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LƠI Glơl THIẸU

Mọi người đều xứng đáng được tôn trọng. Chúng ta cẩn phải tôn trọng 

người khác giống như cách chúng ta muốn họ tôn trọng mình. Điều trước 

hết cần làm là học cách tôn trọng bản thân. Tôn trọng bản thân chính là 

nền tảng cho nhiều đức tính tốt. Đầu tiên, hãy bắt đẩu tôn trọng chính 

mình, sau đó thể hiện sự tôn trọng với cha mẹ, thầy cô và người lớn tuổi. 

Tùy theo từng nền văn hóa, chúng ta sẽ thể hiện sự tôn trọng qua nhiều 

cử chỉ như cúi đều, quỳ gối hay chào hỏi một ai đó. Những ngôn ngữ cơ thể 
này truyền tải hiệu quả sự tôn trọng của bạn dành cho người lớn tuổi, cha 

mẹ, cấp trên, hoặc người có địa vị cao hơn.

Biết tôn trọng người khác khiến bạn trở thành người xứng đáng nhận 

được sự yêu mến trong mắt mọi người. Do vậy, bất cứ ai cũng cần phải

phát huy đức tính tố t đẹp này. Trong cuốn sách nhỏ mà bạn đang cầm trên

tay, chúng tôi xin được đưa ra 55 phương 

pháp giúp chúng ta thể hiện sự tôn trọng 

đối với người khác. Chúng tôi tin rằng, 

cuốn sách sẽ cho bạn đọc thấy được giá 

trị lớn lao của việc tôn trọng mọi nguời.

Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực sự 

mong muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn. 

Rất mong quý độc giả đón đọc và ủng hộ.

ss cách để
tôn trọn9 n9ơoS khácli



Sự TON TRỌNG

. T H Â T N S Ạ C  NHIÊN!
© IEO N H Â N  

NÀO © Ặ T  QUÀ
SA O  CÂU ĐƯỢC

CÓ hai kiêu của sự tôn trọng là

M O IN Ỡ Ư Ở ITÔ N N A O & Ạ 1C ỈU A  tôn trọng một cách xã giao và
TRỌ N© NHƯVẬy? . Ay M A :. . . tôn t r ọ n g  thậ t sự Sự tôn trọng x g

giao đạt được nhờ vào địa vị xã hội 

hoặc vị trí trong công việc. Ngược 

lại, sự tôn trọng thậ t sự phụ thuộc 

và tính cách riêng của bạn, nó đòi 

hỏi một quá trình lâu dài và kết 

quả cuối cùng đạt được chính là sự 

tôn trọng của mọi người.

c ó  NG HĨA

Làm 5ao chúng ia  
có ấược sự tâ n  trọng  

của ngươi khá c ?

LA' CẬU TÔN 
TRỌ N© TẤ T CẢ  

M ỌI N © ư đl?

Ổ , PÚ N ©  
THỂ!

Vơn giản t\\ô{ bạn hãy tôn 
trọng ngươi khác nhiều như 

tôn trọng chình mình.

7
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THỂ HIỆN Sự TÔN TRỌNG

c ó  PHẢI M Ọ I NỠƯỞI 
S Ẽ  XEM THƯỠNỠ  

CẬU NẾU CẬU TÔN  
TRỌ N© HỌ KHÔNO?

KHÔN©  
PHẢI €>ÂU!

Ngươi khác sẽ Áo\ xử 
\lổ\ bạn thá nằơ khi bạn 

iôr\ trợng hộ p

£>ạn sẽ có ầiỢc nhũng 

phản hằ tích cực và 5ự 

tcn tr<?ng từ họ.

CÓ những người quan niệm 

rằng nếu họ tỏ ra tôn trọng ai 

đó thì sẽ bị đối phương xem 

thường. Điều này hoàn toàn 

sai lẩm. Thực tế  thì khi bạn 

tôn trọng ai đó, bạn có quyền 

và đáng được người đó tôn 

trọng lại.

NẾU TỚ TÔN 
TRỌ N©NHỮ N©  
N©ƯỠI ÍT  TUỔI 
HƠN TH Ĩ SAO ?

TH ĨH Ọ C Ũ N ©  
s ẽ  TÔN TRỌN©  

CẬU!

ss cách để
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KHONG XUC PHẠM HAY 
NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC

CÁ I CẬU JIM M y ổ ! BẠN  6>ANỠ 
LỚP MINH CH A K A  x ú c  PHẠM  CẬ U ..' 

LAM SA O  C A ! Xy ĐÓ

Có một điều rất quan trọng bạn 
cần ghi nhớ đó là không bao giờ 

xúc phạm hay sỉ nhục nguời khác. 
Điều đó đồng nghĩa với việc bạn 

đang hạ thấp chính bản thân 

mình. Nếu muốn giành được sự 
tôn trọng từ những người xung 

quanh, đừng bao giờ do dự trong 
việc thể hiện cảm xúc tố t đẹp, và 

không được xúc phạm họ.

Nền ấấ\ xử như ỉhế nàữ 
\/à\ nhũng ngươi bạn 

khc?ng thíchP

E?ạn khc?ng nển th<ế 

hiển 5ự bất bình hay lển 

tiếng xúc: phạm họ.

/N H U N Ổ  c ậ u  ấỹ \  
t ạ it ớ t h ắ V  •; CHẲNS l ã m  s ĩ  a i

t in h  c ậ u  Ấ y  c ứ  c ả . n ó i x ấ u  NkSƯỚI :
|CJTÉP IÚN THẾ jị KJiÁC NHƯ THẾ LÃ 

NÀO Ấ y XJ-IÔN<S HAy PÂU, :
CẬU NHÉ!.
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LANG NGHE

.• • •' TH Ế  LÚC ĐÓ  
.. CÂU LÃM <51?

HARRY VỮA K £  
TỚ N©HE VỂ  

CHUYỂN DU LỊCH 
CỦA CẬU Ấ Y  .

Một người biết lắng nghe cũng 

biết tôn trọng người khác giống 

như họ đã kiên nhẫn nghe người 

khác nói. Đối với những người 

luôn mong muốn được chia sẻ 

và không muốn bị ngắt lời khi 

trò  chuyện thì lắng nghe chính 

là tôn trọng họ.

Làm th i nầơ àề
tớn trợng ngươi nớ\p

Llãy chân thành Lắng 
nghe họ.

tớ  R Ấ T CHĂM  
CHÚNỠ HE  

CÂU CHUYỆN.

ỗ ! LÃM V Ậ y  
CẬU Đ Ã  THỂ HIỆN 

s ự  TÔN TRỌNỂ5 
BẠN ÂY
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ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN

MÌNH NÓI CHUyỆN 
VỚI JACK. VẢ ANH B Ạ NSẤ
Â y ĐƯA CHO MÌNH TRẢ LỞI NHƯ

VÃI LỠI KHưyÊN!.--' ■••..THẾNÂO? •

Mỗi người thường có xu hướng 

đưa ra ý kiến, quan điểm của mình 

dù được yêu cầu hay không. Họ

sẽ cảm thấy mình được tôn trọng 

nếu như ý kiến đó được lắng nghe, 

xem xét là có giá trị. Thái độ phớt 

lờ sẽ làm cho ý kiến đó trở nên vô 

giá tr ị và làm tổn thương lòng tự 

trọng của người đưa ra ý kiến.

n h ư  VẬy b ạ n

Làm sao ấể thể’ hiển 
rằng chúng ta co\ irọng 
ý ki<ền của ngươi khácp

NMU VẠ/ BẠN 

Đ Ã  THỂ HIỆN S ự
MÌNH NÓI sẽ t ô n  TRỌNỠ ý  IUỂN

CÙA ANH Ấ y  
R ổ l ĐÂ 'y

XEM XÉTNHỮ NỠ  
ÝK\ẾNf>Ó.

Chúng ta coi trợng Ỷ kián 
ngươi khác bằng cách 
xem xct Và quan tâm 

đến chúng.

ss  cách để
tôn trọre n9ưòs khác 10



TÔN TRỌNG SỞ THÍCH

CHÚ CỦA M ÌNH ......
R Ấ T THÍCH ĂN CHÁO TH Ế BẠN

V Ã O B Ữ A S Á N 6 Đ Ã  LÃM s ỉ?

Làm thế nằơ ấể 
tân trợr\g sở thích 
của ngưài khácp

Lhúng ta hãy quan tâm 

đến sở thích của \\ọ.

Mỗi người xung quanh bạn 

đều có những sở thích khác 

nhau. Đối với vấn đề này, 

thay vì áp đặt sở thích của 

riêng mình lên người khác, 

bạn phải quan tâm đến 

những gì mọi người thích 

hoặc không thích.

BẠN R ẤT
MÌNH NẤU QUAN TÂ M  ĐỂN
CHÁO CHO s đ  THÍCH CỦA

CHÚ VÀO BỮA CHÚ Â 'y €>ÂY •
S Á N 6

ss  cách dể
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KHONG CHẼ GIẼU

BẠNCŨ NỠ LỚ P .......
CỦA TỚ Đ Ã  TRÊU CHỌC CẬU CÓ

Ế5IÁO VIÊN PẠY  MÔN : NGÁN BẠN Ẩ Y
KHOA  HỌC. .••■■■ '-. LẠI KHÔNG? :

Chúng ta nên ứng xử 
th i nàớ trư^c tính 

cách Và théi quen của 
ngưèi khácp

Chúng ta khâng ầiơc trêu 
chọc hay chế giễu bản tính 

hay thớì quen của họ.

Mỗi người là một thế  giới 

riêng, với cá tính và thói 

quen khác nhau. Không 

thể vì người đó có một 

thói quen "khác thường" 

hay một cá tính "lập dị" mà 

chúng ta được phép chế 

giễu hay xa lánh họ.

c ó  CHỨ. TỚ Đ Ã  
NÓI CẬU Ấ y  PHẢI 
TÔN TRỌNC5 Ỡ IÁO  

VIÊN VÃ KHÔNG  TRÊU 5 ^ u
CHỌC HỌ NỮA. .•••■ ••..C ^M P Ú N Ỡ ! ;

ss cách dể
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KHÔNG CHỈ TRÍCH

CẬU BẠN  
HÁNkS XÓM LUÔN 

CHÊ BAI CHỮ 
VIẾT CỦA T Ớ y  ''

CẬU CÓ BỊNH  
LÀM <sỉ B Ể CẬU 

Â'y THAY B ổ l ;
m ô NG?

• :'TỚ B Ã  m yỆ N  
CHỮ THẬT BẸP  

VÀ LỊCH Sự  
BƯ ACH O C ẬU  

.... ÂV XEM.

• ^

. B ó  LÃ M ỘT  
CÁCH THỂ HIỆN 

■ S ự  TÔN TRỌNẾ5 
NỠƯỠI m Á C  

B Ấ Y

CÓ một người nổi tiếng đã từng 

nói rằng: "Có mắc lỗi mới là con 

người". Nếu một ai đó mắc sai 

lềm, bạn không nên chỉ trích họ 

mà hãy cư xử lịch sự bằng cách 

nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai. Và thậ t 

tố t nếu chúng ta có thể giúp họ 

sửa lỗi.

Chúng ta nển Làm gì 
khi biết ai đớ mắc iơ \p

Náu ai ấà mắc lữi thay Vi 
chỉ trích hợ, chúng ta hãy 

giúp \\ọ sửa Lầ

L i l
ss cách đề
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NHẠY CẢM VỚI CẢM xúc 
CỦA NGƯỜI KHÁC

HÔM QUA CHỊ . CẬU CÓ HỎI v ĩ ■ 
TỚ R Â TB U Ổ N ! • SA O  KHÔNG?

Nhiều người thường xem nhẹ 

cảm XÚC của người khác. Trong 

khi đó, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, 

cảm xúc là thứ rất nhạy cảm. 

Thay vì xem nhẹ nó, bạn nên 

cố gắng thấu hiểu cảm xúc của 

người khác, đó cũng chính là tôn 

trọng họ.

Chúng ta ứng xử như 
thế nầo iruâc cảm xúc/  ;của ngưàì khácp

Chúng ta nên cò gắng hiểu 
những cảm xúc Áó và tôn

trọng họ.

c ó  CHỨ, VÀ 
CHỊ Ấ y  Đ Ã  KỀ  
CHO TỚ NỠ HE.,

CHỊ Ấ y  HẲN  
. P Ã P Ư Ợ C A N Ủ I .

PHẨN NÀO SAU  
•• KHI CHIA SẺ  'ị 

VỚI CẬU.

5S cách đề
tôn trọn9 n9ưèB khác 1ẾJ



KHONG AP ĐẠT

M Ẹ BẢO  TỚ Đ I 
CHỢ NHƯ Ne TỚ 

£>Ấ TỬ CHỐI.

• TH Ế  M Ẹ CẬU 
C Ó N Ó H 5Ĩ . 

■••• IO-(ÔN©? }

Mỗi cá nhân đều có quyền tự 

do làm những điều họ cảm thấy 

công bằng và hợp lí. Chúng ta 

không nên phân biệt tuổi tác 

mà hãy tôn trọng tấ t cả mọi 

người bằng cách không ép họ 

làm những điều họ không muốn 

hoặc chưa sẵn sàng.

Làm 530 Vô mẹ giúp 
con cái hiểu về những 
ngươi bạn cùa mìnhp

Llãy dành thởi gian d<ế bọn 
trẻ  tìm hiểu về họ. không 

ba<? g\ờ ẢẰỢc áp dặt chúng.

M Ẹ £>ỔNỠ ý  •. 
€>ỂTỚỞ  NHÃ.

M Ẹ CẬU T H Ậ T \ .  
BIET CÁCH TÔN : 
TRỌNỠÝKUẾN  

CỦA CẬU.

LLS
ss cách để

tôn trọn9 naOòi khác



KHÔNG PHỚT LỜ LỜI KHUYÊN

HÔM QUA CHÚ 
KJ-|UYÊN TỚ NÊN ÍT : ■ CẬU PHẢN

CHƠI Ế5AME E>l. ỨNỠ RA SAO?

í  - 0

V ' \

/K J
t l MkA
f f ị

.■ W ;

V) 5aữ ngươi \.ớn iuẩ\ 
có thể thực hiện 

mgi viểc iơ i  hơn ngươi 
trá  tucìp

Vó Là bơ\ vì họ có kinh 
nghiểm 5<?ng phong phú.

Bạn không nên phớt lờ ý kiến 

hoặc lời khuyên của người 

lớn tuổi. Họ đã có nhiều trải 

nghiệm về cuộc sống hơn 

người trẻ  tuổi, vì thế họ có thể 

xử lí các tình huống thực tế  tố t 

hơn. Đôi khi tuổi tác làm cho họ 

trở nên bảo thủ nhưng họ vẫn 

phải được tôn trọng.

ổ ! CẬU RẤT
TỚ Đ Ã  B IẾT TÔN

VÂN G  LỠI TRỌNỠ N ỡ ư đl

u  l ị

ss cách dể
tôn trọre nsơâi khác 16



TRANH LEN LƠP VƠI NGƯƠI LƠN TƯƠI

O N O TỚ  TAI SAO
KHÔNG  BUỄT CÂU K ilÔ N e

OÙN&  M Á y TINH! pẠy ÔNG?

Trừ khi được đề nghị, những 

người trẻ  không nên tỏ ý chỉ 

dạy người lớn tuổi. Bởi lẽ, họ đã 

trải nghiệm cuộc sống, tích lũy 

kinh nghiệm sống và phải được 

tôn trọng. Lên tiếng chỉ dạy họ 

thể hiện của sự thiếu tôn trọng 

của bạn với người lớn tuổi.

ĐÚNG  RỖI,

Tớ ru-IÔ N S  
LÃM TH Ế  NẾU 
ÔNG KHÔNG  

y ê u  CẨU.

NẾU CẬU LÃM  
V Ậ y ÔNG  S Ẽ  CÓ 
CẢM  © IÁ C  MÌNH  
KHÔNGĐƯỢC  
TÔN TR Ọ N 6

ss cách để
tôn trọn9 n9ơcs khác17



HAY GIUP Đơ

M Ộ T BÁC TRAI
Đ Ã  TH AM  © IA  VÀO . B Á C  Ấ y  CÓ
KHÓ A HỌC CHUYÊN THEO KỊP

NỠHIỆP CŨN© KHÔN©?
CHÚNỠ TỚ . '■...........

&

Nhũng ngưài làn iuầ  
học hỏ\ ấều mả như 

thá nàớP

Ngư^ Lfri W ì h<?c mậi cách 
cẩn thân và ít mắc LẪ7

V  V .  y

Một điểm đáng chú ý là hãy 

dành thời gian giúp người lớn 

tuổi học hỏi cái mới, mặc dù có 

thể thời gian học của họ gấp đôi 

so với bạn. Dù vậy, người lớn 

tuổi có thể học tập mà ít mắc lỗi 

hơn khi được những người trẻ  

tuổi tận tình giúp đõ.

TIN TỚ £>l, BÁC 
. Ấ y S Ẽ  BẮT KỊP ;

KHÔN©! •. LỚP VỚI RẤT IT .
BÁC Ấ y HỌC S A I SÓT

CHẬM.

ss cách để
tôn tron9 n9Ưòi khác 18
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TÔN TRỌNG BẢN THÂN

CẬU c ó  TÔN
TRỌNO N eư ớ l .
KJ-|AC KJ-|ÔNỠ? CÓCHỨ!

cần phải Làm g) trưàc 
khi học cách iôn  irợng 

ng\ẲỜ\ khácP

klãy biết ỉôr\ irợng chính 
bản thân mình.

19

Yếu tố  đẩu tiên và quan trọng 

nhất để tôn trọng người khác là 

phải tôn trọng bản thân. Nếu ai 

đó không tôn trọng chính mình, 

họ sẽ không bao giờ biết cách 

tôn trọng người khác.

TH ẾC Â U  BIẾT

ss  cách để
tôn trọn9 ngoài khác
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"Tôn trọng bản thân là khởi đều 

cho việc nuôi dưỡng tình cảm 

giữa nam và nữ."

George Bernard Shaw

"Không người đàn ông nào có thể 

làm tố t mọi việc nếu mất đi sự

CẬU H Ấ y  
NHỚ LẠI NHỮNỔ  

&ÌTHẨY&IÁOĐÃ 
PẠ Y ChÚNG  TA.

tôn trọng chính bản thân mình."

Những ai kh<?ng biát 

tô n  trợng ngươi khácP

Vó Là những người khcng 
b ilt tôn trgng chính mình.

LÃM TH Ế  
NÃO Đ Ể  THỰC 
HIỆN NÓ NHỈ?

X p)
JP> «M • ‘M  «1«]

ss cách dể
tôn trọn9 119Ơ0S khác

ổ . TH Ẩ y D Ạ y  
CHÚNỠ TACẨN  

TÔN TKỌ NS  
BẢN THÂN.

BẠN H Ã y NÂNỠ  
CAO S ự  Tự  TIN  

CỦA MÌNH.

20



TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
■ ■ 7 ■X /V

CHO NGƯOI CAO TUOI

CÓ NHỂU N © ư đl 
LỚN TUỔI HỌC TRON©  
THUÔN VIÊN TRƯỠN©

.m ìk ih  Đ Ấ Y i

HỌ CÓ TỚI 
H Ọ C TH Ư đN ©  

XUYÊN HỌC 
THÔN©?

Tạo ra một môi trường học tập 

thuận lợi và hiệu quả là một 

cách tôn trọng người cao tuổi

khi bạn muốn giúp họ nâng cao 

tr i thức. Một môi trường học tập 

lí tưởng bao gồm: đủ ánh sáng 

Cẩn thiết, đồ dùng giảng dạy 

trực quan (tranh ảnh, hình vẽ...), 

giảm thiểu tiếng ồn xung quanh 

và chữ viết dễ đọc.

Chúng ta thể hiển sự 
iôn  trọng ngươi cao 

tnề\ khi giúp họ học tập 
bằng cách nàoP

•Uãy nhiệt tình giúp ấõ họ 
tiáp thu ki<ln thức hoặc 

tạo mo\ trướng ỉố i  cho họ.

c ó  CHỨ! THẬT TUYỆT!

ss cách để 
tõn trọng n9Ưcfi khac21



HỌC CACH QUAN TAM

M Ổ ITU Ầ N  
MÌNH ĐỀU V1ỂT 
THƯ CHO ÔN©  

BÁ Đ Ẩ ỵ

: TH Ể ÔN©
;■ BÃ CÓ VIẾT : 
•. THƯ TRÀ LỞI •; 

m Ô N © ?  J

Nếu bạn sống xa ông bà hay cụ 

của mình, hãy viế t thư ít nhất 

một lền trong tuần hỏi thăm về 

cuộc sống của họ hoặc gọi điện 

thường xuyên. Thể hiện sự quan 

tâm lo lắng đối với họ cũng chính 

là tôn trọng họ, nếu không họ sẽ 

rất dễ cảm thấy bị bỏ rơi.

Chúng ta thể hiện sự 
quan tâm \lớ\ ông bà ở 

xa như thá nàơP

tlãy viát thư cho họ mỗ\ 
tuần mội Lần.

/

ự

:  ' ■ CÓ CHỨ, : 
Ô N© BÃ TỚ 

RẤT VUI.

ĐÓ  LÃ V Ĩ BẠN  
Đ Ả  QUAN TÂM  

••• TỚI HỌ. :

ss cách để
tôn trọn9 n9ơefi khác 22
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CHĂM SÓC NGƯỜI CAO Tưổl 
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TỚ VỨA MỚI M ỘT  
NỠƯỚI CÓ HOÃN  
CẢNH KJ-|Ó KJ-|ẢN 
VỀ NHÃ ẢN T ố i.

BÔ' MẸ 
CẬU NÓI eĩ

KJhÔN&?

Người cao tuổi, đặc biệt là những 

người sống một mình không ai 

chăm sóc, thường có cảm giác bị 

xã hội "bỏ rơi". Nếu có điều kiện 

bạn có thể nuôi dưỡng, chăm sóc 

họ, còn không hãy thường xuyên 

trò  chuyện, giúp họ vui vẻ. Điều đó 

khiến người cao tuổi bớt cô đơn và 

thể hiện sự tôn trọng của chúng ta.

Làm saơ ấể thể hiện 
sự tỡn irọng \JỔ\ ngươi già 
có hữàn cảnh \chà khănp

Náu có <3i<ểu kiển, bạn hãy 
nhận chăm 5ÓC họ.

BÔ M Ẹ TỚ NÓI ...... .
LÃM NHƯ V Ậ y Đ Ã  ' ỳ  ồ !  BÃ  Ấ y  

THỂ HIỆN S ự  HẲN R Á T VUI.
TÔN TRỌ N© BÃ Ấỵ.

55 cách để 
tổn trọng n9ŨS khác23
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THAM HOI VAO CAC NGAY LE, TET

© IÁ N ©  SINH NÀQ  
CÁC cụ © IÀ  TRO N© T ổ  
HƯU TR Í IQ-IU v ự c  CŨNG  HẲN LÃ CẬU 
MỠI CHÚKIS TỚ THAM  VÃ CÁC BẠN

p ự  TIỆC Đ Ấ Y  Đ Ã  LÃM HỌ VUI.

Nt

Làm 530 chúng ta 
có ầiỢc sự L?n trgng 

từ các em nhỏp

£>ạn cần kính trgng người 
tucì trang nhà và những 
người xung quanh.

Ngày nay nhiều người già 

tham gia vào các trung tâm 

hưu tr í cộng đồng. Chúng ta 

nên hỏi thăm sức khoẻ, cuộc 

sống của họ ở các trung tâm 

đó. Các ngày lễ, dịp tế t trong 

năm chính là dịp những người 

già cần được quan tâm, chăm 

sóc, giải tr í và tôn trọng.

BỌN Tớ
THƯỜN© XUYÊN 
TẶ N G  QUÀ HỌ 

V À O C Á C PịPLỂ.

Đ Ể .U Đ Ó  
TH Ậ T TUYỆT!

55 cách để
tôn trọr»9 nsòối khác 24



CHIA Sẻ Kĩ NĂNG

'tỚ P Ấ C Ũ N Ỡ B Á C
HÀNG  XÓM s ử  PỤNÉ3 V THẾCẬUCÓ  
M Áy TÍNH TKONG 2  H<?c  &ƯỢC 

TlỂNkS €>ỔNG H ỗ  P Ấ y  . n h iễ u  t ừ  b á c  
Â V ru -iôN e ?

Làm -thi nằơ ấể 
chia sc kĩ năng 'Ích 
ngưài cao ỉuổiP

klãy dạy họ sử dụng máy 
tính mội cách kính trgng.

Ngày nay, việc sử dụng máy vi 

tính phục vụ công việc hay để 

giải tr í là điều hoàn toàn bình 

thường. Tuy nhiên không phải 

người lớn tuổi nào cũng bắt kịp 

xu thế thời đại. Khi thấy một 

người lớn tuổi lúng túng bên 

chiếc máy tính, bạn hãy tiến 

đến và giúp đõ họ với tấ t cả 

lòng kính trọng.

■■■ T u y Ệ T iĐ Ó L Ã
O M IÔ N Q  TỚ ^ ; m ộ t  c á c h  t h e  

P Ạ yB Á C Ấ V sửPẠ y BÁC Â y sư  • HIỆN s ự  t ô n  
PỤN<S M Áy TÍNH. TRỌNỠ PÂy!

2S
ss cách để

tôn trọn9 n9ơoS khác
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ĐEN ĐAP

LÚC N Ã yTỚ  n h ìn  
THÂy  M ỘT ÔNỠ LÃO 

XÁCH TÚI HÃNN LÍ LỚN 
ĐỨNG Ỏ BỂN XE.

Làm 5ao ấể áền đáp 
công ơn cùa những 

ngươi L̂ n tuơip

Úấy giúp ầơ hữ mợi việc 
trang khả năng cùa mình.

Những người già và những người 

lớn tuổi hơn bạn theo những cách 

khác nhau đã ảnh hưởng hoặc góp 

phẩn vào quá trình trưởng thành 

của bạn, cho đến tận lúc bạn có 

thể chứng minh rằng mình có một 

tương lai tố t đẹp phía trước. Vì 

vậy, bạn nên đền đáp công ơn của 

họ bất cứ khi nào có cơ hội.

TẤ T NHIÊN RỔI,
TỚ Đ Ã  XÁCH

TÚI LÊN XE CHO . . • • • • . .   

...... ..Ô N Ỡ Â V  CÂU P Ã  LÃM
.............. : ĐƯỢC M Ộ T V IỆ C ..

■•••. TỐT ĐẨ Y !

ss  cách dể
ton trọn9 nsưcs khác 26
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LỊCH Sự

. V Ậ y  LÀ M S A Ò  . 
: CẬU TÌM  ĐƯỢC 

ĐUỠN&Ỹ :

Nhữhg từ ngữ dơn giản 
nầo dược dùng dể thể’ 
hiển sự tế?n trgng \lới 

ngươi Yớn ỉu ẩ p

Vó Là những từ như: 
cảm ơn, xin U i Làm phi<ển,

Vui Ung...

27

Lịch sự là phép xã giao cơ bản 

mà mỗi người trong chúng ta 

cẩn trang bị cho bản thân. Tiếp 

xúc với người lớn tuổi hơn, bạn 

cẩn cư xử lịch sự và chân thành 

để thể hiện sự tôn trọng. Các từ 

ngữ đơn giản như cảm ơn, xin lỗi, 

làm phiền, vui lòng... có ý nghĩa 

rất nhiều với họ.

ÔNG Ấy 
TR Ả LỠ IC Ậ U  /

tòn trọng n9tfcli ktiảc



"Tự lực cánh sinh là nền tảng của 

phép lịch sự tối thiểu."

Clarence Thomas

"Phép lịch sự sẽ mở ra một cánh 

cửa mới mà nền giáo dục tố t

ÔNG  Ấ y  R ẤT  
VUI VẺ CHỈ 

Đ Ư Ỡ NG ChO  
TỚ.

TH Ế CẬU CÓ 
i  CẢM  ƠN ÔNG  

Ẩ Y  KHÔNG?

nhất cũng chẳng thể làm được."

Phép Lịch sự ỉữi thiểu 
Là gìp

Phép Lịch sự io\ thiểu của 
mgt người Là cư xử Lịch sự 

và chân thành.

c ó  CHỨ, TỚ Đ Ã  
LỊCH S ự  CẢM  ƠN 

Ô N©  Â'y

ÔNS Â'y CHẮC  
HẲN CŨNG  RẤT  

VUI RHINỠ HH  
CẬU CẢM  ƠN.

28
ss cách dể
tôn trọn9 n9ơãi khác



XUNG HÔ ĐI KỀM ĐẠI TỪ NHÂN XUNG

HÔM QUA BẠN  
CỦA CHÚ TỚ LÃ 

H ARRy ỔORDON  
ĐẾN  CHƠI NHÁ.

CẬU Đ Ã  
XUNỡ HÔ VỚI 
CHÚ Â 'y NHƯ 

TH Ế  NÀO?

Chúng ta tôn trọng người lớn 

trong nhà bằng cách xưng hô 

theo mối quan hệ gia đình. Nhưng 

có một vài trường hợp chúng ta 

phải xưng hô bằng cách gọi đầy 

đủ họ tên đối phương. Khi đó, bạn 

nên gắn các đại từ nhân xưng 

lên trước tên riêng như: ông, bà, 

ngài... để thể hiện sự tôn trọng.

Chúng ta xưng hô 
như thd nàữ Mới ngươi 

ngơấ\ gia ấnhP

B>ạn hãy thểm các 
đại từ nhân xung như: ông, 

bà. ngài, cô, chú... <3ặt 
{.rước iên cùa họ.

" T ớ  NÓI: “CHÚ 
©ORDON, MỚI 
CHÚ VÀO NHÀ  

N Ỡ Ỗ lẠ ”.

C Ậ U X U N S  
HÔ€MJNỠ 
RỖI €>ẤY

29
ss cách để

tôn trọn9 nsưès khác



NGHE THEO LƠI KHUYÊN

Chắc chắn những người lớn tuổi 

hiểu về thế giới xung quanh 

NÓIOĨ? ;• nhiều hơn bạn, kinh nghiệm 

v \ sống của họ vô cùng phong phú. 

ị  Việc bạn chăm chú lắng nghe 

và làm theo lời khuyên của họ 

cũng là một cách thể hiện sự 

tôn trọng bạn dành cho những 

người lớn tuổi hơn mình.

c ô  Â 'y CHO 
TỚ M Ộ T VÀI LỠI 

KJ-|ưyÊN RÂT
I X__ -+ *■ /  B ổ  ÍCH.Làm 530 ảê có 

ầiỢc Lới khuyển từ 
ngươi lớn tuổịp

■LỈấy chăm chú Lắng nghe 
lờ\ khuyên của hẹ và khêng 

ầsợc cấi Lại.

CẬU NÊN 
: NỠHE THEO  

LỠ IC Ô Â V  :

HÔM QUA, TỚ €>Ã 
CỐ M ỘT KJ-tOẢNỠ c
THỠI © IA N  TưyỆT SAC

VỜI BÊN CÔ TỚ. • ■ ■ ' .. Đ Ã

ss cách để
tòn tron9 nstícS khác 30



GIUPĐƠ

TỐI QUA, TỚ €>l

C Ù N e BAN Đ l . CÁC CẬU LÀM
SIÊU THỊ. • © ì Ò PÓ  VẬY?  .

liành ấậng nàớ thể 
hiện sự t^n ỉrợng Mổ\ 

ngưài ca<? W iP

Qúọ ng\Ẳ(h cao iuổị mở cùa, 
xách ấồ tr^ng cửa hàng hay 
Làm các công việc Lặt vặt 
Là hành <3gng thể’ hiển sự 

t<?n trgng Mới hớ.

1 1

Những hành động giúp đỡ nhỏ 

nhưng có ý nghĩa rất lớn đối 

với người cao tuổi, đặc biệt là 

những người đi lại khó khăn. 

Bạn hãy nhường chỗ trên xe, 

giúp họ mở cửa, xách đổ trong 

cửa hàng hay làm các công 

việc lặt vặt...

CHÚNG  TỚ BẠN Đ Ã
CỦNG  NHAU t h ể  h iệ n  s ự

Ỡ IÚP M Ộ T CỤ ịị' t ô n  TRỌ N© ■ 
BÀ Đ Ẩ Y  XE . N©ƯỠI CAO TU ổl
MUA H Ã N ©  K ổ ie Ấ ỵ

ss cách để
ton trọng ngVclĩ ktàc



ĐƯA RA ĐẼ NGHỊ

BÁC HÃNé? XÓM
CỦACM ÚNSTA \  , - SA O C Ậ U  
LÃ CỰU CHIẾN b iế t ?

Chúng ỉa  có thể’

ss  cách để
tôn trọn9 n9ơcs khác

Người già thường thích kể cho 

thế hệ trẻ  nghe về cuộc đời của 

mình. Bạn có thể thể hiện sự 

tôn trọng của mình bằng cách 

dành thời gian để lắng nghe và 

đề nghị họ kể về thời thơ ấu 

cũng như cuộc sống trước đây 

của họ.

CHẮCNỠ HE  
ĐÁC Â 'y CH ư yỆN cÙ A

KỂ v ớ i TỚ  BÁC Â 'y THÚ VỊ
NHƯ VẬ Y LẮM NHỈ?

32



KẾT BẠN VỚI NGƯỜI CAO TUổl

HÔM QUA, ANH
CHẠY V Ắ T CHÂN LÊN : ;• TẠI SAO  

C ổ ĐẾN  TKƯ Ớ NS V Ậ y?

Chúng ỉa  có ih ể  bầu 
bạn \lớ\ nhũng ngươi làn 
\uể\ bằng cách nầoP

Chúng ỉa có ihể v.ếi bạn 
họ chỉ ùơn giản bằng 

M\ệc chia 5ẻ ầơ ăn vâi họ.

ầ l

Nhiều người lớn tuổi, nhất là 

người già có xu hướng bị cô lập 

trong các cuộc trò  chuyên mang 

tính xã hội. Đôi khi chỉ cần mời 

họ cốc cà phê hay chia sẻ món 

ăn của bạn với họ, thì đó đã là sự 

tôn trọng tuyệ t vời đối với họ.

...... TH Ậ T TUYỆT
; ’ V ì ANH NÁN LẠI : m il ANH :

CŨNG  ĂN VỚI \  HÃNH ĐỘNG
M ỘT BÃ CỤ. NHƯ VẬY

ss cách để
tôn trọn9n9ơòi khác



KIEN NHAN

THI THOẢNỠTH ITH O A N ©  ..........

TỚVẨNPHÀ.HHẤC ^ ư^ NHẮc; .

HAY QUÊN LẮM. ~ổ l?

Tất cả mọi người đều phải già 

đi, người già sẽ mất dần trí nhớ, 

sự logic trong suy nghĩ, thậm 

chí là lí trí. Những người trẻ  nên 

cố gắng kiên nhẫn phối hợp với 

họ, nhắc nhở họ về những người 

xung quanh cũng nhưthói quen 

cần th iế t của cuộc sống.

MẨU NHƯ TỐI 
NÃO TỚ CŨ N ổ  

N H Ắ C Ô N S

CẬU THẬT  
K.IÊN NHẨN.

tôn trọn9 nsơòs khác 34
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TỪ Bỏ THÓI ÍCH KỈ

.■ T Ớ Đ Ẵ T Ặ N G
MẸ MỘT CHIẾC ' í  _

VÁỸ MỚI. :. - C Ậ U ^ Đ Â U
K A T lỂ N V Ậ y?

Cha mẹ luôn dành cho con cái 

những điều tố t đẹp nhất mà mình 

có thể. Vì vậy, chúng ta không 

được cư xử ích kỉ với họ. Chúng ta 

phải nỗ lực hết mình để vâng lời 

cha mẹ và không được làm tổn 

thưong họ dưới bất kì hình thức 

nào. Bằng cách này chúng ta đã 

bày tỏ  sự tôn trọng với người đã 

sinh thành và nuôi dưỡng mình.

.... TỚ TIỂTM ỆM
TIỄN TIÊU VẶT RẤT TỐT V Ậy

HÃNỠ THÁNỠ VÃ €>Ể L Á C Ậ U m Ô N S

Chúng ta phải cư xử 
như th i nầo Á 'õ\ \lới 

cha mẹp

Đừng cư xử ích kỉ v^i hợ.

DÀNH CHO TỚI KJ1I 
ĐÙ  TIỀN.

PHẢINỠƯỠI 
SÔ N Ỡ  ÍCH K.Ỉ.

35
ss  cách để
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HIẼU THAO

MẸ TỚ BỊ ỐM t h ế  Cậ u  c ó
HAI N ổ Ã y NAy CHĂM SÓC MẸ

Làm 530 ấể Sền Sáp 
sự hi sinh cùa cha mẹ 

irong quá trình nuố\ dạy 
bạn kh<?n íàriP

C h ú n g  t a  phải h iế u  th ả i?

\!ới c h a  mẹ.

Hẩu hết chúng ta đều không 

hiểu được sự hi sinh của cha mẹ 

trong quá trình nuôi dưỡng con 

cái trưởng thành. Chúng ta cũng 

quên mất sự chịu đựng mà họ đã 

trải qua trong suốt thời thơ ấu 

của chúng ta. Chúng ta không bao 

giờ được phép cư xử một cách lỗ 

mãng với họ và phải luôn cố gắng 

thậ t hiếu thảo.

có  CHỨ, TỚ €>Ấ . CẬU LÀ MỘT
NẤU NHỮKkS MÓN NỠƯỚICON

MẸ THÍCH. HIẾU THẢO.

ss cách để
tôn trọn9n9ưoB khác 3G



KHÔNG ĐÒI HỎI

B ô' THÂV c h iế c

CÀ VẠT cũ  CỦA TỚ .................... .
VÀ ĐƯA CHO TỚ : CẬ U Đ Ò IB Ô '

M ỘT CÁI MỚI Đ Ấ Y  M UA Ã?

Một người con hiếu thảo cẩn 

phải hiểu được những mối quan 

tâm cũng như khó khăn cha mẹ 

gặp phải. Chúng ta được quyền 

đòi hỏi họ thỏa mãn tấ t cả yêu 

cều của bản thân. Đừng so sánh, 

đừng đòi hỏi, hãy bằng lòng với 

những gì cha mẹ đã mang đến 

cho chúng ta trong cuộc sống.

Chúng ta nên Làm gì 
để ih ể  hiển sự quan 
tâm ià\ cha mẹ p

Vừng 3òi hài họ mua 
<3ủ thứ cho bạn.

KHÔNỂịBÔ' ử, V Ậ y  LÃ CẬU
e>Ã Tự  M UA CŨNỠ LÃ NỠƯỚI

CHO TỚ. CON NỠOAN Đ Ẩ Y ! :

ss cách dể
tôn trọng ngOcS khác37



VANG LƠI CHA MẸ

TAN HỌC, R Ấ T TIẾC,
CHÚNỠ TAƠ I : : TỚ PHẢI VỀ .•

CHƠI NHÉ! NHÃ SỚ M ! }

Vâng lời cha mẹ là cách tố t nhất để 

thể hiện sựtôn trọng với họ. Chúng 

ta cắn cố gắng để hiểu được những 

yêu cầu của cha mẹ. Nên nhớ rằng, 

họ là người từng trải trong cuộc 

sống. Kiến thức, kinh nghiệm sống 

của cha mẹ phong phú hơn chúng 

ta rất nhiều và họ luôn mong điều 

tố t đẹp nhất cho con cái.

38
5S cách dể
tôn trọn9 n9ơòfi khác



Bỏ QUA SAI LẦM

KHI VTỂT KỊCH ........
BÀN, B Ố  TỚ LUÔN \  . CẬU CÓ N H Ắ c \ 

XÀ RÁC XUN© ị' NHỚ B ố  CẬU )  
QUANH BÀN. KHÔN©? ;

V\ều ậ  mà chúng ta 
cần phải Làm thểớ 

cha mệ p

Chúng ta cần phải Làm 
theo những th<?1 gucn t<?t 

của cha mẹ.

Con người không ai hoàn hảo, 

kể cả cha mẹ chúng ta. Nếu 

cha mẹ có thói quen xấu, hay 

nhược điểm nào đó, thì con cái 

vẫn cần phải tôn trọng cha mẹ 

mình. Hãy bỏ qua nhược điểm 

của họ, chú ý đến những thói 

quen tố t và học theo những 

thói quen tố t đó.

KHÔN© TỚ  
CHỈ DỌN SẠCH  
a - lỗ  DÓ  THÔI.

.: CẬU B Ã  BIỂT BỎ  
/  QUA THÓI QUEN 

XẤU CỦA B Ố  CẬU 
RỖI B Ấ y

55 cách dể
tôn trọn9n9tfèB Khác39



THÔNG CẢM VỚI Sự NGHIÊM KHẮC

;■ M Ẹ CẬU \
S Á N G  NAY CÓ THƯỚNỠ

M Ẹ Đ Ã  QUÁT TỚ. .• : XUYÊN LAM

‘••■THỂKHÔNG? :

Đôi khi cha mẹ đối xử nghiêm 

khắc với con cái bởi áp lực quá 

lớn từ công việc và những vấn 

đề trong gia đình. Bạn đừng 

bao giò coi đó là thói quen xấu 

của cha mẹ, là biểu hiện của sự 

chán ghét, không yêu thưong.

Có  nển coi sự nghiểm 
khắc cùa cha mẹ Là 
mọi ihó\ qu<sn xấuP

úãy ihâng cảm vì họ phải 
chịu nhiều áp Lực. /

7

VẬY ĐỨNG  
N G riĩ NHlỀU, MẸ 
CẬU CÓ LẼ G Ặ P  

CHUYỆN © ì BUổN  
PHIỀN THÔI. JK H Ô N G Đ Â U Ị

ss cách để
tôn trọn9 n9ưòi khác 40
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GHI NHỚ

TRÔN© CẬU CHA M Ẹ R ÁT
RẤT VUI, CÓ HÃI LÒN© VỀ  •;

CHUYỆN © ĩ VẬY?  . CÁCH Cư XỬ

Chúng ta ỉữn brợng 
cha mẹ mình như 

ỉhế  nầỏp

~[ôn trgng cha mẹ mình 
iheơ cách chúng ta mơng 
Sọị sự iôn irọng từ những 

đứa con tướng lai.

♦1

Một ngày nào đó, chúng ta cũng 

sẽ trở thành những người cha, 

người mẹ. Khi đó chúng ta cũng 

sẽ mong đợi con của mình cư xử 
đúng mực và tôn trọng cha mẹ. 

Hãy ghi nhớ điều này, để đối xử 
tố t hơn với cha mẹ mình.

HỌ CÒN CÓ, CHA MẸ
NÓI © ỉ NỮA : ;• DÀNH NHIỀU LỠI ị

k h ô n g ? c h ú c  t ố t  đ ẹ p

CHO TỚ.

ss  cách để
tôn trọn9 n9ưoS khác



TRAO ĐỔI MỘT CÁCH LỄ PHÉP 
VỚI NGƯỜI LỚN

SÁ N Ỡ N A Y
B ố  TỚ Đ Ã  R Ấ T . TẠI SAO

B U ổ N V ĨT Ớ . VẬy?

Trẻ em mỗi khi tranh luận với người 

lớn thường phản ứng gay gắt bằng 

thái độ cáu kỉnh, giận dỗi, đôi khi đập 

phá nếu không được như ý muốn. Điều 

này được xem như sự thiếu tôn trọng 

với cha mẹ. Chúng ta cền phải tránh 

những hành động như vậy, ngay cả 

khi bạn có lí do để tranh luận thì cũng 

phải trao đổi lịch sự với cha mẹ.

Chúng ta cần tránh 
ẵều gì để thể  Hên sự 
tân trọng cha mẹ p

jJãy tránh tranh Luận \lđ\ 
cha me.

ss  cách để
tôn trọn9 n9ơòi khác

t ớ  €>Ã LỠ NÓI 
NÓN VỚI B Ố  KJ-|I 

B Ị B Ố  NHẮC NHỞ 
CHUYỆN HỌC 

TẬ P  VÀ NỀ NỂP

CẬU Cư x ử  \  
VÂ Y LÀ KHÔNG  

: ĐÚNG  ĐẨU. HÂY
MAU XIN Lổl BÔ  

M Ẹ €>1 NHÉ!
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LOẠI Bỏ CẢM XÚC TIÊU cực 

ĐỐI VỚI CHA MẸ

c ô  BẠN CỦA Tớ  cò Ấ Y  có SỐNG Khi có mâu thuẫn xảy ra giữa
THƯỠNỠ CÓ TH Á I CŨNỠ CHA M E , X , .  ,

Độ KHÔNG TỐT Đố\KHÔNGỸ cha mẹ và con cái, nẽu chúng ta
VỚI CHA MẸ.

ư\ều gì sẽ xảy ra 
khi bạn ghéi cha mẹ 

mình p

Piều ăớ sẽ iạơ không khí 
nặng nề irơng gia <3ình.

luôn giữ cảm XÚC bực bội, ghét 

bỏ trong lòng, thì sẽ phá huỷ 

không khí hoà thuận trong gia 

đình. Vì thế nếu bạn CÓ điều gì 

khúc mắc, muốn được giãi bày, 

hãy nói với cha mẹ thay vì có 

những phản ứng tiêu cực.

NẾU VẬy KHÔN©
CÓ, CỒ Ẩ Y  KHÍ TRO N© © lA  đ ìn h

P A N Ỡ Ở V Ớ I ì. HỌ SẼ C H Ẳ N Ỡ  VUI VẺ 
CHA M Ẹ. CHÚT NÃO.

ss  cách dể
tân tron9n9ơcfi Khác



LAM THEO HƯƠNG DAN

BAN PẨ U , TỚ RẤT
Ú IN G  TÚNG  W1I LỰA CHỌN SAU ĐÓ

CÁC MÔN HỌC Ở LỚP CẬU LÃM

kChi bạn chưa tự quydt 
<3ịnh ầsợc mới việc, bạn 

nển Làm g)p

úãy tuân iheơ sự hưí̂ ng 
dấn của cha mc.

ss cách để
tôn trọn9 n9ưcs khác

Khi trẻ  em chưa đến tuổi 

trưởng thành và không có 

khả năng tự đưa ra quyết 

định, tố t nhất hãy làm theo 

hướng dẫn của cha mẹ. Việc 

không nghe theo hướng 

dẫn của cha mẹ cũng bị coi 

sự thiếu tôn trọng.

V Ậ y  LÃ BÔ 
Đ Á  © lú p  CẬU

TỚ Đ Ã  LỰA CHỌN
HỎI BÔ- MÔN HỌC.

♦4
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SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM

M Ẹ Đ Ã  ©LAO

V ^ ^ H O A e ơ N  y  T H Ể C Ậ U C ó '■■■ 
TỂN^HÀNe
TH À N © C H O TỚ , . < Đ Ó K i^ i6 ?

Khi đến tuổi trưởng thành, bạn trở 

nên có trách nhiệm và độc lập hơn. 

Bạn có thể có được những công 

việc tố t hơn cha mẹ nhưng không 

được phép đặt cái tôi của mình lên 

trước, tự cao và coi thường cha 

mẹ. Trên thực tế, sống có trách 

nhiệm đối với gia đình chính là tôn 

trọng cha mẹ mình.

Làm 530 ẫể  giúp Ád 

cha mẹ khi chúng ta 
Lái LểnP

Lhi Làn Lển, chúng ta phải 
biát chia sẻ cô ng viác 

gia ánh và có trách nhiệm 
hoàn thành nó.

có CHỨ, TỚ 
LÚC NÃO c ũ  N ỡ  
TRẢ HOÁ ĐƠN 

E>ÚN©N©ÁY

CẬU Đ Ã  B IẾT  
CHIA S Ẻ  CÔN©  

VIỆC VỚI CHA MẸ 
RỔI Đ Ẩ Y

L / M  ÍM

45
ss cách để
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HẠ THẤP GIỌNG KHI NÓI CHUYỆN

HÔ M NAỴBÔ ' 
e>Ấ m-tÔNỠ NÓI & \  
KJ-|| TỚ B Ắ T €>ẨU 

TRANH LUẬN.

ỳ  TH Ể M Ẹ \  
CẬU CÓ NÓI 
G \K hÔ N G ?

Hạ thấp giọng trong khi nói chuyện 

với người khác được coi là một 

hành động lịch sự, nhất là khi nói 

chuyện với cha mẹ và những người 

lớn tuổi. Nó thể hiện sự tôn trọng 

mà bạn dành cho họ. Lớn giọng 

khi nói chuyện sẽ bị coi là thiếu 

tôn trọng cha mẹ mình cũng như 

những người xung quanh.

T rẻ  em nên nó'i chuyện 
như thổ nao \lổ\ ng\Ằ(Ầ 

Yớn iu o ìp

Úẫy cư xử tưong tự như 
khi nói chuyện \lớ\ cha mẹ: 

hạ thấp giọng ăể thể hiện 
sự iân irợng.

...... : e>úN©e>ÂV! \
M Ẹ €>Ã CÂM  TRANH LUẬN VỚI 
TỚ KHÔNG ị  NGƯỜI LỚN TU ổl 

ĐƯỢC LẶP LẠI B Ị COI LÃ THIẾU  
PIỀU ĐÓ. TÔN TRỌNQ

ss  cách đế
tôn trọn9 n9ơoS khác 4 6



COI GIÁO VIÊN LÀ MỘT NGƯỜI BẠN
LỚN TUổl

HAI NỠ Ãy TRƯỚC, V Ậ y  CẬU
TỚ Đ Ã  CÓ CHÚT ỠIẢI Q uyỂT ..
RẮC RỐI Ớ NHÃ. ■••.THẾNÃO? :

Nếu như cha mẹ là người bạn tố t 

nhất của con cái khi ở nhà, thì

Làm 530 Sề học 5Ính 
chia 5ẻ các Vấn sề của 

mình Mới gi30 viểnp

jJãy cư xử Vài gi30 viển như 
nrìậỉ ngươi bạn làu iuơ\ Sể 
chia 5ẻ nhũng gì bạn Sang 

khúc mắc.

thầy cô giáo chính là người bạn 

tố t nhất ở trường của học sinh. 

Chính vì vậy, học sinh nên coi giáo 

viên như một người bạn thân lớn 

tuổi. Hơn thế, thầy cô là những 

người có thể giúp đỡ học sinh giải 

quyết các vấn đề rắc rối và bảo vệ 

chúng khi gặp khó khăn.

....... .... CÁCH © ÍẢ I QuyỂT
TỚ Đ Ấ H Ỏ I THẬT TưyỆT v đ l! 
a iÁ O V IÊ N  CÁC TH Ẩ y CÔ LUÔN

CHỦ NHIỆM. •. BIẾT £>IỂU & ì  LÃ NỀN
I Â U  U ÀLẢM M A ..-........

ss cách để
tôn trọns nsơòi khác4 7



Robert Frost

"Tôi không phải là một người 

thầy nhưng tôi biết khơi dậy

hơn trách nhiệm."

"Tình yêu là một người thầy tố t

THẨy G iÁ O  BÀO  
TỚ TỚI VĂN PHỎNG m 

ĐỂ NGHE  THẨy 
HƯỚNG DẪN.

. TH Ế CẬU D Ã  ' • 
\  G Ặ P  THẨy 

CHƯA?

tiềm năng của con người."

ặ?J r
y

/

Công M\ệc ắầu i\ên của 
ngưài g\áo viển Là g\p

Ì N/|í?t ngươi ậáo viền nền 
Làm chơ m<?i thứ càng 

giản càng ỉữỉ.
1 /

V  V .

ss cách dể
tôntrọn9n9ơcBkhác _______________

...... : CHẮC H Ẳ N  \
À  RỐI. TỚ VÀ . CẬU Đ Ã  Cư XỬ \  
TH Ẩ y €>Ã NÓI VỚI TH Ẩ y NHƯ
CHưyỆN R Â T . M Ộ TN S Ư Ỡ IB Ạ N  
T H o Ẩ lM Á I. LỚ NTUỔỊ.



KHONG NOI LOẠN

TỚ I3Õ IBÔ ' ......•••.
MUA MỘT CHIẾC CẬU ĐÃ

ĐIỆN THOẠI DI CÓ ĐƯỢC NÓ 
ĐỘN© MỚI. CHƯA?

Nhiều quan sát cho thấy trẻ  vị 

thành niên thường hay đòi hỏi 

cha mẹ và kiên quyết làm theo ý 

kiến của riêng mình. Nếu như cha 

mẹ không đáp ứng những yêu cầu 

đó, trẻ  có xu hướng nổi loạn. Đó là 

hành vi thiếu tôn trọng. Chính vì 

thế, trẻ  trong độ tuổi này nên tránh 

chống đối, hay đưa ra những yêu 

cầu vô lí đối với cha mẹ, người thân.

Trẻ khàng nên 
Áố\ hỏ\ bất cứ thứ ậì 

từ cha mẹ'p

kLhâng phải, irẻ  có th<ế 
đài hâ\ nhũng thứ cần th iit  

nhưng khâng ẵsợc phép 
đài hài Mô Lí Và iỏ  thái ẵộ 

khững ỉữt.

ĐỬNỠĐÕI HỎI

CHƯA, TỚ NHƯTtỉ -  ĐỐ ^  HÀNH 
ĐAN©€>ẤU VI THIẾU TÔN TRỌN©

TRANH C H AM ẸPÂV

49
ss cách dể

tôn trọo9 n96efi khác
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TÔN TRỌNG GIỜ GIẢNG

HÔM NAY c ô  
& ÁO  CHỦ NHIỆM  

Đ Ã  KJ-|EN NỠỢI 
TỚ.

. • 'CẬU P Ú N ©  ĐẨU- • 
TRO NỠ K.ĨTH I .. 

'•■P H Ả I KJ-(ÔN<S? ■

/

Học sinh nên cố gắng tập trung 

vào bài giảng. Nhũng hành 

động như: chú ý tới bài học, ngồi 

thẳng lưng, giữ sách ngay ngắn, 

luôn giao tiếp bằng mắt với giáo 

viên sẽ giúp học sinh thể hiện 

được sự tôn trọng. Đồng thời 

cho giáo viên thấy đây là một 

tập thể lớp biết giữ kỉ luật.

j r  %\
Làm 530 ấể th ể  hiện 

sự ton ỉrọng g\30 viển 

iror\g g\ờ học?

Chúng ta tôn trọng họ 
hằng cách ngồi ngay ngắn 
và g\aớ tiếp bằng mắt \lớ\ 

g\áo Viển.

ss cách dể
tòn trọn9 n9»tói khác

KHÔNỂ3 TỚ 
© lú p  CẢ LỚP 
Ỡ IỮ TR Ậ TTỰ .

: ĐIỀU ĐÓ  THỂ ■ 
HIỆN S ự  TÔN 
T R Ọ N ỡ eiÁ O  

■• VIÊN CÙA CẬU.

%j\
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ĐẶT CÂU HỎI TRONG LỚP

CÔ © IÁ O  Đ Ã  
RẤT © IẬ N  DỮ V Ĩ TỚ 

KJ-|ÔN©€>ẶT RA  
ĐƯỢC CÂU HÒI NÁQ

CÔ Đ Ã  NÓI , 
&ĩ?

Một người có thể đặt câu hỏi 

trong lớp chỉ khi nào họ chú ý 

đến những gì giáo viên đang 

giảng dạy. Hỏi những vấn đề 

liên quan đến môn học tức là đã 

truyền tải một thông điệp rằng 

bạn rất tôn trọng giáo viên.

Việc dặt những cảu hỏ\ 
có Liển quan dán mcn 
học ch0  thấy ẵều ậ p

D\ều ăớ cho thấy 
học sinh rất chú tâm vàc 

bài giảng và ten ỉrọng 
giác viển của mình.

CÔNÓINHỮ NỠ  
CÂU HỎI s ẽ  & \ÚP  
HIỂU RÕ HƠN VỀ 

B Ã I HỌC.

ƯÚNkS THẾ, 
CẬU NÉN LÃM  

NHƯ VẬY

51
ss cách dể

tòn trọng ngưès khác



TIM KIEM Sự GIUP Đơ Tư GIAO VIEN

HÔM QUA, TỚ Đ Â

Qáo Viển nển Làm 
thế vào náu một học 

sinh nhờ giải quy át vấn Sề 
khá khănp

Qáo vián cần giúp Sd học 
sinh tận tình và Sánh giá 
cao sự t<?n trgng, Lí?ng 
chân thành của hgc sinh 

dành cho mình.

ss cách dể
tôn trong ngúcii khac

Một học sinh sẽ tìm kiếm sự giúp 

đõ của giáo viên khi họ gặp rắc 

rối trong vấn đề học tập, đôi khi 

là các vấn đề riêng tư trong cuộc 

sống. Khi đó, người giáo viên 

phải tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn. 

Tìm lời khuyên từ thầy cô được 

xem như là một cách biểu hiện 

sự chân thành và tôn trọng của 

học sinh đối với người dạy mình.

T H Ẩ y e Ã  T H Ẩ y CỦA CẬU
© IÚP TỚ TÌM  TH Ậ T S ự  TÔN
RA © lẢ l PHÁP TRỌ N© HỌC SINH.
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CHÀO HỎI

Học sinh không chỉ chào hỏi thầy 

cô trong lớp học mà còn ỏ ngoài 

hành lang, trước phòng học cũng 

như ở bất kì noi nào. Chào hỏi 

giáo viên ở ngoài lớp học truyền 

tải một thông điệp là bạn đang 

tôn trọng và thừa nhận sự có 

mặt của họ tại nơi đó.

Việc cWao hâi thầy cô 
ờ wgoầ\ Vớọ h ọc có ý 

nghĩa g)p

ũr\àơ hởi g\áo viển 
ng<?ài Vớọ học thấ hiện sự 
t^n  tr^ng dành c\\0  \\ọ.

ss  cách để
tôn trọn9 người khác

CHÃO HỎI G IÁO  NÓ THỂ HIỆN
VIỀN NGOÁI LỚP y R Ẳ N Ỡ C Ậ U TÔ N  
HỌC CÓ ý  NỠ HĨA TK Ọ N S VÃ HAM  

G ỉ KHÔNG? HỌC HỎI.

TỚ Đ Ã  KHÔNG  
CHÃO CÒ G \Â O  CỦA 

M ÌNH KJ-|I G Ặ P  CÔ TẠI : TH Ậ TS A O ?  
HÃNH LANS

. /. 1 ■ _ . • • \

53

••
• #

 • 
•



!»
**

*»
ĐÁNH GIÁ CAO Sự CHỈ DẠY 

CỦA GIÁO VIÊN

c ô  ©1ÁO Đ Ã  Ổ ! CẬU CẨN PHẢI
© lÚ P TỚ H lỂ U R Õ  ĐÁNH <51Á CAO K i 

CHƯ Ơ NSII. N Ă N e e iẢ N Ỡ B Ã I
.............. ■' CỦA C Ô ... . ...

Giáo viên là người luôn không 

ngừng cập nhật tr i thức, bồi 

dưỡng kĩ năng giảng dạy của 

mình để CÓ thể truyền thụ một 

cách tố t nhất kiến thức đến học 

trò. Vì thế, mỗi học sinh phải 

luôn đánh giá cao sự chỉ dạy của 

giáo viên, điều này được xem 

như sự là tôn trọng người thầy 

của mình. ...... .
. VIỆC CẬU ĐÁNH e \Á

Jjọc 5Ính ứng xử ỉhế  
nao đằ Vài việc ậảng 

dạy của các g\áo \ỉ'\ền?

jJọc sinh nên dánh giá 
cao việc giảng dạy của 

thầy cô gi áo.

THẬT  
S A  0 7

CAO K.Ĩ NĂNỠ c ủ a  
S IÁ O  VIÊN THỂ HIỆN 
S ự  TÔN TRỌ N© ĐÓ.

s s  cách đ ể
tòn trọns nsơòi khác S4



GIỮTRẬT Tự TRONG LỚP

TM Ẩy HIỆU 
TRƯỎN& Đ Ã  ĐÁNH  
G IÁ  CAO LỚP CỦAG IÁ  CAO LỚP CỦA TẠI SAO  •; 

CHÚNG  TỚ e>Â'y. • VẬY? ■

í 0

Trong giờ học, không ít học sinh ít 

có xu hướng nói thì thầm với nhau, 

hoặc trao đổi thông tin qua giấy, 

trong khi một số khác nói chuyện 

rất lớn và tự nhiên. Học sinh phải 

giữ trậ t tự trong lớp để thể hiện sự 

tôn trọng giáo viên trong khi họ 

đang giảng bài.

• -V ì LỚP TỚ DẤN ; - ổ ^ P C Ậ u \ ,

ĐÍ U T ^ T  V p Â T U Â N T H E O :
V IỆ C G IỮ TR Ậ TTỰ  ị  ^ ^ L U Ậ t /
TRONG G IÒ  HỌC. ,  ■ ... LỚ ~  • )

Lới ích của việc giữ 
trậ t tự d irơng làọp

úọc sinh có th<ế nhận ổưọc 

đểm 50 cao ả\ờ việc giũ 

trậ t tự, chú ý vào bài.

ss
55 cách dể

tôn trọn9 nsưõB Khác



TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
TRONG GIỜ HỌC

TỚ LÃ N ỡ ư đl
ĐẨU TIÊN TRON© G IÁO  VIÊN
LỚP HOÃN THÀNH CỦA CẬU NÓI

B Á I TẬ P Đ Ấ Y  SAOỸ

úợc sinh nên Làm th i 
nầo Mới các yêu cầu 
ầiỢc g\ao trển làọp

jJọc sinh cần phải h<?àn 
thành <3ầy <?ủ và hiểu quả 

yểu cầu cùa ậáo viên.

ss cách để
tôn trọn9 nsơòỉ khác

Học sinh phải thực hiện đẩy 

đủ và hiệu quả các yêu Cầu 

được giáo viên giao cho trong 

quá trình giảng dạy. Hoàn 

thành bài tập là dấu hiệu cho 

thấy học sinh đã tôn trọng 

giáo viên của mình.

CẬU Đ Ã  TÔN

. -C Ô  © IÁ O  Đ Ã  / ‘ TR Ọ N ®  «31ÁO  VIỂN \  
THEN NỂ5ƠI TỚ CỦA MÌNH B Ằ N S
TRƯỚC CA LỚI? •. HOÃN THÀNH .
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HOAN THANH BAI TẠP VE NHA

..../k ỉN Ã y T đ B Ã  
Được NHẬN DANH  

HIỆU HỌC SINH XUẤT 
SẮ C  NHẤT LỚP Đ Ấ Y !

V ĩ LÍ DO 
. éivẬy?

Học sinh thường ra về sau giờ học 

trên lớp với một số bài tập về nhà. 

Việc hoàn thành bài tập thể hiện 

sự tôn trọng giáo viên. Ngược lại, 

nếu không hoàn thành, hoặc làm 

bài tập mang tính đối phó thể 

hiện sự thiếu tôn trọng, chống đối 

lại yêu cầu của giáo viên.

s ự  CHĂM CHỈ 

ổ ! TỚ CHỈ VÃTÔ NTRỌ NỠ
1 .  11.— V. IV /i" . . VlÉ-N d  JA

I\ọc sinh nán Làm gì khi 
lchâng thể  hữàn thành 

bài tập về nhàP

úợ cần tìm sự giúp từ 
thầy cô Và cha mẹ ăể hiểu rỡ 

những yêu cầu của bài tập.

TH Ư đN S XUYÊN 
LÀM B Ã I TẬ P VỀ 

NHÀ THÔI.

© IÁ O  VIỀN CỦA 
CẬU D Ã  MANỂ3 LẠI 

DANH HIỆU ĐÓ.

ss cách để
tôn trọn9 n9ườỉ khác57
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LUÔN ĐÚNG GIỜ

HÔM NAY CHÚC MỬNkS! CÓ \
TỚ Dược ú  DO DẶC BIỆT NÀO

BẦU CHỌN LÃ CHO BÌNH CHỌN CỦA
LỚP TKƯỞNS MỌI N ỡ ư đ l KHÔNGỸ

Việc học sinh đến làọ 
đúng g\ờ ỉhể  hiển ấều ậ p

Diều ăớ nới Lên tính kỉ Luật 
iơ i, sự ỉân ỉrợng giáơ viên 

và các bạn trớng liýp.

Đúng giờ là một thói quen cẩn 

th iế t đối với học sinh, là yếu 

tố  quan trọng giúp bạn chuẩn 

bị cho một tương lai tố t đẹp. 

Học sinh nên đến lớp đúng 

giờ thay vì đi học muộn, đó 

cũng là thể hiện thái độ tôn 

trọng đối với giáo viên.

KHÔNG D Ả U i : ổ ! t?l ĐÚNG  &IỠ
C Ô Ỡ IÁ O N Ó ITỚ  ; THỂ HIỆN BẠN LÃ ;
LÃ NỠƯỞI LUÔN NỠƯỞI CÓ TỈNH

Ọ Ú N & G iÕ . KÙLUẬT

ss  cách dể
tôn trọn9 n9ưès khác 58



NÂNG CAO TINH THẦN CẢNH GIÁC

TỚ LÃ HỌC SINH  
CÓ TINH THẨN  

CÀNH © IÁ C  CAO  
NHẤT Đ Ấ Y

LUÔN CẢNH  
© IÁ C  S IÚ P  
CHÚ N ổ  TA 

•- 6>IỀU & \y  }

Nâng cao nhận thức và cảnh giác 

là hai kĩ năng quan trọng học sinh 
cần rèn luyện. Đề cao cảnh giác 

mọi lúc sẽ giúp phát triển khả 

năng, năng lực và nâng cao chỉ 
số IQ của các em. Hãy để ý đến 
những lời cảnh báo của giáo viên 

về những sự vật, sự việc không 
tố t xảy ra xung quanh cuộc sống. 
Làm vậy, nghĩa là bạn đã thể hiện 

sự tôn trọng thầy cô.

Làm th i vấo dể tránh 
dược tai nạn trển dường?

\\Ạợ\ ngưch cần cảnh ỹ\ác 
mợ\ lúc thì sẽ tránh dược 
Lai nạn khi ẵ trển dường.

ss cách de
tôn trọn9 n90ès KhácS9
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GIÚP Đỡ THẦY cô

TỚ Đ Ả Đ ư ợ c
CÔ © IÁO  KJ-fEN CẬU ĐÃ  LẦM .

N©Ợl ĐẤY VIỆC © ĩ THE?

úợc sinh có thể’ giúp 
g\áo viển trcng lớp 
bằng cách nầop

Jjọc sinh có thể giúp bằng 
cách thu MỞ ghi hcặc phát 

Lại bài chc các bạn.

CÓ rất nhiều việc học sinh có thể 

làm để giúp đõ giáo viên trên lớp, 

như giúp thầy cô thu vở ghi của 

các bạn, mang vở học sinh đến 

phòng họp, phát đề kiểm tra... 

Những hành động ấy tuy nhỏ 

nhưng thể hiện sự tôn trọng của 

học sinh tới giáo viên.

Tớ © I ÚP CÔ LÃM THẾ CẬU P Ã
MAN© VỎ ©HI THỂ HIỆN s ự  TÔN
CÙA CÁC BẠN TRỌN© ©IÁO

TỚI PHỞN© HỌP VIÊN CỦA MÌNH.

ss cách để
tôn trọn9 Ii9ơãi Khác 60



GIƯBINH TINH

c ô  ©1ÁO Đ Ã  
M ẮN©  TỚ  CHỈ V Ì 

M ỘT LỐI N H Ỏ ...

TH Ế CẬU 
PHÀN ỨNG  
RA SAO?

Không phải lúc nào tâm trạng của 

giáo viên cũng tốt. Có những thời 

điểm giáo viên có thể khiển trách 

học sinh VI lỗi lầm không đáng 

kể, chẳng hạn như khi học sinh 

không trả lời lại giáo viên. Vì thế 

học sinh nên giữ bình tĩnh trong 

mọi hoàn cảnh để thể hiện sự 

tôn trọng của mình với họ.

l i  ọc sinh Làm gì khi bị 
khiển trách Vi những iữi 
Lầm khàng ấáng kểP

jJọc sinh nâi giữ thái ăậ 
thân thiển và bình tĩnh.

Tớ  Đ Ã  © lữ  
M L Ả N S

NHƯ VẬY CẬU 
Đ Ã  THỂ HIỆN 

S ự  TÔN TRỌ N©  
© IÁ O  VIÊN RỖI.

G I
ss  cách để

tôn trọn9 n9ơos khác
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VANG LƠI THAY co

. • TỚ P Ấ P Ư Ợ C C H Ỉ 
ĐỊNH LÃM ĐỘ\ TRƯỞN© . A ' '  '

TRONG  TRẬN ĐÂU f  Ồ '■ CMUf  
NG AY  M AI. ..M Ử N S C Ậ U !

Thầy cô giáo là người không 

quản ngại vất vả để chăm sóc, 

dạy dỗ học sinh. Chúng ta cền 

phải biết vâng lời thầy cô trong 

và bên ngoài lớp học. Điều đó 

thể hiện sự tôn trọng với người 

truyền đạt tri thức cho mình.

Đ ó  LÁ V Ì TỚ VÂ N ©  LỞI LÃ
LUÔN VÂ N ©  LỠI M Ộ T PHẨM  CHẤT ./ 

•. T H Ẩ y C Ô Đ Ấ ỵ ..-' Đ Ấ N & Q U Ý .

ss cách để
tôn trọn9 n9ưès khác 62



MỈM cuừl

/  HÔM N A * DÙ T Ớ \ 
H Ã y TRÀ LỚI ; TRẢ L đ l ĐÚNG CÂU 
CÂU HỎI VỚI 'ị HỎI NHUNS KHÔNO ị 

NỤ CƯỠI TRÊN Được CÔ S IÁ O  •-
M ÔI. P Á N H S IÁ C A Q

Nụ C\Ằ(Ầ biểu hiển 

ẵều ậ p

Nụ cưài Là phưítng tiện 
thể hiện thái 3ộ ỉân ỉrợng 
ngươi khác và 5ự tự tin cùa 

bản thân.

63

Nụ cười là tài sản tuyệ t vời của 
mỗi người, giúp gắn kết các cá 

nhân lại gần nhau hơn. Khi đến 

trường với nụ cười trên môi, bạn 

sẽ truyền tải thông điệp ấm áp 
đến với bạn bè cũng như với các 
thầy cô giáo. Đừng bao giờ đợi 
người khác mỉm cười với mình rồi 
mới đáp lại. Luôn tươi cười với các 

thầy cô giáo cũng được coi như là 
bạn đang tôn trọng họ.

_  ,  M ỈM  CƯỠI K J-||\
ĐỂU ĐÓ NÓI ■ tkảu3ÌcMj \

LÊN SỰ  TỰ TIN V HỎI CÙA NỠƯỠI )  
CỦA CẬU © Ố i VỚI . KnÁC  THỂ H1ỆN

CÂU TRẢ LỚI. ••• Đ lỀ u e i? ..'...--''

ss cách để
tôn trọng nguôi Khác
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Tôn trọng  người khác
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