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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
(Tuần từ 18/10/2021 đến 23/10/2021)
I. Hướng dẫn học tập
NỘI DUNG
Chủ đề. Quyền bình
đẳng của công dân
trong một số lĩnh vực
đời sống xã hội (tiết 2)
* Hoạt động 1: Đọc
tài liệu và thực hiện
các yêu cầu.

GHI CHÚ

Mục 1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình (Bài 4)

- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa Giáo dục công dân
12, bài 4 “Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh
vực đời sống xã hội” trong chủ đề tích hợp (tiết 2) từ trang
32 đến trang 35.

- Học sinh trả lời các câu hỏi:

1. Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
? Cho ví dụ.

2. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được thể
hiện qua các mối quan hệ nào ?

3. Chị Lan kết hôn cùng anh Tú . Trước khi kết hôn
chị Lan làm thư ký Giám đốc công ty TNHH . Do công việc
phải thường xuyên đi công tác ký kết các hợp đồng
, chị
Lan í t có thời gian chăm sóc gia đì nh
. Kết hôn được 6
tháng anh Tú yêu cầu chị Lan phải nghỉ việc với lý do “Phụ
nữ phải có trá ch nhiệm chăm lo cho gia đì nh . Kiếm tiền là
công việc của đàn ông” . Chị Lan không đồng ý nhưng anh
Tú tuyên bố trong gia đình người chồng là chủ, mọi việc vợ
phải nghe và làm theo lời chồng . Nếu chị cứ đi làm hai
người sẽ chia tay. Anh Tú có quyền buộc chị Lan phải nghỉ
việc cơ quan để ở nhà phục vụ gia đì nh không ? Suy nghĩ
của anh Tú về quan hệ vợ chồng có đúng không ? Pháp luật
quy định thế nào về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng ?

4. Sau bao năm dành dụm, vợ chồng chị Hoa mua
được một miếng đất làm nhà . Khi làm Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất , anh Dũng – chồng chị Hoa, chỉ ghi mỗi
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NỘI DUNG

GHI CHÚ
tên mình mà không ghi tên chị Hoa . Chị Hoa thắc mắc thì
anh Dũng nói : trong gia đình đàn ông là chủ , là người có
quyền quyết đị nh mọi việc, vì thế tài sản của gia đinh phải
do đàn ông đứng tên , phụ nữ không được phép tham gia .
Suy nghĩ của chồng chị Hoa có đúng không
? Pháp luật
quy định thế nào về vấn đề này ?

5. Bình đẳng giữa vợ và chồng trong hôn nhân và
gia đình được thể hiện như thế nào ? Cho ví dụ.

6. Vợ chồng anh K đã có hai con gái nhưng vì khát
vọng muốn có người nối dõi nên anh thuyết phục vợ cố cho
được con trai. Anh chị cố mãi đến đứa thứ năm thì đạt
nguyện vọng. Từ khi có con trai, mọi sự quan tâm của vợ
chồng anh K dồn hết vào cậu bé. Nhà đông con, gia đình
thuộc diện kinh tế khó khăn, anh K bắt các con gái phải bỏ
học đi làm thuê kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ để tập trung kinh
tế cho cậu con trai đi học. Theo anh K con gái học nhiều
chẳng để làm gì, cố gắng đỡ bố mẹ vài năm rồi đi lấy
chồng là xong. Suy nghĩ của anh K đúng hay sai? Pháp luật
quy định thế nào về vấn đề này ?

7. Bình đẳng giữa cha mẹ và con được thể hiện như
thế nào ? Cho ví dụ.

8. Bình đẳng giữa ông bà và cháu là mối quan hệ
như thế nào ? Cho ví dụ.

9. Quyền bình đẳng giữa anh, chị, em được thực
hiện trên cơ sở nào ? Cho ví dụ.
* Hoạt động 2: Kiểm
tra, đánh giá quá
trình tự học

- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố.
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá
trình tự học.

II. Kiến thức trọng tâm
Phần II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống xã hội
1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
a) Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
- Là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình.
- Nguyên tắc: Dân chủ, công bằng, tôn trọng, không phân biệt đối xử.
b) Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
* Bình đẳng giữa vợ và chồng: “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau
về mọi mặt trong gia đình” thể hiện trong 2 mối quan hệ là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
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- Quan hệ nhân thân:
+ Lựa chọn nơi cư trú;
+ Tôn trọng giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau;
+ Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau;
+ Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển;
+ Bình đẳng lựa chọn, quyết định biện pháp kế hoạch hóa gia đình;
+ Sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.
- Quan hệ tài sản:
+ Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau trong sở hữu tài sản chung (gồm quyền chiếm hữu,
quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản).
+ Pháp luật thừa nhận vợ hoặc chồng có quyền có tài sản riêng, có quyền chiếm hữu, sử
dụng, định đoạt đối với tài sản riêng.
+ Tài sản riêng là tài sản có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, tài sản được cho,
tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân.
* Bình đẳng giữa cha mẹ và con
- Cha, mẹ (kể cả cha dượng, mẹ kế) có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với các con:
+ Thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con;
+ Tôn trọng ý kiến của con;
+ Chăm lo học tập và phát triển thể chất, trí tuệ, đạo đức của con;
+ Không được phân biệt đối xử, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm;
+ Không lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên;
+ Không được xúi giục ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái với đạo đức.
- Con: Có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, không được ngược đãi,
hành hạ, xúc phạm cha mẹ.
* Bình đẳng giữa ông bà và cháu
- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa ông bà nội, ông bà ngoại với các cháu.
- Ông bà nội, ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục các cháu, sống mẫu mực
và nêu gương tốt cho các cháu.
- Cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ngoại.
* Bình đẳng giữa anh, chị, em
- Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.
- Có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha
mẹ không có điều kiện.
* Kết luận: Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình được thực hiện dựa trên sự công bằng, dân
chủ, tôn trọng lẫn nhau. Các thành viên cùng nhau chăm lo cho đời sống gia đình, được thụ hưởng
thành quả của gia đình, cùng giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong hôn nhân và
gia đình (Học sinh tự học)
* Học sinh đọc sách giáo khoa trang 35 và tự tìm hiểu nội dung trách nhiệm của Nhà nước trong
việc bảo đảm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
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- Nhà nước bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình bằng
cách:
+ Một là, Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo điều kiện để các công dân nam nữ xác lập
hôn nhân tự nguyện, tiến bộ và gia đình thực hiện đầy đủ chức năng của mình.
+ Hai là, Nhà nước xử lí kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân
và gia đình, với các hình thức và mức độ khác nhau.
III. Bài tập củng cố
Làm bài tập 1, 2, 3 và 8.1. 8.2 sách giáo khoa trang 42, 43.
IV. Phản hồi thông tin (GVBM dạy lớp)
(Những thắc mắc của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập)
Lớp: …
Họ tên học sinh: …
Môn học

Nội dung học tập

Câu hỏi của học sinh
1. ………………………………………

Giáo
dục
công
dân

Chủ đề. Quyền bình đẳng của công dân
trong một số lĩnh vực đời sống xã hội
(tiết 2)
Mục 1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia
đình (Bài 4)
HẾT

…………………………………………
…………………………………………
2. ………………………………………
…………………………………………
3. ………………………………………
…………………………………………

