
Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Giải GDCD 7 Kết nối tri thức Bài 6 : 

Ứng phó với tâm lí căng thẳng. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài 

học trước khi đến lớp tốt nhất. 

Giải GDCD 7 Kết nối tri thức bài 6 ngắn gọn 

Tài liệu giải bài tập Giáo dục công dân 7 Bài 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, 

đầy đủ: 

Mở đầu 

Câu hỏi trang 31 SGK GDCD 7 Kết nối tri thức 

Em hãy chia sẻ một lần em bị căng thẳng. Khi đó, em đã làm gì? 

Trả lời 

Vào tiết Toán ngày hôm qua, em đã bị cô giáo gọi lên kiểm tra bài cũ. Do chưa học bài, 

nên em cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo sợ trước câu hỏi của cô. 

Khám phá 

1. Các tình huống gây căng thẳng và biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng 

* Các tình huống gây căng thẳng 
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Em hãy quan sát các tranh dưới đây và trả lời câu hỏi: 

a) Em hãy nêu những tình huống gây căng thẳng cho các bạn trong mỗi bức tranh trên. 

b) Theo em, ngoài các tình huống đã nêu, còn có những tình huống nào khác gây tâm lí 

căng thẳng cho học sinh? 

Trả lời 

a) 

Bức tranh 1: Bạn học sinh căng thẳng do bị bạn bè chê cười, bàn tán những điều không 

tốt về mình. 

Bức tranh 2: Bạn học sinh căng thẳng do có quá nhiều bài tập cần phải làm. 

Bức tranh 3: Bạn học sinh căng thẳng do lo sợ sẽ bị bố mắng khi bị điểm kém. 
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Bức tranh 4: Bạn học sinh căng thẳng do bố mẹ cãi nhau trước mặt. 

b) Theo em, ngoài các tình huống đã nêu, còn có những tình huống nào khác gây tâm lí 

căng thẳng cho học sinh: 

- Do bố mẹ chuyển công tác nên A phải chuyển trường. Vốn là một người rất nhút nhát 

và rụt rè nên A cảm thấy vô cùng căng thẳng khi phải chuyển sang môi trường học tập 

mới, gặp thầy cô và những người bạn mới. 

- Bố mẹ muốn T đỗ vào lớp chọn của trường nên ngày nào bạn cũng phải học đến tận 

khuya và không có thời gian để nghỉ ngơi. 

* Biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng 
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Em hãy quan sát các bức tranh dưới đây, nhớ lại những trải nghiệm của bản thân và trả 

lời câu hỏi: 

a) Em hãy nêu biểu hiện của cơ thể trong mỗi bức tranh. 

b) Ngoài ra, cơ thể thường có những biểu hiện gì khi căng thẳng? 

c) Em hãy xếp các biểu hiện đó vào một trong bốn nhóm: (1) Thể chất. (2) Tinh thần. (3) 

Hành vi. (4) Cảm xúc 

Trả lời 

a) 

Bức tranh 1: Đau đầu 

Bức tranh 2: Toát mồ hôi tay 

Bức tranh 3: Khóc lóc 

Bức tranh 4: Đau bụng 

Bức tranh 5: Cáu giận và la hét 

Bức tranh 6: Chán ăn 

Bức tranh 7: Sợ hãi 

b) 



Những biểu hiện khi cơ thể căng thẳng: 

- Sa sút trí nhớ 

- Buồn bã. 

- Đau tức ngực khó thở. 

- Ăn uống bất thường, 

- Tức giận. 

- Cơ thể mệt mỏi. 

- Không tập trung được trong công việc. 

- Dễ nổi nóng. 

- Hấp tấp. 

- Căng thẳng. 

c) 

(1) Thể chất: Đau tức ngực khó thở, cơ thể mệt mỏi. 

(2) Tinh thần: Sa sút trí nhớ, buồn bã, không tập trung được trong công việc. 

(3) Hành vi: Ăn uống bất thường, hấp tấp. 

(4) Cảm xúc: Căng thẳng, dễ nổi nóng, tức giận. 

2. Nguyên nhân và ảnh hưởng của tâm lí căng thẳng 
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Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi: 

a) Em hãy nêu nguyên nhân gây ra tâm lí căng thẳng và ảnh hưởng của tâm lí đó đến các 

bạn trong trường hợp trên. 

b) Theo em, còn có những nguyên nhân nào khác thường gây ra tâm lí căng thẳng cho 

học sinh? Những nguyên nhân đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và việc học tập 

của học sinh? 

Trả lời 



a) 

Tình huống 1: 

Nguyên nhân: Do khối lượng kiến thức cần phải ôn tập quá nhiều, ngoài việc học ở 

trường còn phải học thêm ở trung tâm hơn nữa việc di chuyển cũng khiến T thêm mệt 

mỏi. 

Ảnh hưởng: T thường xuyên đau đầu, chán ăn, mất ngủ và kết quả học tập sa sút. 

Tình huống 2: 

Nguyên nhân: A bị người lạ đe dọa và quấy rầy bằng rất nhiều tin nhắn có nội dung 

khiếm nhã. 

Ảnh hưởng: A thường mất ngủ, giật mình, mơ thấy ác mộng và cảm thấy sợ hãi khi đến 

trường. 

Tình huống 3: 

Nguyên nhân: Bị bạn học chặn đường bắt nạt và đánh vì không cho bạn chép bài. 

Ảnh hưởng: N rất sợ hãi, không dám đến trường vì sợ bị đánh. 

Tình huống 4: 

Nguyên nhân: M luôn phải cố ép bản thân đạt được những kì vọng mà bố mẹ mong 

muốn. 

Ảnh hưởng: M thu mình, không muốn tiếp xúc với ai, cáu gắt, tranh cãi với bố mẹ, quát 

mắng em vô cớ 

b) Nguyên nhân gây ra tâm lí căng thẳng cho học sinh: 

- Tình trạng sức khỏe không tốt như ốm đau, dinh dưỡng thiếu chất hoặc mắc bệnh tật... 

- Kỳ vọng chúng ta tự đặt ra cho chính mình. 

- Kỳ vọng từ gia đình, bạn bè, thầy cô 

- Môi trường vật lý xung quanh: chẳng hạn như tiếng ồn, chuyển động, thời tiết hoặc thay 

đổi theo mùa. 

- Môi trường học tập áp lực: quá nhiều bài tập, kết quả học tập đáng thất vọng, - không 

đủ thời gian học tập, sống xa nhà, không đủ tiền chi trả cho học tập, ... 



- Môi trường gia đình: Bất hòa với bố mẹ, người thân trong gia đình, mất bạn bè, người 

thân 

3. Cách ứng phó tích cực khi căng thẳng 
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Em hãy đọc những trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi: 

a) Cách ứng phó của các bạn trong từng tình huống căng thẳng như thế nào? Kết quả ra 

sao? 

b) Em hãy kể thêm những cách khác để ứng phó tích cực với tình huống căng thẳng. 

Trả lời 

a) 

- Trường hợp 1: 

+ Cách ứng phó: Hít thở sâu để giúp cơ thể bình tĩnh lại và tự khích lệ bản thân sẽ làm 

tốt. 

+ Kết quả: Hải có phần thi rất ấn tượng và nhận kết quả tốt. 

- Trường hợp 2: 

+ Cách ứng phó: Chạy thể dục vòng quanh khu nhà để giúp đầu óc thư giãn và giải tỏa 

căng thẳng. 

+ Kết quả: Mai không còn thấy sợ hãi nữa mà can đảm nói sự thật với bố mẹ và hứa sẽ 

cẩn thận hơn. 

- Trường hợp 3: 

+ Cách ứng phó: Tuấn thay đổi suy nghĩ của bản thân theo hướng tích cực hơn, tin tưởng 

rằng bản thân sẽ làm tốt hơn trong những bài kiểm tra tiếp theo 

+ Kết quả: Tuấn đã bình tĩnh, nói thật về kết quả, chia sẻ kế hoạch với quyết tâm đạt kết 

quả tốt hơn 

- Trường hợp 4: 

+ Cách ứng phó: Tìm kiếm sự giúp đỡ của mẹ 

+ Kết quả: Hà cảm thấy an toàn và ổn định tâm lý trở lại. 



b) 

Những cách khác để ứng phó tích cực với tình huống căng thẳng: 

- Đối mặt và suy nghĩ tích cực. 

- Tập thể dục thường xuyên. 

- Yêu thương bản thân 

- Dành thời gian thư giãn và giải trí 

- Ngủ đủ giấc 

- Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy như người thân, thầy cô, bạn bè,.. 

Luyện tập 

Câu 1 trang 36 SGK GDCD 7 Kết nối tri thức 

Hãy viết lại những suy nghĩ, lời nói tiêu cực sau đây thành những suy nghĩ, lời nói tích 

cực: 

a) Mình không thể chấp nhận được lỗi lầm đó. 

b) Chẳng ai quan tâm đến mình. 

c) Bạn bè không thích chơi với mình. 

d) Mình làm gì cũng thất bại. 

e) Mình học thế này thì sẽ thi trượt mất. 

Trả lời 

a) Trong đời ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, vì vậy mình cần phải chấp nhận sai lầm này 

và cố gắng sửa chữa để không mắc lại nữa. 

b) Những người yêu thương mình sẽ quan tâm đến mình thôi. 

c) Mình sẽ thử chủ động tham gia vào các trò chơi cùng với các bạn, có lẽ là các bạn sẽ 

thích chơi với mình sớm thôi. 

d) Có lẽ mình thất bại là vì mình vẫn chưa đủ cố gắng hoặc là việc này không phù hợp 

với bản thân. Mình sẽ tìm những việc phù hợp và cố gắng hơn nữa, 



e) Có lẽ mình nên tích cực học tập hơn, nhất định mình sẽ vượt qua bài thi này với điểm 

số cao. 

Câu 2 trang 36 SGK GDCD 7 Kết nối tri thức 

Đọc trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi: 

a) Gần đến kì kiểm tra, N thấy quá nhiều bài tập mà không có đủ thời gian để hoàn thành 

nên rất căng thẳng.Bạn thấy lo âu, đau đầu, mất ngủ. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể 

N bị suy nhược. 

b) Bố mẹ M dạo này hay cãi vã, bất hòa, có lúc còn nghe bố mẹ nói sẽ li hôn.M cảm thấy 

rất buồn, lo sợ và bất an, không biết gia đình mình sẽ ra sao, hai anh em sẽ thế nào.Mỗi 

khi như vậy, M lại vùi đầu vào xem phim hoặc chơi trò chơi điện tử để né tránh cảm xúc 

của mình, khiến kết quả học tập sa sút. 

- Biểu hiện nào cho thấy hai bạn N và M đang bị căng thẳng? 

- Nguyên nhân gây căng thẳng cho các bạn là gì? Nêu hậu quả của sự căng thẳng đó? 

- Theo em, N và M nên làm gì để thoát khỏi trường hợp đó? 

Trả lời 

a) 

- Biểu hiện cho thấy N đang bị căng thẳng: lo âu, đau đầu, mất ngủ. 

- Nguyên nhân là do khối lượng bài tập cần làm quá nhiều nên N không thể hoàn thành 

hết được. 

- Hậu quả: Sự lo lắng, căng thẳng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 

khỏe của N. 

- Theo em, N nên nói rõ tình trạng của mình cho bố mẹ, thầy cô đồng thời bạn cần dành 

thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để đầu óc minh mẫn tỉnh táo tránh ảnh hưởng đến 

sức khỏe. 

b) 

- Biểu hiện cho thấy M đang bị căng thẳng: buồn bã, lo sợ, bất an. 

- Nguyên nhân là do M lo sợ rằng bố mẹ sẽ li dị, gia đình sẽ chia cách mỗi người một 

nơi. 



- Hậu quả: Sự lo lắng, căng thẳng khiến M vùi đầu xem phim và chơi điện tử, học tập sa 

sút. 

- Theo em, M nên bình tĩnh, suy nghĩ tích cực hơn để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc 

sống hàng ngày. Nếu bố mẹ M không thể ở với nhau nữa thì bạn cần chấp nhận và hiểu 

cho bố mẹ. 

Vận dụng 
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Em hãy viết lại những tình huống thường gây căng thẳng cho bản thân, từ đó tìm ra 

nguyên nhân, lập kế hoạch phòng tránh để không bị rơi vào những tình huống này và 

cách ứng phó tích cực nếu vẫn gặp những tình huống đó. 

Trả lời 

Tình huống gây 

căng thẳng 
Nguyên nhân Cách phòng tránh Cách ứng phó tích cực 

Chuẩn bị bước 

vào bài thi nói 

tiếng Anh 

Thiếu tự tin về khả 

năng phát âm của 

mình 

Thường xuyên, tự 

luyện nói trước 

gương khi ở nhà. 

Hít thở sâu suy nghĩ tích 

cực, khích lệ bản thân và tin 

tưởng mình sẽ làm tốt. 

Câu 2 trang 36 SGK GDCD 7 Kết nối tri thức 

Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng và biểu diễn một vở kịch ngắn về tâm lí căng 

thẳng của học sinh và cách ứng phó tích cực với tâm lí căng thẳng. 

Trả lời 

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Các em có thể tham khảo bài mẫu dưới đây 

– Tiểu phẩm “HÃY CHO CON ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG” 

Cảnh 1: Tại một quán rượu quê, Ông Tuấn và Ông Bình đang ngồi uống rượu. Hai ông 

đang thao thao bất tuyệt câu chuyện về những đứa con gái của hai ông… 

- Ông Bình: Tôi với ông có cái duyên là đẻ toàn Vịt, một lũ Vịt không cánh… mà sao nó 

không bay… uống rượu vịt cho quên vịt đi, mời ông. 

- Ông Tuấn:Thế vợ chồng ông có tính đẻ thêm không? Tôi ra chỉ tiêu cho bà nhà tôi sẽ đẻ 

bằng được một thằng cu, dù là đứa thứ 7 hay thứ 10. 

- Ông Bình: bà nhà tôi lớn tuổi rồi đẻ sao được nữa…, thôi tôi cho chúng đi làm kiếm 

tiền, à mà con Hằng nhà ông lớn tướng rồi, 12, 13 tuổi rồi… con gái học ít thôi cho nó đi 



làm. Đấy con Xoan nhà tôi thua con Hằng nhà ông hai tuổi tôi nó nghỉ học đi phụ Bác nó 

bán hàng ăn, mỗi tháng cũng kiếm được tiền triệu đấy. Nó đi làm tôi mới có tiền uống 

rượu… (cười). 

- Ông Tuấn (giọng say xỉn, vừa nói vừa nghĩ đến con gái): Vậy cơ hả, vậy tôi sẽ cho con 

Hằng nhà tôi nó theo con gái ông đi làm, ông giúp tôi nhé. 

Cảnh 2:Ông Bảo tay cầm chai rượu, bước chân siêu vẹo, vừa đi ông vừa lẩm bẩm và hát 

mấy điệu nghêu ngao. Vừa về đến nhà, ông đã lớn giọng quát 

- Ông Tuấn: Con Hằng đâu? Con Hằng đâu? Ra đây tao bảo. 

Vợ ông đang dọn đồ trong bếp, thấy chồng về trong bộ dạng say xỉn, liền chạy ra đỡ và 

dìu vào nhà. 

- Bà Mai (giọng bà buồn rầu, than vãn): Trời ơi là trời! Ông đi đâu mà giờ mới về? Lại 

còn say xỉn thế này nữa, rõ khổ, ngày nào cũng vậy. 

Ông Tuấn bước đi loạng choạng gọi to với giọng say không quan tâm gì đến bà vợ đang 

dìu mình vào nhà. 

- Ông Tuấn: Không học hành gì cả! Vợ với chả con, đẻ toàn vịt lại bay đi…! 

- Bà Mai (vừa dìu vừa nói): Con nào chả là con, thà nuôi dạy cho tốt còn hơn đẻ nhiều, 

còn phải nuôi dưỡng con cái, chăm sóc để chúng học hành nên người chứ! 

Bà Mai dìu ông vào nhà, Ông Tuấn thiếp đi vì say, Bà thở dài và đi ra. 

Cảnh 3 :Sáng hôm sau, Ông Tuấn và Bà Mai ngồi tại bàn uống nước, Hằng đang đang 

ngồi đọc chuyện ở hiên bên hè, Ông Tuấn nói với vợ 

- Ông Tuấn: Tôi tính rổi, nhà mình nghèo, lại đông con, mà con Hằng cũng đã lớn rồi. Nó 

đi học nữa lấy gì mà nuôi. Nhà 6 miệng ăn chớ ít gì đâu. Hôm qua tôi nghe ông Bình nói 

con gái út của ông ấy còn kém cái Hằng nhà mình hai tuổi mà nó đã kiếm được tiền rồi 

đấy, mà là tiền triệu chứ không ít đâu, ông ấy còn bảo, nếu tôi đồng ý, ông ấy sẽ giới 

thiệu cho cái Hằng lên phụ giúp cho quán ăn của người nhà ấy ở trên thị xã…, đi làm vừa 

có tiền phụ thu nhập cho Bà, đồng thời sau này lớn lên nó cái nghề mà sống. Với lại con 

gái lớn rồi, cũng phải để cho nó rèn luyện mới trưởng thành được, ý bà thế nào? 

- Bà Mai: Nhưng mà nó đang đi học, vợ chồng mình tuy nghèo nhưng phải cố cho nó cái 

chữ. Có cái chữ nó mới học được nghề, có nghề nghiệp ổn định kiếm sống mới dễ hơn 

ông ạ! Sao ông lại nói như vậy, thời nay con trái, con gái đều như nhau, còn nào chả là 

con. 



Hằng đang đọc chuyện, nghe bố mẹ bàn việc nghỉ học để đi làm, em bước vào nhà, hai 

dòng nước mắt, em vừa khóc vừa lay vào vai bố nói. 

- Hằng: Bố mẹ cho con đi học đi, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để vừa học vừa giúp 

bố mẹ. Mẹ nói với bộ cho con đi học đi, con không muốn bỏ học đâu. 

Cầm cái điếu cày, vê thuốc, châm lửa rít một hơi, nhả khói, Ông Tuấn tay chỉ thẳng vào 

Hằng vẻ dứt khoát. 

- Ông Tuấn: Tao đã quyết rồi, không học hành gì cả. Bé dại, lớn khôn, bé ăn chơi, lớn 

phải làm. Con gái con đứa đi học cho lắm cũng chẳng để làm gì với lại mày không đi làm 

lấy đâu tiền, mày ở nhà phụ mẹ đi kiếm tiền, vừa kiếm tiền vừa học nghề, rồi lớn lấy 

chồng là xong. Tao cũng chỉ lo được đến đây là hết sức rồi. 

Bà Mai vừa ôm con vừa quay sang thuyết phục Ông Tuấn. 

- Bà Mai: Ông ạ. Đúng là vợ chồng nhà mình nghèo, mà chả có dư dả gì, xong tôi nghĩ cứ 

để con Hằng đi học. Nó mà thất học, các em của nó rồi cũng thế thôi. Cái nghèo sẽ lại 

đeo bám. Tôi sẽ cố kiếm thêm việc làm thêm, rồi tăng gia sản xuất để bố con đỡ khổ. Với 

lại con Hằng cũng phải cố gắng học cho tốt để bố mẹ nở mặt nở mày ra. 

- Ông Tuấn: Tôi đã quyết định, mẹ con bà không được bàn ngang. Mà bà xem ở cái làng 

này, đứa con gái nào lớn mà chả phải đi làm, có đứa nào học hành đâu mà vẫn nên người 

đấy thôi. Với lại có học xong cũng chả có tiền mà xin việc đâu. 

- Bà Mai: Ông lại sai rồi, đúng là con gái lớn phải đi làm. Nhưng muốn có việc làm tốt, 

thu nhập ổn định thì phải học. Mà ông xem, gần đây làng mình cũng có nhiều đổi khác 

rồi, không như trước nữa. Đấy Con Loan, con Huệ nhà Cô giáo Hồng đầu làng đấy thôi, 

bố nó đi công tác xa có mấy khi về đâu, thế mà cả 2 đứa đều học giỏi, tốt nghiệp đại học 

rồi, lại còn làm thạc sỹ. Vừa rồi, thấy bảo nó được Trường Cai đẳng sư phạm tỉnh tuyển 

thằng về làm giáo viên đấy, có mất đồng nào đâu. Lại còn được hưởng chính sách thu hút 

của tỉnh nữa đấy. 

- Ông Tuấn: Bà mơ mộng quá đấy, tôi đã quyết không được cãi. Từ mai con Hằng nghỉ 

học đi phụ bếp ở nhà hàng người thân ông Xoàng, tôi thu xếp rồi. Làm trái lời là đừng có 

trách. 

Nói rồi ông đứng lên đi ra ngoài. Hằng ôm mẹ khóc nức nở. Bà Mai ôm con vào long với 

nỗi buốn khôn tả, bất lực, mắt rưng rưng hai dòng lệ. 

Cảnh 4 :Tại lớp học của Hằng (Lớp 7) đang sinh hoạt, cô chủ nhiệm vào lớp hỏi các bạn. 

- Cô giáo: Các em có biết tại sao mấy hôm nay bạn Hằng nghỉ học không? 



- Lớp trưởng: Dạ thưa cô. Có chuyện này em muốn nói với cô. Hôm trước thấy bạn nghỉ 

học, em có đến nhà chơi, bạn buồn lắm vì bố bắt phải nghỉ học để đi làm ở quán ăn trên 

thị xã. Em biết nhà bạn Hằng rất nghèo, lại đông chị em, mà bố bạn ấy lại nghiện rượu, 

mỗi lần say rượu bố bạn ấy lại về đánh đập mẹ và bạn ấy, tội lắm 

- Cô giáo: Sao lại có chuyện như vây, sao các em không báo sớm cho cô biết? Sau giờ 

học hôm nay, cô muốn ban cán sự lớp sẽ cùng đi với cô đến nhà bạn Hằng xem tình hình 

bạn thế nào nhé. 

Cảnh 5: Tại nhà Hằng, cô giáo và đại diện ban cán sự lớp vừa đến gọi cửa. Mẹ Hằng ra 

mở cửa mời cô và các bạn của Hằng vào nhà, trong nhà Ông Tuấn đang ngồi bên chai 

rượu, cô giáo bước vào nhà chào bố của Hằng 

- Cô Giáo: Chào anh. Anh là bố em Hằng phải không ạ. 

- Ông Tuấn: Ờ… phải. Cô là ai mà hỏi lạ thế, ở nhà này tôi không là bố của Hẳng thì ai? 

- Cô giáo: Vâng, xin lỗi anh. Tôi xin giới thiệu tôi là Cô giáo chủ nhiệm của em Hằng, 

còn đây là các bạn học cùng lớp với em Hằng nhà ta (chỉ tay vào các em). Mấy hôm nay, 

thấy em Hằng không đi học nên hôm nay chúng tôi đến đây là để thăm gia đình và tìm 

hiểu lý do tại sao em Hằng lại bỏ học ? 

Đúng lúc đó Hằng đi về, với vẻ mặt mệt mỏi, thấy cô chủ nhiệm và các bạn ở trong nhà, 

Hằng thấy thẹn và tủi, em bước nhanh về phía mẹ. 

- Cô giáo: Hằng… Em lại đây (cô tiến gần lại và ôm Hằng vào lòng và vuốt mái tóc 

Hằng), cô đã biết chuyện của em. Em cứ bình tĩnh, có cô và các bạn bên cạnh, chắc bố 

em sẽ hiểu ra thôi. 

- Ông Tuấn (đứng phắt dậy, nói gằn giọng): Hằng! Lại đây! (Chỉ tay vào cô giáo) Cô biết 

chuyện gì, cô định làm gì? Cô có hiểu chuyện của gia đình tôi không? Tôi là bố nó, tôi có 

trách nhiệm phải lo cho nó. Cô biết đấy, nhà tôi nghèo, không có tiền nuôi 6 chị em nó ăn 

học nên tôi cho nó nghỉ. Thế thôi. Mà cô cũng không cần phải khuyên răn tôi về chuyện 

bỏ học của nó đâu. Tôi tự giải quyết được việc này. 

- Cô giáo: Sao anh lại nói như thế. Việc em Hằng đi học là cần thiết lắm, không đơn giản 

đâu anh. 

- Ông Tuấn: Việc nhà tôi tôi lo, không cần cô xía vào. 

- Cô giáo: Tôi biết nhà anh kinh tế khó khăn nên anh mới cư xử như vậy, tôi biết anh 

cũng đau lòng lắm, làm cha làm mẹ ai chả muốn con cái học đàng hoàng, sau này có 

công ăn việc làm ổn định và làm người nhưng … 



- Ông Tuấn: Thôi, cô không cần giải thích, tôi không cần cô phải dạy khôn tôi, việc nhà 

tôi tôi đã quyết, cái Hằng sẽ không đi học nữa, phải đi làm. Không thể nuôi báo cô mãi 

được, lớn ròi chứ còn bé gì. Với lại học rồi cũng làm cái gì, nó đâu có giống cô được đâu. 

Hằng ngồi lặng quan sát bố mẹ và cô giáo nói chuyện, các bạn cùng lớp đôi lúc nắm tay 

Hằng an ủi. Cũng lúc này, mẹ Hằng đi lại phía chồng, bà rót nước mời cô giáo và ôm con 

gái vào lòng nói. 

- Bà Mai: Ấy sao ông nói vậy, Cô giáo nói như vậy tôi thấy đúng đấy… 

- Ông Tuấn (cắt ngang với giọng gắt gỏng):Bà không phải tát nước theo mưa, chuyện tôi 

đã quyết, hai mẹ con cứ thế mà làm, rất hoan nghênh cô đã quan tâm, xin mời cô về cho. 

Cô giáo kéo Hằng ra giữa nhà và nhìn bố mẹ Hằng nói giọng nghiêm nghị 

- Cô giáo: Anh chị nhìn xem, em Hằng mới chỉ 12, 13 tuổi, cái tuổi của cháu phải được 

ăn học, vui chơi… việc anh chị bắt cháu bỏ học và bắt cháu đi làm là lỗi của những người 

làm cha làm mẹ và vi phạm về quyền và nghĩa vụ của trẻ em. 

- Ông Tuấn (giọng mỉa mai): Cái gì? Trẻ em mà cũng có quyền nữa à? Quyền là ở tôi. 

Không có pháp luật gì cả cô nghe chưa! 

Cô giáo bình tình, nhẹ nhàng giải thích thuyết phục Ông Tuấn về các quyền của trẻ em 

như được học tập, được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ. Nhưng Ông Tuấn tỏ 

ra thờ ơ không mấy quan tâm. 

- Cô giáo: Anh ạ! Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên của Châu Á 

ký phê chuẩn công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Rồi Luật bảo vệ chăm sóc giáo 

dục trẻ em ở Việt Nam cũng đã có, trong đó quy định rất rõ các quyền của trẻ em như 

quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được học nữa. 

Không những vậy, pháp luật cũng nghiêm cấm các hành vi sử dụng lao động trẻ em, sử 

dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc những công việc khác trái với quy 

định của pháp luật về lao động, rồi cản trở việc học tập của trẻ em… 

Dừng lại một phút, cô tiếp tục giải thích: 

- Mà thôi anh ạ, đó là quy định của pháp luật, chúng ta phải cùng nhau tuân thủ, chấp 

hành và thực hiện cho đúng. Còn về chuyện cuộc sống gia đình, chúng tôi biết việc anh 

cho cháu nghỉ học cũng là bất đắc dĩ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng nếu anh bắt 

cháu bỏ học để đi làm phục vụ vất vả như vậy ở quán ăn là trái pháp luật đấy! Bộ luật lao 

động quy định việc sử dụng lao động chưa thành niên ở độ tuổi của cháu Hằng là phải 

được sự đồng ý của cháu, vả lại phải bố trí làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại 

trường của cháu. 



- Ông Tuấn: Gì mà quyền, mà luật tùm lum thế. Tôi không hiểu và không quan tâm. Tôi 

đã bảo ở cái gia đình này, quyền là ở tôi, do tôi.Cô cứ nói chuyện chưa ở trên đời đang có 

bao nhiêu đứa trẻ phải lang thang kiếm sống, chúng làm đủ thứ nghề nào là xây dựng, 

phụ hồ, kéo xe… có sao đâu, có làm thì mới có ăn. 

- Cô giáo: Anh Tuấn ạ, tôi mong anh suy nghĩ lại, đồng ý cho cháu Hằng trở lại lớp học. 

Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Trẻ em là tương lai 

của đất nước. Để phát triển những mầm non tương lai không những gia đình, nhà trường 

mà toàn xã hội cũng phải quan tâm giáo dục và tạo điều kiện đẻ được phát triển. Trong 

lớp, em Hằng là một học sinh giỏi, anh chị nên tiếp tục cho cháu đi học, vì chỉ có học mới 

là cánh cửa mở ra tri thức và sẽ là đôi cánh chắp cánh ước mơ thoát nghèo. 

Mẹ Hằng ôm con gái, nhìn cô giáo rồi nói với chồng. 

- Bà Mai: Ông ơi! Cô giáo nói đúng đó. Tôi đã nói ông rồi mà ông đâu có nghe tôi đâu 

nên mới đến cơ sự này. Thôi thì vì con, nể lời cô giáo, ông cho con Hằng đi học trở lại đi. 

Tôi sẽ cố gắng làm thêm việc phụ để có thêm thu nhập, chi tiêu tằn tiện để nó được đi 

học. (Bà nhìn sang cô giáo nói tiếp) Mong cô thông cảm, cũng vì gia đình đông con, nhà 

nghèo nên cháu Hằng mới thiệt thòi như vậy. Cho cháu đi làm, tôi và bố nó cũng thương 

lắm. Hôm nay cô giáo nói những điều hay ý đẹp, mà đẹp cho tương lai con gái chúng ta, 

ông thấy có đúng không? 

Nghe cô giáo và vợ thuyết phục, Ông Tuấn ngồi trầm ngâm, rồi thấy mình làm vậy là có 

lỗi với con, ông đi lại bên con gái, giọng nói của ông dịu xuống. 

- Ông Tuấn: Ừ thì… cũng chỉ vì nhà mình nghèo, con đông như thế này lấy tiền đâu mà 

đi học hả con, cho con đi làm bố cũng thương lắm, nhưng… 

- Hằng(phấn khởi chạy lại ôm bố): Bố! Con cám ơn bố! Con biết bố mẹ khổ tâm vì chúng 

con, chúng con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô. Con sẽ phụ 

giúp bố mẹ những việc gia đình để bố mẹ đỡ khổ. Bố cho con đi học trở lại nhé. 

Ông Tuấn ôm con gái, mắt rưng rưng, cô giáo và các bạn như cũng vui lên khi Ông Tuấn 

biết nhận ra điều cần làm của một người bố. 

- Ông Tuấn: Ừ, con hãy cố gắng học thật tốt để trở thành người có ích nhé. (Ông cầm tay 

Hằng tiến lại gần cô giáo vẻ hối hận) Xin lỗi cô, tôi quá nóng giận nên mất khôn. Những 

lời của cô làm tôi thấy xấu hổ với chính mình và con gái của mình và với cô cùng các 

cháu, âu cũng do mưu sinh, nay con gái tôi xin gửi gắm ở cô, mong cô và các cháu giúp 

để cháu em sớm quay lại học tập và tiến bộ. 

Rồi Ông Tuấn đi đến bên vợ: Ngày mai tôi sẽ cai rượu, vứt bỏ mấy cai chai này đi, tôi sẽ 

cùng bà tích cực làm việc để có thêm tiền cho các con học, bà tha lỗi cho tôi nhé! 



- Cô giáo: Anh yên tâm, trách nhiệm dạy chữ và đạo đức làm người cho các em là bổn 

phận của những người làm thầy cô giáo chúng tôi. Hằng à, ngày mai cô sẽ gặp em ở lớp 

nhé. 

Hằng chạy đến ôm cả bố và mẹ đầy xúc động. Cô giáo và các bạn vỗ tay hoan hô. 

-HẾT- 

Trên đây là toàn bộ nội dung Giải GDCD 7 Kết nối tri thức bài 6 : Ứng phó với tâm lí 

căng thẳng. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp 

tốt nhất.  

 


