời gian nghỉ giải 
lao hoặc sau buổi sinh hoạt để trao đổi với thành viên đó;

	Cho lớp nghỉ giải lao để tham vấn với đồng HDV; 

	Hãy thận trọng khi yêu cầu thành viên CLB chia sẻ những trải 
nghiệm của họ và hỏi ý kiến họ về việc sử dụng thông tin;

	Sử dụng kĩ năng lắng nghe tích cực. 

Truyền tải nội dung buổi sinh hoạt CLB:  

•	 Tại buôi sinh hoạt đầu tiên, HDV hãy yêu cầu các thành viên CLB tự giới 
thiệu bản thân, hoặc mỗi khi có thành viên mới tham gia CLB. Khuyến 
khích các thành viên chia sẻ lý do tại sao họ lại mong muốn tham gia CLB 
và điều gì họ mong đợi học được từ các buổi sinh hoạt của CLB.

•	 HDV mở đầu buổi sinh hoạt bằng phần tóm lại nội dung của buổi sinh hoạt 
trước.  Đừng vội vàng đưa ra nội dung mà hãy dành thời gian đặt câu hỏi 
và để các thành viên suy nghĩ, nhớ lại và chia sẻ với cả CLB.  

•	 Tiếp theo HDV hãy chia sẻ với các thành viên về tổng quan của buổi 
sinh hoạt. 

•	 HDV cần di chuyển xung quanh, thay đổi giọng điệu và âm lượng.  

•	 Tạo ảnh hưởng trong quá trình truyền tải nội dung thông qua các hoạt 
động tương tác và sự hài hước (vào thời điểm thích hợp).  

•	 Đảm bảo rằng các câu chuyện riêng tư hoặc những phép so sánh đều 
được giải thích rõ ràng và mọi người đều hiểu rõ những điểm quan trọng 
của vấn đề.  

•	 Xem xét cách thức truyền tải nội dung khác nhau.  

•	 Khuyến khích các hình thức trao đổi đa dạng trong buổi sinh hoạt.

•	 Rà soát lại các quy tắc, họp khi cần thiết để đảm bảo tính nghiêm túc của 
buổi sinh hoạt và của toàn bộ chương trình.  
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•	 Không nhìn nhận những phản ứng hoặc câu hỏi của thành viên về nội 
dung tập huấn theo ý kiến chủ quan.  

•	 Chia sẻ thông tin hoặc sử dụng các tài liệu mà bạn cảm thấy hữu ích để 
giúp thành viên hiểu rõ nội dung tập huấn. 

Các cách tóm tắt 

•	 Trước khi kết thúc một hoạt động cần có phần tóm lược lại nội dung đã 
học/thảo luận để thành viên nắm được ý chính và liên hệ với nội dung của 
các phần thảo luận trước;  

•	 Mời thành viên tham gia vào các phần tóm lược chứ không chỉ một mình 
HDV thuyết trình;

•	 Ghi lại câu trả lời của thành viên dưới dạng chữ in để mọi người có thể đọc 
dễ dàng; 

•	 Nhắc lại các ý kiến của thành viên có số lần nhắc lại nhiều trong buổi 
sinh hoạt;  

•	 Tránh đặt các câu hỏi “tại sao” và “như thế nào” trong quá trình tóm lược 
để tránh thành viên đi chệch chủ đề - quay trở lại nội dung thảo luận thay 
vì đóng nội dung đó lại;

•	 Có thể sử dụng các câu hỏi “cái gì”, “khi nào” hoặc “ở đâu” để rõ ràng hơn 
và hướng vào những thông tin cô đọng;

•	 Tránh đặt các câu hỏi đóng chỉ có hai lựa chọn trả lời “có/không”;

•	 Cảm ơn các thành viên vì đã chia sẻ thông tin và nhắc lại/giải thích điều 
thành viên vừa nói để đảm bảo hiểu đúng.  

Các kĩ thuật tóm tắt có thể bao gồm:

o Các thành viên thảo luận các nội dung chính theo cặp 

o Đặt câu hỏi “điều gì thực hiện được? điều gì không thực hiện được?”  

o Hỏi thành viên xem họ thấy nội dung nào trong buổi sinh hoạt có tác động 
tới cuộc sống của họ 

o Yêu cầu thành viên sử dụng các thẻ để ghi lại câu hỏi hoặc ý kiến của 
mình. Thu lại các thẻ và chia sẻ với cả CLB.
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Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo của các thành viên CLB

Khi bắt đầu triển khai chương trình NCTN, HDV sẽ thông báo cho các thành viên 
về việc CLB sẽ khuyến khích phát triển kỹ năng lãnh đạo của tất cả các thành 
viên. Từ hợp phần 2 các thành viên được khuyến khích tham gia làm đồng HDV 
với HDV chính, và vì vậy HDV sẽ mời các thành viên viên xung phong hỗ trợ điều 
hành một số nội dung nhất định trong các bài buổi sinh hoạt. HDV có nhiệm vụ 
tạo cơ hội, khuyến khích và hướng dẫn cụ thể để động viên thành viên tham gia 
thể hiện vai trò lãnh đạo này. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường sự tham gia của 
thành viên và cảm nhận được đó là chương trình dành cho mình, có hứng thú hơn 
với chương trình cũng như giúp duy trì tính bền vững của chương trình.  

Sổ tay hướng dẫn dành cho thành viên

Số tay hướng dẫn được phát cho các thành viên CLB nhằm cung cấp thêm tài liệu 
hỗ trợ bao gồm cả các tài liệu phát tay trong các buổi sinh hoạt. Các nội dung 
quan trọng trong các buổi sinh hoạt và danh sách các tài liệu tham khảo được 
nhắc lại trong tài liệu này nhằm để giúp thành viên dễ tiếp cận. Đồng thời sổ tay 
còn bao gồm cả các câu hỏi để thành viên tự ôn lại kiến thức. 

Khi bắt đầu chương trình, HDV sẽ cùng với thành viên CLB xem xét sổ tay hướng 
dẫn và giúp họ hiểu được mục đích sử dụng của cuốn sổ tay. Công cụ ôn bài/
phản ánh/phản hồi kiến thức đã học sẽ được dùng làm bài tập về nhà cho thành 
viên. HDV khuyến khích thành viên nộp lại các phần trả lời câu hỏi trong sổ tay 
khi kết thúc chương trình để có được thông tin, số liệu phân tích đánh giá chương 
trình. HDV nên thông báo cho thành viên biết rằng những thông tin thu thập đó 
được bảo mật, chỉ dùng cho mục đích đánh giá buổi sinh hoạt, không sử dụng 
các thông tin riêng của cá nhân. 

  2.3 Một số phương pháp HDV sử dụng điều hành buổi sinh hoạt

Các phương pháp chủ yếu thường được các HDV sử dụng khi điều hành buổi sinh 
hoạt của CLB NCTN bao gồm:

a. Thuyết trình

b. Hoạt động nhóm nhỏ/Thảo luận theo cặp

c. Đóng vai
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Thuyết trình

HDV chia sẻ thông tin trước các thành viên. Đây là một cách thức hiệu quả 
và tương đối nhanh chóng nhằm đảm bảo thành viên tiếp nhận được thông 
tin cần thiết. Tuy nhiên, phương pháp thuyết trình có thể làm thành viên thấy 
nhàm chán và mất tập trung. Vì vậy HDV cần có cách lôi kéo sự tham gia của 
thành viên mà tránh đưa thông tin theo một chiều. Ví dụ như: không đọc, di 
chuyển quanh phòng khi thuyết trình, đặt câu hỏi cho thành viên, hoạt động 
tương tác, trang thuyết trình ngắn gọn, ít từ và từ cơ bản, sử dụng nhiều màu 
sắc và hình ảnh.

Hoạt động nhóm nhỏ/Thảo luận theo cặp

Một số thành viên có thể cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ ý kiến trước cả 
lớp. Để đảm bảo mọi thành viên đều tham gia tích cực vào bài học, HDV có thể 
chia thành viên thành các nhóm nhỏ để thảo luận về một chủ đề cụ thể. Để thảo 
luận hiệu quả thì mỗi nhóm không nên có nhiều hơn 5 thành viên, lý tưởng là 3-4 
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thành viên (khi một nhóm có 5 thành viên, thường có 1 thành viên không tham 
gia; nếu mỗi nhóm có 3-4 thành viên thì mọi thành viên trong nhóm đều phải 
tham gia).

Giao cho các nhóm một nhiệm vụ cụ thể và một tờ giấy khổ lớn và một bút dạ. 
Cách làm này giúp các nhóm ghi lại các ý tưởng trên tờ giấy khổ lớn, sau đó treo 
lên để các nhóm khác có thể tham khảo. Nếu là hoạt động thảo luận nhanh và 
đơn giản, HDV có thể nói “hãy dành một vài phút thảo luận về… ”

Tương tự như vậy, với thảo luận theo cặp đôi thì hai thành viên cùng thảo luận và 
thống nhất ý kiến.

Trình bày sản phẩm của nhóm/cặp đôi: HDV nên hỏi xem có ai muốn chia sẻ ý 
kiến với cả CLB không và tùy trường hợp, không nhất thiết phải yêu cầu tất cả 
nhóm/cặp lên chia sẻ mà có thể lựa chọn một vài ý kiến để thảo luận.

Đóng vai

Thành viên đóng vai nhân vật trong bài học để giúp thành viên tư duy qua quá 
trình trải nghiệm trực tiếp khi tham gia hoạt động và chia sẻ ý kiến với cả CLB. 
HDV cũng có thể chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau và giao cho các nhóm thực 
hiện các hoạt động đóng vai khác nhau. 

Sự phối hợp các phương pháp

Chương trình sẽ ứng dụng kết hợp các phương pháp bao gồm trao đổi trực tiếp 
trên lớp, tham gia trực tuyến (qua mạng internet), và phản hồi theo nhóm hoặc 
cá nhân. Chương trình sẽ khuyến khích các thành viên kết nối chặt chẽ với nhau, 
để học hỏi lẫn nhau không chỉ trong các buổi sinh hoạt của CLB mà cả ngoài 
cuộc sống thực tế. Thông qua các buổi sinh hoạt, các thành viên sẽ được khuyến 
khích tự hình thành các nhóm tích cực để tiếp tục trao đổi và hỗ trợ nhau, nâng 
cao ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng và xây dựng mạng lưới giữa các cặp vợ chồng đang 
chờ đón con ra đời và các ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ. 

Nguyên tắc áp dụng các phương pháp 

Thay đổi quan niệm về giới 

Chương trình sẽ áp dụng nguyên tắc thay đổi quan niệm về giới nhằm khuyến 
khích sự tham gia tích cực của thành viên vào việc thúc đẩy các quy chuẩn về 
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BĐG và về mối quan hệ bình đẳng, lành mạnh giữa các cặp vợ chồng. Phương 
pháp này hướng mối quan tâm của thành viên tới việc học hỏi thêm về việc 
làm cha và những gì mong đợi ở việc làm cha. Các ông bố đang chờ đón con 
chào đời sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận chi tiết về khái niệm nam tính 
tiêu cực, đồng thời liên hệ khái niệm đó với các trải nghiệm và môi trường mà 
chính bản thân họ đã được nuôi dạy. Các thảo luận nhóm chia theo giới cũng 
sẽ được sử dụng để đảm cho các thành viên nam được thảo luận một cách 
thoải mái, cởi mở về tác động của những quan niệm và hành vi có liên quan 
đến giới của họ. Thảo luận nhóm với sự tham gia cả nam và nữ cũng sẽ được 
sử dụng để thành viên chia sẻ kiến thức và xây dựng mối quan hệ với nhau, 
đồng thời đảm bảo rằng các quan điểm và tiếng nói của phụ nữ là một phần 
không thể tách rời nội dung của chương trình. Khái niệm nam tính tích cực sẽ 
được bàn luận trong buổi sinh hoạt với sự tham gia của thành viên nhằm tập 
trung vào các hành động và cam kết của nam giới trong việc thúc đẩy BĐG 
trong gia đình. Các cặp vợ chồng sẽ có cơ hội thực hành các kỹ năng giao tiếp 
phi bạo lực, và học viên nam sẽ có cơ hội thực hành cách giải quyết những rào 
cản trước mắt nhằm để sử dụng một cách hiệu quả các kỹ năng này trong mối 
quan hệ hôn nhân của họ.  

Nguyên tắc về giáo dục người lớn

Phần quan trọng chương trình này là việc áp dụng các nguyên tắc về giáo dục 
người lớn trong đó tôn trọng các kinh nghiệm cá nhân của người học và khuyến 
khích việc chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển. Với phương pháp này các 
kiến thức và kinh nghiệm riêng cho từng buổi sinh hoạt cụ thể sẽ được chia sẻ 
giúp cho thành viên học hỏi từ các kinh nghiệm thực tế phù hợp và từ đó thành 
viên có thể áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Tạo không gian an toàn để thể hiện sự dũng cảm 

Trong khi khái niệm về không gian an toàn đã được sử dụng rất nhiều trong các 
chương trình chuyển đổi về quan niệm giới, hiện ngày càng có nhiều sự chú ý 
hơn đến khái niệm không gian “dũng cảm”. Điều này thể hiện trong quá trình 
tham gia sinh hoạt, các thành viên phải từ bỏ thói quen trước đó bằng việc nhìn 
nhận vấn đề theo cách mới. Nuôi dưỡng không gian dũng cảm, nhất là trong bối 
cảnh khám phá các khái niệm về nam tính lành mạnh đem lại hiệu quả to lớn 
giúp thay đổi các quan niệm và thái độ đối với việc chấp nhận sự thay đổi của 
thành viên.
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Thay đổi các chuẩn mực xã hội theo phạm vị rộng hơn

Các nội dung chính trong chương trình bao gồm quá trình học và tự phản ánh 
cá nhân và tập thể. Các HDV sẽ khuyến khích thành viên tiếp tục quá trình tự 
phản ánh này và tiếp tục đối thoại ngoài chương trình. Thành viên có thể trao 
đổi về các nội dung của buổi sinh hoạt, chia sẻ những kiến thức đã học được với 
các thành viên khác trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các thành viên khác 
trong cộng đồng. Điều này có thể thực hiện thông qua các hình thức như chia sẻ 
thông tin, góp ý với người khác, đặt câu hỏi thách thức các chuẩn mực và hành vi 
hiện tại, v.v. Thông qua các hoạt động và sự tham gia tích cực các học viên được 
khuyến khích trở thành các nhân tố tạo sự thay đổi trong cộng đồng. Cùng với 
chiến dịch truyền thông diện rộng của chương trình, cách thức này sẽ giúp tạo 
nên những thay đổi về các chuẩn mực xã hội rộng hơn trong gia đình, cộng đồng 
và xã hội. Khi thích hợp, các HDV cần đưa ra những ví dụ cụ thể về bản thân đã 
thực hiện những cuộc trao đổi như vậy với người khác. Khi bắt đầu mỗi buổi học, 
HDV có thể trao đổi để kiểm tra xem các học viên đã từng tham gia vào các cuộc 
thảo luận nào như vậy ngoài các buổi học hay chưa và nếu có thì họ có gặp khó 
khăn hay đạt được thành công gì trong việc làm như vậy hay không. Sau đó cả 
nhóm cùng thảo luận về cách giải quyết cho những khó khăn và chia sẻ những 
thành công mà các cá nhân khác đạt được, như vậy sẽ là một cách mở đầu rất 
sôi nổi, với sự tham gia tích cực của các thành viên để bắc cầu nội dung chính 
của buổi học. 

Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt, bạn cần đảm bảo sẽ hoàn thành phần đánh 
giá của thành viên và phần phản hồi của HDV. Các kết quả từ phần này rất quan 
trọng để giúp điều chỉnh và hoàn thiện các nội dung của bộ tài liệu. 
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III. NỘI DUNG CÁC BÀI GIẢNG
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Toàn bộ chương trình sẽ có 14 bài học được sắp xếp theo 4 học phần. Mỗi bài 
học (tương ứng 1 buổi sinh hoạt CLB) sẽ thảo luận theo chủ đề khác nhau. HDV 
cần xem kỹ nội dung, chuẩn bị các thông tin có liên quan trước khi bắt đầu 
từng buổi sinh hoạt CLB bởi vì bạn sẽ cần chuẩn bị nhiều cho phần hướng dẫn 
của mình. Lấy một ví dụ là một số bài tập/hoạt động sẽ cần có khách mời nói 
chuyện, trong khi các bài tập khác lại yêu cầu bạn phải đọc thêm và nghiên cứu 
thêm tài liệu để chuẩn bị cho phần hướng dẫn thảo luận. Bạn cũng có thể cần 
phải in tài liệu để phát cho thành viên và chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết 
hỗ trợ cho các phần trình bày.

3.1 HỢP PHẦN 1: TÔI ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG ĐỂ RỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CHA/MẸ 
NHƯ THẾ NÀO?

Tổng quan hợp phần: Hợp phần này tập trung vào:

•	 Tìm hiểu về các mối quan tâm, hy vọng và mong đợi của các cặp đôi sắp 
chào đón đứa con ra đời và vai trò của họ về việc làm cha mẹ;

•	 Tìm kiếm các giải pháp cho những rào cản mà thành viên CLB tin rằng đó 
là những yếu tố khiến họ không thể thực hiện đúng vai trò của một người 
cha hay người mẹ yêu thương và tích cực tham gia cùng với con;

•	 Việc phản ánh các trải nghiệm cá nhân khi còn nhỏ, cách thành viên 
học và thực hành các ứng xử về giới, và mối quan hệ của họ với chính 
cha mẹ mình cũng sẽ được thảo luận để cho thấy sự khác nhau trong 
cách nuôi dạy con của họ so với cách làm cha mẹ mà các cặp vợ chồng 
trẻ này mong muốn. Bài giảng này sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm 
thúc đẩy cách nuôi dạy con có thể hiện tình yêu thương và tương tác 
tích cực hơn. 

Nội dung bài học/buổi sinh hoạt

Bài học 1.1: Khám phá trải nghiệm thời thơ ấu về giới (1 giờ 30 phút)

Bài học 1.2: Khám phá chuẩn mực giới (1 giờ 30 phút)

Bài học 1.3: Dấu ấn của một người cha mẹ tích cực và yêu thương con cái (1 giờ 
30 phút)

Tổng thời lượng: 4 giờ
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Gợi ý cho HDV

Bạn nên dành thời gian để tự phản ánh trải nghiệm thời thơ ấu của chính bạn, 
những trải nghiệm liên quan đến các chuẩn mực và mong đợi giới. Ví dụ, bạn 
được dạy bảo, định hướng theo đuổi làm việc gì (sở thích, mối quan tâm), bạn 
được khuyến khích làm việc gì? Ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của bạn 
như thế nào? Liên hệ lại với tầm quan trọng của việc thay đổi là có thể, và chúng 
ta không cần phải lặp lại những hành vi có vấn đề hoặc các cách giao tiếp mà bố 
mẹ chúng ta đã từng làm.
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BÀI HỌC 1.1: Khám phá trải nghiệm thời thơ ấu về giới

  Thời gian: 1 giờ 30 phút

  Mục tiêu bài học

•	 Nâng cao hiểu biết của thành viên về giới và khơi gợi mối quan tâm của 
họ về chủ đề này 

•	 Củng cố hiểu biết của thành viên về cách thức các chuẩn mực và mong 
đợi về giới có ảnh hưởng tới tuổi thơ của một người như thế nào.

  Vật liệu

•	 Danh sách học viên

•	 Giấy khổ lớn hoặc bảng đen

•	 Bút dạ màu hoặc phấn (có khăn lau bảng)  

•	 Phiếu phản hồi về buổi sinh hoạt

  Phương pháp  

•	 Động não;

•	 Thảo luận nhóm nam, nữ riêng để thu thập những ý tưởng về chủ đề của 
buổi học.

  Gợi ý cho HDV

Để đảm bảo không gian an toàn và tin tưởng cho thành viên, HDV cần chuẩn bị 
chia sẻ trải nghiệm của chính bạn về ảnh hưởng của các mong đợi về giới đối với 
quá trình lớn lên của bản thân bạn. 

  Các bước trong buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 15 phút

Chào mừng: HDV 
chào mừng các 
thành viên đến tham 
dự buổi sinh hoạt

1. Nói: Xin chào các anh chị đã tới tham gia buổi sinh 
hoạt đầu tiên trong chương trình của chúng ta. Tôi 
rất vui khi nhìn thấy anh chị đều có mặt ở đây, mỗi lần 
gặp nhau chúng ta sẽ trao đổi các kiến thức để hiểu 
rõ vai trò làm cha trách nhiệm trong thúc đẩy BĐG và 
xóa bỏ BLG.
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2. Nói: Trước khi bắt đầu nói về mục đích của buổi sinh 
hoạt, chúng ta hãy dành chút thời gian tìm hiểu về 
nhau, xin mời từng anh/chị hãy giới thiệu về bản thân.

3. Làm: Viết lên bảng tên của học viên 

4. Nói: Cám ơn anh chị đã chia sẻ giúp cho cả lớp biết 
anh, chị là ai để dễ dàng thảo luận với nhau

Bước 2:

Thời gian: 15 phút

Giới thiệu mục tiêu 
khóa học và tạo sự 
tin tưởng để xây 
dựng mối quan hệ 
với các thành viên 

1. Nói: Mục tiêu buổi sinh hoạt của chúng ta ngày hôm 
nay là:

•	 Nâng cao hiểu biết về giới và mối quan tâm của 
anh/chị về chủ đề giới.

•	 Củng cố hiểu biết của mỗi chúng ta về cách thức 
các chuẩn mực và mong đợi về giới có ảnh hưởng 
tới tuổi thơ của một người như thế nào.

2. Nói: Tôi xin chia sẻ với các anh chị câu chuyện mà tôi 
nghĩ rằng tuổi thơ của tôi đã bị tác động bởi các định 
kiến và mong đợi về giới (nếu HDV là nam thì kể một 
câu chuyện có liên quan tới định kiến về nam giới giới 
như đã là nam thì phải thích và chơi các môn thể thao 
mạnh mẽ như bóng đá, phải cứng rắn và không thể 
hiện cảm xúc ra bên ngoài… nếu HDV là nữ thì kể một 
câu chuyện có liên quan định kiến về nữ giới như đã 
là nữ thì phải dịu dàng, nhẹ nhàng, không tham gia 
vào những công việc mà truyền thống là chỉ dành cho 
nam giới như lái taxi, phi công…)   

Bước 3: 

Thời gian: 5 phút 

Chia sẻ với các 
thành viên về thái 
độ bất BĐG và 
những tác động 
khi con người bị bó 
hẹp trong những 
quan niệm truyền 
thống về giới

Sau khi kể câu chuyện trong bước 2, HDV chia sẻ với các 
thành viên rằng đằng sau những quan điểm này là thái 
độ bất BĐG.

1. Nói: Giới có thể được định nghĩa là quan niệm về 
những đặc tính của nam và nữ do xã hội quy định nên 
- ví dụ như các chuẩn mực, vai trò và mối quan hệ 
của và giữa các nhóm nam giới và nữ giới. Khi các cá 
nhân hoặc các nhóm hành xử không giống với những 
mong đợi truyền thống về giới đó, họ thường bị kỳ thị, 



TÀI LIỆU DÀNH CHO HƯỚNG DẪN VIÊN

30

phân biệt đối xử hoặc bị tách ra khỏi xã hội - tất cả 
những điều này đều có tác động ngược về mặt sức 
khoẻ của cả phụ nữ và nam giới (WHO, 2018) (HDV có 
thể nêu ra các ví dụ như một người phụ nữ có giọng 
nói hoặc dáng đi như một nam giới sẽ thường ít có 
bạn nữ chơi cùng, làm cho người phụ nữ đó phải 
suy nghĩ, không dám chia sẻ các khó khăn của mình 
với bạn cùng giới. Hoặc một người nam giới dễ xúc 
động, hay thể hiện cảm xúc thường hay bị chế nhạo 
bởi những người xung quanh và từ đó trở nên ít chia 
sẻ hơn). Đồng thời khi một người bị bó hẹp trong các 
quan điểm giới truyền thống, họ phải thể hiện tính 
cách giới tính của mình ví dụ trẻ em trai được khuyến 
khích thể hiện sức mạnh của mình hơn so với trẻ em 
gái. Từ đó, tiềm năng của các em gái bị đánh giá thấp.

2. Nói: những thay đổi trong xã hội hiện đại ngày nay về 
các chuẩn mực giới đã có những tiến bộ nhiều hơn, 
trẻ em trai cũng như trẻ em gái, nam giới và phụ nữ 
thường được khuyến khích tự khám phá bản thân 
theo bản dạng giới một cách toàn diện và nhân văn 
hơn. Chúng ta cũng biết rằng màu da, giai cấp, xu 
hướng tình dục, năng lực và lứa tuổi tất cả đều có tác 
động đến cách chúng ta hiểu và “thực hành” giới như 
thế nào.

Bước 4: 

Thời gian: 25 phút 

Thảo luận nhóm 

1. Làm: chia thành viên thành hai nhóm nam nữ riêng biệt

2. Nói: từng nhóm thảo luận các câu hỏi sau trong vòng 
20 phút rồi mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày trước 
nhóm còn lại và cùng trao đổi sâu hơn các nội dung 
câu hỏi

3. Nói: các câu hỏi từng nhóm thảo luận gồm:

- Trước đây khi còn là cô, cậu bé bạn đã trải nghiệm 
gì về những áp lực liên quan đến giới? 
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- Khi bạn còn là cậu bé, bạn có được dạy/khuyến 
khích thể hiện cảm xúc của mình, hay tỏ ra yếu 
đuối không? Khi còn là cô bé, bạn có được dạy/
khuyến khích phải độc lập và tự lực làm các việc 
của mình mà không cần có giúp đỡ từ ai khác 
không?

- Bạn có thấy những điều đó có tác động gì tới bạn 
của ngày hôm nay?

Bước 5: 

Thời gian: 25 phút

Chia sẻ kết quả 
thảo luận nhóm  

1. Nói: mời các nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả 
thảo luận của nhóm. Mỗi nhóm có 5 phút trình bày. 
Sau khi đại diện các nhóm trình bày thì mời các thành 
viên khác trong nhóm bổ sung thêm ý kiến và các 
nhóm khác đặt câu hỏi lảm rõ thêm nếu có.

Bước 6: 

Thời gian: 5 phút 

Tổng kết bài học

1. Nói: là cha mẹ, chúng ta có cơ hội đi xa hơn những 
cách thức truyền thống về giới, và khuyến khích con 
cái phát triển một cách riêng biệt và đầy đủ theo đúng 
khả năng của mỗi trẻ. 

2. Nói: nếu không thay đổi định kiến cứng nhắc về giới, 
trẻ em có thể bị tác động từ một số vấn đề:  

- Phân biệt đối xử trên cơ sở giới, coi trẻ em gái 
và trẻ em trai không có năng lực làm những việc 
giống nhau (đánh giá thấp sức mạnh và tiềm năng 
của trẻ em).

- Đánh giá thấp năng lực của trẻ em trai trong việc 
hiểu và ứng phó với các cảm xúc và tình cảm (áp 
lực phải tỏ ra mạnh mẽ và không bày tỏ cảm xúc).

- Đánh giá thấp khả năng độc lập và tự lực của các 
bé gái trong việc tự ra quyết định, tự xác định mục 
tiêu và hoài bão của mình.

- Có thể dẫn đến việc các em gái phải làm nhiều 
việc nhà hơn và ít có thời gian nghỉ ngơi hơn.
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3. Nói: bài học hôm nay đã trang bị cho anh, chị những 
hiểu biết về giới cũng như cho chúng ta cái nhìn về 
cách thức các chuẩn mực và mong đợi về giới có ảnh 
hưởng tới tuổi thơ của một người như thế nào. Các 
bạn có thể xem thêm tài liệu trong cuốn Tài liệu dành 
cho học viên

4. Nói: Buổi học lần sau chúng ta sẽ học về chủ đề 
“Khám phá chuẩn mực giới” 

5. Làm:  Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi 
về buổi sinh hoạt và yêu cầu thành viên hoàn thành. 
Cảm ơn các thành viên vì đã tham dự buổi sinh hoạt 
và cho họ biết rằng bạn mong chờ gặp họ vào lần tới.
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BÀI HỌC 1.2: Phá vỡ định kiến giới/chuẩn mực giới

  Thời gian: 1 giờ 30 phút

  Mục tiêu bài học

•	 Tiếp tục củng cố hiểu biết của thành viên về cách thức các chuẩn mực và 
mong đợi về giới có ảnh hưởng tới sự phát triển của một con người như 
thế nào.

•	 Khám phá và thách thức những chuẩn mực tiêu cực về giới còn tồn tại 
trong cộng đồng

  Vật liệu

•	 Danh sách học viên

•	 Giấy khổ lớn hoặc bảng đen

•	 Bút dạ màu hoặc phấn (có khăn lau bảng)  

•	 Thẻ màu

•	 Phiếu phản hồi về buổi sinh hoạt

  Phương pháp  

•	 Động não;

•	 Thảo luận nhóm nam, nữ riêng để thu thập những ý tưởng về chủ đề của 
buổi học.

  Gợi ý cho HDV

HDV cần chuẩn bị chia sẻ trải nghiệm của chính bạn về ảnh hưởng của các mong 
đợi về giới đối với quá trình lớn lên và phát triển trong suốt cuộc đời của bản thân 
bạn. Đồng thời HDV cùng với các thành viên khám phá những chuẩn mực giới 
tiêu cực còn tồn tại trong cộng đồng và chia sẻ các cách để thách thức và thay 
đổi những định kiến giới đó.
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  Các bước trong buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 15 phút

Ôn lại kiến thức cũ 
và giới thiệu mục 
đích của buổi sinh 
hoạt  

1. Nói: Xin chào các anh chị đã tới tham gia buổi sinh 
hoạt tiếp theo của CLB. Trước khi bắt đầu nói về mục 
đích của buổi sinh hoạt, chúng ta hãy dành chút thời 
gian cùng ôn lại những nội dung mà chúng ta đã cùng 
nhau thảo luận tại buổi sinh hoạt lần trước. HDV mời 
mỗi thành viên kể về 1 nội dung mà họ nhớ nhất/thích 
nhất mà họ học được từ buổi trước, người sau không 
được lặp lại những thông tin mà người những người 
trước đó đã nói.

2. Nói: Cám ơn các anh chị đã cùng nhau chia sẻ những 
thông tin rất hữu ích. HDV giải thích thêm những 
nội dung mà thành viên chưa hiểu rõ hoặc bổ sung 
thêm những nội dung mà thành viên còn liệt kê thiếu. 

3. Nói: Sau đây tôi xin giới thiệu về nội dung của buổi 
sinh hoạt ngày hôm nay: 

•	 Tiếp tục củng cố hiểu biết của thành viên về cách thức 
các chuẩn mực và mong đợi về giới có ảnh hưởng tới 
sự phát triển của một con người như thế nào.

•	 Khám phá những chuẩn mực tiêu cực về giới còn 
tồn tại trong cộng đồng

Bước 2:

Thời gian: 20 phút

Thảo luận nhóm 
về ảnh hưởng của 
chuẩn mực giới 
tới sự phát triển 
trong cả cuộc đời 
của mỗi con người

1. Làm: chia thành viên thành hai nhóm nam nữ riêng biệt. 

2. Nói: từng nhóm thảo luận các câu hỏi sau trong vòng 20 
phút rồi mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày trước nhóm 
còn lại và cùng trao đổi sâu hơn các nội dung câu hỏi

3. Nói: câu hỏi từng nhóm thảo luận gồm:

- Trong từng giai đoạn phát triển của mình, bạn cần 
đáp ứng những mong đợi xã hội gì về giới? (Các 
mốc thời gian có thể thảo luận: từ khi đi làm đến 
trước khi kết hôn; Sau khi kết hôn; Khi về già và 
con cái đã trưởng thành). HDV có thể yêu cầu từng 
nhóm kẻ bảng trong đó có các hàng thể hiện về 
mốc thời gian, và các cột thể hiện mong đợi xã hội 
về giới cho từng mốc thời gian tương ứng cho nam 
giới và nữ giới. 
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- Bạn có thấy những mong đợi về giới đó có tác 
động/ảnh hưởng gì tới sự phát triển và cuộc đời 
của bạn ngày hôm nay.

Bước 3: 

Thời gian: 20 phút 

Chia sẻ kết quả 
thảo luận nhóm

1. Nói: mời các nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả 
thảo luận của nhóm. Mỗi nhóm có 5 phút trình bày. 
Sau khi đại diện các nhóm trình bày thì mời các thành 
viên khác trong nhóm bổ sung thêm ý kiến và các 
nhóm khác đặt câu hỏi lảm rõ thêm nếu có.

Bước 4: 

Thời gian: 30 phút 

Thảo luận chung: 
tìm hiểu các định 
kiến giới/chuẩn 
mực giới còn tồn 
tại trong cộng 
đồng  

1. Làm: HDV phát các thẻ màu và bút dạ cho tất cả các 
thành viên.

2. Nói: mỗi thành viên hãy viết các định kiến/chuẩn mực 
giới còn tồn tại trong cộng đồng lên các thẻ màu. Mỗi 
ý kiến viết vào 1 thẻ rồi dán lên bảng, hoặc giấy to.

3. Nói: chúng ta cùng đọc lại từng định kiến giới/chuẩn 
mực giới và thảo luận cách làm thế nào để phá vỡ 
những định kiến/chuẩn mực giới đó. Mỗi cá nhân cần 
phải làm gì cụ thể.

Bước 5: 

Thời gian: 5 phút 

Tổng kết bài học

1. Nói: Các định kiến giới/chuẩn mực giới có ảnh hưởng 
tiêu cực đến sự phát triển và hạn chế khả năng của 
mỗi cá nhân, cho cả nam giới và nữ giới. Hiện nay 
trong xã hội vẫn còn tồn tại rất nhiều những định kiến 
giới, chuẩn mực giới tiêu cực. 

2. Nói: Buổi sinh hoạt hôm nay đã cho chúng ta có cơ 
hội tìm hiểu về những định kiến, chuẩn mực giới trong 
cộng đồng của chúng ta và cách mỗi chúng ta có thể 
phá vỡ, thách thức lại những chuẩn mực giới đó. Mỗi 
chúng ta cần tích cực thay đổi thì mới có thể tạo ra sự 
thay đổi mạnh mẽ và hiệu quả cho cả xã hội.

3. Nói: Buổi học lần sau chúng ta sẽ học về chủ đề “Dấu ấn 
của một người cha mẹ tích cực và yêu thương con cái”.

4. Làm:  Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu thành viên hoàn thành. Cảm 
ơn  thành viên vì đã tham dự buổi sinh hoạt và cho họ 
biết rằng bạn mong chờ gặp họ vào lần tới.
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BÀI HỌC 1.3: Dấu ấn của một người cha mẹ tích cực 
và yêu thương con cái

  Thời gian: 1 giờ 30 phút

  Mục tiêu bài học:

•	 Xác định những điều mà thành viên mong muốn làm giống cha mẹ của 
mình cũng như những điều mà họ muốn làm khác đi;

•	 Tạo không gian an toàn cho thành viên chia sẻ các trải nghiệm khi lớn lên 
trong một gia đình có bạo lực;

•	 Xác định các rào cản của thành viên khi họ mong muốn trở thành một 
người cha/mẹ tích cực và yêu thương con (ví dụ những mong đợi liên 
quan đến tính nam độc hại);

•	 Khám phá khái niệm dễ bộc lộ cảm xúc và cách thức nó có thể khơi gợi 
các kết quả tích cực cho sự phát triển của trẻ em như thế nào.

  Vật liệu

•	 Danh sách học viên

•	 Giấy màu các loại

•	 Bút dạ viết trên giấy

•	 Giấy khổ lớn hoặc bảng đen

•	 Bút dạ màu hoặc phấn và khăn lau bảng  

•	 Phiếu phản hồi về buổi sinh hoạt

•	 Tài liệu bổ trợ số 1: Ghi chép của người cha: làm thế nào để trở thành một 
người cha dễ bộc lộ cảm xúc và tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy 
(Mindbodygreen, 2018)

  Phương pháp: Thảo luận nhóm nam, nữ riêng 

  Gợi ý cho HDV: Do tính chất tế nhị của các cuộc thảo luận và việc có thể có 
những chia sẻ cá nhân về trải nghiệm bị bạo lực từ hồi nhỏ, chúng tôi khuyến 
nghị có thêm một nhân viên tư vấn để giúp thành viên khi cần thiết. Ngoài ra sau 
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buổi học, chúng ta cũng nên chia sẻ với thành viên địa chỉ của các dịch vụ hỗ trợ 
cho nạn nhân BLG, các đường dây nóng. Bạn cũng có thể khuyến khích thành 
viên nếu cảm thấy cần thiết có thể tạm dừng tham gia thảo luận, đi ra ngoài một 
chút để có khoảng không riêng. 

Hãy sẵn sàng chia sẻ một trải nghiệm của bạn về tính dễ bị bộc lộ cảm xúc với 
con cái, bạn bè và gia đình của bạn.

  Các bước trong buổi sinh hoạt

 Bước 1:

Thời gian: 5 phút

Giới thiệu mục 
tiêu buổi sinh 
hoạt 

1. Nói: Nội dung buổi sinh hoạt hôm nay sẽ giúp chúng ta:

•	 Xác định những điều mà thành viên mong muốn 
làm giống cha mẹ của mình cũng như những điều 
mà họ muốn làm khác đi;

•	 Tạo không gian an toàn cho thành viên chia sẻ các 
trải nghiệm khi lớn lên trong một gia đình có bạo lực;

•	 Xác định các rào cản của thành viên khi họ mong 
muốn trở thành một người cha/mẹ tích cực và yêu 
thương con (ví dụ những mong đợi liên quan đến 
tính nam độc hại);

•	 Khám phá khái niệm dễ bộc lộ cảm xúc và cách 
thức nó có thể khơi gợi các kết quả tích cực cho sự 
phát triển của trẻ em như thế nào.

Bước 2:

Thời gian: 15 phút

Thảo luận theo 
cặp đôi

1. Nói: Các anh, chị chọn theo cặp đôi người bạn của mình 
để cùng thảo luận các câu hỏi sau:

•	 Bạn mô tả mối quan hệ của bạn với bố mẹ từ nhỏ 
đến khi trưởng thành như thế nào?  

•	 Nếu có mâu thuẫn thì khi đó trong gia đình giải 
quyết ra sao? 

•	 Bạn ấn tượng một điều gì đó mà bố mẹ bạn đã làm 
với mình và bạn dự định làm như vậy trong chặng 
đường làm cha/mẹ sắp tới của bạn? 

•	 Bạn nhớ một điều gì đó mà bố mẹ bạn đã làm với 
mình nhưng bạn sẽ không muốn lặp lại điều đó khi 
bạn trở thành người cha/mẹ?
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Bước 3:

Thời gian: 10 phút

Chia sẻ kết quả 
thảo luận  

1. Nói: Tôi sẽ mời 2-3 cặp lên chia sẻ phần thảo luận của 
cặp đôi mình

2. Nói: Bạo lực nhiều khi sẽ được lặp lại qua nhiều thế hệ 
nếu như các sang chấn từ các hình thức bạo lực đó 
đối với trẻ em không được giải quyết triệt để. Trẻ em bị 
ảnh hưởng nhiều từ các vấn đề tâm lý xã hội, và từ việc 
thiếu vắng các hình mẫu về mối quan hệ lành mạnh 
để các em noi gương. Là cha mẹ, và nhất là các ông 
bố, mọi hành động của bạn đều có ảnh hưởng đến sức 
khoẻ và cuộc sống tinh thần của người bạn đời cũng 
như con cái của bạn.

Bước 4:

Thời gian: 5 phút

Các nguồn lực hỗ 
trợ và các địa chỉ 
tư vấn sang chấn 
tâm lý 

1. Nói: hiện nay địa phương của chúng ta có sẵn các hỗ 
trợ của các cơ quan như Hội phụ nữ, Hội Nông dân để 
tư vấn cho các sang chấn tâm lý khi bạn hoặc con cái 
bạn gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống.

Bước 5:

Thời gian: 10 phút 

Các thành viên 
ghi lại những suy 
nghĩ sau thảo 
luận

1. Nói: mỗi anh, chị hãy ghi lại trên mỗi mảnh giấy màu 
một dấu ấn/hành động mà bạn dự định sẽ làm theo và 
một hành động mà bạn sẽ không làm theo rồi dán lên 
bảng theo hai cột riêng biệt là “Làm theo” và “Không 
làm theo”.

2. Làm: lớp cử ra 2 người để tổng hợp và viết các ý kiến 
của học viên lên giấy khổ lớn và cũng chia theo 2 mục 
“Làm theo” và “Không làm theo”.

3. Nói: cả nhóm hãy đọc các ý kiến, và thảo luận về các ý 
kiến này.

Bước 6:

Thời gian: 5 phút

Tham khảo tài 
liệu dành cho 
thành viên 

1. Nói: mời các anh, chị mở sổ tay dành cho thành viên và 
đọc Tài liệu bổ trợ số 1 để có thể hiểu rõ hơn tại sao việc 
dễ bộc lộ cảm xúc với con bạn có nghĩa là để chúng 
bước vào cuộc sống của bạn. 
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Tài liệu bổ trợ số 1: Ghi chép của người cha

Làm cách nào để trở thành một người cha/mẹ dễ bộc lộ 
cảm xúc (và tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy)

Dễ bộc lộ cảm xúc với các con của bạn có nghĩa là bạn để 
các con tham gia vào cuộc sống của mình. Chia sẻ nhiều 
hơn với con giúp các con cảm thấy an toàn để chia sẻ lại 
với bạn. Khi bạn nói cho con biết điều gì làm bạn sợ, các 
con sẽ nói cho bạn biết các con sợ điều gì. Khi các con 
biết bạn có cảm xúc giống chúng, chúng sẽ chạy tới bạn 
khi gặp khó khăn. Chúng sẽ biết rằng bạn sẽ luôn ở đó và 
có thể đến bên bạn mà không sợ bị phàn nàn gì. Sự chân 
thành của bạn sẽ trở thành cơ sở để chúng tin tưởng.

Dễ bộc lộ cảm xúc giúp chúng ta tiếp nhận ý kiến một cách 
dễ dàng hơn và nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có một 
vai trò nhất định trong việc biến chúng ta thành con người 
tốt nhất có thể. Tính chịu trách nhiệm có ý nghĩa nhiều 
hơn là việc tạo ra các quy định và hậu quả. Nó còn có ý 
nghĩa là chúng ta phải sống có trách nhiệm thúc đẩy người 
khác phát triển. Chúng ta đều có trách nhiệm với nhau.

Không cần thiết phải nôn nóng chỉ bảo con bạn làm việc 
này hay không được làm việc kia. Thay vào đó hãy tập 
trung vào việc dạy cho con về sức mạnh và ảnh hưởng của 
những lựa chọn con đưa ra đối với tương lai của con. Nói 
chuyện một cách cở mở với con về các lựa chọn trước đây 
của bạn và những lựa chọn đó có ảnh hưởng thế nào đối 
với cuộc sống của bạn. Khi bạn đưa cho con kiến thức và 
sự khôn ngoan theo kiểu khuyên nhủ thay bằng chỉ đạo, 
các con bạn sẽ tiếp thu nó một cách cởi mở hơn.

Chia sẻ các câu chuyện của bạn sẽ cho các con thấy rằng 
bạn hiểu con và giúp con nhìn ra rằng bạn có thể sẽ làm 
khác đi nếu bạn có một cơ hội khác. Thuyết phục các con 
không nên tự dằn vặt bản thân nếu lựa chọn đó không 
thành công. Các con có khả năng đưa ra một lựa chọn 
khác. Việc thể hiện cảm xúc của bạn với con sẽ giúp dạy 
cho con cách thức tự làm chủ cuộc sống của mình.
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Bước 7:

Thời gian: 15 phút 

Thảo luận nhóm 

1. Nói: Bây giờ chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm nam riêng, 
nữ riêng để thảo luận các câu hỏi sau:

	 Bạn có cảm tưởng như thế nào về Ghi chép của 
người cha đó? 

	 Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm của tác 
giả về tính dễ bộc lộ cảm xúc?

	 Làm thế nào nam giới có thể động viên khuyến 
khích các nam giới khác thể hiện sự dễ bộc lộ cảm 
xúc của mình bên ngoài gia đình?

	 Làm thế nào phụ nữ có thể động viên khuyến khích 
nam giới và các em bé trai là người quen, thân của 
họ thể hiện sự dễ bộc lộ cảm xúc và bày tỏ cảm xúc 
của mình nhiều hơn?

	 Cách thức các định kiến về giới ngăn cản nam giới 
thể hiện tính dễ bộc lộ cảm xúc của họ như thế nào?

Bước 8:

Thời gian: 10 phút

Nhóm chia sẻ kết 
quả thảo luận

1. Nói: Mỗi nhóm xin mời một đại diện lên trình bày tóm 
tắt phần thảo luận của nhóm mình cho các câu hỏi trên

2. Nói: tổng kết lại chúng ta thấy rằng lợi ích của việc thể 
hiện tính dễ bộc lộ cảm xúc với con cái của chúng ta: 

•	 Củng cố chất lượng của mối quan hệ và tạo dựng 
lòng tin giữa chúng ta với các con 

•	 Trẻ em có thể lấy đó làm tấm gương và thể hiện tính 
dễ bộc lộ cảm xúc cũng như cởi mở hơn khi các em 
thấy rằng cha mẹ mình cũng làm điều này 

•	 Trẻ em bình thường hoá việc thể hiện tính dễ bộc 
lộ cảm xúc như là một phần tự nhiên trong các mối 
quan hệ lành mạnh và trong quá trình lớn lên của 
con người
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Bước 9:

Thời gian: 10 phút

Thành viên chia 
sẻ quan điểm cá 
nhân

1. Làm: Bố trí học viên ngồi theo vòng tròn, yêu cầu mỗi 
học viên lần lượt chia sẻ một nỗi lo/sợ mà họ có khi trở 
thành cha mẹ 

2. Nói: Cám ơn các anh, chị đã chia sẻ về những lo sợ của 
bản thân mình, chúng ta hãy tìm kiếm sự hỗ trợ lẫn nhau

Gợi ý cho HDV: Một điều rất có thể xảy ra là các thành viên 
trong CLB có nhiều nỗi lo/sợ giống nhau. Ví dụ họ có thể 
nhắc đến cảm giác thiếu chuẩn bị; hoặc nỗi sợ làm một 
điều gì đó sai. Nhấn mạnh với các thành viên rằng những 
nỗi sợ đó là bình thường và là một phần tự nhiên trong mọi 
quá trình thay đổi. Chia sẻ với thành viên rằng sẽ rất hiệu 
quả nếu bạn chia sẻ về những nỗi sợ này với bạn đời của 
mình để có được sự đồng cảm và hỗ trợ nhằm vượt qua 
những nỗi sợ đó.

Bước 10:

Thời gian: 5 phút

Tổng kết bài học

1. Nói: bài học hôm nay đã trang bị cho anh, chị những 
hiểu biết về cách thức hành xử của cha mẹ sẽ để lại 
dấu ấn cho con cái như thế nào, nếu các bạn hành xử 
tốt, sẽ có ảnh hưởng tốt tới các con.  

2. Nói: Buổi học lần sau chúng ta sẽ học về chủ đề “Hiểu 
về kỷ luật tích cực” 

3. Làm:  Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu thành viên hoàn thành. Cảm 
ơn thành viên vì đã tham dự buổi sinh hoạt và cho họ 
biết rằng bạn mong chờ gặp họ vào lần tới.
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3.2 HỢP PHẦN II: KHI BẮT ĐẦU LÀM CHA MẸ, TÔI MONG MUỐN TRỞ THÀNH 
NGƯỜI CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO?

Tổng quan hợp phần

Tiếp nối nội dung của Hợp phần 1, từ những đúc kết các trải nghiệm nhớ lại từ 
thời thơ ấu của thành viên và tập trung vào việc cần phải khắc phục sang chấn 
tâm lý ở trẻ em, Hợp phần 2 tập trung vào cách thức để trở thành một người bạn 
đời có trách nhiệm bởi vì chắc chắn sẽ có thay đổi trong mối quan hệ của cặp 
vợ chồng trong quá trình mang thai và trong những năm đầu nuôi con nhỏ. Hợp 
phần này thúc đẩy sự tham gia của cha mẹ, nhất là các ông bố tương lai vào việc 
nuôi dưỡng mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng với bạn đời của mình. Hợp phần 
này cũng sẽ khám phá các cách khuyến khích các chị mạnh dạn, tự tin hơn trong 
việc bày tỏ mong muốn và nhu cầu của mình với bạn đời. Liên hệ với một số khó 
khăn thách thức của việc mang thai, và những năm đầu chăm sóc con nhỏ cũng 
sẽ được khai thác trong hợp phần này.

Nội dung các buổi sinh hoạt

•	 Bài học 2.1: Hiểu về kỷ luật tích cực (1 giờ 20 phút)

•	 Bài học 2.2: Mối quan hệ lành mạnh (1 giờ 30 phút)

•	 Bài học 2.3: Thực hành giao tiếp phi bạo lực (1 giờ 30 phút)

Tổng thời gian: 4 giờ 20 phút 

Gợi ý cho HDV: Trước khi thực hiện buổi sinh hoạt, hãy nghĩ đến cách thức trước 
đây bạn đã quan tâm hỗ trợ bạn đời của mình như thế nào, hoặc cách hiện nay 
bạn đang hỗ trợ bạn đời của mình trong các giai đoạn trước khi con của bạn chào 
đời và trong những năm đầu nuôi con nhỏ. Ngoài ra, trước khi hướng dẫn buổi 
sinh hoạt, hãy làm quen với khái niệm về kỷ luật tích cực, mối quan hệ lành mạnh, 
các kỹ năng giao tiếp phi bạo lực bằng cách đọc kỹ các bài tập trong Hợp phần 
2. Nhắc lại cho thành viên thấy rằng cũng giống như các kỹ năng khác, muốn 
thành thục thì phải cần thực hành. Khuyến khích thành viên có thái độ cởi mở 
và nhấn mạnh lợi ích của loại giao tiếp này bởi vì nó là nền tảng cho mối quan hệ 
lành mạnh.

Bước sang giai đoạn này của chương trình, HDV hãy khuyến khích các thành 
viên làm đồng HDV ở một số phần bài tập. Ví dụ, thành viên có thể tự làm phần 
khởi động, tạo không khí sôi nổi cho lớp học hoặc giúp làm tóm tắt ở thảo luận 
nhóm nhỏ.
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BÀI HỌC 2.1 Hiểu về kỷ luật tích cực

  Thời gian: 1 giờ 20 phút

  Mục tiêu của bài:

•	 Hiểu được khuôn khổ/cách thức và sự ấm áp/tình cảm là các cấu thành cơ 
bản của kỷ luật tích cực 

•	 Hiểu cách cha mẹ có thể thực hành kỷ luật tích cực trong mọi vấn đề cuộc 
sống của con cái 

  Vật liệu:

•	 Danh sách học viên

•	 Giấy khổ lớn (A0)

•	 Bút dạ màu

•	 Phiếu phản hồi về buổi sinh hoạt

•	 Tài liệu bổ trợ số 2: Tại sao sự ấm áp/tình cảm lại quan trọng?

•	 Tài liệu bổ trợ số 3: Tại sao cần có sự chỉ dẫn?

•	 Tài liệu bổ trợ số 4: Kỷ luật tích cực

  Phương pháp

•	 Bài trình bày.

•	 Thực hiện 2 bài tập cá nhân 

  Gợi ý cho HDV: Bài tập này được điều chỉnh từ cuốn sách “Kỷ luật tích cực 
trong việc làm cha mẹ hàng ngày”. Nếu có thể, HDV hãy nghiên cứu tài liệu trước 
buổi sinh hoạt.

  Các bước trong buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 5 phút

Giới thiệu mục tiêu 
buổi sinh hoạt

1. Nói: Trong buổi sinh hoạt hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu:

• Vì sao sự ấm áp/tình cảm và có khuôn khổ được coi 
là các cấu thành cơ bản của kỷ luật tích cực?

• Cha mẹ có thể thực hành kỷ luật tích cực trong mọi 
vấn đề cuộc sống của con cái theo các cách nào?
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2. Nói: Là cha mẹ chúng ta nên dạy con trẻ cách tự kiểm 
soát căng thẳng, giao tiếp với sự tôn trọng; giải quyết 
mâu thuẫn không cần nắm đấm, coi trọng cảm giác của 
người khác, và cần đạt mục tiêu của mình nhưng không 
làm phương hại đến người khác về thể chất hoặc tinh 
thần. Những điều này là hoàn toàn có thể làm được khi 
con trẻ thực hành kỷ luật tích cực.

Bước 2:

Thời gian: 10 phút

Thành viên tự suy 
nghĩ về sự ấm áp 
và tình cảm của 
cha mẹ với con cái

1. Nói: anh, chị có thể định nghĩa thế nào là sự ấm áp/tình 
cảm của cha mẹ với con cái và ghi lại câu trả lời của các 
bạn lên giấy khổ lớn 

Bước 3:

Thời gian: 10 phút

Chia sẻ về định 
nghĩa của sự ấm 
áp, tình cảm của 
cha mẹ với con cái

1. Nói: tôi có thể mời một anh, chị nào có thể chia sẻ 
nhanh về định nghĩa mà các anh, chị nghĩ đến.

2. Nói: thông qua các ý kiến của các anh chị, tôi có thể 
chia sẻ với anh, chị về định nghĩa được trích lược từ 
cuốn sách “Kỷ luật tích cực trong việc làm cha mẹ hàng 
ngày” của Durrant (2016) - Tổ chức Cứu trợ trẻ em

Sự ấm áp (trong việc làm cha mẹ)

•	 Cảm giác yên tâm 

•	 Tình yêu vô điều kiện 

•	 Bày tỏ tình cảm qua lời nói và hành động 

•	 Tôn trọng độ tuổi phát triển của con 

•	 Nhậy cảm đối với nhu cầu của con 

•	 Thấu hiểu cảm giác của con

Trong thực tế/thực hành: 

•	 Nói câu “Bố/mẹ yêu con”

•	 Bày tỏ cho con biết là con được thương yêu ngay cả 
khi con làm một điều gì đó sai

•	 Đọc sách cùng với con

•	 Ôm con
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•	 Vỗ về con khi con sợ hoặc bị đau 

•	 Lắng nghe và thấu hiểu con 

•	 Khen ngợi, động viên con

•	 Chơi và cười với con

•	 Ghi nhận các cố gắng và thành công của con 

Bước 4:

Thời gian: 15 phút

Thảo luận theo 
nội dung Tài liệu 
phát tay số 2

1. Nói: Mời anh, chị mở Sổ tay hướng dẫn thành viên và 
trả lời các câu hỏi trong Tài liệu bổ trợ số 2.

Tài liệu bổ trợ số 2: Tại sao sự ấm áp/tình cảm lại quan 
trọng?

Hãy tưởng tượng bạn đang học một ngôn ngữ mới khi bạn 
trả lời các câu hỏi dưới đây:

1. Liệu bạn có học tốt hơn nếu như cô/thầy giáo của bạn
a. Nói cho bạn biết cái gì bạn làm đúng; hoặc

b. Chỉ nói cho bạn biết khi nào bạn làm sai?

2. Liệu bạn có học tốt hơn nếu bạn cảm thấy:
a. An toàn bên thầy/cô giáo của mình, hoặc

b. Sợ rằng cô giáo sẽ đánh bạn nếu bạn làm sai?

3. Liệu bạn có học tốt hơn nếu bạn nghĩ rằng:
a. Thầy/cô giáo của bạn sẽ ở bên bạn, và hỗ trợ bạn bất kể 

bao nhiêu lỗi bạn phạm, hoặc

b. Họ sẽ bực tức đi ngay ra khỏi phòng học khi bạn làm sai

4. Liệu bạn có muốn làm thầy/cô giáo hài lòng nếu họ là:
a. Người tốt bụng và hiểu biết, hoặc

b. Luôn quát nạt, làm xấu mặt hoặc hay chỉ trích bạn?

5. Liệu bạn có muốn học ngôn ngữ khác nếu thầy/cô giáo:
a. Nói cho bạn biết khả năng của bạn đến đâu, hoặc

b. Nói rằng bạn học dốt?

6. Liệu bạn có muốn nói với thầy/cô giáo khi bạn gặp 
khó khăn nếu bạn biết rằng:

a. Họ sẽ lắng nghe và giúp đỡ, hay

b. Họ sẽ tức giận và trừng phạt bạn?
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2. Nói: mời các anh, chị chia sẻ suy nghĩ của anh, chị với 
các câu hỏi và liên hệ với tầm quan trọng của những 
điều sau đây:

•	 Phản hồi tích cực, khuyến khích động viên và dựa 
trên điểm mạnh của con.

•	 Con cần phải có cảm giác an toàn và yên tâm trong 
suốt quá trình phát triển.

Bước 5: 

Thời gian: 5 phút

Trao đổi về kỷ luật 
tích cực

1. Nói: Ngoài sự ấm áp, tình cảm ra thì việc con cái được 
giáo dục, kiểm soát trong một khuôn khổ nhất định 
cũng rất quan trọng trong kỷ luật tích cực. Để con học 
được theo một khuôn khổ nhất định thì phải chuẩn bị 
cho con ứng phó với những tình huống khó khăn bằng 
cách chỉ cho con thấy những điều có thể xảy ra và cách 
con có thể ứng phó với nó, giải thích lý do tại sao lại có 
thể làm như vậy; thảo luận về các quy định với con và 
lắng nghe quan điểm của con về điều đó; kiểm soát sự 
bực dọc; giúp con tìm cách cách sửa lỗi theo hướng 
giúp con học được từ lỗi đã gây ra. Cha mẹ cần hành 
xử như là một hình mẫu tích cực, không doạ nạt, đánh 
mắng hay tịch thu đồ con yêu thích, v.v. 

2. Nói: kỷ luật tích cực nghĩa là không bạo lực, tôn trọng, 
dựa trên các nguyên tắc về sự phát triển của trẻ.

Bước 6:  

Thời gian: 30 phút

Thảo luận theo 
nội dung Tài liệu 
phát tay số 3 và 
Tài liệu số 4

1. Nói: Mời các anh, chị mở Sổ tay hướng dẫn thành viên 
và điền các câu hỏi trong Tài liệu phát tay số 3 “Tại sao 
sự chỉ dẫn lại quan trọng”? và tài liệu bổ trợ số 4 “Kỷ 
luật tích cực”. 

Tài liệu bổ trợ số 3: Tại sao lại cần phải có chỉ dẫn?

Hãy tưởng tượng bạn đang học một ngôn ngữ mới khi bạn 
trả lời các câu hỏi dưới đây:

1. Liệu bạn sẽ học tốt hơn nếu thầy/cô của bạn:

a. Chỉ cho bạn cách đánh vần từ mới và nói cho bạn về vai 
trò của việc đánh vần; hoặc

b. Mong đợi bạn tự tìm ra cách đành vần từ mời và phạt 
bạn nếu bạn làm sai?



Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc làm cha trách nhiệm 
và tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh

47

2. Liệu bạn có muốn học tốt hơn nếu thầy/cô của bạn:

a. Nhận ra và động viên các cố gắng của bạn, ngay cả khi 
những cố gắng đó chưa hoàn hảo; hoặc

b. Cảnh cáo sẽ phạt bạn nếu bạn làm sai?

3. Liệu bạn sẽ học tốt hơn nếu thầy/cô của bạn:

a. Chỉ cho bạn những thông tin bạn cần để làm một bài 
kiểm tra thành công, hoặc

b. Không chỉ cho bạn những thông tin bạn cần và sau đó 
tức giận nếu bạn trượt bài kiểm tra

4. Liệu bạn có muốn làm hài lòng thầy/cô giáo nếu họ:

a. Chỉ ra lỗi của bạn và chỉ cho bạn cách để lần sau làm 
tốt hơn, hoặc

b. Đánh bạn nếu bạn làm sai

5. Liệu bạn có muốn học thêm ngôn ngữ nếu thầy/cô 
của bạn:

a. Đưa ra các gợi ý, lời khuyên và động viên bạn cố gắng; hay

b. Nói với bạn rằng bạn sẽ không bao giờ có đủ khả năng 
học được?

6. Liệu bạn có muốn nói với thầy/cô của bạn khi bạn 
gặp khó khăn nếu bạn biết rằng:

a. Họ sẽ cố gắng hiểu tại sao bạn lại gặp khó khăn và giúp 
bạn tìm kiếm một cách làm khác, hoặc 

b. Họ sẽ tức giận và phạt bạn

Tài liệu bổ trợ số 4: Kỷ luật tích cực

Làm cha mẹ, nhất là đối với các cặp vợ chồng có con lần 
đầu, có thể là một trải nghiệm đầy hào hứng nhưng cũng 
rất có thể quá tải. Nhiều ông bố bà mẹ học cách nuôi dạy 
con cái bằng việc lặp lại cách họ đã được nuôi dạy hồi nhỏ, 
hỏi lời khuyên từ gia đình, bạn bè và nhiều khi làm theo 
bản năng. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không hiểu về cách 
thức trẻ em phát triển và cách các em thể hiện bản thân 
ở các giai đoạn, độ tuổi khác nhau, chúng ta sẽ dễ dàng
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bị vướng vào những giai đoạn, tình huống chán nản, thất 
vọng và từ đó dẫn đến việc chúng ta áp dụng các hình thức 
trừng phạt thân thể hoặc tinh thần với con trẻ. Các nghiên 
cứu trong nhiều thập kỷ qua đã chỉ ra những ảnh hưởng 
không tốt, lâu dài đối với trẻ em khi áp dụng các hình thức 
kỷ luật tiêu cực ví dụ như đánh, mắng, quát nạt con. Hậu 
quả có thể dẫn đến việc đứa con sau này trở nên hiếu 
chiến, không vui vẻ, luôn lo lắng, hoặc sử dụng đồ uống có 
cồn và chất gây nghiện (Durrant và Ensom, 2012).

Các hình thức trừng phạt bạo lực sẽ làm cho trẻ kém tự 
tin, ảnh hưởng đến việc học và sự phát triển tâm lý và 
nhận thức của trẻ. Trừng phạt bằng bạo lực cũng tạo ra 
những rào cản ảnh hưởng đến giao tiếp giữa cha mẹ và 
con cái, cũng như sợi dây gắn bó tình cảm. Bạo lực khiến 
cho trẻ liên hệ tình yêu với bạo lực, rằng bạo lực là hành 
vi bình thường, chấp nhận được và là chiến lược có thể 
sử dụng để giải quyết vấn đề. Vì vậy, hình phạt bạo lực 
sẽ góp phần tạo ra vòng tròn luẩn quẩn của bạo lực, nó 
sẽ lặp lại khi đứa trẻ trở thành người lớn (Tổ chức Cứu trợ 
trẻ em, 2005). 

Kỷ luật tích cực là một phương pháp tiếp cận giúp cha mẹ 
dạy con và hướng dẫn hành vi của con, trong khi vẫn tôn 
trọng quyền của con được phát triển lành mạnh, quyền 
được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực và quyền được 
tham gia vào quá trình học hỏi. Phương pháp kỷ luật tích 
cực được xây dựng dựa trên nghiên cứu về sự phát triển 
lành mạnh của trẻ và cách làm cha mẹ hiệu quả và được 
dựa trên các nguyên tắc về quyền trẻ em. Kỷ luật tích cực 
không đồng nghĩa với việc nuông chiều con, cũng không 
có ý nghĩa trừng phạt. Phương pháp này tập trung vào việc 
tìm ra các giải pháp lâu dài để tạo dựng các kỹ năng suốt 
đời và ý thực tự kỷ luật ở trẻ em. Kỷ luật tích cực nói đến 
việc dạy con phi bạo lực, đồng cảm, sự tôn trọng, quyền 
con người và tôn trọng người khác.

(Trích lược từ cuốn Program P, 2018)
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5. Làm: Mời một số thành viên chia sẻ một số ý chính 
trong phần trả lời của mình với cả CLB.  

6. Nói: Tôi muốn nhấn mạnh rằng kỷ luật tích cực bao 
gồm 2 cấu thành chính đó là sự ấm áp/tình thương và 
có khuôn khổ trong suốt quá trình phát triển của con 
- từ khi lọt lòng đến tuổi thanh niên. Kỷ luật tích cực 
giúp chúng ta đạt được cả mục đích trước mắt và lâu 
dài. Bằng cách thực hành kỷ luật tích cực, chúng ta có 
thể dạy cho con biết cách giải quyết vấn đề, tự suy nghĩ 
cho chính mình, sống hoà hợp với những người khác; 
giải quyết mâu thuẫn bằng những cách lành mạnh; làm 
điều đúng đắn ngay cả khi cha mẹ không có mặt ở đó.

Bước 7:

Thời gian: 5 phút

Tổng kết bài học 

1. Nói: Trẻ em đang trong giai đoạn học hỏi và các con học 
được nhiều nhất khi được bố mẹ hỗ trợ (sự ấm áp/tình 
cảm) theo một khuôn khổ đúng mực (kỷ luật tích cực). 

2. Làm:  Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu thành viên hoàn thành. Cảm 
ơn thành viên vì đã tham dự buổi sinh hoạt và cho họ 
biết rằng bạn mong chờ gặp họ vào lần tới để trao đổi 
về nội dung “Mối quan hệ lành mạnh”. 
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BÀI HỌC 2.2:  Mối quan hệ lành mạnh

  Thời gian: 1 giờ 30 phút

  Mục tiêu của bài học: 

•	 Thành viên sẽ khám phá các khía cạnh của một mối quan hệ lành mạnh 
và bình đẳng 

•	 Thành viên sẽ có khả năng xác định những điểm “cờ đỏ” của bạo lực thể 
chất và tinh thần 

•	 Thành viên sẽ hiểu sâu hơn về tác hại của bạo lực gia đình 

  Vật liệu

•	 Giấy khổ lớn

•	 Bút dạ

•	 Giấy dán

•	 Phiếu phản hồi về buổi sinh hoạt

•	 Tài liệu bổ trợ số 5: Mối quan hệ lành mạnh và không lành mạnh

•	 Tài liệu bổ trợ số 6: Tác hại của bạo lực gia đình

  Phương pháp:

•	 Hồi tưởng cá nhân

•	 Khuyến khích một số thành viên nam lên chia sẻ một số phản hồi của mình 

  Gợi ý dành cho HDV

Bài tập này khai thác sự khác nhau giữa mối quan hệ lành mạnh và không lành 
mạnh/độc hại và vì vậy cần phải sử dụng phương pháp dựa vào sức mạnh cá 
nhân nhưng đồng thời cũng phải thách thức các thành viên nam phản ánh và liên 
tưởng đến những hành vi bạo lực mà họ đã có thể tham gia trước đó. Ngay sau 
phần này phải thực hiện luôn Bài tập số 2.2 bởi vì bài này giúp xây dựng các kỹ 
năng nuôi dưỡng mối quan hệ lành mạnh…
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  Các bước trong buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 5 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: chúng ta cùng nhắc lại những nội dung trong các 
buổi sinh hoạt trước:

•	 Lớn lên cùng với quan niệm giới: Khám phá trải 
nghiệm thời thơ ấu của chính mình

•	 Phá vỡ định kiến giới/chuẩn mực giới

•	 Dấu ấn của một người cha/mẹ tích cực và yêu 
thương con cái

•	 Hiểu về kỷ luật tích cực

Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện buổi sinh hoạt thứ 5 với 
mục tiêu:

•	 Khám phá các khía cạnh của một mối quan hệ lành 
mạnh và bình đẳng 

•	 Xác định những điểm “cờ đỏ” của bạo lực thể chất 
và tinh thần 

•	 Hiểu sâu hơn về tác hại của bạo lực gia đình

Bước 2:

Thời gian: 10 phút

Thành viên tự 
động não/suy 
nghĩ

1. Làm: Mời từng thành viên viết lên thẻ màu ít nhất 3 ý 
kiến để trả lời cho mỗi câu hỏi sau:

•	 Theo bạn như thế nào là một mối quan hệ lành 
mạnh? Ví dụ, những hành động nào vợ, chồng thể 
hiện với nhau trong 1 một mối quan hệ lành mạnh? 
(HDV có thể gợi ý những ví dụ: chia sẻ việc nhà, quan 
tâm tới sức khỏe của người bạn đời, động viên khi 
người kia gặp các vấn đề rắc rối, tôn trọng ý kiến/sở 
thích của nhau, bình đẳng trong quan hệ…)

•	 Theo bạn thế nào là một mối quan hệ độc hại/
không lành mạnh? Ví dụ những hành động nào vợ, 
chồng thể hiện với nhau trong 1 một mối quan hệ 
độc hại? (HDV có thể gợi ý những ví dụ sau đây: 
lăng mạ, sử dụng hình thức bạo lực thể chất, bạo 
lực tinh thần, hạ thấp nhân phẩm, nói mánh khoé, 
ghen tuông, chèn ép, kiểm soát tài chính, ra quyết 
định từ một phía…) 
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Bước 3:

Thời gian: 10 phút

 Chia sẻ ý kiến

1. Làm: HDV dùng 2 tờ giấy A0 và mỗi tờ ghi 1 tiêu đề: 
“Mối quan hệ lành mạnh” và “Mối quan hệ độc hại” và 
đề nghị học viên dán câu trả lời của họ theo chủ đề phù 
hợp trên hai tờ A0

Bước 4: 

Thời gian: 25 phút 

Trình bày ý kiến 
và thảo luận

1. Nói: mỗi người lựa chọn ra 3 đặc điểm của mối quan hệ 
lành mạnh mà bạn muốn duy trì, nuôi dưỡng thêm và 3 
đặc điểm của mối quan hệ không lành mạnh mà theo 
bạn nó còn tồn tại trong mối quan hệ của mình 

2. Nói: Mời một số thành viên chia sẻ phần trả lời và ý kiến 
của họ với cả lớp.

3. Nói: Mời các thành viên tham khảo Tài liệu bổ trợ số 5 
về Mối quan hệ lành mạnh và không lành mạnh, và chia 
sẻ quan điểm.

Tài liệu bổ trợ số 5: Mối quan hệ lành mạnh so với mối 
quan hệ độc hại

Đặc điểm của 
mối quan hệ lành mạnh

Đặc điểm 
của mối quan hệ 

độc hại

Lắng nghe tích cực Sỉ nhục bạn đời 
của mình

Thể hiện sự hỗ trợ/ủng hộ bạn đời Đe dọa bạn đời 

Chia sẻ thành công của bạn đời Sử dụng bạo lực 
thân thể  

Cam kết tôn trọng và không bạo lực Sử dụng bạo lực 
cảm xúc 

Giao tiếp lành mạnh (bao gồm giao 
tiếp phi bạo lực và sử dụng các câu 
băt đầu bằng “Anh/em” 

Sử dụng bạo lực 
tình dục 

Tạo dựng nền tảng của sự tin tưởng Sử dụng sự lôi 
kéo/mánh khóe

Thể hiện tình yêu và tình cảm thật long Ghen tuông
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Đặc điểm của 
mối quan hệ lành mạnh

Đặc điểm 
của mối quan hệ 

độc hại

Động viên bạn đời theo đuổi sở 
thích/mơ ước của mình

Áp đặt

Chia sẻ bình đẳng việc nhà (nam 
giới làm ít nhất 50%)

Tự cho mình có 
quyền quan hệ 
tình dục

Mỗi người bạn đời đều tự vun đắp 
mối quan hệ bạn bè và gia đình của 
mình, và không phụ thuộc vào người 
kia (ví dụ, ăn tối cùng gia đình, các 
buổi sinh nhật, ngày lễ tết…)

Kiểm soát tài chính

Thực hành trao đổi liên tục về kế 
hoạch hoá gia đình

Ra quyết định một 
mình, thiếu bình 
đẳng 

Thực hiện đồng thuận trong quan 
hệ tình dục

Ngăn cản hoặc tìm 
cách tách rời bạn 
đời với gia đình và/
hoặc bạn bè 

Bước 5: 

Thời gian: 15 phút

Thảo luận về tác 
hại của bạo lực 
gia đình

a. Nói: Bây giờ sẽ chia thành các nhóm để thảo luận 
những tác hại của bạo lực gia đình tới:

•	 Cá nhân

•	 Gia đình 

•	 Cộng đồng

Bước 6: 

Thời gian: 15 phút

Các nhóm trình 
bày kết quả thảo 
luận

1. Nói: Mời đại diện các nhóm trình bày về kết quả thảo 
luận. Các nhóm trình bày sau không cần trình bày lại 
những ý kiến trùng lắp mà nhóm trước đã trình bày.

2. Nói: BLGĐ gây ra rất nhiều tác hại đến sức khỏe và sự 
phát triển không phải của nạn nhân mà còn đến các 
con khi chứng kiến và trải qua bạo lực, với gia đình và 
toàn xã hội.
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3. Nói: Mời các thành viên tham khảo Tài liệu bổ trợ số 6 
về Tác hại của bạo lực gia đình

Tài liệu bổ trợ số 6: Tác hại của bạo lực gia đình

Phụ nữ

•	 Chịu đựng nỗi khổ về mặt thể chất và tình cảm 

•	 Sang chấn suốt đời 

•	 Căng thẳng, lo lắng, sợ người bạn đời 

•	 Lo sợ cho sự an toàn, an ninh của bản thân 

•	 Lo sọ cho sự an toàn của con cái 

•	 Giảm thu nhập

•	 Ảnh hưởng sức khỏe

•	 Tự tử

Trẻ em và thanh niên: (phải chứng kiến sự việc, nhìn 
thấy những đổ vỡ tổn thất, nghe nói về sự việc)

Theo số liệu thống kê của Mỹ có khoảng 10 triệu trẻ em 
phải chứng kiến cảnh bố mẹ bạo lực mỗi năm và trẻ em 
dưới 6 tuổi nếu chứng kiến những cảnh đó sẽ bị ảnh hưởng 
nặng nề hơn so với các em ở độ tuổi lớn hơn.

•	 Có rủi ro cao hơn, bị các triệu chứng trầm cảm và lệ 
thuộc vào chất có cồn

•	 Tỷ lệ sẽ trở thành những người lớn bạo lực cao hơn 
3-5 lần so với bình thường

•	 Lớn lên với khả năng kém thích nghi 

•	 Chậm phát triển thần kinh 

•	 Các triệu chứng sang chấn hoặc rối loạn căng thẳng 
sau sang chấn

Những người đàn ông có hành vi bạo lực

Các hậu quả thường thấy nhất đối với những người đàn 
ông có hành vi bạo lực đối với bạn đời của mình bao gồm:

•	 Cảm giác “chán”

•	 Cảm giác tồi tệ về cách họ đã đối xử với người bạn đời
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•	 Bị phân tán khi làm việc

•	 Mất sự tôn trọng bản thân 

•	 Làm cho bạn đời sợ 

Phần lớn nam giới tham gia trong nghiên cứu này cũng 
chia sẻ rằng họ lo lắng về việc làm của họ ảnh hưởng đến 
con cái, cũng như lo sợ rằng bạn đời sẽ bỏ mình, phát điên 
hoặc sợ hãi. Trong số nam giới tham gia nghiên cứu, phần 
đông trong số họ cũng chịu ảnh hưởng của hành vi bạo 
lực dẫn đến lo lắng và căng thẳng tinh thần và nhiều người 
báo cáo rằng điều này ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực 
làm việc và các mối quan hệ khác của họ. 

Xã hội:

•	 Mất trật tự an toàn xã hội

•	 Tổn thất 1.8% GDP của Việt Nam năm 2019

Bước 7: 

Thời gian: 5 phút 

Cam kết về sửa 
đổi các hành vi 
trong quan hệ 
không lành mạnh 

1. Nói: tôi biết là trong số chúng ta ở đây ai cũng biết 
cách cư xử lành mạnh với vợ mình, tuy nhiên nếu như 
các anh thấy vẫn còn băn khoăn với một số hành động 
chưa tích cực của mình thì mong các bạn hãy thay đổi 
và tôi muốn hỏi ai trong số các bạn nam muốn chia sẻ 
các cam kết của mình trong việc thay đổi quan niệm, 
các hành vi mà mình biết là không lành mạnh trong mối 
quan hệ, nhất là việc sử dụng vũ lực.

Bước 8:

Thời gian: 5 phút

Tổng kết bài học

1. Nói: những hành vi, suy nghĩ về mối quan hệ không 
lành mạnh sẽ có tác động tiêu cực đối với phụ nữ và trẻ 
em; nam giới cần có trách nhiệm nuôi dưỡng mối quan 
hệ lành mạnh và tích cực nhằm để đảm bảo an ninh, an 
toàn và hạnh phúc gia đình. 

2. Nói: bài học ngày hôm nay đã giúp chúng ta phân biệt được 
các hành vi tích cực và tiêu cực trong quan hệ gia đình. 

3. Làm: Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu các thành viên hoàn thành. 
Cảm ơn các thành viên và hẹn gặp vào lần tới với chủ 
đề “Thực hành giao tiếp phi bạo lực”.
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BÀI HỌC 2.3: Thực hành giao tiếp không bạo lực

  Thời gian thực hiện: 1 giờ 30 phút

  Mục tiêu của bài

•	 Giới thiệu phương pháp giao tiếp không bạo lực (nền tảng của mối quan 
hệ lành mạnh), và xác định các rào cản của cá nhân trong việc sử dụng 
hiệu quả các kỹ năng này.

•	 Để thành viên áp dụng các nguyên lý chính của phương pháp giao tiếp 
không bạo lực vào các trường hợp điển hình.

•	 Để hiểu thêm về khía cạnh giới trong giao tiếp không bạo lực 

  Vật liệu

•	 Các tình huống giả định để các cặp đôi đóng vai

•	 Bảng dính  

•	 Giấy khổ lớn A0

•	 Bút dạ màu

•	 Tài liệu bổ trợ số 7: Giao tiếp không bạo lực

  Phương pháp: 

Sắm vai theo cặp đôi (chia theo các cặp vợ chồng thật trong CLB)

  Gợi ý cho HDV: 

HDV cần nghiên cứu trước các tình huống dưới đây để xem tình huống nào phù 
hợp với nhóm các thành viên của mình và cần xây dựng thêm các tình huống phù 
hợp khác tuỳ vào số lượng các cặp vợ chồng tham gia lớp học.   
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  Các bước của buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 3 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: Mục tiêu của buổi sinh hoạt hôm nay chúng ta sẽ 
thảo luận về: 

•	 Phương pháp giao tiếp không bạo lực (nền tảng 
của mối quan hệ lành mạnh), và xác định các rào 
cản của cá nhân trong việc sử dụng hiệu quả các 
kỹ năng này.

•	 Áp dụng các nguyên lý chính của phương pháp giao 
tiếp không bạo lực vào các trường hợp điển hình.

•	 Khía cạnh giới trong giao tiếp không bạo lực.

Bước 2:

Thời gian: 12 phút

Phương pháp 
giao tiếp không 
bạo lực, tham 
khảo Tài liệu phát 
tay số 7

1. Nói: Như các cụ đã nói “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa 
lời mà nói cho vừa lòng nhau”; hoặc “Chim khôn kêu 
tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” 
– Lời ăn tiếng nói được xem là thước đo nhân cách con 
người trong cuộc sống, thước đo ấy được sử dụng mọi 
lúc mọi nơi. Chim khôn thi kêu tiếng rảnh rang, người 
khôn thì nói tiếng dịu dàng, dễ nghe sẽ được mọi người 
quý mến và yêu thương, điều này là thực tế hiển nhiên 
tất cả chúng ta đều thấy. Áp dụng vào cuộc sống vợ 
chồng thì nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng mối quan 
hệ ý nghĩa và tích cực với bạn đời của mình chính là ở 
cách giao tiếp. Khi vợ chồng bước vào giai đoạn mới 
với con cái ra đời, điều này càng trở nên quan trọng 
hơn và vợ chồng cần phải giao tiếp, góp ý, hỗ trợ lẫn 
nhau thường xuyên hơn. Trong cuộc sống chắc chắn 
sẽ có những thời điểm người phụ nữ phải đối mặt với 
những gánh nặng công việc gia đình và chăm sóc con 
cái. Điều này ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ vợ chồng 
và điều đó khiến cho chị em nghĩ rằng thời gian của họ 
không có giá trị bằng thời gian của chồng.

2. Nói: Các anh, chị đọc Tài liệu bổ trợ số 7 và suy nghĩ. 
Để đảm bảo việc giao tiếp rõ ràng và hiệu quả thì cần 
phải quan sát và cảm nhận được cảm giác của đối 
phương, từ đó đưa ra nhu cầu của mình một cách phù 
hợp và đề xuất đối phương thực hiện mà vẫn tránh 
được mâu thuẫn. 
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Tài liệu bổ trợ số 7: Các kỹ thuật giao tiếp không bạo 
lực: Sử dụng các câu bắt đầu bằng “Anh/em”

Muốn giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, điều quan trọng là phải 
có khả năng quan sát và giải nghĩa cảm giác của một ai 
đó, chia sẻ cách thức xử lý vấn đề như thế nào, đặt câu hỏi 
hoặc đưa ra một lời đề nghị rõ ràng trong giao tiếp. Cảm 
giác được yêu thương và tin tưởng rất quan trọng trong 
giao tiếp phi bạo lực.  

Bày tỏ rõ ràng câu “Anh/
Em” cảm giác như thế nào 
mà không mang tính chỉ 
trích hoặc buộc lỗi người kia

Tiếp nhận một cách đồng 
cảm câu “Anh/Em” như thế 
nào mà không có cảm giác 
bị chỉ trích hoặc buộc lỗi

QUAN SÁT

Khi Anh/Em …. (nghe thấy, 
nhìn thấy)

Khi Anh/Em …. (nghe thấy, 
nhìn thấy)

CẢM XÚC

Cách tôi cảm nhận (tình 
cảm hoặc xúc cảm chứ 
không phải suy nghĩ) liên 
quan đến những điều tôi 
quan sát thấy:

Anh/Em cảm thấy ……

Cách bạn cảm nhận (tình 
cảm hoặc xúc cảm chứ 
không phải suy nghĩ) liên 
quan đến những điều bạn 
quan sát thấy:

Anh/Em cảm thấy ……

NHU CẦU (ĐỀ XUẤT)

Những gì tôi cần hoặc đánh 
giá cao (chứ không phải 
một sự ưu ái hoặc một sự 
chý ý đặc biệt nào) để tạo 
ra cảm xúc của tôi:

Bởi vì Anh/Em … (cần/
đánh giá cao) 

Những gì bạn cần hoặc 
đánh giá cao (chứ không 
phải một sự ưu ái hoặc một 
sự chý ý đặc biệt nào) để 
tạo ra cảm xúc của bạn:

Bởi vì Anh/Em … (cần/
đánh giá cao)

Yêu cầu một cách rõ ràng 
điều cần để làm phong 
phú cuộc sống của tôi mà 
không phài là đòi hỏi

Yêu cầu một cách rõ ràng 
điều cần để làm phong phú 
cuộc sống của bạn mà 
không phài là đòi hỏi
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ĐỀ XUẤT (ĐÒI HỎI)

Những hành động cụ thể 
tôi muốn được thực hiện:

Liệu bạn/anh/chị có thể 
sẵn sàng làm/giúp….?

Những hành động cụ thể 
bạn muốn được thực hiện:

Bạn/anh/chị có muốn….?

Bước 3:

Thời gian: 5 phút

Thành viên tham 
khảo tình huống 
giả định

1. Nói: Mời các anh, chị ngồi theo cặp vợ chồng của mình

2. Làm: HDV phát các tình huống giả định cho các cặp 
học viên, yêu cầu học viên đọc và thực hiện.

Lưu ý: HDV có thể đưa ra trước 1 tình huống giả định mẫu 
để cả lớp thảo luận, sau đó các cặp đôi thực hành với các 
tình huống còn lại

Bước 4:

Thời gian: 20 phút

Nghiên cứu tình 
huống giả định 
mẫu trong giao 
tiếp không bạo lực

1. Làm: HDV đọc tình huống giả định mẫu đồng thời phát 
các tình huống khác cho các cặp đôi trong nhóm.

2. Đọc: HDV đọc tình huống mẫu “Minh và Đào lấy nhau 
được 5 năm và đang chờ đón đứa con đầu sẽ ra đời 
trong 6 tháng tới. Trong khi Minh rất quan tâm tìm hiểu 
về việc mang thai và nuôi con trong những năm đầu 
đời, Đào lại không mấy để ý tới chuyện đó. Minh hỏi 
Đào đi cùng với cô đi khám thai định kỳ nhưng Đào 
từ chối không đi cùng. Minh cảm thấy căng thẳng và 
không chắc chắn về việc Đào có sẵn sàng làm bố hay 
không. Điều này làm cho cô lo lắng, sợ hãi và cảm giác 
đơn độc nữa”.

3. Nói: Mỗi 1 cặp anh, chị sẽ nghiên cứu 1 tình huống giả 
định và đưa ra hướng giải quyết của riêng mình. Tôi có 
giải pháp cho tình huống mẫu như sau:  

Minh: Nếu anh không quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về 
việc nuôi con nhỏ, và không đi cùng em đi khám thai định 
kỳ, em cảm thấy anh không quan tâm đến gia đình này hay 
anh không muốn làm bố. Em cần anh thể hiện là anh có 
cố gắng và thực tình quan tâm đến cuộc sống chung của 
chúng ta trước mắt sẽ trở thành cha mẹ. Liệu anh có thể
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chủ động tìm hiểu về cách làm cha mẹ nhiều hơn được 
không, và không chỉ đi khám thai cùng vợ mà anh cũng nên 
khuyến khích động viên em trong quá trình này nữa chứ?

Đào: Ừ, anh sẽ chủ động hơn. Anh không muốn em phải lo 
lắng và cảm thấy cô đơn. Anh hứa sẽ tìm hiểu nhiều hơn và 
khuyến khích động viên em và cố gắng thu xếp công việc 
để đưa em đi khám.

Bước 5:

Thời gian: 30 phút

Thực hành tình 
huống giả định 
trong giao tiếp 
không bạo lực

1. Nói: Mời các cặp đôi lên đóng vai diễn của các nhân vật 
trong tình huống mình nhận được, mỗi cặp sẽ đưa ra 
cách giải quyết riêng của mình

2. Làm: HDV cùng tất cả các tham dự viên cùng xem và 
nhận xét, đánh giá. HDV tóm tắt phần sắm vai của một 
vài cặp đôi.

3. Nói: Cả lớp có nhất trí với giải pháp của cặp đôi số… 
không? ngoài ra các cặp đôi khác có ý kiến gợi ý giải 
pháp nào khác nữa không? Xin mời các anh, chị chia 
sẻ với lớp.

Bước 6:

Thời gian: 10 phút

Cảm nhận của 
thành viên về 
thực hành giao 
tiếp không bạo lực

1. Nói: 

•	 Bạn cảm thấy như thế nào với bài tập thực hành 
sử dụng câu: “Anh/Em cảm thấy…”? Đây có phải là 
một cách nói chuyện mới trong mối quan hệ của vợ 
chồng bạn?

•	 Lợi ích của việc sử dụng các phương pháp giao tiếp 
không bạo lực là gì? 

2. Làm: Ghi nhận phần trả lời lên giấy A0 và treo ở chỗ dễ 
nhìn để liên hệ lại trong các buổi sinh hoạt sau.

Bước 7:

Thời gian: 5 phút

Cam kết không 
thực hiện hành vi 
bạo lực

1. Nói: hôm nay chúng ta đã học về Hành vi giao tiếp 
không bạo lực và các bạn đã được thực hành kỹ năng 
giao tiếp. Để trở thành các thành viên tốt của gia đình 
cũng như những thành viên tiến bộ của lớp, tôi đề nghị 
chúng ra hãy cam kết quan tâm tới vợ/chồng mình, 
không bao giờ tha thứ hoặc làm ngơ trước hành vi bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
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2. Làm: HDV đưa ra biểu ngữ với cam kết “Lên tiếng khi có 
bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” và để chừa ra khoảng 
trống cho các thành viên điền tên họ vào. Sau khi hoàn 
thành, treo biểu ngữ đó lên phòng sinh hoạt của CLB 
để dành cho các buổi sinh hoạt sau.

Bước 8:

Thời gian: 5 phút

Tổng kết bài học 

1. Nói: Giao tiếp không bạo lực sẽ mang lại lợi ích thay đổi 
cuộc sống của các cặp vợ chồng trong giải quyết các 
mâu thuẫn, quan hệ giữa con người với con người được 
cải thiện, cởi mở, hiểu nhau hơn, tăng cường kết nối 
cha mẹ với con cái, chăm sóc các con được tốt hơn từ 
đó các con phát triển tốt hơn, nâng cao chất lượng môi 
trường sống và học tập.

2. Làm: Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu các thành viên hoàn thành. 
Cảm ơn thành viên và hẹn gặp họ vào buổi sinh hoạt tới 
với chủ đề mới “Hiểu và thực hành vai trò làm cha mẹ 
tích cực, vun đắp bình đẳng giới và phòng chống bạo 
lực giới”.
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Tình huống giả định được sử dụng trong bài học: giảng viên sẽ cắt rời ra để phát 
cho các cặp đôi khi thực hiện Bước 5 thực hành tình huống giả định.

Tình huống số #1

Minh và Đào lấy nhau được 5 năm và đang chờ đón đứa con đầu sẽ ra đời trong 
6 tháng tới. Trong khí Minh rất chăm chút tìm hiểu về việc mang thai và nuôi 
con trong những năm đầu đời, Đàolại không mấy quan tâm tới chuyện đó. Minh 
hỏi Đào đi cùng với cô đi khám thai định kỳ nhưng Đào từ chối không đi cùng. 
Minh cảm thấy căng thẳng và không chắc chắn về việc Đào có sẵn sang làm bố 
hay chưa. Điều này làm cho cô lo lắng, sợ hãi và cảm giác đơn độc nữa. 

Tình huống số #2

Trâm và Phúc đang chờ đón đứa con của họ dự kiến sẽ chào đời trong 7 tháng 
tới. Trâm cảm thấy tự ti với cơ thể của mình và không muốn gần gũi với Phúc. 
Phúc vì thế nghi ngờ rằng Trâm không còn thấy anh hấp dẫn nữa và vì thế 
Trâm buộc phải quan hệ tình dục với anh mặc dù cô không muốn. 

Tình huống số #3

Bình và Danh đã ở với nhau được 10 năm. Trong suốt những năm chung sống 
Bình là người đảm đương phần lớn việc nhà. Việc cơm nước và lau dọn nhà 
chủ yếu do cô làm. Bình cảm thấy mệt mỏi cả thể chất và tinh thần. Gần đây 
khi tâm sự với bạn, cô cho rằng như vậy là không công bằng và cô muốn nói 
chuyện với Danh để thay đổi.  Việc thiếu sự chia sẻ trong gia đình này đã kh-
iến cô cảm thấy xa cách và không muốn gần gũi chồng. 

Tình huống số #4

An và Lê mới gần đây biết tin mình sắp lên chức bố mẹ. Gia đình nhà chồng rất 
mong có cháu trai và vì vậy có nhiều áp lực với cặp vợ chồng trẻ phải đi kiểm 
tra giới tính đứa bé và nếu là con gái thì phải bỏ thai. 

Tình huống số #5

Hồng và Khải đang rất hào hứng chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Trong 
các cuộc nói chuyện của hai vợ chồng thì ý của Hồng là Khải vẫn sẽ tiếp tục đi 
làm sau khi đứa con ra đời. Khải cảm thấy bị căng thẳng bởi vì anh muốn được 
nghỉ ngơi chăm sóc con cùng với Hồng và anh đã xin phép chỗ làm cho nghỉ 
thêm. Hồng và Khải đã dành dụm đủ tiền cho một thời gian sau khi con ra đời.



Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc làm cha trách nhiệm 
và tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh

63

Tình huống số #6

Anh và Đức có một con gái 5 tuổi và 1 con trai 6 tuổi. Anh quan sát thấy Đức 
rất ít khi ôm hay vỗ về các con. Điều này làm cho Anh suy nghĩ và e ngại hay 
là Đức hối hận vì có con, hay anh ấy có yêu con hay không?

Tình huống số #7 

Yêu cầu học viên tự nghĩ ra một tình huống mới (có thể dựa trên kinh nghiệm 
của chính họ, hay từ câu chuyện của một người bạn/người thân khác trong 
gia đình).
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3. HỌC PHẦN 3: HIỂU VÀ THỰC HÀNH VAI TRÒ LÀM CHA MẸ TÍCH CỰC VÀ 
TRÁCH NHIỆM

Tổng quan hợp phần:

Tiếp nối kiến thức từ Hợp phần 1 và Hợp phần 2, trọng tâm của Hợp phần 3 hướng 
tới ý tưởng về việc trở thành một người cha mẹ tích cực với hiểu biết về việc nuôi 
dạy con ở giai đoạn đầu đời từ 0-2 tuổi. Ở giai đoạn này, các ông bố sẽ hiểu được 
vai trò quan trọng của họ trong việc chăm sóc con và bày tỏ tình thương yêu của 
mình với con cái, cách thức làm tăng cường bình đẳng giới trong gia đình, bao 
gồm cam kết của nam giới trong việc chia sẻ việc nhà một cách bình đẳng và sử 
dụng các kỹ năng giao tiếp phi bạo lực. Các ông bố tham gia mô hình sẽ thực 
hiện vai trò của mình, truyền cảm hứng tới các nam giới và trẻ em trai khác trong 
gia đình và trong cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo 
lực giới, và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiên giới. 

Nội dung các buổi sinh hoạt:

•	 Bài học 3.1: Hiểu về những năm tháng đầu đời của con để trở thành 
người cha tích cực và trách nhiệm (1 giờ)

•	 Bài học 3.2: Hỗ trợ bạn đời nuôi con bằng sữa mẹ (1 giờ 15 phút)

•	 Bài học 3.3: Bình đẳng giới bắt đầu từ trong nhà/gia đình (1 giờ 10 phút)

•	 Bài học 3.4: Hiểu về bạo lực giới ở Việt Nam (1 giờ 30 phút)
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•	 Bài học 3.5: Hiều về lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới ở Việt 
Nam (1 giờ 30 phút)

•	 Bài học 3.6: Làm cha trách nhiệm (1 giờ 15 phút)

•	 Bài học 3.7: Trở thành một ông bố và một hình mẫu trong phòng chống 
bạo lực giới và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới (1 giờ 20 phút)

Tổng thời gian: 9 giờ

Gợi ý cho HDV:

Bài giảng này là trọng tâm của chương trình tập trung vào việc nâng cao sự hiểu 
biết và kiến thức của nam giới về các cách thức trở thành một người chồng/bạn 
đời và người cha bình đẳng, khuyến khích nam giới trở thành các hình mẫu trong 
gia đình và trong cộng đồng để chuyển đổi các chuẩn mực và mong đợi về giới 
không còn phù hợp. HDV cần xem kỹ các tài liệu phát tay và các câu hỏi về sự 
phát triển của trẻ trước khi thực hiện hướng dẫn bài. 
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BÀI HỌC 3.1: NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU ĐỜI CỦA CON (0-2 tuổi)

  Thời gian thực hiện: 1 giờ

  Mục tiêu của bài:

•	 Nâng cao kiến thức cho cha mẹ sắp chào đón đứa con ra đời về sự phát 
triển của trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời; và chỉ ra các khác biệt 
về giới 

•	 Khám phá sự gắn bó giữa cha mẹ và trẻ sơ sinh để giúp xây dựng mối 
quan hệ chặt chẽ với em bé

•	 Xác định các rào cản ở góc độ cá nhân và văn hoá có thể ảnh hưởng đến 
sự gắn bó giữa cha mẹ và trẻ  

  Vật liệu

•	 Máy chiếu

•	 Máy tính 

•	 Bài trình bày

•	 Các phần quà làm phần thưởng cho nửa sĩ số lớp

•	 Câu đố

•	 Tài liệu bổ trợ số 8: Các giai đoạn nhận biết và phát triển của trẻ sơ sinh 

  Phương pháp

•	 Thi trả lời câu đố (nhóm lẫn cả nam nữ)

  Gợi ý cho HDV

Bài tập này mang tính chất vui để học được nhiều hơn về sự phát triển của trẻ 
em và trẻ sơ sinh, từ đó tạo cảm hứng cho các ông bố, bà mẹ học thêm về những 
giai đoạn phát triển này của con. Bạn cần xem kỹ phần câu đố và phần trình bày 
về sự gắn bó giữa cha mẹ và trẻ sơ sinh trước khi hướng dẫn bài.
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Các bước của buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 5 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: Mời hai thành viên chia sẻ nội dung chính của 2 bài 
học trong Hợp phần 2

2. Nói: Giới thiệu mục tiêu bài học:

•	 Nâng cao kiến thức cho cha mẹ sắp chào đón đứa 
con ra đời về sự phát triển của trẻ nhỏ trong những 
năm tháng đầu đời; và chỉ ra các khác biệt về giới.

•	 Khám phá sự gắn bó giữa cha mẹ và trẻ sơ sinh để 
giúp xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với em bé.

•	 Xác định các rào cản ở góc độ cá nhân và văn hoá 
có thể ảnh hưởng đến sự gắn bó giữa cha mẹ và trẻ.  

Bước 2:

Thời gian: 30 phút

Gợi mở vấn đề

1. Nói: Trong buổi học này chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết 
liên quan đến sự phát triển của trẻ trong những năm 
đầu đời, tập trung vào tầm quan trọng của sự gắn bó 
chặt chẽ giữa em bé với cha và mẹ.

2. Làm: Chia thành viên thành 2 đội và lần lượt đọc các 
câu đố để các đội trả lời. Các đội phải thống nhất để có 
một câu trả lời chung của cả đội (Trả lời đúng hoặc sai).  

3. Làm: HDV cùng cả lớp theo dõi các câu trả lời, khi mỗi 
đội đưa ra đáp án thì đội bạn có thể hỏi thêm để giải 
thích, trường hợp không có câu trả lời xác đáng, HDV sẽ 
đưa ra đáp án như dưới mỗi câu trả lời dưới đây

Câu hỏi số 1: Các em bé khi sinh ra chưa biết cảm nhận 
được sự quan tâm, yêu, ghét hay vui buồn.

Trả lời: Sai

Trẻ sơ sinh có thể cảm nhận được sự quan tâm, yêu, ghét 
hay vui buồn ngay từ khi sinh ra, và các em có thể giao 
tiếp cảm nhận đó thông qua biểu cảm của gương mặt và 
cử động cơ thể.
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Câu hỏi số 2: Ở giai đoạn từ 2 – 6 tháng tuổi, các em bé có 
thể bày tỏ các cảm xúc khác như đau, buồn, ngạc nhiên 
hay sợ hãi.

Trả lời: Đúng

Câu hỏi số 3: Bắt đầu từ 2 tuổi, trẻ em có thể thể hiện rõ 
hiện tượng “sợ người lạ” (không thích/không theo người lạ 
bế, ẵm)

Trả lời: Sai

Trẻ em biết việc này từ lúc 5-6 tháng tuổi.

Câu hỏi số 4: Khi tròn 1 tuổi, trẻ em vẫn còn quá nhỏ để 
nhận biết các cảm xúc của mình. 

Trả lời: Sai

Khoảng 12 tháng tuổi, các em bé nhận thức rõ không chỉ 
các biểu cảm của người khác mà cả các trạng thái cảm xúc 
của chính bản thân các em, nhất là cảm giác đau, khó chịu. 

Câu hỏi số 5: “Sự cố định vật thể” - nhận thức về việc 
người chăm sóc tiếp tục tồn tại ngay cả khi trẻ không được 
nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, ngửi thấy hoặc cảm nhận 
được bằng cách nào đó phát triển ở trẻ trong giai đoạn từ 
13-18 tháng tuổi.

Trả lời: Đúng

Ở giai đoạn từ 13-18 tháng tuổi, cảm giác lo sợ phải xa ai đó 
có thể đỡ hơn do trẻ phát triển giác quan gọi là sự cố định 
vật thể và các em hiểu rằng người chăm sóc mình không 
đi xa/biến mất ngay cả khi các em không nhìn thấy mặt họ.

Câu hỏi số 6: Cách trực diện nhất để khuyến khích trẻ là 
thông qua việc thể hiện tình yêu và cưng nựng các em.

Trả lời: Đúng

Câu hỏi số 7: Nói chuyện với trẻ sơ sinh không có ý nghĩa 
gì cả bởi vì đằng nào các em cũng chưa hiểu được! 

Trả lời: Sai

Để giúp trẻ sơ sinh phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng 
nhận biết, bạn phải nói chuyện với con của mình.
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Câu hỏi số 8: Các bé trai có khả năng đề kháng tốt hơn các 
bé gái do các em có sẵn các cơ chế trong cơ thể nhằm để 
đối phó với các căng thẳng khi trong bụng mẹ và ra ngoài.

Trả lời: Sai

Các bé trai bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn các bé gái bởi 
các bé gái có các cơ chế sẵn trong cơ thể để hình thành 
sức đề kháng tốt hơn với căng thẳng. Các bé trai dễ bị ảnh 
hưởng hơn khi đang mang thai mà mẹ bị căng thẳng hoặc 
trầm cảm hoặc bị sang chấn khi sinh (ví dụ, bị tách rời khỏi 
mẹ), và do cách chăm sóc không đúng (chăm sóc nhưng để 
trẻ bị đau đớn, khó chịu). Những điều này hình thành sang 
chấn kết nối và ảnh hưởng đáng kể sự phát triển của não 
phải – là phần phát triển nhanh hơn trong các tháng năm 
đầu đời so với não trái. Bán cầu não phải thông thường 
thiết lập các mạch não tự điều khiển có liên quan đến khả 
năng tự kiểm soát và giao tiếp xã hội sau này. 

Câu hỏi số 9: Các bé trai sinh đủ tháng có phản xạ khác 
trong đánh giá hành vi trẻ sơ sinh, và cho thấy có nồng độ 
cortisol (là loại hóc môn được huy động để chống căng 
thẳng) cao hơn các bé gái.                                                                                                  

Trả lời: Đúng

4. Làm: Trao phần thưởng cho các thành viên thuộc nhóm 
thắng cuộc.

Bước 3:

Thời gian: 10 phút

Sự gắn bó giữa 
cha mẹ và bé

1. Nói: Trình bày thông tin về “sự gắn bó”: Giải thích cho 
thành viên rằng chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ý 
nghĩa của khái niệm “gắn bó”, và tại sao điều này lại 
quan trọng đối với các em bé trong những năm tháng 
đầu đời. 

2. Nói: các anh, chị hãy xem lại trong sổ tay hướng dẫn của 
mình về những rào cản ở góc độ cá nhân và văn hóa địa 
phương có thể ảnh hưởng đến việc họ bày tỏ, thể hiện 
tình yêu, tình thương với đứa con mới sinh của mình.
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Bước 4:

Thời gian: 15 phút

Tổng kết bài học

1. Nói: Bài học hôm nay đã cho chúng ta một số khái niệm 
về sự phát triển của trẻ. Các anh chị hãy xem Tài liệu 
bổ trợ số 8 “Các giai đoạn phát triển và nhận thức ở trẻ 
sơ sinh và trẻ nhỏ”.

2. Làm: Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu các thành viên hoàn thành. 

3. Nói: Cảm ơn các anh chị đã tham dự buổi sinh hoạt và 
chúng ta sẽ gặp nhau vào lần tới với nội dung “Hỗ trợ 
bạn đời nuôi con bằng sữa mẹ”.

Tài liệu bổ trợ số 8: Các giai đoạn phát triển và nhận thức của trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ

Sơ sinh

•	 Trẻ sơ sinh có thể cảm nhận sự quan tâm, ghét bỏ, lo sợ và niềm vui từ khi 
sinh ra, và có thể giao tiếp những cảm xúc này thông qua biểu cảm của 
gương mặt và cử động cơ thể.

•	 Trẻ nhỏ bắt đầu thể hiện “cười xã giao” khi khoảng 2-3 tháng tuổi và bắt 
đầu cười thành tiếng đáp lại chúng ta khi khoảng 4 tháng tuổi.

•	 Khoảng từ 2 – 6 tháng tuổi, trẻ nhỏ có thể bày tỏ các cảm xúc như bực tức, 
buồn, ngạc nhiên và sợ hãi.

•	 Khoảng từ 5- 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu nhận biết người lạ, không thích khi 
người khác bế ẵm hoặc chơi với mình, và sẽ thể hiện cảm xúc không thoải 
mái một cách rõ ràng. 

Ở độ tuổi (12 tháng - 2 tuổi)

	Khoảng 12 tháng tuổi, trẻ có thể nhận thức được không chỉ các biểu cảm 
của người khác mà cả các trạng thái cảm xúc của chính các em, nhất là 
cảm xúc đau buồn.

	Khoảng giữa 13 – 18 tháng tuổi, cảm giác lo lắng phải chia xa sẽ giảm bớt đi 
do các em phát triển ý thức về sự cố định vật thể và các em hiểu rằng người 
chăm sóc mình không biến mất ngay cả khi các em không nhìn thấy họ.
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	Lên 2 tuổi, trẻ em có khả năng thể hiện một loạt các cảm xúc khác nhau 
và biết cách tự điều chỉnh và xử lý các cảm xúc của mình.

	Một khía cạnh quan trọng khác của quá trình phát triển và rèn luyện cảm 
xúc của trẻ có liên quan đến tình trạng chung về tình cảm và xã hội của trẻ.

	Rèn luyện ở đây liên quan đến cá tính của trẻ, khuynh hướng hay 
cách thức trẻ em nói chung phản ứng với môi trường mà các em 
được làm quen từ khi sinh ra.

	Liên quan chặt chẽ đến sự phát triển cảm xúc của trẻ chính là sự 
phát triển về mặt xã hội. Thông qua các mối quan hệ với người 
chăm sóc và với người khác, trẻ em học được cách áp dụng và sử 
dụng các cảm xúc, biểu cảm và nhận thức về cảm xúc của mình.

	Điều quan trọng là phải nghĩ đến việc khuyến khích hoặc làm giàu thêm 
cảm xúc của trẻ (những hoạt động có thể khơi gợi hoặc khuyến khích cảm 
giác của trẻ về hình ảnh, âm thanh, cử chỉ/động chạm, mùi và vị)

	Việc khuyến khích này có thể giúp trẻ phát triển hệ thần kinh, nhận thức, 
tình cảm cũng như các phát triển về mặt xã hội, thể chất khác.

	Bạn không cần phải lo lắng quá về việc con mình phải biết làm cái này cái 
kia trong những tháng đầu tiên. Điều quan trọng là bạn nhận thức được về 
những lĩnh vực khác nhau trong quá trình phát triển của trẻ em để từ đó 
bạn có thể giúp con phát triển và làm giàu hơn các trải nghiệm của con.

	Cách tốt nhất để bạn khuyến khích con mình là thông qua việc thể hiện 
tình yêu thương, chăm sóc của bạn với con.

	Một cách khác bạn có thể thể hiện tình yêu thương với con nhỏ là cho con 
chơi với các đồ chơi, làm quen với các bài hát hoặc các trò chơi, công cụ 
để qua đó con học.

	Từ khi con ra đời, bạn có thể giúp con phát triển thể chất bằng cách làm với 
con các hoạt động giúp cổ và phần trên cơ thể của con được cứng cáp hơn.

	Để giúp trẻ nhỏ phát triển ngôn ngữ và kỹ năng nhận biết bạn có thể nói 
chuyện với con.

	Khoảng giữa 6 – 12 tháng tuổi, bạn có thể tiếp tục khuyến khích sự phát 
triển thể chất và phát triển vận động c//ủa con thông qua các hoạt động 
và trò chơi tương tác.



TÀI LIỆU DÀNH CHO HƯỚNG DẪN VIÊN

72

	Để giúp con phát triển hơn về mặt cảm xúc và xã hội, bạn có thể chơi các 
trò chơi gây ngạc nhiên hoặc đuổi chạy theo ánh sáng bằng cách bò xung 
quanh phòng hoặc ở một chỗ nào đó. 

	Một cách khác để giúp xây dựng nhận thức xã hội của trẻ là cho trẻ làm 
quen với các bối cảnh/tình huống xã hội khác nhau.

	Khoảng 12 tháng tuổi, trẻ em nói chung có thể bắt đầu tự đi trên chính đôi 
chân của mình và người chăm sóc có thể bắt đầu giúp con tập luyện kỹ 
năng đó.

	Khoảng giữa 18-24 tháng tuổi, trẻ em thường rất thích thú với các trò chơi 
giả vờ.
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BÀI HỌC 3.2: Hỗ trợ bạn đời nuôi con bằng sữa mẹ

  Thời gian thực hiện: 1 giờ 15 phút

  Mục tiêu của bài

•	 Nâng cao nhận thức của học viên về nuôi con bằng sữa mẹ và cách thức 
để các ông bố có thể hỗ trợ quá trình này. 

  Vật liệu

•	 Giấy khổ lớn, bút dạ 

•	 Tài liệu bổ trợ số 9: Tóm tắt về nuôi con bằng sữa mẹ 

•	 Tài liệu bổ trợ số 10: Gợi ý cho các ông bố 

  Phương pháp

•	 Trình bày

•	 Cá nhân tự nghiên cứu tài liệu

•	 Thảo luận trong nhóm lớn về tài liệu đã nghiên cứu 

  Gợi ý cho HDV

Chủ đề này có thể khó đối với một số thành viên nam. Là HDV bạn phải đảm bảo 
rằng bản thân mình thể hiện sự tự tin và thoải mái khi nói về chủ để này bởi vì bạn 
sẽ là hình mẫu cho các thành viên. Việc cho con bú là thiên chức tự nhiên, lành 
mạnh và là trải nghiệm quan trọng để gắn bó tình cảm cha mẹ với con cái, vì vậy 
chúng ta cần phải thảo luận về nó một cách nghiêm túc và tế nhị.

HDV nên mời một cán bộ y tế tại địa phương (là nam giới càng tốt) đến chia sẻ 
với CLB về sữa mẹ và cách thức mà các ông bố có thể hỗ trợ vợ/bạn đời của mình 
trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ.
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  Các bước của buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 2 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1.  Nói: Như chúng ta đã biết sữa mẹ quan trọng như thế 
nào với trẻ nhỏ, vừa đủ dinh dưỡng, vừa an toàn và vệ 
sinh cho trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về:

•	 Nâng cao nhận thức của thành viên về nuôi con 
bằng sữa mẹ và cách thức để các ông bố có thể hỗ 
trợ quá trình này. 

Bước 2:

Thời gian: 45 phút

Trình bày về sữa 
mẹ, lợi ích và 
cách các ông bố 
có thể hỗ trợ quá 
trình nuôi con 
bằng sữa mẹ

1. Nói: Hôm nay CLB của chúng ta có mời Bác sĩ….từ….
đến đây để chia sẻ với chúng ta những thông tin cơ bản 
về sữa mẹ, lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, và 
làm thế nào để các ông bố có thể hỗ trợ vợ/bạn đời của 
mình trong suốt quá trình nuôi con bằng sữa mẹ một 
cách hiệu quả nhất.

2. Nói: Mời Bác sĩ…lên trình bày và chia sẻ với CLB.

Thông tin tham khảo:  Sữa mẹ là một chất dinh dưỡng đặc 
biệt và không thể thay thế được bằng các chất nhân tạo 
khác. Sữa mẹ có thành phần và chức năng đặc biệt, duy 
nhất chỉ có ở sữa mẹ: 

	Chứa hàm lượng dinh dưỡng cân bằng lý tưởng cho 
chức năng tiêu hoá ở trẻ sơ sinh;

	Tự điều chỉnh theo thời gian và thậm chí theo ngày 
nhằm để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng thay đổi 
của trẻ ở từng độ tuổi;

	Chứa các chất thiết thực cho sự phát triển tối ưu 
cho não bộ của trẻ sơ sinh, có tác động đến cả chức 
năng nhìn và nhận biết của trẻ;

	Cung cấp các chất tăng trưởng cần thiết để giúp hệ 
tiêu hoá/ruột của trẻ thích nghi và phát triển;

	Cung cấp cho trẻ sơ sinh các chất đề kháng chống 
dị ứng và các loại bệnh cụ thể liên quan đến môi 
trường của trẻ sơ sinh và bà mẹ 

Nguồn: Lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ , Vụ sức khoẻ bà 
mẹ và trẻ em – Bộ Y tế, 2002)



Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc làm cha trách nhiệm 
và tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh

75

Bước 3:

Thời gian: 15 phút

Nghiên cứu tài 
liệu bổ trợ số 9 

1. Làm: HDV hướng dẫn các thành viên nghiên cứu Tài 
liệu bổ trợ số 9: Tóm tắt về nuôi con bằng sữa mẹ 
(UNICEF, 2016).

Tài liệu bổ trợ số 9: Tóm tắt về nuôi con bằng sữa mẹ

Tại sao nuôi con bằng sữa mẹ lại là một phần quan trọng 
trong chương trình nghị sự về phát triển sau 2015

Nuôi con bằng sữa mẹ là viên gạch nền cho sự sống còn, 
dinh dưỡng và sự phát triển đầu đời của trẻ. Nuôi con bằng 
sữa mẹ không chỉ cung cấp cho con sự khởi đầu tốt nhất 
mà nó còn mang lại nhiều lợi ích về sức khoẻ bà mẹ, bảo 
vệ con khỏi các bệnh truyền nhiễm và góp phần vào việc 
gìn giữ môi trường bền vững. Tuy vậy, thế giới vẫn còn rất 
chậm trong việc cải thiện tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ kể 
từ năm 1990 đến nay. Cải thiện tỷ lệ nuôi con bằng sữa 
mẹ rất quan trọng đối với việc đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững và vì vậy chúng ta cần khẩn trương có các 
hành động cụ thể. 

Nuôi con bằng sữa mẹ bảo vệ trẻ em khỏi các ốm đau, 
bệnh truyền nhiễm và tử vong 

Nuôi con bằng sữa mẹ ngăn ngừa suy sinh dưỡng và cung 
cấp cho con sự khởi đầu tốt đẹp nhất bất kể con sinh ra 
từ một nước thu nhập cao, hay thấy, từ gia đình nghèo 
hay giàu. Việc nuôi con bằng sữa mẹ không đầy đủ/không 
hoàn toàn gây ra 800,000 ca tử vong ở trẻ nhỏ mỗi năm. 
Cho con bú sữa mẹ ngay từ giờ đầu tiên sau khi sinh giúp 
giảm nguy cơ tử vong trong tháng đầu ở trẻ sơ sinh xuống 
gần 20%. Nuôi con bằng sữa mẹ cũng giúp cải thiện sức 
khoẻ lâu dài, giảm nguy cơ nhiễm bệnh truyền nhiễm, béo 
phì, tiểu đường và các bệnh tim mạch.

Nuôi con bằng sữa mẹ vô cùng thiết yếu đối với sự phát 
triển của trẻ 

Sữa mẹ hỗ trợ phát triển trí não khoẻ mạnh và đây là yếu tố 
tối quan trọng trong những năm đầu đời của trẻ khi mà các 
nơ ron thần kinh hình thành những kết nối mới với tốc độ
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chóng mặt khoảng 700-1000 kết nối mới trên 1 giây và tốc 
độ này không lặp lại ở giai đoạn sau. Nuôi con bằng sữa 
mẹ giúp mang lại những lợi ích về giáo dục lâu dài, bao 
gồm tăng chỉ số IQ và kết quả học tập tốt hơn. Nuôi con 
bằng sữa mẹ giúp bảo vệ sức khoẻ bà mẹ. Nuôi con bằng 
sữa mẹ cải thiện khoảng cách sinh và giảm nguy cơ băng 
huyết sau sinh. Phụ nữ cho con bú có ít nguy cơ hơn bị các 
bệnh ung thư vú và buồng trứng cũng như các bệnh tim 
mạch khác.

Nuôi con bằng sữa mẹ góp phần vào việc gìn giữ môi 
trường bền vững 

Sữa mẹ là loại thức ăn tự nhiên và tái tạo lại được mà 
không cần phải đóng gói, vận chuyển hay nhiên liệu gì để 
chuẩn bị/đun nấu và vì vậy nó góp phần vào việc gìn giữ 
môi trường bền vững. 

Nuôi con bằng sữa mẹ làm giảm bất bình đẳng 

Các can thiệp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ có thể tiếp 
cận được với các nhóm dân cư ít được tiếp cận với các 
hệ thống và cơ sở dịch vụ y tế, và vì vậy góp phần xoá bớt 
khoảng cách bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế. 

Phần lớn trẻ sơ sinh không được bú sữa mẹ hoàn toàn

Mặc dù lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ là không thể 
bàn cãi nhưng hiện tại chỉ có 43 % số trẻ sơ sinh trên thế 
giới được cho bú mẹ ngay từ giờ đầu tiên sau khi sinh. Trên 
thế giới chưa đầy 40% trẻ em dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ 
hoàn toàn – có nghĩa là chỉ bú sữa mẹ mà không cho ăn 
loại thức ăn hay chất lỏng gì khác kể cả nước lọc. 

Nguồn: UNICEF (2016)

2.  Nói: Người phụ nữ luôn là người có quyền lựa chọn việc 
có cho con bú hay không. Mặc dù việc nuôi con bằng 
sữa mẹ rõ ràng là có nhiều lợi ích, tuy nhiên đây cũng 
là một quá trình khó khăn đối với một số bà mẹ, chứ nó 
không phải dễ dàng đối với tất cả mọi người. Với những 
bà mẹ cho con bú, các ông bố có thể đóng vai trò hỗ trợ
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quan trọng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi một bà mẹ 
quyết định cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ mà bên 
cạnh có một “người quan trọng khác” có hiểu biết và 
hỗ trợ cô ấy trong quá trình này, khả năng thành công 
của cô ấy chắc chắn sẽ cao hơn (Vụ Sức khoẻ bà mẹ và 
trẻ em/Bộ Y Tế, 2018) – như vậy chúng ta thấy người 
chồng đóng vai trò thực sự quan trọng quyết định hiệu 
quả nuôi con bằng sữa mẹ.

Bước 4:

Thời gian: 10 phút

Tham khảo Tài 
liệu bổ trợ số 10

1. Làm: HDV và các thành viên cùng thảo luận về Tài liệu 
bổ trợ số 10 “Gợi ý cho các ông bố”.

Tài liệu bổ trợ số 10: Một số gợi ý cho các ông bố hỗ trợ 
khi mẹ cho con bú

1. Điều chỉnh vị trí của chiếc gối 

2. Đưa cho vợ đồ ăn, nước uống 

3. Điều chỉnh ánh sáng căn phòng 

4. Bế con, vỗ nhẹ vào lưng cho em bé ợ sau khi bú 

5. Thay tã cho con nếu cần 

6. Thay và quấn lại tã cho con 

7. Dọn nhà/nấu ăn 

8. Xoa bóp 

9. Chia ca trông con 

10. Khuyến khích bằng tình yêu thương 

Nguồn: 10 gợi ý để các ông bố có thể hỗ trợ việc cho con 
bú (Huffington Post, 2014)

Bước 5:

Thời gian: 3 phút

Tổng kết bài học

1. Nói: Bài học hôm nay cho thấy rõ ràng là có nhiều cách 
các ông bố có thể hỗ trợ bạn đời của mình trong quá 
trình mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ. Điều này đã 
được chứng minh là có tác dụng tích cực đối với bà mẹ.

2. Làm: Chia sẻ các tài liệu tham khảo về nuôi con bằng 
sữa mẹ và khuyến khích thành viên về nhà đọc thêm. 

3. Làm: Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu các thành viên hoàn thành. 
Cảm ơn và hẹn gặp  thành viên vào lần tới với nội dung 
“Bình đẳng giới bắt đầu từ trong nhà/gia đinh”.
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BÀI HỌC 3.3: Bình đẳng giới bắt đầu từ trong nhà/gia đình

  Thời gian thực hiện: 1 giờ 10 phút

  Mục tiêu của bài:

•	 Khai thác kinh nghiệm của học viên trong việc nuôi dưỡng bình đẳng giới 
(BĐG) trong gia đình. 

•	 Xác định các cách thức nhằm củng cố BĐG trong mối quan hệ vợ chồng.

  Vật liệu: 

Tài liệu bổ trợ số 11: Những thực hành bình đẳng giới trong gia đình

  Phương pháp: Cá nhân tự phản ảnh và thảo luận nhóm cả nam và nữ 

  Gợi ý cho HDV:

Nhấn mạnh lại với các thành viên rằng trong mối quan hệ, việc vợ chồng có hiểu 
biết khác nhau về BĐG là bình thường và bài này tập trung vào việc giúp họ nhận 
ra những lĩnh vực nào cần phát triển hoặc hoàn thiện thêm.  

  Các bước của buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 2 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: BĐG phải được cả hai bên vợ, chồng cùng quan 
tâm và coi trọng thì việc thực hành mới thành công và 
hiệu quả. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về:

• Kinh nghiệm của học viên trong việc nuôi dưỡng 
BĐG trong gia đình.

• Các cách thức nhằm củng cố BĐG trong mối quan 
hệ vợ chồng.

Bước 2:

Thời gian: 10 phút

Gợi mở vấn đề

1. Nói:  Mời đồng HDV chia sẻ kinh nghiệm của bản thân liên 
quan đến việc nuôi dưỡng BĐG trong gia đình. Chia sẻ 
một số ví dụ trong đó bạn cảm thấy khó khăn lúc đó hoặc 
cảm thấy hiện tại vẫn còn là thách thức (ví dụ, làm thế 
nào để chia sẻ việc nhà một cách hoàn toàn công bằng).   
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Bước 3:

Thời gian: 3 phút

Thành viên tự 
đánh giá 

1. Nói: Chúng ta tự đánh giá mức độ BĐG trong gia đình 
của mình (1 điểm là thấp nhất, 10 điểm là cao nhất), sau 
đó tự cho điểm và dán lên bảng.

Bước 4:

Thời gian: 15 phút

Thảo luận theo cặp

1. Nói: Mời các anh, chị ngồi lại theo cặp vợ chồng và thảo 
luận với nhau về điểm số mình vừa tự đánh giá. Mỗi 
người sẽ phải giải thích tại sao lại cho điểm như vậy (ví 
dụ việc nhà được phân chia như vậy đã bình đẳng chưa, 
mong đợi của vợ/chồng và cảm xúc của vợ/chồng như 
thế nào v.v.). 

Lưu ý với HDV: Để giúp điều hành cuộc thảo luận này, bạn 
cần khuyến khích thành viên thoải mái, trung thực, và mục 
đích của bài tập là để họ được nghe ý kiến của chính bạn 
đời của mình, cùng nhau cải thiện để đảm bảo rằng mỗi 
người trong mối quan hệ đó đều cảm thấy được tôn trọng 
và đánh giá đúng với thời gian và sự đóng góp của mình.

Bước 5:

Thời gian: 30 phút

Chia sẻ kết quả 
thảo luận

1. Nói: Mời 3 thành viên lên chia sẻ kết quả thảo luận. 

Bước 6

Thời gian: 5 phút

Tham khảo tài 
liệu bổ trợ số 11

1. Nói: Đề nghị các anh chị đọc Tài liệu bổ trợ số 11 “Những 
thực hành bình đẳng giới trong gia đình”. BĐG trong 
gia đình phụ thuộc vào các lựa chọn mà nam giới đưa 
ra hàng ngày trong cách hành xử và suy nghĩ.

Tài liệu bổ trợ số 11: Thực hành bình đẳng giới trong 
gia đình

Các ông bố bày tỏ tình thương, yêu và chăm sóc đứa con 
mới sinh một cách nhất quán 

Nói chuyện với con gái, con trai trong giai đoạn còn nằm 
nôi nhằm để khuyến khích sự phát triển của các con 

Chọn các loại đồ chơi trung tính 
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Khuyến khích con trai bày tỏ mọi cảm xúc tự nhiên bao 
gồm cả khóc và buồn bã

Làm gương cho con của bạn, và bày tỏ tình yêu với bạn đời 
của bạn bằng cách chủ động làm các công việc nhà, và 
đảm bảo rằng bạn làm ít nhất 50% việc nhà 

Đừng làm bạn đời của bạn xấu hổ về việc là một người mẹ 
“tốt” hay “tồi” 

Khen ngợi và cảm ơn bạn đời của bạn vì những việc cô ấy 
làm trong nhà 

Luôn tôn trọng quyết định tình dục của bạn đời của bạn. 
Nếu cô ấy không muốn gần gũi, hãy tôn trọng lựa chọn của 
cô ấy. Đồng thuận rất quan trọng, và các nhu cầu cần phải 
được trao đổi một cách rõ ràng ở mọi lúc.

Thường xuyên giao tiếp/nói về tình yêu của bạn với bạn đời 
và con cái

Liên tục trao đổi với bạn đời của bạn và hỏi cô ấy xem làm 
thế nào bạn có thể hỗ trợ cô ấy 

Chia sẻ công việc nhà một cách công bằng, và không nên 
ấn định rằng việc này, việc kia là việc của bạn đời bạn

Bước 7:

Thời gian: 5 phút

Tổng kết bài học

1. Làm: Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu các thành viên hoàn thành. 
Cảm ơn và hẹn gặp thành viên vào lần tới với nội dung 
“Hiểu về Bạo lực giới ở Việt Nam”.
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BÀI HỌC 3.4: Hiểu về Bạo lực giới ở Việt Nam

  Thời gian thực hiện: 1 giờ 30 phút

  Mục tiêu của bài

•	 Nâng cao nhận thức của các thành viên CLB về Bạo lực giới (BLG) ở Việt 
Nam: Các hành vi bạo lực, thực trạng, và nguyên nhân.

•	 Đảm bảo các thành viên cam kết không sử dụng bạo lực với phụ nữ và trẻ 
em gái. 

  Vật liệu

•	 Giấy khổ lớn, bút dạ, giấy màu

•	 Video clip

•	 Tài liệu bổ trợ số 12: BLG ở Việt Nam; và Tờ rơi về đường dây hỗ trợ của 
Ngôi nhà Ánh Dương.

  Phương pháp

•	 Trình bày

•	 Chiếu video clip

•	 Thảo luận nhóm 

  Gợi ý cho HDV

Chủ đề này yêu cầu HDV cần có những kiến thức cập nhật về thực trạng tình hình 
BLG ở Việt Nam cũng như trong cộng đồng. Vì vậy, trước buổi sinh hoạt, HDV cần 
nghiên cứu thêm những tài liệu liên quan để có thêm thông tin. Ví dụ: Báo cáo 
Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực phụ nữ tại Việt Nam năm 2019 theo đường dẫn: 
https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1._bao_cao_tom_tat.pdf. 
HDV cũng có thể thu thập thêm những câu chuyện thực tế về bạo lực với phụ nữ 
tại địa phương.
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  Các bước của buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 2 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói:  Như chúng ta đã biết, bạo lực với phụ nữ là vi phạm 
pháp luật và vi phạm nghiêm trọng quyền con người. 
Việt Nam đã thông qua Luật Bình đằng giới (năm 2006) 
và Luật Phòng chống bạo lực gia đình (năm 2007) trong 
đó nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực với phụ nữ. Ở buổi 
sinh hoạt trước (Bài học 2.2), chúng ta đã tìm hiểu về 
hậu quả của bạo lực gia đình tới cá nhân người phụ nữ, 
tới gia đình và cộng đồng. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo 
luận tiếp về:

- Các hành vi bạo lực

- Thực trạng bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam

- Nguyên nhân của bạo lực với phụ nữ

- Nam giới có thể làm gì để ngăn chặn và ứng phó với 
bạo lực với phụ nữ

Bước 2:

Thời gian: 30 phút

Tìm hiểu về các 
hành vi bạo lực

1. Nói: Phần đầu buổi sinh hoạt hôm nay chúng ta sẽ cùng 
tìm hiểu về các hành vi bạo lực với phụ nữ.

2. Hỏi: HDV đặt câu hỏi với các thành viên: Theo các anh/
chị có mấy hình thức bạo lực với phụ nữ? Anh/chị hãy 
liệt kê những hành vi bạo lực cụ thể.

3. Nói: HDV chia thành viên thành 5 nhóm và yêu cầu mỗi 
nhóm thảo luận hai câu hỏi trên trong 10 phút và viết các 
kết quả thảo luận lên những thẻ màu (mỗi hành vi lên 1 
thẻ) rồi dán lên giấy to. Thời gian thảo luận là 10 phút.

4. Nói: HDV yêu cầu đại diện của từng nhóm lên trình bày 
ngắn gọn kết quả thảo luận. Nhóm sau không trình bày 
lại những thông tin mà nhóm trước đã trình bày mà chỉ 
nói về những điểm khác biệt hoặc bổ sung.

5. Nói: HDV tổng kết lại những hình thức bạo lực phổ biến 
và những hành vi bạo lực bao gồm:

- Bạo lực thể chất: tát, hoặc đánh đập bằng vật thể, 
bóp cổ, làm bỏng, đá, đe dọa bằng dao hoặc sung…
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- Bạo lực tinh thần: coi thường hoặc xỉ nhục, cố tình 
làm cho sợ hãi hoặc dọa dẫm, công kích bằng lời nói, 
đe dọa bạo lực… Bao gồm cả kiểm soát hành vi: cô 
lập với mọi người, ghen tuông thái quá, giám sát vị 
trí và các mối quan hệ xã hội, kiểm soát hoạt động…

- Bạo lực kinh tế: kiểm soát các quĩ gia đình và tiêu 
xài trong gia đình, từ chối tham gia vào các hoạt 
động tài chính, từ chối đóng góp kinh tế gia đình, 
kiểm soát việc đi làm…

- Bạo lực tình dục: quan hệ tình dục cưỡng ép thông 
qua đe dọa hoặc dọa dẫm, cưỡng hiếp, ép buộc các 
hành vi tình dục không mong muốn, ép buộc quan 
hệ tình dục trước mặt người khác, ép buộc quan hệ 
tình dục với người khác…

6. Làm: HDV chiếu video về các hình thức bạo lực với 
phụ nữ

Bước 3:

Thời gian: 15 phút

Tìm hiểu về thực 
trạng tình hình 
bạo lực với phụ 
nữ ở Việt Nam 

1. Nói: Trong hơn 10 năm qua, các cơ quan chính phủ Việt 
Nam cùng với các tổ chức xã hội, và quốc tế đã rất nỗ 
lực triển khai nhiều hoạt động nhằm ngăn ngừa và ứng 
phó với bạo lực phụ nữ. Tuy nhiên, tỉ lệ bạo lực với phụ 
nữ vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi và vẫn ở mức cao. Cứ 
3 phụ nữ thì có 2 phụ nữ từng bị một hình thức bạo lực 
trong đời. Điều đặc biệt đáng lưu ý đó là có đến gần 
50% phụ nữ không nói với bất kỳ ai khi bị bạo lực, và có 
đến 90% phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm sự trợ giúp. 
Vì vậy, con số thực tế về thực trạng bạo lực với phụ nữ 
còn có thể cao hơn nhiều.

2. Nói: Sau đây, mời CLB cùng xem 1 video clip về thực 
trạng bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam được tổng hợp từ 
kết quả Nghiên cứu quốc gia lần 2 về Bạo lực với phụ nữ 
Việt Nam năm 2019.

3. Làm: HDV chiếu video clip.
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4. Hỏi: Các anh chi có cảm nhận/nhận xét gì sau khi xem 
clip vừa rồi? HDV mời một số thành viên chia sẻ cảm nghĩ 
hoặc chia sẻ những trải nghiệm/quan sát thực tế về tình 
hình bạo lực với phụ nữ trong cộng đồng của mình.

5. Làm: HDV phát tờ rơi về Ngôi Nhà Ánh Dương.

6. Làm: HDV cùng với các thành viên nghiên cứu Tài liệu 
bổ trợ số 12.

Tài liệu bổ trợ số 12: Bạo lực giới tại Việt Nam

Theo báo cáo Nghiên cứu quốc gia về bạo lực với phụ 
nữ tại Việt Nam năm 2019, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ 
nữ (62,9%) từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể 
xác, tình dục, tinh thần hay kinh tế, hay kiểm soát hành 
vi do chồng/bạn tình gây ra trong đời; tỷ lệ bạo lực hiện 
thời (trong 12 tháng qua) là 31,6%. Bạo lực tâm lý bao 
gồm bạo lực tinh thần và kiểm soát hành vi. Bạo lực tinh 
thần do chồng/bạn tình gây ra là hình thức bạo lực phổ 
biến nhất mà phụ nữ Việt Nam đề cập - gần một nửa số 
phụ nữ từng có chồng/bạn tình (47,0%) đã bị bạo lực tinh 
thần trong đời.

Luật pháp/chính sách liên quan đến bạo lực giới tại 
Việt Nam

• Luật bình đẳng giới (2006)

• Luật phòng chống bạo lực gia đình (2007)

• Luật lao động được sửa đổi năm 2012, trong đó cấm 
các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.  

• Quyền của phụ nữ được lồng ghép trong 10 văn bản luật 
hiện tại bao gồm: Luật Dân sự, luật Lao động, luật Hôn 
nhân và gia đình; luật Hình sự, luật tố Tụng hình sự; luật 
Bầu cử quốc hội và luật bầu cử hội đồng nhân dân. 

• Việt Nam là quốc gia đã ký Công ước quốc tế về xoá bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), 
Hiệp ước quốc tế về các quyền văn hóa, xã hội và kinh 
tế (ICESCR) và Hiệp ước quốc tế về các quyền chính trị 
và dân sự (ICCPR).
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Các quan điểm về nam tính tại Việt Nam

Điều quan trọng để làm thay đổi các số liệu thống kế như 
trên là phải làm rõ các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực 
giới, trong đó phải kể đến quan điểm nam tính độc hại mà 
cao trào của nó là thái độ “bề trên” và cho mình có quyền 
hơn phụ nữ và trẻ em gái. Lĩnh vực nam tính mới được đề 
cập tới trong thời gian gần đây trong bối cảnh Việt Nam, 
theo tác giả Priya et al. (2012) tiến hành nghiên cứu tổng 
thể về giới, các quan điểm về nam tính và việc coi trọng 
con trai ở Nepal và Việt Nam bằng công cụ thang đo bình 
đẳng giới của nam giới. Nhìn chung, những người nam giới 
tham gia trong nghiên cứu đều bày tỏ các quan điểm bảo 
thủ về vai trò giới, bao gồm việc họ chấp nhận các chuẩn 
mực về nam tính độc hại. 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy:

• 81% nam giới tham gia nghiên cứu cảm thấy rằng “đàn 
ông là phải có tiếng nói quyết định cuối cùng về mọi 
vấn đề trong gia đình”

• 78% cảm thấy rằng “vai trò quan trọng nhất của phụ nữ 
là chăm sóc nhà cửa và nấu ăn cho gia đình”

• 90% nam giới cho rằng là đàn ông là phải cứng rắn 

• 29% nam giới đồng ý rằng nếu có một đứa con trai đồng 
tính thì đó là điều xấu hổ 

• 34% nam giới đồng ý rằng “nếu một ai đó sỉ nhục tôi, tôi 
sẽ bảo vệ danh dự của mình bằng vũ lực nếu cần thiết”

Bạo lực giới là gì?

Bạo lực giới là loại bạo lực chống lại một người nào đó trên 
cơ sở giới hoặc giới tính. Nó bao gồm các hành vi gây tổn 
thương về mặt thể xác, tinh thần, hoặc những nguy hại 
hoặc sự chịu đựng về mặt tình dục, gồm cả sự đe dọa thực 
hiện những hành vi này, các hành vi đe doạ, cưỡng ép và 
ngăn cản sự tự do cá nhân. Trong khi phụ nữ, nam giới, trẻ 
em trai và trẻ em gái đều có thể là nạn nhân của bạo lực 
giới, phần lớn các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái. (Cao 
uỷ Liên hiệp quốc về người tị nạn, 2018).
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Các thuật ngữ “bạo lực trên cơ sở giới” và “bạo lực đối với 
phụ nữ” thường được sử dụng một cách linh hoạt trong 
các tài liệu và bởi các nhà vận động chính sách. Tuy nhiên 
thuật ngữ bạo lực trên cơ sở giới nói đến bạo lực chống lại 
một người vì lý do giới và mong đợi về vai trò của họ trong 
một xã hội hoặc một nền văn hoá. 

Bạo lực giới nhấn mạnh khía cạnh giới của những hành 
động này; hay nói cách khác, mối quan hệ giữa vị trí thấp 
kém hơn của phụ nữ trong xã hội và tính dễ bị bộc lộ cảm 
xúc của phụ nữ trước bạo lực. Tuy vậy cũng cần phải lưu 
ý rằng nam giới và trẻ em trai cũng có thể là nạn nhân của 
bạo lực giới, nhất là bạo lực tình dục.

Các hình thức bạo lực giới (Vị trí của người phụ nữ 
Canada, 2016):

Bạo lực tình dục

Bao gồm tấn công tình dục, quấy rối tình dục, rình trộm, 
phô dâm, khiêu dâm, phân phát hình ảnh khiêu dâm.

Bạo lực thể chất

Bao gồm đánh, tát hoặc đá; cấu hoặc véo; bóp cổ hoặc làm 
nghẹn cổ; đâm hoặc chém; bắn; ném đồ vật vào ai đó; đốt; 
đè ai đó xuống để người khác tấn công; khóa ai đó trong 
phòng hoặc trói họ lại, hoặc giết một ai đó.

Bạo lực tinh thần

Bao gồm coi thường, bôi xấu hoặc làm nhục; liên tục hét 
vào mặt ai đó; cấm không cho ai đó gặp gỡ bạn bè hoặc gia 
đình; kiểm soát việc ai đó mặc gì, đi đâu, đi gặp ai (trong 
trường hợp là người lớn); ngăn cản ai đó đi ra ngoài, đi học 
hoặc đi làm việc nếu người đó muốn đi (trong trường hợp 
là người lớn); đe doạ đuổi một người nếu người đó không 
cư xử theo một cách nào đó; hăm doạ để làm hại một người 
khác; phá hoại đồ dùng của một người; làm đau vật nuôi 
của ai đó hoặc đe doạ làm việc đó; hoặc bắt nạt: chế nhạo 
hoặc hạ nhục một ai đó (bao gồm cả trên internet).
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Bạo lực kinh tế

Bao gồm, lấy tiền hoặc tài sản mà không được sự cho phép; 
chiếm giữ tiền của ai đó để người ta không thể chi trả; làm 
ai đó ký giấy tờ bán đồ mà người đó không muốn bán; ép 
buộc ai đó thay đổi di chúc của anh ta/cô ta, hoặc không 
cho phép ai đó được tiếp cận với số tiền của gia đình nhằm 
để trang trải cho các nhu cầu cơ bản của người đó hoặc 
của con cái của người đó.

Sao nhãng

Bao gồm không cung cấp đầy đủ đồ ăn hoặc quần áo ấm; 
không cung cấp một nơi ở ấm cúng và an toàn; không cung 
cấp đầy đủ về chăm sóc y tế, thuốc men, và vệ sinh cá nhân 
(khi cần); không ngăn ngừa được các nguy hại về thế chất 
hoặc không đảm bảo được sự giám sát đầy đủ (khi cần).

Bạo lực giới cũng có thể xảy ra đối với nam giới, do cả nam 
giới và nữ giới gây ra bao gồm tất cả các hình thức bạo lực 
như với nữ giới, và cũng có thể bao gồm việc làm nhục nam 
giới vì họ không hành xử theo đúng chuẩn mực nam tính 
(ví dụ như hút thuốc, uống rượu, thành tích chinh phục 
tình dục với phụ nữ, v.v.).

Bước 4:

Thời gian: 30 phút

Hiểu về nguyên 
nhân gốc rễ và 
các yếu tố nguy 
cơ của bạo lực 
với phụ nữ

1. Nói: Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên 
nhân gốc rễ và những yếu tố nguy cơ của bạo lực với 
phụ nữ. 

2. Làm:  HDV chia các thành viên thành 5 nhóm để thảo 
luận câu hỏi: Hãy liệt kê các nguyên nhân và yếu tố 
đóng góp làm tăng nguy cơ bạo lực với phụ nữ? 

HDV hướng dẫn các nhóm sử dụng cây nhân quả để 
thảo luận và trình bày kết quả thảo luận. Nguyên nhân 
nào là chính thì để ở trên, ngay dưới đó là các nguyên 
nhân phụ (đóng góp hoặc dẫn đến nguyên nhân liệt kê 
trên đó). Ví dụ: nguyên nhân chính là bất bình đẳng giới, 
các yếu tố đóng góp có thể do: nhận thức hạn chế, trọng 
nam khinh nữ…

3. Nói: HDV yêu cầu các nhóm thảo luận trong 10 phút và 
trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0.
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4. Nói: HDV yêu cầu từng nhóm lên trình bày kết quả thảo 
luận của mình. Nhóm sau không nhắc lại những thông 
tin đã giống nhóm trước mà chỉ bổ sung hoặc nêu 
những điểm khác biệt.

5. Nói: HDV tổng kết lại kết quả thảo luận và nêu rõ: Nguyên 
nhân gốc rễ của bạo lực phụ nữ là bất bình đẳng giới. 
Các yếu tố nguy cơ làm gia tăng bạo lực phụ nữ có thể 
bao gồm: từng được chứng kiến hoặc tiếp xúc cha mẹ 
bạo lực khi còn nhỏ; sử dụng rượu bia; ngoại tình; kinh 
tế khó khăn; thiếu các biện pháp xử phạt thích đáng…

Bước 5:

Thời gian: 10 phút

Nam giới cam kết 
không sử dụng 
bạo lực với phụ nữ

1. Nói: Vậy mỗi người nam giới chúng ta cần phải làm gì 
để chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ?

HDV yêu cầu một số thành viên chia sẻ cam kết và viết 
lên giấy to, dán lên tường để cùng nhau thực hiện.

2. Làm: HDV chiếu video clip về nam giới hành động xóa 
bỏ bạo lực với phụ nữ

Bước 6:

Thời gian: 3 phút

Tổng kết bài học

1. Nói:  Trong bài học 2.2 chúng ta đã cùng thảo luận về 
những tác hại của bạo lực gia đình gây ra với cá nhân, 
gia đình và cộng đồng. Hôm nay chúng ta cũng vửa 
thảo luận về thực trạng bạo lực với phụ nữ tại Việt Nam, 
nguyên nhân và những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bạo 
lực, cũng như những việc nam giới cần làm để chung 
tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ. 

2.  Làm: Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu các thành viên hoàn thành. 
Cảm ơn và hẹn gặp  thành viên vào lần tới với nội dung 
“Hiểu về lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới ở 
Việt Nam”.
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BÀI HỌC 3.5: Hiểu về lựa chọn giới tính trên cơ sở 
định kiến giới ở Việt Nam

  Thời gian thực hiện: 1 giờ 30 phút

  Mục tiêu của bài

•	 Nâng cao nhận thức của các thành viên CLB về lựa chọn giới tính trên cơ 
sở định kiến giới (LCGTTCSĐKG) ở Việt Nam: thực trạng, nguyên nhân, và 
hậu quả.

•	 Đảm bảo các thành viên cam kết không thực hành LCGTTCSĐKG. 

  Vật liệu

•	 Giấy khổ lớn, bút dạ, giấy màu

•	 Video clip

•	 Tờ thông tin về LCGTTCSĐKG giới ở Việt nam (Quĩ dân số Liên hợp quốc)

  Phương pháp

•	 Trình bày

•	 Chiếu video clip

•	 Thảo luận nhóm 

  Gợi ý cho HDV

Chủ đề này yêu cầu HDV cần có những kiến thức cập nhật về thực trạng tình hình 
LCGTTCSĐKG ở Việt Nam cũng như trong cộng đồng. Vì vậy, trước buổi sinh hoạt, 
HDV cần nghiên cứu thêm những tài liệu liên quan để có thêm thông tin. Ví dụ: 
Thông tin tóm tắt về mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam tại đường dẫn: 
https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/20210308_srb_factsheet 
_vie_final_1.pdf. 

HDV cũng có thể thu thập thêm những câu chuyện thực tế về tâm lý ưa thích con 
trai, và thực hành LCGTTCSĐKG tại địa phương.
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  Các bước của buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 2 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: Buổi sinh hoạt trước, chúng ta đã cùng nhau thảo 
luận về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam. Trong buổi sinh 
hoạt hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về 
một biểu hiện rất rõ ràng khác của bất bỉnh đẳng giới, 
đó là LCGTTCSĐKG.

Trong bối cảnh xã hội của một số nước, tâm lý ưa thích 
con trai rất mạnh mẽ và nó khiến cho các bậc cha mẹ 
tìm cách can thiệp vào giới tới của những đứa trẻ được 
sinh ra với nỗ lực nhằm có được ít nhất một đứa con trai. 
Đó chính là lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới 

LCGTTCSĐKG làm hạn chế số trẻ em gái được sinh ra 
trong gia đình, tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ có 
một hoặc nhiều con trai hơn mà không vượt quá số con 
được cho phép sinh ra. Lựa chọn giới tính có thể thực 
hiện trước sinh hoặc sau sinh

LCGTTCSĐKG được đo bằng tỷ số giới tính khi sinh: so 
sánh số bé trai sinh ra so với số bé gái sinh ra trong 
một khoảng thời gian nhất định. Tỷ số giới tính khi sinh 
ở mức bình thường dao động từ 102 đến 106 bé trai 
trên 100 bé gái. Khi nhiều bé trai được sinh ra hơn so 
với bé gái (cao hơn tỷ số bình thường) thì đó là một dấu 
hiệu lựa chọn giới tính. Ở một số quốc gia, tỷ số giới 
tính khi sinh thậm chí đã lên tới 130 bé trai/100 bé gái.

Mục tiêu của buổi sinh hoạt: 

• Nâng cao nhận thức của các thành viên CLB 
về lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới 
(LCGTTCSĐKG) ở Việt Nam: thực trạng, nguyên 
nhân, và hậu quả.

• Đảm bảo các thành viên cam kết không thực hành 
LCGTTCSĐKG. 
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Bước 2:

Thời gian: 15 phút

Tìm hiểu về thực 
trạng tình hình 
L C G T T C S Đ K G ở 
Việt Nam 

1. Nói:  Việt Nam là một trong những nước đang phải đối 
mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Việt 
Nam có chỉ số giới tính khi sinh cao thứ 3 ở châu Á, chỉ 
sau Trung Quốc và Ấn Độ. Theo Tổng điều tra dân số và 
nhà ở năm 2019, tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam là 
111,5, trong khi mức bình thường chỉ là 102-106.

2. Làm: HDV phát: Tờ thông tin về LCGTTCSĐKG ở Việt Nam.

3. Nói: HDV đề nghị một số thành viên chia sẻ về nội dung 
tờ thông tin, cũng như vấn đề mất cân bằng giới tính 
khi sinh ở địa phương mình.  Hoặc HDV có thể chia sẻ 
với các thành viên những thông tin mà mình đã thu 
thập được trước buổi sinh hoạt.

Bước 3:

Thời gian: 30 phút

Hiểu về nguyên 
nhân của mất cân 
bằng giới tính khi 
sinh ở Việt Nam

1. Nói: Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên 
nhân gốc rễ và những yếu tố đóng góp làm tăng tỉ số 
mất căn bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. 

2. Làm:  HDV chia các thành viên thành 5 nhóm để thảo luận 
câu hỏi: Hãy liệt kê các nguyên nhân và yếu tố đóng góp 
làm tăng tỉ số mất căn bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam?

HDV hướng dẫn các nhóm sử dụng cây nhân quả để 
thảo luận và trình bày kết quả thảo luận. Nguyên nhân 
nào là chính thì để ở trên, ngay dưới đó là các nguyên 
nhân phụ (đóng góp hoặc dẫn đến nguyên nhân liệt kê 
trên đó). Ví dụ: nguyên nhân chính là ưa thích con trai, 
các nguyên nhân phụ có thể bao gồm cần có người nối 
dõi tông đường; thờ cúng tổ tiên…

3. Nói: HDV yêu cầu các nhóm thảo luận trong 10 phút và 
trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0.

4. Nói: HDV yêu cầu từng nhóm lên trình bày kết quả thảo 
luận của mình. Nhóm sau không nhắc lại những thông 
tin đã giống nhóm trước mà chỉ bổ sung hoặc nêu 
những điểm khác biệt.

5. Nói: HDV tổng kết lại kết quả thảo luận và nêu rõ: 
Nguyên nhân gốc rễ của LCGTTCSĐKG là tư tưởng 
trọng nam khinh nữ/ bất bình đẳng giới. Bên cạnh đó
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cũng có các yếu tố đóng góp bao gồm: sự sẵn có của 
công nghệ làm cho việc LCGT được thực hiện (siêu âm, 
soi trứng, tính ngày rụng trứng…); và qui mô gia đình 
nhỏ (các cặp vợ chồng phải tìm cách có được con trai 
khi chỉ được sinh 2 con)

Bước 4:

Thời gian: 30 phút

Hiểu về hậu quả 
của LCGTTCSĐKG 
ở Việt Nam

1. Nói: Bây giờ sẽ chia thành các nhóm để thảo luận 
những hậu quả của LCGTTCSĐKG tới:

• Cá nhân
• Gia đình 
• Cộng đồng

2. Làm: HDV hướng dẫn các nhóm sử dụng cây nhân quả 
để thảo luận và trình bày kết quả thảo luận (tương tự 
như đã thảo luận về nguyên nhân).

3. Nói: HDV yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày kết 
quả thảo luận. Các nhóm trình bày sau không nhắc lại 
những thông tin đã trùng lắp và nhóm trước đã nói.

4. Nói: HDV tổng kết lại những hậu quả của LCGTTCSĐKG 
tới phụ nữ (bạo lực phụ nữ, kết hôn sớm, buôn bán phụ 
nữ vì mục đích bóc lột tình dục…), nam giới (thừa nam 
giới, khủng hoảng hôn nhân…), và cộng đồng (tệ nạn, 
mất an ninh, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội).

Bước 5:

Thời gian: 10 phút

Nam giới cam kết 
không thực hành  
LCGTTCSĐKG

1. Nói: Vậy mỗi người nam giới chúng ta cần phải làm gì 
để chung tay chấm dứt LCGTTCSĐKG?

HDV yêu cầu một số thành viên chia sẻ cam kết và viết 
lên giấy to, dán lên tường để cùng nhau thực hiện.

2. Làm: HDV chiếu video clip về chiến dịch truyền thông 
chấm dứt LCGTTCSĐKG.

Bước 6:

Thời gian: 3 phút

Tổng kết bài học

1. Nói:  Cám ơn các thành viên đã tham gia buổi sinh hoạt. 

2. Làm: Cung cấp cho mỗi thành viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu các thành viên hoàn thành. 
Cảm ơn và hẹn gặp  thành viên vào lần tới với nội dung 
“Làm cha trách nhiệm trong những năm tháng đầu 
đời của con, làm một người bạn đời bình đẳng để nuôi 
dưỡng sự phát triển lành mạnh của con”.



Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc làm cha trách nhiệm 
và tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh

93

BÀI HỌC 3.6: Làm cha trách nhiệm trong những
năm tháng đầu đời của con, làm một người bạn đời bình đẳng 

để nuôi dưỡng sự phát triển lành mạnh của con

  Thời gian thực hiện: 1 giờ 15 phút

  Mục tiêu của bài

•	 Nâng cao nhận thức của nam giới chuẩn bị làm bố về cách hỗ trợ bạn đời 
của mình trong những năm tháng đầu nuôi con nhỏ, bao gồm cả việc nuôi 
con bằng sữa mẹ.

•	 Học hỏi kinh nghiệm thực tế từ một ông bố trẻ ủng hộ bình đẳng giới về 
cách họ đã hỗ trợ bạn đời của mình như thế nào và cách họ tham gia một 
cách bình đẳng trong việc thúc đẩy sự phát triển của con ra sao.

  Vật liệu

•	 Giấy khổ lớn và bút dạ 

•	 Phần quà nhỏ cho diễn giả khách mời 

  Phương pháp:

•	 Diễn giả khách mời đặc biệt (nam giới)

  Gợi ý cho HDV

Đảm bảo rằng bạn tìm được một hình mẫu tích cực làm diễn giả khách mời. Diễn 
giả khách mời này phải là người không có quá khứ sử dụng bạo lực với bạn đời, 
không thực hành LCGTTCSĐKG và phải là người tích cực thúc đẩy bình đẳng giới 
trong gia đình. Bạn cũng cần chia sẻ các câu hỏi dưới đây với diễn giả khách mời 
khoảng ít nhất 2 tuần trước khi buổi nói chuyện diễn ra. 

Thảo luận các câu hỏi sau đây với diễn giả khách mời và đề nghị anh ấy tập trung 
phần trình bày/nói chuyện vào các nội dung này:

	Bạn đã thay đổi như thế nào kể từ khi có con?

	Theo bạn làm một ông bố tham gia tích cực có nghĩa là gì?

	Kinh nghiệm của bạn trong mấy năm đầu mới làm cha như thế nào? 
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	Theo bạn việc thường xuyên trao đổi cởi mở với bạn đời của mình về nhu 
cầu và mong muốn của nhau có tầm quan trọng như thế nào? 

	Bạn đã có những hành động cụ thể gì để hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu của 
người bạn đời?

	Nếu bạn có thể đưa ra một lời khuyên cho các ông bố trẻ, lời khuyên đó 
là gì?  

  Hướng dẫn chi tiết buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 2 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

 Nói: Giới thiệu về mục tiêu của buổi sinh hoạt:

• Nâng cao nhận thức của nam giới chuẩn bị làm bố về cách 
hỗ trợ bạn đời của mình trong những năm tháng đầu nuôi 
con nhỏ, bao gồm cả việc nuôi con bằng sữa mẹ.

• Học hỏi kinh nghiệm thực tế từ một ông bố trẻ ủng hộ 
bình đẳng giới về cách họ đã hỗ trợ bạn đời của mình 
như thế nào và cách họ tham gia một cách bình đẳng 
trong việc thúc đẩy sự phát triển của con ra sao.

Bước 3:

Thời gian: 45 phút

Chia sẻ từ khách 
mời về những thay 
đổi khi làm cha

1. Nói: Nhiều ông bố lo lắng về vị trí của mình trong gia 
đình sau khi đứa con chào đời, bởi vì sự tập trung và 
thời gian của người mẹ đều dành vào việc chăm con 
mới sinh và cho con bú. Tuy nhiên, các ông bố có thể 
đóng vai trò lớn trong việc hình thành sợi dây gắn bó 
an toàn với đứa con mới sinh của mình cũng như hỗ trợ 
việc nuôi con cùng với bạn đời của mình.

2. Làm: HDV đóng vai trò dẫn chương trình giới thiệu 
diễn giả khách mời và mời diễn giả chia sẻ kinh 
nghiệm của mình. 

3. Làm: HDV hỏi từng câu hỏi với diễn giả và đợi diễn giả 
trả lời:

• Bạn đã thay đổi như thế nào kể từ khi có con?

• Theo bạn làm một ông bố tham gia tích cực có 
nghĩa là gì?

• Kinh nghiệm của bạn trong mấy năm đầu mới làm 
cha như thế nào? 
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• Theo bạn việc thường xuyên trao đổi cở mở với bạn 
đời của mình về nhu cầu và mong muốn của nhau 
có tầm quan trọng như thế nào? 

• Bạn đã có những hành động cụ thể gì để hỗ trợ đáp 
ứng các nhu cầu của người bạn đời?

• Nếu bạn có thể đưa ra một lời khuyên cho các ông 
bố trẻ, lời khuyên đó là gì?

Bước 4:

Thời gian: 25 phút

Tương tác với 
diễn giả và thảo 
luận

1. Nói: Anh/chị có câu hỏi cho diễn giả khách mời không?

2. Hỏi các câu hỏi sau đây với cả CLB:

• Điều gì bạn có ấn tượng nhất từ phần chia sẻ của 
diễn giả khách mời? 

• Điều gì làm bạn ngạc nhiên? 

Lưu ý với HDV: Để dẫn cuộc thảo luận, bạn nên chia 
sẻ với các thành viên rằng ai khi mới làm cha mẹ cũng 
nên nói chuyện cởi mở về con đường làm cha mẹ phía 
trước. Điều này sẽ giúp tạo dựng lòng tin, sự gần gũi 
và tình cảm gắn bó giữa hai vợ chồng. Các ông bố có 
thể chia sẻ kinh nghiệm của mình và học hỏi lẫn nhau 
thông qua việc hỏi han nhau xem đã có những tiến bộ 
như thế nào trong việc hỗ trợ bạn đời của mình.

3. HDV đề nghị một số thành viên trong CLB chia sẻ chính 
câu chuyện của mình về việc đã thực hành người cha 
trách nhiệm và hỗ trợ thúc đầy bình đẳng giới trong gia 
đình của mình như thế nào?

Bước 5

Thời gian: 3 phút

Tổng kết bài học

1. Nói: Bài học hôm nay đã cho chúng ta thấy một ví dụ 
điển hình về vai trò của người cha gắn bó với con mình 
với các hoạt động thực tế. Cảm ơn khách mời. Nói: Xin 
cảm ơn Diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. 

2. Làm: Cung cấp cho mỗi học viên Phiếu phản hồi về buổi 
sinh hoạt và yêu cầu các học viên hoàn thành.  Cảm ơn 
và hẹn gặp  các học viên vào lần tới với nội dung “Trở 
thành một người cha và một hình mẫu trong phòng 
chống bạo lực giới, chấm dứt lựa chọn giới tính trên cơ 
sở định kiến giới”.
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BÀI HỌC 3.7:  Trở thành một người cha và một hình mẫu
trong phòng chống bạo lực giới, chấm dứt lựa chọn giới tính            

trên cơ sở định kiến giới

  Thời gian thực hiện: 1 giờ 20 phút 

  Mục tiêu của bài

•	 Nâng cao năng lực cho các thành viên trong việc tự phản ảnh cá nhân liên 
quan đến các chuẩn mực giới và quan niệm về nam tính lành mạnh

•	 Khai thác các hành động cụ thể để các ông bố trẻ có thể áp dụng nhằm 
phòng chống bạo lực giới và chấm dứt lựa chọn giới tính trên cơ sở định 
kiến giới (LCGTTCSĐKG)

  Vật liệu:

•	 Giấy khổ lớn và bút dạ 

•	 Tài liệu bổ trợ số 13: Làm thế nào nam giới có thể phòng chống bạo lực 
giới và chấm dứt LCGTTCSĐKG

  Phương pháp: Chia nhóm riêng nam giới 

  Gợi ý cho HDV

Bài tập này chỉ dành cho nhóm thành viên nam. Nhấn mạnh với nhóm thành viên 
nam rằng bài tập này không phải để chỉ ra lỗi của ai cả và rằng tất cả nam giới 
đều có trách nhiệm và có cơ hội để tôn trọng quyền của phụ nữ và trẻ em gái 
được sống trong môi trường không có bất kỳ hình thức bạo lực nào. Bằng việc 
chỉ có nam giới tham gia vào buổi học này, họ có thể thẳng thắn đưa ra các phản 
hồi, kể cả các ý kiến mà bình thường họ sẽ không thoải mái đưa ra nếu có cả bạn 
đời của họ tham dự cùng.
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  Hướng dẫn chi tiết buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 3 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về:

• Nâng cao năng lực cho các thành viên trong việc 
tự phản ảnh cá nhân liên quan đến các chuẩn mực 
giới và quan niệm về nam tính lành mạnh

• Khai thác các hành động cụ thể để các ông bố trẻ 
có thể áp dụng nhằm phòng chống bạo lực giới và 
chấm dứt lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến 
giới (LCGTTCSĐKG)

Bước 2:

Thời gian: 22 phút

Thảo luận về nam 
tính trong xã hội 
Việt Nam

1. Nói: Vấn đề bạo lực giới vẫn còn tồn tại ở Việt Nam nói 
riêng và trên thế giới nói chung và các ông bố có trách 
nhiệm đặc biệt trong việc xoá bỏ bạo lực. Đằng sau các 
trường hợp bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái là thái độ 
thiếu bình đẳng, coi thường giá trị của phụ nữ, trẻ em 
gái, và của nam giới và trẻ em trai.

2. Làm: Chia học viên nam thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 
4 – 5 người. Yêu cầu mỗi nhóm vẽ một hình vuông ở 
giữa tờ giấy A0 và viết ý kiến trả lời của nhóm vào trong 
hình vuông đó cho câu hỏi sau:  

Ở Việt Nam làm một người đàn ông có nghĩa là gì? Hãy 
nêu ví dụ một số những mong đợi của xã hội đối với 
đàn ông? 

Các câu trả lời mẫu có thể là: phải cứng rắn, không thể 
hiện cảm xúc, phải chủ động, hơn người khác, thắng bằng 
mọi giá, là người ra quyết định cho mọi việc

3. Làm: Sau khi học viên đã xác định khoảng 8 hoặc 10 
câu trả lời trong hình vuông đó, đề nghị họ xác định tất 
cả những từ ngữ mà người khác có thể nói về họ nếu 
như họ không đáp ứng đúng với những mong đợi đó. 
Ghi những từ này phía ngoài hình vuông
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Bước 3:

Thời gian: 15 phút

Trình bày kết quả 
thảo luận

1. Nói: Mời đại diện các nhóm lần lượt trình bày các ý kiến 
trong hình vuông của nhóm mình với cả lớp

2. Nói: Nguyên nhân sâu xa của bạo lực với phụ nữ và trẻ 
em là tính gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Là các ông 
bố, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt để làm gương, và 
để đảm bảo rằng chúng ta không sử dụng bạo lực trong 
gia đình, với vợ, con chúng ta. Nếu chúng ta bị sang 
chấn tâm lý khi còn nhỏ do phải chịu bạo lực, chúng ta 
cần phải tìm kiếm sự hỗ trợ, tư vấn để tránh hiện tượng 
này lặp lại trong cuộc sống của mình.

Bước 4:

Thời gian: 10 phút

Thảo luận về biểu 
hiện của tính nam 
độc hại

1. Nếu trong nhóm chưa nhắc tới, bạn hãy cùng học viên 
khai thác một số ví dụ thêm dưới đây liên quan đến 
những quan niệm độc hại về nam tính/đàn ông: 

• Lúc nào cũng phải mạnh mẽ, trong mọi tình huống 

• Không thể hiện cảm xúc hoặc tỏ ra yếu đuối/dễ bộc 
lộ cảm xúc 

• Cảm giác có quyền kiểm soát/lấn át cuộc nói 
chuyện, và không phải lắng nghe ý kiến của phụ nữ 

• Cảm giác mình lúc nào cũng đúng, và không cần 
phải tham khảo ý kiến về bất cứ quyết định nào 

• Đồng loã bằng cách không nói ra các hành động 
bạo lực với phụ nữ và trẻ em (ví dụ bạn biết người 
quen đánh vợ nhưng bạn không góp ý cũng như 
không khuyên bảo anh bạn đó thay đổi)

• Là ông bố đang chờ đón đứa con ra đời, quan niệm 
độc hại về nam tính/đàn ông có thể thể hiện dưới 
các hình thức như: không hỏi thăm sức khoẻ hay 
tâm tư của bạn đời, không đi khám thai hay dự 
các lớp tiền sản cùng cô ấy, không động viên hay 
khuyến khích cô ấy trong quá trình mang thai; sử 
dụng những từ ngữ làm bẽ mặt hoặc làm ảnh hưởng 
cô ấy
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Bước 5:

Thời gian: 10 phút

Sự chuyển đổi 
sang nam tính 
tích cực

1. Hỏi: Bằng cách nào chúng ta có thể động viên khuyến 
khích hoặc thách thức nhau thay đổi những chuẩn 
mực cứng nhắc về giới như vậy (liên hệ đến phần ý kiến 
trong các hình vuông), để hướng tới quan niệm về nam 
tính tích cực, được định nghĩa bằng các từ như quan 
tâm, hỗ trợ, thấu hiểu, dễ làm bộc lộ cảm xúc và tôn 
trọng. Ví dụ có thế: Lựa chọn thách thức những người 
bạn, người thân trong gia đình hoặc đồng nghiệp có 
các “câu pha cười” hoặc nhận xét mang tính phân biệt; 
Hỏi han bạn bè là nam giới của mình xem họ cảm giác 
như thế nào; khuyên bảo hoặc hỗ trợ bạn khi bạn cần; 
thể hiện làm hình mẫu, gương cho các cậu bé trai trong 
gia đình; thể hiện rõ sự ủng hộ và thúc đẩy bình đẳng 
giới trong mối quan hệ của mình và thẳng thắn thừa 
nhận những điểm cần phải cải thiện để làm người bạn 
đời tốt hơn; theo dõi cùng bạn bè là nam giới của mình 
để đảm bảo rằng họ cũng cam kết thúc đẩy các mối 
quan hệ lành mạnh và phi bạo lực.

Bước 6:

Thời gian: 10 phút

Tác động của 
nam tính độc hại

1. Nói: những ảnh hướng tiêu cực đối với nam giới dưới 
đây của những quan niệm về nam tính độc hại: 

Cái giá về sức khoẻ: tuổi thọ ngắn hơn, tỷ lệ tự tử 
cao hơn; nghiện ngập, có rủi ro cao bị tử vong do tai 
nạn hoặc bị giết, khả năng cao bị đi tù, lạm dụng chất 
gây nghiện 

Cái giá về tình cảm: tự xa cách bản than và người 
khác; các vấn đề về sức khoẻ tâm thần, trầm cảm, xa 
lánh, cô đơn, khó là chính mình 

Cái giá về kinh tế: làm nhiều giờ hơn, ít thành đạt hơn 
nói chung; áp lực phải chu cấp 

Cái giá về mặt xã hội: chiến tranh, bạo lực, tội phạm, 
các lĩnh vực dễ bị bộc lộ cảm xúc (phụ nữ và trẻ em) có 
nguy cơ phải chịu một số lạm dụng nhất định, cô đơn, 
kỹ năng xã hội kém, có ít kết nối với những người thân. 



TÀI LIỆU DÀNH CHO HƯỚNG DẪN VIÊN

100

Bước 7:

Thời gian: 10 phút

Tổng kết bài học

1. Nói: Các ông bố có vai trò quan trọng trong việc xoá 
bỏ mọi hình thức bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái và 
điều này cần bắt đầu từ gia đình và sẽ tiếp tục lan rộng 
ra ngoài cộng đồng, nơi làm việc, v.v. thông qua cách 
chúng ta đối xử với bạn bè là phụ nữ, đồng nghiệp nữ, 
v.v. Gia đình là nơi chúng ta phải cảm thấy an toàn, yên 
tâm và được yêu thương. Thiếu đi điều này chúng ta sẽ 
thiếu đi nền tảng vững chắc để có được cuộc sống đầy 
đủ và hạnh phúc.

2. Nói: Đề nghị các bạn nghiên cứu thêm Tài liệu bổ trợ 
số 13 “Làm thế nào nam giới có thể phòng chống được 
bạo lực giới”, tài liệu này cũng có trong sổ tay hướng 
dẫn cho các thành viên CLB. 

Tài liệu bổ trợ số 13:  Làm thế nào nam giới có thể phòng 
ngừa bạo lực thân thể đối với phụ nữ và trẻ em gái

• Hãy tham gia các chiến dịch, chương trình truyền 
thông thay đổi hành vi về bạo lực với phụ nữ và thể 
hiện mình không bao giờ thực hiện, khoan nhượng 
hoặc im lặng trước vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái 

• Cam kết tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết các sang 
chấn hoặc bạo lực mà bạn có thể đã gặp phải trong 
quá khứ 

• Sử dụng một cách nhất quán việc giao tiếp phi bạo 
lực với bạn đời của mình 

• Thảo luận vấn đề này với nhóm bạn nam, với các 
đồng nghiệp 

• Lựa chọn đồng cảm và tình yêu trong các mối quan 
hệ tình cảm

• Thảo luận về tầm quan trọng của việc có sự đồng 
thuận với các bạn nam giới khác và với các bé trai
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Làm thế nào nam giới có thể phòng ngừa bạo lực tinh thần 
đối với phụ nữ và trẻ em gái

• Suy nghĩ lại về các lý do tại sao bạn đã xúc phạm, 
sao nhãng hoặc đối xử tệ bạc với bạn đời của mình 
(để được cái gì?)

• Sử dụng các phương pháp giao tiếp phi bạo lực 

• Thể hiện tình yêu và sự hỗ trợ (nhận thức rõ những 
rào cản của bản thân trong việc thể hiện các ứng 
xử này)

• Lắng nghe và học hỏi từ các trải nghiệm đa dạng 
của những người phụ nữ và trẻ em gái trong cuộc 
đời bạn 

• Tự hỏi xem làm thế nào bạn có thể hỗ trợ một ai đó 
mà bạn biết là một nạn nhân của bạo lực  

3. Làm: Cung cấp cho mỗi học viên Phiếu phản hồi về buổi 
sinh hoạt và yêu cầu các học viên hoàn thành. Cảm ơn 
và hẹn gặp học viên vào lần tới với Học phần 4 “Phòng 
ngừa bạo lực giới ban đầu: Xây dựng trí tuệ cảm xúc ở 
trẻ em”.
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HỢP PHẦN 4: XÂY DỰNG TRÍ TUỆ CẢM XÚC Ở TRẺ EM NHẰM PHÒNG NGỪA 
SỚM BẠO LỰC GIỚI VÀ LỰA CHỌN GIỚI TÍNH TRÊN CƠ SỞ ĐỊNH KIẾN GIỚI

Chồng và các con trai của Thuỳ Anh tại nhà © UNFPA/Matthew Taylor

Tổng quan

Bài giảng này tiếp nối kiến thức của các thành viên CLB từ Hợp phần 1-3 về việc 
làm cha mẹ/người bạn đời bình đẳng giới, bằng cách cung cấp các kỹ năng để 
trở thành “những huấn luyện viên” cảm xúc cho con cái của họ. Một yếu tố quan 
trọng đối với phòng chống bạo lực giới chính là phải can thiệp sớm bằng cách 
xây dựng sự hiểu biết của trẻ em (nhất là các bé trai) về các loại cảm xúc và các 
cách phản ứng khác nhau. Hợp phần này giúp cho cha mẹ hiểu thêm về trí tuệ 
cảm xúc và “huấn luyện cảm xúc” cho trẻ em từ 3-7 tuổi. Bằng cách nâng cao 
năng lực cho trẻ em về nhận biết và đáp ứng hiệu quả đối với các cảm xúc khác 
nhau, các bé trai sẽ ít rơi vào các tình huống thể hiện cảm xúc “ấn định” là phải 
tức giận, hống hách và hiếu chiến. Việc khuyến khích các bé trai bỏ qua hoặc kìm 
chế các cảm xúc như vậy là cực kỳ quan trọng. 

Danh sách các bài học

•	 Bài học 4.1: Xoa dịu cảm xúc của trẻ (1 giờ)

•	 Bài học 4.2: Khám phá mô hình huấn luyện cảm xúc (1 giờ)

•	 Bài học 4.3: Thực hành huấn luyện cảm xúc (1 giờ)

Tổng thời gian thực hiện: 3 giờ
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Gợi ý cho HDV

Đây là một loạt bài tập dựa trên nội dung tập trung vào trí tuệ cảm xúc và cách 
thức để trở thành một huấn luyện viên cảm xúc cho con. Học viên sẽ có các 
mức độ hiểu biết khác nhau về những chủ đề này. Cố gắng tập giảng bài thử 
với vài thành viên trong gia đình hoặc bạn bè và chuẩn bị các bài trình bày chi 
tiết và kỹ lưỡng. 
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BÀI HỌC 4.1: XOA DỊU CẢM XÚC CỦA TRẺ

  Thời gian thực hiện: 1 giờ

  Mục tiêu của bài:

•	 Thành viên sẽ hiểu rõ hơn về các cách huấn luyện cảm xúc; nhất là lúc 
cảm xúc có thể tăng cao và cách để cha mẹ có thể xoa dịu cảm xúc lúc đó. 

•	 Thành viên sẽ hiểu rõ hơn về việc cảm xúc của trẻ em có thể bị khuấy 
động và thể hiện cách cha mẹ yêu con có thể xoa dịu cảm xúc của con 
như thế nào

  Vật liệu:

	Bản in phần trình bày/chia sẻ cùa HDV để phát cho học viên (nếu cần)

  Phương pháp:

•	 Trình bày

•	 Tự phản hồi của các thành viên

•	 Thảo luận nhóm lớn

  Gợi ý cho HDV

Mục đích chính của bài này là để cung cấp cho cha mẹ hai mô hình khác nhau để 
hiểu cách thức trẻ em phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc và cho thấy cách 
trẻ em có thể được người lớn “huấn luyện” dần như thế nào. Phần hướng dẫn 
thực hiện bao gồm cả nội dung bài viết và HDV có thể xem xét nội dung này trước 
và điều chỉnh theo mạch diễn thuyết và phong cách trình bày của bạn mà không 
cần phải đọc nguyên văn bài viết nhưng vẫn đảm bảo truyền tải thông điệp chính 
của bài học. 

HDV cần tham khảo tài liệu để đảm bảo rằng bạn đã làm quen với ba mục đích 
của việc huấn luyện cảm xúc dưới đây:

•	 Trẻ được huấn luyện cảm xúc sẽ tự kiểm soát và chỉnh đốn hành vi của mình
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•	 Dạy cho trẻ cách dùng ngôn ngữ với những từ cảm giác để bày tỏ những 
xúc cảm trong lòng, qua đó trẻ có thể sử dụng nó để tự xoa dịu nếu như 
trẻ thực hành lặp lại nhiều lần 

•	 Dạy cho trẻ cảm giác được hỗ trợ khi các con gặp phải những tình huống 
căng thẳng cảm xúc 

  Hướng dẫn chi tiết buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 5 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: Cảm xúc đơn giản là phản ứng, rung động tự nhiên 
của con người trước ngoại cảnh. Bất kì ai cũng có cảm 
xúc khác nhau, có thể là cảm xúc tích cực hay cảm xúc 
tiêu cực. Cảm xúc có thể điều khiển hành vi của bạn. Vì 
vậy, mỗi con người cần biết cách điều chỉnh cảm xúc 
của mình ở mức thích hợp để tạo ra phản ứng tích cực 
trong cuộc sống. 

Con trẻ cũng vậy, chúng ta cần dạy cho chúng biết 
kiểm soát cảm xúc để tránh được các hành vi tiêu cực. 
Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu về:

• Các cách huấn luyện cảm xúc, nhất là lúc cảm xúc 
con trẻ có thể tăng cao và cách để cha mẹ có thể 
xoa dịu cảm xúc lúc đó. 

• Việc cảm xúc của trẻ em có thể bị khuấy động và 
thể hiện cách cha mẹ yêu con có thể xoa dịu cảm 
xúc của con như thế nào.

Bước 2:

Thời gian: 35 phút 

Chi sẻ nội dung 
bài học về xoa 
dịu cảm xúc

1. Làm: HDV phát bản in nội dung bài học cho các thành 
viên. Trước mỗi phần, HDV yêu cầu thành viên đọc kỹ 
trước nội dung đó, sau đó HDV đọc to lại cho cả CLB 
cùng nghe. Khi kết thúc từng phần, HDV dừng lại và 
hỏi nếu các thành viên có câu hỏi nào cần làm rõ, hoặc 
chia sẻ cảm nghĩ của mình về nội dung đó. 

2. Làm: HDV đọc to từng phần và thảo luận cùng các 
thành viên
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Phần 1: Xoa dịu cảm xúc của trẻ  

Ý thức của trẻ em chưa phát triển hoàn toàn như của người 
lớn. Trẻ em vì vậy cũng có ít từ để diễn tả “cảm xúc/cảm 
giác” trong vốn từ của mình để diễn tả cảm xúc của bản 
thân. Nếu các em có thể sử dụng các từ mô tả cảm xúc mà 
các em học từ cha mẹ, các em cũng sẽ học được cách diễn 
tả cảm xúc của mình. Việc dạy cho trẻ về diễn tả cảm xúc 
giúp các em ít bị rủi ro bị xâm hại/lạm dụng hơn. Các em 
sẽ bắt đầu “tin tưởng” hay tự tin nói ra cảm xúc của mình.

Phần 2: Cha mẹ giúp con lớn lên với ý thức tự giúp 
chính mình

Người lớn có thể vận dụng ý thức của mình để tiết chế/
hoặc kiểm soát cảm xúc bằng các cách khác nhau như 
thiền, tập yoga, làm các bài tập thở…thông qua hành vi 
nhận thức và nói cách khác là họ có thể tự xoa dịu cảm 
xúc của mình.

Về mặt phát triển, trẻ em khá phụ thuộc vào cha mẹ để 
giúp các em xoa dịu cảm xúc. Năng lực tự xoa dịu ở một 
đứa trẻ 4 tuổi kém xa năng lực của một người lớn. Các ông 
bố đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu cảm xúc ở 
trẻ. Bằng cách giúp các ông bố nhận ra rằng những từ ngữ 
mà họ dùng cũng như âm giọng của họ có thể ảnh hưởng 
đến não bộ của trẻ, từ đó giúp các ông bố điều chỉnh hành 
vi của mình. 

Khi trẻ em lớn lên đến 8 tuổi, rồi 12, 16 và 20 tuổi, khả năng 
tự xoa dịu cũng sẽ phát triển theo, và càng về sau các em 
càng có nhiều năng lực tự làm dịu cảm xúc của mình hơn. 
Cha mẹ cần hiểu rõ điều này bởi vì nếu như cha mẹ biết 
cách huấn luyện cảm xúc của con, cha mẹ sẽ biết cách sử 
dụng những kỹ thuật thích hợp giúp đỡ con khi con buồn/
tức giận…

Phần 3: Trẻ em điều chỉnh cảm xúc bằng cách học các 
kỹ năng có liên quan

Các kỹ năng điều chỉnh cảm xúc mang tính thứ bậc, bắt 
đầu bằng việc trẻ em học các từ phù hợp để mô tả cảm
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xúc của các em. Cha mẹ có thể giúp đỡ con ngẫm nghĩ/suy 
nghĩ về cảm xúc của mình bằng cách giúp con gọi tên ra 
được cảm xúc đó. Kỹ năng đầu tiên để “nhận biết” cảm xúc 
là tiền đề cho việc phát triển các kỹ năng sau này trong 
việc kiểm soát/hoặc điều chỉnh cảm xúc. 

Học các kỹ năng về trí tuệ cảm xúc giúp cho trẻ tự điều 
chỉnh. Đây là một số các kỹ năng chính cần phát triển ở trẻ 
em để các em có thể tự bảo vệ được mình khỏi bị xâm hại/
lạm dụng.

Cha mẹ có thể giúp con bằng cách dạy cho con những từ 
vựng mô tả cảm xúc, lắng nghe một cách đồng cảm và 
giúp con nhận biết/đặt tên được các loại cảm xúc mà con 
trải qua.

Sau cùng thì con cái vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của văn 
hoá gia đình trong đó nếu như cảm xúc của các em được 
đề cao thì các em sẽ học được nhiều hơn nhiều so với môi 
trường gia đình mà không đề cao nhiều về cảm xúc của trẻ.

Các ông bố có ý thức giúp đỡ con xác định cảm xúc của 
mình về lâu dài sẽ giúp con không những chỉ có khả năng 
học được ngôn ngữ mô tả cảm xúc mà còn giúp con tin 
tưởng vào cảm giác của mình và đây là bước đầu tiên để 
con ứng phó với xâm hại/lạm dụng. Nếu như trẻ em tin 
tưởng rằng các em đang có cảm giác bất an, chắc chắn 
những em đó sẽ có khả năng tự bảo vệ mình tốt hơn những 
đứa trẻ không có lòng tin vào cảm giác của mình. Bằng 
cách khuyến khích người cha đóng vai trò làm người thầy 
đầu tiên để dạy con về cảm xúc, con cái sẽ có mối liên hệ 
gần gũi, gắn bó hơn với cha mẹ. Và bằng cách giúp các 
ông bố nhìn nhận ra rằng một trong những vai trò chính 
của người bố là làm huấn luyện viên về cảm xúc cho con, 
điều này sẽ giúp nâng cao vị thế của người bố như là người 
đóng góp chính vào sự phát triển đầy đủ và lành mạnh cả 
về thể chất và tinh thần của con.
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Phần 4: Khi nào thì cần huấn luyện cảm xúc

Kiểm soát cảm xúc là một phần quan trọng của quá trình 
trưởng thành. Có khả năng nhìn nhận “sự việc” một cách 
tương xứng với bối cảnh là một phần quan trọng của việc 
ngày càng trưởng thành hơn. Trong bài này, chúng ta sẽ đi 
qua phần nội dung về cách thức khuyến khích kiểm soát 
cảm xúc như thế nào. Nếu con bạn đang trải qua một cảm 
xúc mạnh – tiêu cực hay tích cực – đây có thể là một cơ hội 
để “hoà vào” với trải nghiệm của con. Chúng ta có thể tăng 
cường mối quan hệ với con cái bằng cách thể hiện cho con 
thấy là con được chấp nhận và được bố mẹ thấu hiểu. Khi 
chúng ta “hoà vào” với cảm xúc của trẻ, chúng ta giúp con 
biết rằng cảm xúc mà con đang trải qua là bình thường. 
Việc bố mẹ “hoà vào” cùng với cảm xúc của con giúp cho 
con bắt đầu bình tĩnh lại.

Việc huấn luyện cảm xúc có 3 mục đích:

• Đóng vai trò như là một công cụ chỉnh đổi hành vi

• Dạy cho trẻ cách dùng ngôn ngữ với những từ cảm 
giác để bày tỏ những xúc cảm bên trong lòng, qua đó 
nếu như trẻ thực hành lặp đi lặp lại, các con sẽ có thể 
sử dụng nó để tự xoa dịu. 

• Dạy cho trẻ cảm giác được hỗ trợ khi các con gặp phải 
những tình huống căng thẳng cảm xúc.

Phần 5: Phản ứng với những đe doạ

Ví dụ từ tình huống trong 1 bộ phim “Một người đàn ông 
đang ngủ trong nhà. Lúc đó là 3h sáng. Một chiếc xe tải 
chạy ngang qua, hú còi do có chú chó chạy qua đường, khi 
đó người đàn ông bị giật mình và tỉnh giấc”.

Phần phản ứng tỉnh giấc của người đàn ông là của đại 
não. Nhưng chỉ trong vài giây, anh ấy có khả năng tự xoa 
diụ bản thân và bắt tự quay trở lại giấc ngủ. Bằng cách sử 
dụng tiểu não và tự nói với bản thân rằng “Không có gì to 
tát cả, mình vẫn ổn, đó chỉ là một cái xe tải thôi và giờ thì 
nó đi rồi”, anh ấy đã quay trở lại được trạng thái cân bằng 
lúc trước.
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Phần não bộ bị đánh thức khi chúng ta hoảng sợ đó là đại 
não. Nó luôn đánh thức và cảnh báo chúng ta hành động 
trước khi tiểu não có thời gian xử lý thông tin đầu vào. 

Ví dụ này cho thấy cách thức người lớn có thể tự xoa dịu 
bản thân họ như thế nào. Trẻ em không thể làm việc này 
dễ dàng như vậy và vì thế chúng ta phải đóng vai trò là 
một phần não bộ của con để giúp con xoa dịu cảm xúc. Ví 
dụ điển hình về cách phần lớn cha mẹ đã làm điều này là 
khi con giật mình do mơ ngủ thì thông thường các bố mẹ 
cố gắng vỗ về an ủi con, cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng 
với con, an ủi con rằng không có chuyện gì xảy ra. Hay nói 
cách khác, cha mẹ xoa dịu con chứ con lúc đó chưa biết tự 
xoa dịu mình.

Cha mẹ là nhân tố quan trọng trong việc giúp trẻ giảm lo 
âu và mặc dù việc này sẽ giảm bớt đi khi các con lớn lên 
nhưng vai trò xoa dịu cảm xúc cho con của cha mẹ khi con 
còn bé là cực kỳ quan trọng.

Phần 6: Cha mẹ có thể sử dụng “não bộ” của mình để 
“xoa dịu não” của con 

Điều này có thể hiểu là khi cha mẹ thể hiện sự đồng cảm 
với trẻ, não bộ của trẻ sẽ cảm nhận được và có phản ứng 
chỉ đạo, giúp xoa dịu cảm xúc bị đe doạ của trẻ- đó là quá 
trình hòa hợp. Quá trình hoà hợp giúp trẻ kiểm soát được 
một phần các cảm giác lo lắng, sợ nguy hiểm. Dần dần bạn 
có thể giúp con mình “chỉ tên” được các cảm xúc của con. 

Đối với đại đa số, các bộ phận não của người lớn đều kết 
nối đầy đủ hơn và vì vậy có khả năng xác định cảm xúc tốt 
hơn so với trẻ em. 

Ngoài việc chúng ta làm các hành động giúp con cái hàng 
ngày, ví dụ như giúp buộc dây giầy, nấu ăn và xếp sẵn sách 
vở, thì cũng cần dành thời gian hỗ trợ nhiều tương tự hơn 
vậy để trẻ em học được cách quản lý tốt hơn các phản ứng 
xúc cảm của mình thông qua việc giúp các con nhận ra và 
quản lý các cảm xúc của mình. 



TÀI LIỆU DÀNH CHO HƯỚNG DẪN VIÊN

110

Phần 7: Trẻ em học cách tự xoa dịu như thế nào

Chúng ta học kỹ năng xác định những gì đang xảy ra trong 
cơ thể chúng ta bằng cách có được phản hồi nhất quán và 
tích cực từ những người chăm sóc chúng ta. Bằng cách 
này chúng ta học được ngôn ngữ, và chúng ta trải nghiệm 
một sự cộng hưởng, qua đó có nền tảng để xây dựng năng 
lực tự xoa dịu. 

Đối với trẻ em, việc ý thức được mình là ai và các cảm xúc 
mình trải qua là một phần quan trọng của quá trình bắt 
đầu quản lý cảm xúc. Vì vậy, nếu như trẻ nhận được phản 
hồi tốt và thích hợp, các em chắc chắn sẽ học được nhiều 
kỹ năng tinh tế trong quá trình điều chỉnh/hoặc kiểm soát 
cảm xúc của mình.

Bước 3:

Thời gian: 15 phút

Thành viên tự 
phản hồi

1. Nói: HDV hỏi các thành viên xem họ có câu hỏi hoặc 
nhận xét gì không?

2. Làm: HDV yêu cầu các thành viên suy nghĩ các câu hỏi 
sau trong 5 phút:

• Anh/chị có ý kiến gì về những thông tin vừa trình 
bày và anh/chị có thể vận dụng nó trong việc làm 
cha mẹ của mình như thế nào?

• Anh/chị đã từng trải qua những vấn đề này không? 

• Anh/chị đã thử các phương pháp khác để xoa dịu 
con hay không? Các phương pháp đó có hiệu quả 
không? 

3. Làm: HDV mời một số thành viên đại diện các nhóm 
chia sẻ kết quả thảo luận

Bước 4:

Thời gian: 5 phút

Tổng kết bài học

1. Làm: Cung cấp cho mỗi học viên Phiếu phản hồi về buổi 
sinh hoạt và yêu cầu các học viên hoàn thành. Cảm ơn 
và hẹn gặp học viên vào lần tới với Bài học “Khám phá 
mô hình huấn luyện cảm xúc”.
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BÀI HỌC 4.2: KHÁM PHÁ MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN CẢM XÚC 

  Thời gian thực hiện: 1 giờ

  Mục tiêu của bài

•	 Cung cấp cho cha mẹ ví dụ về huấn luyện cảm xúc với con  

•	 Giúp cha mẹ thực hành việc xác định được cảm xúc của con 

  Vật liệu

•	 Máy tính và máy chiếu

•	 Các thẻ hình với các biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt 

  Phương pháp

	Trình bày

	Tự phản hồi của các thành viên

	Thảo luận nhóm lớn

  Gợi ý cho HDV

Bài học tập trung vào mô hình huấn luyện cảm xúc và cách cha mẹ có thể giúp 
con xác định cảm xúc của mình. HDV hãy nghiên cứu kỹ 5 bước trong qui trình 
huấn luyện cảm xúc của tác giả Gottman trong việc giúp cha mẹ huấn luyện cảm 
xúc cho con cái gồm: 

1. Nhận thức được cảm xúc của trẻ

2. Nhận ra biểu hiện cảm xúc như một cơ hội cho sự thân mật, gần gũi trẻ 
để giảng dạy

3. Lắng nghe một cách đồng cảm và xác thực cảm xúc của trẻ  

4. Đặt tên loại cảm xúc bằng những từ mà trẻ có thể hiểu

5. Giúp trẻ khám phá những cách thích hợp để giải quyết vấn đề hoặc giải 
quyết tình huống tiêu cực

HDV có thể xem xét nội dung này trước và điều chỉnh theo mạch diễn thuyết và 
phong cách trình bày của bạn mà không cần phải đọc nguyên văn bài viết nhưng 
vẫn đảm bảo truyền tải thông điệp chính của bài học. 
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  Hướng dẫn chi tiết buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 5 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: để tiếp nối với bài học hôm trước, bài học hôm nay 
sẽ giúp cha mẹ hiểu thực hiện huấn luyện cảm xúc với 
con và thực hành xác định được cảm xúc của con.  

Bước 2:

Thời gian: 30 phút 

Chia sẻ nội dung 
về cách thức 
huấn luyện cảm 
xúc cho con trẻ

1. Làm: HDV phát bản in nội dung bài học cho các thành 
viên. Trước mỗi phần, HDV yêu cầu thành viên đọc kỹ 
trước nội dung đó, sau đó HDV đọc to lại cho cả CLB 
cùng nghe. Khi kết thúc từng phần, HDV dừng lại và 
hỏi nếu các thành viên có câu hỏi nào cần làm rõ, hoặc 
chia sẻ cảm nghĩ của mình về nội dung đó. 

2. Làm: HDV đọc to từng phần và thảo luận cùng các 
thành viên

Phần 1:  Cha mẹ có thể giúp con tìm hiểu về cảm xúc 
của mình và chia sẻ  

HDV có thể nghĩ ra một câu chuyện với nội dung kể về hai 
cha con khi nói về 1 chuyện nào đó. Ví dụ: bé bị bạn lấy 
mất quả bóng khi đang chơi ngoài sân. Khi ấy bé rất tức 
giận, nói ra ý kiến của mình, còn người cha thì nhẫn nại 
lắng nghe, quan sát cảm xúc của con, sau đó phân tích cho 
con: bạn mượn quả bóng nhưng vội quá nên quên chưa hỏi 
ý kiến xem con đã đồng ý chưa, bố cũng không đồng ý với 
cách bạn làm nhưng mình có thể nhắc bạn lần sau cần hỏi 
mượn quả bóng của mình, nếu mình đồng ý thì bạn lấy chứ 
bạn không được tùy tiện lấy quá bóng đi. Người cha làm 
như vậy để giúp con điều chỉnh cảm xúc, giảm bớt sự bực 
tức của mình và hiểu ra vấn đề. 

Đây cũng là cách thức mà người cha đã giúp con trai điều 
chỉnh cảm xúc của mình để không cho nó lên cao trào bằng 
cách lắng nghe có phản hồi. Người cha sử dụng 5 hoặc 6 
câu mang tính chia sẻ, đồng cảm để giúp con hạ bớt cảm 
xúc của mình xuống.
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Sự tương tác của người cha với cậu con trai giúp cho con 
hiểu được về cảm xúc của chính mình và qua đó xoa dịu 
bé. Dần dần con sẽ học được cách đồng cảm với những 
người khác. 

Phần 2:  Mục đích của việc huấn luyện cảm xúc

Các thành viên trong CLB quan sát cách ông bố trong câu 
chuyện sử dụng sự đồng cảm để phản hồi ý kiến về cảm 
xúc của con. Điều này giúp cha mẹ hiểu được mục đích 
của việc huấn luyện cảm xúc: đó là một công cụ quản lý 
hành vi có thể dùng để ngăn chặn sự leo thang của một 
hành vi nào đó, và đây cũng là một phương pháp dạy cho 
trẻ cách giúp mình bình tĩnh lại.

Phần 3: Lắng nghe với sự đồng cảm bao gồm việc đưa 
ra các câu nói mô tả cảm xúc của con bạn

Lắng nghe có phản hồi là kỹ năng lúc đầu khó thực hiện – 
nhất là việc phải tránh hỏi câu hỏi. 

Sử dụng “các câu khơi mào” có thể giúp cha mẹ bắt đầu 
dễ hơn.

 Toàn bộ ý tưởng của việc lắng nghe có phản hồi là để thu 
nhận, từ quan điểm của người lớn, xem con cái chúng ta 
đang trải qua điều gì. 

Lắng nghe xem con cảm thấy như thế nào không có nghĩa là 
chúng ta đồng ý với cách nhìn nhận vấn đề của con mà chỉ 
đơn giản là để ghi nhận trải nghiệm của con về thế giới này.

Phần 4: Sử dụng ngôn ngữ thể hiện sự đồng cảm với 
trẻ để xoa dịu cảm xúc 

Những nhà tâm lý học và tư vấn viên nhiều kinh nghiệm sử 
dụng sự đồng cảm để chia sẻ đều biết rằng nếu như sau 4 
hoặc 5 câu khẳng định trong lắng nghe có phản hồi mà ai 
đó chưa bình tĩnh lại được có nghĩa là người đó bị tác động 
rất mạnh. Phần lớn trẻ em sẽ phản hồi tốt nếu như cha mẹ 
lắng nghe có phản hồi đối với cảm xúc của các em.
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Trong câu chuyện mà HDV đã đưa, người cha đã lắng 
nghe phản hồi và an ủi con trai khi cậu bé bực tức. Và 
một điều quan trọng là cậu bé con mới chỉ có 2 tuổi, trong 
khi ở độ tuổi như vậy khó có em bé nào có thể sử dụng 
những câu trên để mô tả cảm xúc của mình. Cha của cậu 
bé, bằng âm giọng và cách nói chuyện thể hiện sự quan 
tâm chú ý của mình, đã giúp chỉ cho cậu bé thấy rằng cha 
của cậu hiểu được cảm xúc mà cậu đang trải qua. Bằng 
cách lặp lại nhiều lần, cha mẹ có thể xoa dịu được cảm 
xúc của con trẻ.

Phần 5: Các hình ảnh thể hiện cảm xúc

Làm: HDV đưa các tấm thẻ có các hình vẽ với các biểu hiện 
cảm xúc khác nhau và yêu cầu các thành viên nêu tên 4 - 5 
cảm xúc mà họ thấy được từ các tấm thẻ. 

Các thành viên viên có thể sử dụng các từ ngữ khác nhau 
để mô tả mỗi biểu cảm trên mỗi tấm thẻ. Khuyến khích các 
thành viên sử dụng từ khác nhau và đa dạng. 

Bài tập thực hành: HDV đưa từng tầm thiệp cho mỗi thành 
viên. Yêu cầu mỗi thành viên nhận được tấm thiệp không 
để cho người khác biết về tấm thiệp đó, và diễn lại cảm 
xúc trên tấm thiệp. Sau đó mời cả CLB đoán xem đó là cảm 
xúc gì. 

Phần 6: Những yếu tố chính trong huấn luyện cảm xúc

Nói: Những yếu tố chính trong huấn luyện cảm xúc bao gồm:

• Điều quan trọng nhất và nguyên tắc đầu tiên, đó là đòi 
hỏi chúng ta phải quan sát cảm xúc của trẻ mà không 
bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc đó.

• Quan sát và góp ý về cảm xúc của trẻ là một việc làm 
rất khó, nhất là khi ở một chừng mực nào đó chúng ta 
cảm nhận được mục tiêu của những cảm xúc tiêu cực 
của trẻ.



Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc làm cha trách nhiệm 
và tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh

115

Bước 3:

Thời gian: 20 phút

Tự phản hồi của 
thành viên và thảo 
luận nhóm lớn

Nói: HDV hỏi ý kiến các thành viên về nội dung trình bày. 
Sau đó đưa ra câu hỏi: 

• Anh/chị đã từng trải qua những vấn đề này không? 

• Anh/chị đã thử các phương pháp khác để xoa dịu con 
hay không? Các phương pháp đó có hiệu quả không? 

HDV để dành thời gian cho các thành viên tự do trao đổi và 
HDV hỗ trợ hướng dẫn phần thảo luận này.

Bước 4:

Thời gian: 5 phút

Tổng kết bài học

1. Nói: Bài học hôm nay đã cho chúng ta thấy cha mẹ sẽ là 
người đồng hành, đồng cảm, hiểu con và dạy con nhận 
biết cảm xúc và kiểm soát cảm xúc.

2. Làm: Cung cấp cho mỗi học viên Phiếu phản hồi về 
buổi sinh hoạt và yêu cầu các học viên hoàn thành. 
Cảm ơn và hẹn gặp học viên vào lần tới để Thực hành 
huấn luyện cảm xúc.
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BÀI HỌC 4.3: Thực hành huấn luyện cảm xúc

  Thời gian thực hiện: 1 giờ

  Mục tiêu của bài

•	 Giúp cha mẹ lựa chọn các cảm xúc có ý nghĩa nhất để phản ánh hiểu biết 
của họ về cảm xúc của con cái 

•	 Cung cấp cho cha mẹ những câu mở đầu để họ có thể ghi nhớ một vài câu 
và để có thể đáp ứng cho con một cách nhanh chóng, trong trường hợp 
con buồn  

•	 Thực hành với 3 tình huống để cha mẹ có thể áp dụng kỹ năng huấn luyện 
cảm xúc trong các tình huống khác nhau đó 

  Vật liệu

•	 Tài liệu phát tay số 14: Các câu chia sẻ cảm xúc

•	 Tài liệu phát tay số 15: Ba tình huống huấn luyện cảm xúc

  Gợi ý cho HDV

Trọng tâm chính của bài này là để áp dụng các chiến lược huấn luyện cảm xúc 
trong các tình huống đời thường, giúp cho các bố mẹ cơ hội thực hành cần thiết 
để biết cách sử dụng những kỹ năng này trong các tình huống cần huấn luyện 
cảm xúc. Hãy cố gắng xác định một nhóm cảm xúc mà các nhân vật trong các 
tình huống đang trải qua. Sau khi đã liệt kê lên bảng/giấy các cảm xúc đó, bạn 
hãy dùng các câu mở đầu trong đó có dùng các từ để mô tả cảm xúc hoặc tác 
động của trẻ.

  Hướng dẫn chi tiết buổi sinh hoạt

Bước 1:

Thời gian: 5 phút 

Giới thiệu về mục 
tiêu của buổi sinh 
hoạt

1. Nói: Trong buồi sinh hoạt hôm nay chúng ta sẽ thảo 
luận về:

• Một số mẫu câu có thể dùng nói chuyện với con về 
cảm xúc của con

• Thực hành một số bài tập để xác định được cảm 
xúc của con. 
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Bước 2:

Thời gian: 50 phút 

Các thành viên 
thực hành dùng 
mẫu câu nói 
chuyện với con 
về cảm xúc, và 
xác định cảm xúc 
của con

1. Làm: HDV phát bản in nội dung bài học cho các thành 
viên. Trước mỗi phần, HDV yêu cầu thành viên đọc kỹ 
trước nội dung đó, sau đó HDV đọc to lại cho cả CLB 
cùng nghe. Khi kết thúc từng phần, HDV dừng lại và 
hỏi nếu các thành viên có câu hỏi nào cần làm rõ, hoặc 
chia sẻ cảm nghĩ của mình về nội dung đó. 

2. Làm: HDV đọc to từng phần và thảo luận cùng các 
thành viên

Phần 1: Các lưu ý khi huấn luyện cảm xúc

• Điểm quan trọng là phải kiểm tra cảm xúc của trẻ 

• Cần áp dụng kỹ năng lắng nghe có phản hồi để đưa 
ra các câu nói mang tính chia sẻ. Các câu mở đầu 
giúp cho cha mẹ làm quen với việc đưa ra các câu 
chia sẻ, bởi vì những câu đó đã có sẵn, chỉ cần thêm 
từ chỉ cảm xúc thích hợp vào là đủ.

• Bằng cách sử dụng “các câu mở đầu/chia sẻ” cho 
phép chúng ta giao tiếp và đồng cảm với trẻ.

• Chỉ cần biết rằng có nhiều cách để bắt đầu các câu 
chia sẻ cảm xúc mang tính phản hồi sẽ giúp làm 
cho cha mẹ yên tâm. 

• Phần thực hành dưới đây sẽ giúp việc áp dụng kỹ 
thuật đặt câu mở đầu/chia sẻ cảm xúc

Nói: Các anh chị mở Tài liệu bổ trợ số 14 để tham khảo các 
câu chia sẻ cảm xúc. 

Phần 2: Tài liệu bổ trợ số 14: Các câu chia sẻ cảm xúc

Nói: HDV đọc to các mẫu câu gợi ý chia sẻ cảm xúc:

Dường như con đang cảm thấy …. (buồn).

Từ cách con nói về bạn ấy, bố/mẹ thấy rõ con rất … (vui vẻ) 
đã gặp được bạn ấy.

Nếu bố/mẹ ở trong hoàn cảnh đó, bố/mẹ sẽ cảm thấy … (bị 
phản bội)

Bố/mẹ có thể tưởng tượng được con sẽ…(tức giận) như thế 
nào về chuyện này.
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Con có vẻ … (ngạc nhiên) về điều vừa xảy ra.
Bố/mẹ thấy con có vẻ rất … (hào hứng).
Vậy đó, con chắc chắn là cảm thấy rất …. (tự hào).
Bố/mẹ nghĩ là con đang rất … (hạnh phúc).
Theo bố/mẹ đoán thì con đang cảm thấy … (bực tức) trong 
tình huống này.
Dường như con có vẻ rất … (bực bội/khó chịu).
Nếu ai đó làm điều đó với bố/mẹ, bố/mẹ sẽ … (tức lắm).
Con có vẻ …. (không vui/phật lòng). 
Bố/mẹ chắc sẽ rất … (sợ hãi) nếu điều đó xảy ra với bố/mẹ.

2. Nói: chúng ta sẽ chia thành các nhóm để thực hành 
huấn luyện cảm xúc thông qua việc cùng nhau khám 
phá một số tình huống thường gặp trong đó một người 
đóng vai làm cha/mẹ có thể chọn một cách huấn luyện 
cảm xúc cho con thay bằng mắng chửi hoặc làm cho 
con co lại, không chia sẻ cảm xúc nữa.

Phần 3: Tài liệu bổ trợ số 15 “Ba tình huống huấn luyện 
cảm xúc”  

Làm: HDV đọc to từng tình huống dưới đây. Sau đó, đề 
nghị các thành viên sắm vai theo cặp diễn tả cách xử lý 
tình huống, trong đó một người đóng vai con, một người 
đóng vai bố/mẹ. 

Nói: Để tóm tắt, mời một cặp đại diện lên trình bày cách 
xử lý tình huống, một cặp cho mỗi tình huống. 

HDV yêu cầu các thành viên khác cùng đóng góp ý kiến 
để tìm ra những cách giải quyết phù hợp nhất cho từng 
tình huống.

Tình huống số #1: 

Đã xảy ra một cuộc đánh nhau giữa cậu bé Sơn (7 tuổi) và 
em gái của cậu là Hoa (4 tuổi). Hoa bị đau và khóc bởi vì bị 
Sơn đánh. Sơn đã bị lôi ra ngoài và Hoa thì đang được mẹ 
chăm sóc. Bạn có thể thấy là Sơn vẫn còn đang rất tức giận 
vì em gái cậu đã xé bức tranh cậu vẽ. Nhiệm vụ của bạn là 
giúp Sơn bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với cậu bé về 
việc đánh em.
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Ví dụ:  

Bố có thể thấy con rất bực em gái con. Nếu ai đó làm điều 
tương tự với bố, bố sẽ cảm thấy bị phản bội. Điều này còn 
chán hơn nữa khi người trong gia đình lại làm như vậy……

Tình huống số #2: 

Khiêm, 10 tuổi, đã có một ngày thật vui vẻ ở hội thao cầu 
lông. Cậu là người thắng cuộc và đang rất vui sướng, tự 
hào, và rất vui với những gì đã xảy ra, cũng như hài lòng với 
tất cả những buổi tập luyện cậu đã dành cho nó. Nhiệm vụ 
của bạn là gọi tên các cảm xúc mà bạn đang thấy ở Khiêm.

Tình huống số #3:

Phan Văn Đức, 10 tuổi, đang chơi trò chơi máy tính yêu 
thích của mình suốt buổi chiều nay và đang dành gần đủ 
điểm để lên bậc chơi mới thì lúc đó mất điện và vì vậy cậu 
bị mất sạch số điểm. Cậu tức giận chạy vào phòng khách, 
giậm chân thật mạnh và mặt thì cau lại vì bực tức. Cậu nói 
rằng đó là do lỗi của bạn đã giục cậu chơi nhanh để ăn cơm 
nên cậu đã nhấn nhầm nút trên bàn phím. 

HDV có thể tự sáng tạo thêm các tình huống khác để các 
thành viên cùng thảo luận và thực hành.

Bước 3:

Thời gian: 5 phút

Tổng kết bài học

1. Nói: Nhiều khi với các cậu con trai chúng ta thường hay 
bỏ qua và không kiểm chứng cảm xúc của chúng. Chúng 
ta nên lưu ý điều này bởi vì như vậy vô hình chung chúng 
ta đã không khuyến khích các cậu bé trai hiểu và bày tỏ 
các loại cảm xúc của mình. Là người làm cha/mẹ, chúng 
ta có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, dìu dắt 
con trải qua những tình huống như vậy.  

2. Làm: Cung cấp cho mỗi học viên Phiếu phản hồi về buổi 
sinh hoạt và yêu cầu các học viên hoàn thành. Cảm ơn 
các học viên đã tham dự khóa tập huấn về Người cha 
trách nhiệm và hẹn gặp lại.
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PHỤ LỤC
 
PHỤ LỤC 1: Mẫu phản hồi của HDV 

Mục đích của bảng câu hỏi này là để tạo cơ hội cho HDV được tự suy ngẫm và 
phản hổi về mức độ tham gia và tác động của bài học đối với các thành viên CLB 
sau mỗi buổi sinh hoạt.   

1. Nhìn chung, bạn đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của bài giảng như 
thế nào? (Lựa chọn câu trả lời dưới đây):

  Ở mức độ rất cao

  Ở mức độ cao

  Ở mức độ vừa phải

  Trung bình

  Ở một mức độ nhất định

  Ở mức độ rất thấp

2. Về phần hướng dẫn các bài tập, còn có mảng nào cần cải thiện hoặc 
thiếu?

3. Trong buổi sinh hoạt CLB, phần nào tôi hướng dẫn tốt? 

4. Bạn mô tả chung về mức độ tham gia của thành viên nam và học viên nữ 
trong buổi sinh hoạt CLB như thế nào? Làm thế nào có thể củng cố các 
buổi sinh hoạt bằng cách điều chỉnh các nội dung sao cho phù hợp với 
kinh nghiệm bản thân và mối quan tâm của nam giới hơn?

5. Trong buổi sinh hoạt vừa rồi bạn có quan sát thấy có vấn đề gì liên quan 
đến không khí trao đổi giữa các các thành viên khác giới với nhau? Nếu có 
thì bạn dự định khắc phục vấn đề này như thế nào?

PHỤ LỤC 2: Mẫu đánh giá giành cho cán bộ giám sát

Tên người giám sát:

Tên HDV:    

Ngày/Địa điểm/Thời gian sinh hoạt CLB: 
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Mức độ đánh giá:

0 = Không/không bao giờ 

1 = Một chút/đôi khi

2 = Phần lớn/phần lớn thời gian

3 = Rất nhiều/luôn luôn

n/a = không áp dụng 

VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN

Nội dung Mức độ Nhận xét và góp ý

Chuẩn bị tốt trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt

Quản lý thời gian và đồ dùng một cách hệ 
thống trong suốt các buổi sinh hoạt CLB của 
Chương trình NCTN

Đề cập đầy đủ nội dung trong tài liệu hướng 
dẫn HDV (không bỏ sót hoặc thiếu nội dung).

Thực hiện nhất quán theo các “kịch bản” và 
hoạt động trong phần Hướng dẫn dành cho HDV

Áp dụng linh hoạt tài liệu Hướng dẫn dành cho 
HDV và các“kịch bản” để đáp ứng phù hợp với 
trình độ hiểu biết, sở thích và các đặc điểm 
khác của học viên.

Trình bày thông tin cho các thành viên một 
cách rõ ràng

Tập trung vào việc thực hành các kĩ năng dạy 
học cụ thể mà các thành viên cần có thay vì 
chỉ nói lý thuyết hoặc “sách vở”

Chủ động khuyến khích sự tham gia của tất cả 
thành viên trong các hoạt động và thảo luận.
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Sử dụng và hỏi về trải nghiệm cá nhân, cảm 
nhận, mối quan tâm và ý tưởng của thành viên

Làm mẫu bằng từ ngữ và hành động, có thái 
độ tích cực và khích lệ thành viên

Đưa ra lời phê bình/phản hồi tích cực cho 
thành viên trước lớp hoặc cá nhân

Tạo hứng thú và nhiệt huyết của thành viên 
về nội dung tập huấn

Sử dụng các ví dụ cụ thể từ kinh nghiệm của 
bản thân và của những người khác

VỀ CÁC THÀNH VIÊN

Nội dung Mức độ Nhận xét và góp ý

Tham gia tích cực vào các hoạt động của buổi 
sinh hoạt CLB và hoạt động thảo luận

Có sự tương tác tích cực với HDV

Thể hiện sự vui thích với các hoạt động của 
buổi sinh hoạt CLB

Thể hiện sự tự tin và kĩ năng qua từng buổi 
sinh hoạt CLB (xếp hạng quan sát cho nhiều 
hơn một ngày)
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