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Phân tích và Hành động Xã hội (SAA) là một trong những mô hình chuyển 

đổi mối quan hệ giới của CARE. Đó là một quá trình thay đổi xã hội do 

cộng đồng tiến hành, qua đó các cá nhân và cộng đồng khám phá và thách 

thức các chuẩn mực, niềm tin và thực hành xã hội về giới và tính dục vốn 

đang định hình cuộc sống của họ. SAA sử dụng các công cụ có sự tham gia 

- một số do CARE xây dựng và một số do các tổ chức khác xây dựng - để đạt 

được mục đích dài hạn là nâng quyền cho các cộng đồng dễ bị tổn thương 

thông qua việc thúc đẩy công bằng giới, cải thiện các chuẩn mực xã hội 

và quyền lực.

Trong I2I, SAA được áp dụng với các bên liên quan khác nhau trong dự án 

để hiểu, khám phá và thay đổi những vai trò và trách nhiệm của phụ nữ 

và nam giới đang hạn chế phụ nữ tiếp cận thông tin. Điều này sẽ đạt được 

bằng cách sử dụng các hoạt động vui với những người tham gia khác nhau 

trong dự án, bao gồm cả phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số, các cán bộ 

chính quyền và các tổ chức thực hiện. 

Trong cuốn cẩm nang này, các buổi sinh hoạt được thiết kế trên cơ sở cách 

tiếp cận SAA; trong từng buổi sinh hoạt cũng như toàn bộ các buổi sinh hoạt 

GIỚI THIỆU

Phân tích và Hành động 
Xã hội là gì (SAA)?

Tại sao lại sử dụng SAA 
trong dự án Dự án Tăng 
cường khả năng tiếp cận 
thông tin dành cho phụ 
nữ dân tộc thiểu số 
(“Informed to 
Influence” - I2I)
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đều dựa trên tiền trình với các bước Suy Ngẫm – Đối Thoại và Hành Động. 

Thành viên nhóm VSLA và Chồng hay người nam giới trong gia đình được 

mời tham dự các buổi sinh hoạt này để thông qua đó họ tự tin hơn trong 

giao tiếp với các cán bộ truyền thông, trong việc đưa ra các mong đợi tiếp 

cận thông tin và cũng không kém phần quan trọng là nam giới – phụ nữ tôn 

trọng và hỗ trợ lẫn trợ nhau thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

Vai trò của những người sẽ tham gia các hoạt động trong sách hướng dẫn 

này là: 

1. Các thành viên câu lạc bộ VSLA: Tham gia vào các buổi sinh hoạt 

như là một phần hoạt động của VSLA. Mời chồng/ các thành viên 

nam giới khác trong gia đình họ tham gia các hoạt động bao gồm 

cả phụ nữ và nam giới.

2. Chồng/thành viên nam giới khác trong gia đình của thành viên 

VSLA: Tham gia vào các buổi sinh hoạt trong đó có yêu cầu tham 

dự của thành viên VSLA và chồng hay người thân trong gia đình. 

Hỗ trợ các thành viên VSLA tham gia vào các hoạt động khác của 

dự án I2I. 

3. Trưởng các CLB VSLA: Dùng các hướng dẫn trong cuốn cẩm nang 

này để thúc đẩy các buổi sinh hoạt với thành viên VSLA và chồng 

hay người thân trong gia đình của họ. Trao đổi với cán bộ đối tác 

của dự án I2I về những yêu cầu và điều kiện hỗ trợ phụ nữ tiếp cận 

tốt các thông tin mà họ rút ra được từ các buổi sinh hoạt. 

4. Thành viên NorthNet: Hỗ trợ trưởng nhóm VSLA thực hiện các 

hoạt động trong cuốn cẩm nang này. Báo cáo tiến độ và những 

thay đổi thông qua cơ chế báo cáo định kỳ cho CARE. 

5. CARE: Hỗ trợ các thành viên NorthNet và các trưởng nhóm VSLA 

trong việc thực hiện các hoạt động trong cuốn cẩm nang này. Đưa 

ra gợi ý và hướng dẫn nếu có vấn đề phát sinh.

Ai sử dụng cuốn cẩm 
nang này trong dự án I2I? 
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AI? 

Hướng dẫn này được thiết kế để các trưởng nhóm VSLA và thành viên 

NorthNet dùng để hướng dẫn các buổi sinh hoạt với các thành viên nhóm 

VSLA và chồng họ/thành viên nam giới khác trong gia đình họ. 

KHI NÀO? 

Hướng dẫn này nên được sử dụng sau khi các nhóm VSLA được thành lập. 

Các nội dung sinh hoạt trong cẩm nang này nên được tổ chức trong các 

cuộc họp VSLA hai tháng một lần. Các nội dung sinh hoạt trong cuốn cẩm 

nang này nên được tổ chức sau hoạt động tiết kiệm và cho vay của các 

nhóm VSLA. Đối với các hoạt động cần có sự tham gia của nam giới, thì 

nam giới nên tham gia hoạt động đó sau khi đã họp VSLA xong.

LINH HOẠT? 

Các nhóm VSLA mới được thành lập trong dự án I2I nên tiến hành tất cả 

các hoạt động trong cẩm nang này lần lượt theo đúng thứ tự đã trình bày. 

Nhóm VSLA nào đã triển khai một số nội dung SAA rồi có thể chọn những 

hoạt động tự nguyện nào họ muốn triển khai. Mỗi hoạt động sẽ được nêu 

rõ xem đó là hoạt động bắt buộc đối với tất cả các nhóm hoặc tự nguyện 

cho các nhóm hiện tại.

Cách sử dụng cẩm nang này? 
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Các buổi sinh hoạt hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin trong dự án I2I

Buổi Chủ đề thảo luận Người tham gia Hoạt động Trang 

1 Xây dựng ước mơ Thành viên VSLA (chỉ phụ nữ) Xây dựng ước mơ 5

2 Có sự hỗ trợ của nam giới Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình

Giới thiệu chồng/thành 
viên nam giới trong gia 
đình bạn về dự án

12

3
Phân tích nguyên nhân gốc rễ 
về các rào cản cản trở phụ nữ 
tiếp cận thông tin 

Thành viên VSLA (chỉ phụ nữ) Cây vấn đề 21

4 Hiểu sự liên hệ giữa các vai trò 
giới và tiếp cận thông tin 

Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình Hộp công cụ giới 29

5 Khám phá niềm tin Thành viên VSLA (chỉ phụ nữ) Bình chọn với chân của 
bạn 36

6 Tác động của việc phụ nữ tiếp 
cận thông tin 

Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình Kể chuyện 44

7 Suy ngẫm - Phân công lao 
động trong gia đình

Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình

Suy ngẫm về phân công 
lao động trong gia đình 51

8
Đối thoại và lập kế hoạch 
hành động - Phân công lao 
động trong gia đình

Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình

Đối thoại về phân công 
lao động trong gia đình 60

9 Suy ngẫm – Quyết định trong 
gia đình 

Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình

Suy ngẫm về ra quyết 
định trong gia đình 68

10
Đối thoại và lập kế hoạch 
hành động – Quyết định trong 
gia đình

Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình

Đối thoại về ra quyết 
định trong gia đình 76

11 Thực hành giao tiếp Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình Học cách lắng nghe 83

12 Chia sẻ điều đã thay đổi trong 
chu kỳ dự án

Thành viên VSLA và thành 
viên nam giới trong gia đình Trong bể cá 91
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Tạo một sơ đồ tầm nhìn là một công cụ để đảm bảo rằng dự án đang hướng 

đến những mục tiêu có ý nghĩa với những người tham gia. Tạo ra một sơ 

đồ tầm nhìn cũng giúp các thành viên trong nhóm có một công cụ để thực 

hành xác lập các mục tiêu và theo dõi chúng trong suốt quá trình thực hiện 

dự án - điều này tự bản thân nó có thể là một quá trình nâng quyền. 

BƯỚC 1. Giải thích rằng trong bài tập này, chúng ta sẽ có cơ hội khám phá 

những ước mơ và kế hoạch của chúng ta , những gì chúng ta hình dung cho 

nhóm của chúng ta và cho chính mình. 

BƯỚC 2. Yêu cầu người tham gia nhắm mắt lại và hình dung một tương 

lai trong 5 hoặc 10 năm tới. 

Yêu cầu họ suy nghĩ về những thay đổi quan trọng nhất họ muốn có. 

Yêu cầu họ suy nghĩ về những: 

• Thay đổi mà “chị” mong muốn sẽ thấy cho chính bản thân của chị

• Thay đổi mà “chị” mong muốn sẽ thấy trong nhóm VSLA của chị

• Những thay đổi mà “chị” mong muốn sẽ thấy trong mối quan hệ của 

chị với những người khác (trong cộng đồng và/hoặc trong gia đình) 

Xây dựng ước mơ BUỔI 1

Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên của VSLA (chỉ dành cho phụ nữ)

Mục tiêu Để khám phá mong đợi thay đổi của phụ nữ 

Thời gian 1 giờ

Các tài liệu Bảng lật và bút viết bảng, hoặc thẻ màu và kéo để làm các biểu tượng 
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BƯỚC 3. Yêu cầu người tham gia mở mắt và cho họ 20 phút để vẽ bức 

tranh tương lai mà họ đã hình dung ra. Dán các bức tranh lên bảng để mọi 

người có thể nhìn thấy; sắp xếp theo nhóm các câu hỏi trên. (Nếu nhóm nào 

không thể vẽ được ước mơ thì có thể viết lại hoặc nói ra trước nhóm lớn).

BƯỚC 4. Mời tất các các chị đứng gần bảng xem qua các mơ ước và hướng 

dẫn thảo luận về những khát vọng, với các câu hỏi sau: 

• Những thay đổi mong muốn cho chính bản thân các chị là những 

thay đổi nào? Điều đó đóng góp gì cho cuộc sống các chị? 

• Có những thay đổi nào mong muốn cho nhóm các chị ở đây? Điều 

đó đóng góp gì cho cuộc sống các chị? 

• Những thay đổi nào các chị mong muốn trong mối quan hệ với 

những người khác? Điều đó đóng góp gì cho cuộc sống của các 

chị? 

• Trong 3 nhóm thay đổi này thì những thay đổi nào là quan trọng 

nhất đối với các chị? Tại sao? 

Tiếp tục hỏi theo từng nhóm ước mơ: 

• Có những khó khăn/thách thức hay rào cản nào trong việc đạt 

được các ước mơ này của các chị không? Đó là những gì? 

• Để đạt được các ước mơ này, các chị cần được hỗ trợ những gì cho 

chính bản thân mình? 

Lưu ý:

Ước mơ là những mong muốn có thể đạt được trong một khoảng thời 

gian nhất định nào đó. Khác với mơ mộng là những ước muốn xa vời 

và khó thực hiện được 
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Hiểu biết chung về dự án và việc yêu cầu nam giới hỗ trợ phụ nữ tham gia 

là chìa khóa để thực hiện các mục tiêu của dự án.

BƯỚC 1. Giới thiệu: Chào mừng chồng/thành viên gia đình là nam giới 

và mời họ tự giới thiệu. Trình bày các quy tắc cơ bản mà nhóm VSLA đã đề ra. 

Bước này các nhóm tự xây dựng theo kinh nghiệm của mình tuy nhiên cần 

lưu ý tổ chức việc chào đón chồng hoặc một nam giới trong gia đình của các 

thành viên nhóm VSLA thật trang trọng và vui vẻ, giúp nam giới có cảm giác 

hứng thú để tiếp tục tham gia vào các buổi sau này. 

 

BƯỚC 2. Khởi động:  Yêu cầu mọi người trong nhóm xếp thành một 

vòng tròn, tay nắm tay. Giải thích rằng “chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm 

với một trò chơi có chút thách thức. Vòng tròn của chúng ta sẽ đại diện 

cho một bức tường bảo vệ. Bên trong vòng tròn, chúng ta cần một người 

tình nguyện, người đó sẽ đi bộ một cách an toàn, thoải mái trong lúc bịt 

kín mắt.” 

Giới thiệu chồng/thành viên nam giới 
trong gia đình bạn về Dự ánBUỔI 2

Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên VSLA và chồng/thành viên nam giới trong gia đình họ

Mục tiêu

Giới thiệu chồng / các thành viên nam giới trong gia đình để họ hiểu dự án và hiểu 
họ sẽ được khuyến khích tham gia thế nào và hỗ trợ các thành viên của VSLA như 
thế nào.

Thực hành tích cực lắng nghe và thúc đẩy hỗ trợ cho sự tham gia của phụ nữ vào 
chương trình

Thời gian 45 phút

Các tài liệu
Các câu hỏi / đố vui về dự án

Thẻ màu  
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Mời người tình nguyện đứng ở giữa vòng tròn và giải thích rằng: “Sau khi bịt 

mắt lại, bạn sẽ bắt đầu di chuyển trong vòng tròn và cố gắng tìm đến được 

một vị trí trống, không có người đứng “gọi là cổng” để ra khỏi vòng tròn; 

Yêu cầu người tình nguyện di chuyển với hai tay để sau lưng và không dùng 

để sờ soạng, còn các thành viên nhóm sẽ đón bạn một cách nhẹ nhàng và 

chỉ dùng lời nói để hướng dẫn người tình nguyện theo một hướng nào đó 

để tìm đến được “cổng ra”. Nhóm sẽ bảo đảm rằng người tình nguyện cảm 

thấy an toàn khi di chuyển”.

Mời những người tình nguyện khác lần lượt bịt mắt đi trong vòng tròn.

Nhắc lại quy tắc: không có ai cười hoặc pha trò cười khi người tình 

nguyện đang trải nghiệm. 

Cám ơn những người tình nguyện và vẫn giữ cho nhóm đứng thành vòng 

tròn như cũ để tiếp tục phần thảo luận chung.

Hỏi từng người tình nguyện:

• Bạn đã có những cảm giác gì khi di chuyển mà bị bịt mắt? (lo lắng, 

an toàn)

• Bạn cảm thấy thế nào khi được dẫn dắt bởi những người khác? (tin 

tưởng/thiếu niềm tin; sợ nghe sai/hướng dẫn sai v.v.)

• Bạn có nhận xét gì về sự hướng dẫn của những người trong nhóm? 

(cụ thể/không cụ thể; rõ ràng/không rõ ràng v.v.) 

Hỏi nhóm:

• Bạn cảm thấy thế nào khi hướng dẫn người khác? Chúng ta đã làm 

gì để tạo ra một không gian an toàn/tin tưởng cho người được 

hướng dẫn?

• Rút kinh nghiệm từ trò chơi này, khi trong nhóm VSLA có thành 

viên cần được hướng dẫn, chúng ta có thể làm gì để việc hướng 

dẫn hiệu quả và thành viên đó cảm thấy thoải mái? (ví dụ như lắng 

nghe lẫn nhau, không đánh giá nhau, tôn trọng, không chia sẻ bí 

mật mà mọi người chia sẻ trong nhóm với người khác, tham gia tự 
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nguyện, quyền không phải chia sẻ/ phát biểu khi bạn không cảm 

thấy thoải mái, v.v.).

• Cùng vỗ tay cám ơn mọi người đã tham gia trò chơi để kết thúc 

bước 2 và chuyển sang bước 3 dưới đây.

BƯỚC 3. Câu đố tìm hiểu về dự án I2I: Hỏi các câu hỏi sau đây về 

dự án. Mời nam giới trả lời, và sau đó mời phụ nữ chia sẻ kiến thức của họ 

để bổ sung các thông tin thiếu:

• Các anh có biết VSLA là gì không? Là tên viết tắt của “nhóm cổ 

phần tài chính tự quản” 

• Các anh có biết bao lâu thì nhóm VSLA sẽ họp 1 lần không? mỗi 

tháng một lần, mỗi tháng hai lần (câu trả lời đúng sẽ tuỳ theo 

từng nhóm)

• Các anh có biết mục đích dự án I2I là gì không? (tăng cường tiếp 

cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số)

• Có ai biết Dự án I2I sẽ kéo dài bao lâu không? (đến cuối năm 2020 

sẽ kết thúc) 

• Các anh có biết trách nhiệm của các chị thành viên nhóm là gì 

không? (- dự họp đầy đủ - tham gia các buổi sinh hoạt nâng cao 

năng lực tiếp cận thông tin – hỗ trợ các phụ nữ ngoài nhóm có 

được thông tin tốt nhất) 

• Các anh có biết các thành viên nhóm VSLA sẽ học những gì không? 

(kỹ năng phân tích các vấn đề tác động đến việc tiếp cận thông 

tin của phụ nữ - Kỹ năng giao tiếp hiệu quả) 

• Các anh có biết vai trò của nam giới trong dự án này là gì không? 

(tham gia học tập, nâng cao nhận thức xã hội và hỗ trợ phụ nữ 

tiếp cận thông tin hiệu quả) Tại sao cần nam giới hỗ trợ phụ nữ 

trong dự án này? Thúc đẩy bình đẳng giới trong tiếp cận thông tin. 
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BƯỚC 4. Hỗ trợ lẫn nhau: 

Chia thành các nhóm nam giới và phụ nữ riêng. Giải thích rằng phụ nữ cần 

sự hỗ trợ của nam giới và gia đình để có thể tham gia tốt nhất vào dự án này. 

Giao cho mỗi nhóm một số tấm thẻ màu để ghi lại ý kiến của nhóm. Mỗi ý 

kiến viết chữ lớn trên một tấm thẻ màu. 

Viết sẵn câu hỏi thảo luận nhóm sau đây trên tấm thẻ màu và giao cho từng 

nhóm để thảo luận:

• Nhóm nữ: Yêu cầu phụ nữ lập danh sách nhóm những việc hoặc 

giải pháp mà các chị mong đợi chồng hỗ trợ để tham gia tốt vào 

hoạt động dự án I2I (ví dụ: chăm sóc con cái hoặc làm việc nhà khi 

phụ nữ đi họp) 

• Nhóm nam: Yêu cầu nam giới đưa ra một danh sách nhóm những 

Đưa ra thông tin chính xác để bổ sung/đính chính các thông tin chưa chính xác của người tham gia, giải thích:

• Dự án này nhằm giúp phụ nữ tiếp cận thông tin về các chương trình, chính sách và luật pháp của 

chính phủ. Điều này sẽ giúp phụ nữ có thể quyết định những vấn đề quan trọng đối với họ và gia 

đình họ. 

• Các nhóm VSLA sẽ được sử dụng như 1 nơi để phụ nữ học hỏi những điều mới mẻ và có thể tương 

tác với chính quyền. 

• Các hoạt động tiết kiệm và cho vay trong nhóm VSLA cũng sẽ cho phép các thành viên và gia đình 

của họ tiếp cận với khoản vay và sẽ giúp họ tiết kiệm tiền. 

• Các trưởng nhóm VSLA và các thành viên khác trong nhóm (nếu quan tâm) sẽ học các kỹ năng mới 

để họ có thể đại diện cho các thành viên trong nhóm của họ khi thảo luận với chính quyền. 

• Hầu hết các nhóm VSLA sẽ họp một hoặc hai lần mỗi tháng, tùy thuộc vào nội quy của mỗi nhóm. 

• Mặc dù hầu hết các thành viên của VSLA là phụ nữ, nam giới sẽ được mời tham dự một số cuộc họp. 

Các nhóm VSLA cũng sẽ tạo ra một không gian an toàn để nam giới và phụ nữ thảo luận các vấn đề 

và hiểu quan điểm của nhau. 

• Cũng sẽ có những hoạt động vui với sự tham gia của cả cộng đồng, gồm cả các nhà lãnh đạo và 

chính quyền địa phương.



việc hay những cách mà họ có thể hỗ trợ để vợ mình tham gia tốt 

vào các hoạt động dự án I2I (ví dụ: lắng nghe những gợi ý của phụ 

nữ dựa trên thông tin họ học trong dự án, chia sẻ việc nhà để vợ 

có thời gian tham gia họp hay học tập v.v) 

Sau khi các nhóm đã hoàn thành, đề nghị từng nhóm cử đại diện chia sẻ lại. 

Mời nhóm nữ chia sẻ trước, sau đó đến nhóm nam. Dán các tấm thẻ trên 

bảng theo nhóm nam và nữ riêng sau đó hỏi các câu hỏi sau để thảo luận 

chung: 

• Các điều kể trong bảng của phụ nữ có giống với bảng của nam giới 

không? 

• Có những điểm nào phụ nữ mong đợi mà nhóm nam giới đã có 

đưa ra để hỗ trợ? Điểm nào chưa có? Có khó khăn thách thức nào 

với nam giới khi thực hiện các hỗ trợ đối với phụ nữ không? 

• Có điều gì làm bạn ngạc nhiên trong những mong đợi này? 

• Bạn đã học được gì từ buổi học này? Điều đó có thể giúp bạn thế 

nào trong cuộc sống và các mối quan hệ? 

BƯỚC 5. Cám ơn những người tham gia đã tạo ra một không gian an toàn 

và nhắc lại với họ về thời gian của cuộc họp sau. 
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Thông thường, các chương trình giải quyết các triệu chứng của vấn đề, thay 

vì giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Kết quả là vấn đề vẫn tiếp tục diễn ra. 

Thực hành dùng cây vấn đề để phân tích nguyên nhân của vấn đề phụ nữ 

thiếu thông tin. 

BƯỚC 1. Chào mừng người tham gia và giải thích mục đích của công cụ này 

như đã nêu trong phần cơ sở bài học.  

Cây vấn đề BUỔI 3

Cơ sở bài học

Người tham dự Thành viên của VSLA 

Mục tiêu Để hiểu được nguyên nhân gốc rễ và hậu quả của việc phụ nữ thiếu tiếp cận thông tin 

Thời gian 1 giờ

Các tài liệu Bảng lật và bút viết bảng
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BƯỚC 2. Trên bảng lật, vẽ một cây to (nên vẽ trước khi bắt đầu buổi sinh 

hoạt). Trong thân cây, viết ra vấn đề cần tìm hiểu - “Phụ nữ khó tiếp cận 

thông tin”. Phần cành cây viết “hậu quả” và phần rễ cây viết “nguyên nhân”. 

Đảm bảo rằng cả những phụ nữ không biết đọc cũng hiểu những gì được 

viết trên thân cây.

Chia thành 2 nhóm (nếu đông thì chia thành 4 nhóm) và giao cho một nhóm 

thảo luận về những nguyên nhân và một nhóm thảo luận về hậu quả của 

vấn đề. Mỗi nhóm phải có ít nhất một thành viên biết đọc và viết. Giải thích 

hoạt động với người tham gia.

Viết câu hỏi thảo luận trên tấm thẻ hoặc giấy a4 vào đưa cho từng nhóm để 

nhớ nội dung trong quá trình thảo luận nhóm:

• Nhóm Nguyên nhân: “Hãy cho biết các lý do tại sao phụ nữ khó 

tiếp cận thông tin”

• Nhóm Hậu quả: “Hãy cho biết khi phụ nữ khó tiếp cận thông tin sẽ 

ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của các chị” 

Phát mỗi nhóm một số tấm thẻ màu (nhóm nguyên nhân màu khác với 

nhóm hậu quả). Yêu cầu các nhóm viết lại mỗi nguyên nhân hay hậu quả 

trên một tấm thẻ màu. Viết chữ lớn.

Ví dụ, nguyên nhân có thể bao gồm: 

• Phụ nữ không tham dự các cuộc họp nơi thông tin được chia sẻ

• Phụ nữ không nói tiếng Kinh nên không thể hiểu được người bên ngoài nói gì

• Phụ nữ ít khi ra khỏi thôn nên họ không thể gặp những người khác có thông tin 

• Thông tin viết trong các tài liệu khó hiểu 

• Đàn ông không chia sẻ thông tin mà họ học được từ người khác
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BƯỚC 3. Các nhóm trình bày kết quả của nhóm. Dán các thẻ 
vào phần rễ và vào các nhánh của cây thành một bức tranh: 

Sau đó hướng dẫn phần thảo luận chung với các câu hỏi sau:

Nguyên nhân:

• Còn nguyên nhân nào khác ảnh hưởng đến tiếp cận thông tin của 

phụ nữ nữa không?

• Trong các nguyên nhân này thì nguyên nhân nào là quan trọng 

nhất đối với các chị? Tại sao?

• Các nguyên nhân này có thể khắc phục được không? Khắc phục 

như thế nào?

Hậu quả:

• Còn có hậu quả nào gây khó khăn tiếp cận thông tin với các chị 

nữa không?

• Trong các hậu quả này thì hậu quả nào ảnh hưởng nghiêm trọng 

nhất đến cuộc sống của các chị? Tại sao?

Xác định các hậu quả. Người hướng dẫn có thể chọn các chủ đề phù hợp nhất từ danh sách này: 

• Giáo dục 

• Sức khỏe 

• Thu nhập hộ gia đình 

• Ra quyết định trong cộng đồng 

Ví dụ, ảnh hưởng có thể gồm: 

• Phụ nữ không biết cách cải tiến thực hành sản xuất 

• Phụ nữ không biết về những chính sách của chính phủ mà có thể giúp gia đình họ

• Phụ nữ không thể ra những quyết định quan trọng
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• Gia đình các chị có bị ảnh hưởng bởi những hậu quả này không? 

ảnh hưởng như thế nào?

Câu hỏi chung:

• Các chị cảm thấy thế nào sau khi thực hiện bài tập phân tích 

nguyên nhân và hậu quả của vấn đề khó tiếp cận thông tin của phụ 

nữ này? (Cần tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của nhóm 

và trong cộng đồng để nâng cao nhận thức cho chính mình – chủ 

động thảo luận với chồng để được tham gia các hoạt động trong 

cộng đồng như học tập hay hội họp – mời gọi nam giới tham gia 

vào dự án để sẳn sàng hỗ trợ phụ nữ v.v) 

BƯỚC 4. Kết thúc

Cám ơn các chị đã tham gia sôi nỗi hoạt động này. Thông báo thời gian cuộc 

họp lần sau.  
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Thảo luận về những ý tưởng về việc phụ nữ và nam giới phải hành xử như 

thế nào để tác động tới vai trò và trách nhiệm của họ, gồm cả việc tiếp cận 

thông tin và tham gia các cuộc họp cộng đồng. 

 

BƯỚC 1. Giới thiệu hoạt động
Giải thích, “Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các tác động (có lợi 

và bất lợi) của những khuôn mẫu mà gia đình, cộng đồng xã hội mong muốn 

chúng ta thể hiện khi chúng ta là phụ nữ hay nam giới”. 

Chia người tham gia thành nhóm nam và nữ riêng biệt. 

BƯỚC 2. Bên trong hộp: Yêu cầu mỗi nhóm vẽ một hình vuông cỡ vừa 

trên bảng lật. Vẽ hình một người phụ nữ “điển hình” (nhóm nữ) hoặc người 

đàn ông “điển hình” (nhóm nam) vào trong hộp. Tranh vẽ của họ nên thể 

hiện những đặc điểm chính của một phụ nữ/đàn ông “điển hình”, ví dụ: 

• Phụ nữ: Nấu ăn ngon; chăm sóc con cái; kết hôn trước một độ 

tuổi nhất định; có ít nhất một con/con trai; xinh đẹp; giữ trinh tiết 

trước khi kết hôn; không cãi lại chồng mình trước đông người; v.v. 

• Đàn ông: Có học thức; chủ gia đình; uống rượu; có con/con trai; 

Hộp công cụ giới BUỔI 4

Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên của VSLA và chồng/thành viên nam giới khác trong gia đình họ

Mục tiêu Để hiểu được nguyên nhân gốc rễ và hậu quả của việc phụ nữ thiếu tiếp cận thông tin 

Thời gian
Để xác định và phân tích các vai trò, hành vi và các chuẩn mực điển hình của nam 
giới và phụ nữ trong cộng đồng, cách thức chúng được duy trì, và làm thế nào để 
thay đổi chúng

Các tài liệu Bảng lật và bút viết bảng



khỏe mạnh; kiểm soát vợ; tham gia các sự kiện cộng đồng; đi ra 

khỏi thôn; v.v.

Lưu ý: 

“Điển hình” là đề cập đến hình thức như ăn mặc, đi đứng và cử chỉ 

hành động và việc làm của phụ nữ hay nam giới mà được cộng đồng 

hay xã hội nơi những người này sinh sống chấp nhận

BƯỚC 3. Bên ngoài hộp: Bên ngoài hộp này, yêu cầu nhóm phụ nữ vẽ 

một phụ nữ “không điển hình” và nhóm nam vẽ một người đàn ông “không 

điển hình”. Những hình ảnh này nên cho thấy người phụ nữ và nam giới 

không tuân theo các đặc điểm mong muốn được vẽ bên trong hộp. Ví dụ: 

• Phụ nữ: Ăn mặc như đàn ông; tóc ngắn; có quan hệ tình dục trước 

hôn nhân; nói to hoặc phát biểu trước công chúng; hút thuốc và 

uống rượu; đi ra ngoài vào ban đêm; v.v. 

• Đàn ông: Khóc; nghe lời vợ; yếu; nói nhỏ nhẹ; nấu nướng, lấy nước 

hoặc làm các việc nhà khác, v.v. 

BƯỚC 4. Trình bày: Yêu cầu các nhóm trình bày các hộp của nhóm mình. 

Cho người/nhóm khác cơ hội đặt câu hỏi hoặc chia sẻ quan sát của họ. 

BƯỚC 5. Thảo luận: Sau phần trình bày, hãy thảo luận với các câu hỏi 

thảo luận sau: 

• Vai trò và kỳ vọng của phụ nữ và nam giới ở trong bảng trình bày 

của các nhóm này là gì? Chúng giống hay khác nhau? Tại sao lại có 

sự khác biệt này? 

• Những kỳ vọng này có lợi gì cho nam giới? Có lợi gì cho phụ nữ?

• Những kỳ vọng này có gây bất lợi gì cho nam giới? Gây bất lợi gì cho 

phụ nữ? Có gì khác nhau giữa nam giới và phụ nữ không?

• Những vai trò và những mong đợi này ảnh hưởng như thế nào đến 

sự tiếp cận thông tin của phụ nữ? Ví dụ: 
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• Ảnh hưởng ra sao đến khả năng phụ nữ tham dự các cuộc họp 

cung cấp thông tin?

• Ảnh hưởng đến khả năng đọc tài liệu của phụ nữ như thế nào?

• Ảnh hưởng đến khả năng của phụ nữ học những thứ mới từ những 

người bên ngoài làng như thế nào? 

• Có điều gì bạn muốn thay đổi không? Tại sao? Chúng ta có nên 

giữ ai đó trong hộp không? (hoặc có nên “xây chiếc hộp giới” cho 

chúng ta hoặc cho người khác không?) 

BƯỚC 6. Kết thúc: Cảm ơn những người tham gia vì những đóng góp 

của họ, và tổng kết với những điểm chính sau:

• Các bức tường của chiếc hộp này không phải xây bằng gạch, nên 

chúng có thể thay đổi (xóa bỏ nó) và thực sự thì hộp giới cũng đang 

thay đổi theo thời gian; ví dụ, kỳ vọng của phụ nữ và nam giới hiện 

nay  đã khác với những kỳ vọng này từ thời cha mẹ chúng ta.

Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt nhóm VSLA/LARC 31
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Phụ nữ thường có niềm tin về vai trò của mình trong gia đình và trong xã 

hội – việc theo đuổi những niềm tin đó phần nào đã ngăn cản họ tận dụng 

những cơ hội có thể cải thiện cuộc sống của họ. Hoạt động này giúp phụ 

nữ nhận diện và khám phá một số niềm tin này. 

BƯỚC 1. Giải thích mục đích của công cụ: “Trong hoạt động này 

chúng ta sẽ chia sẻ những ý kiến   khác nhau của chúng ta về việc tiếp cận 

thông tin và tham gia các cuộc họp trong cộng đồng. Điều quan trọng là 

chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau và không đánh giá, không cắt lời hoặc 

nhạo báng/giễu cợt với những quan điểm/ý kiến của người khác.” 

Đặt thẻ ĐỒNG Ý  (J) / KHÔNG ĐỒNG Ý (L) ở hai đầu đối diện của phòng, 

để mọi người có thể nhìn thấy chúng và có đủ không gian để mọi người có 

thể di chuyển sang 1 trong 2 đầu căn phòng. 

BƯỚC 2. Các quan điểm: Đọc từng quan điểm từ danh sách bên dưới. 

Di chuyển để thể hiện quan điểm 
(Bình chọn bằng chân)BUỔI 5

Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên VSLA

Mục tiêu Xác định và phản ánh các chuẩn mực giới ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ 
vào các cuộc họp cộng đồng.

Thời gian 45 phút

Các tài liệu Các biểu tượng ‘đồng ý’ (Mặt Cười) J và ‘không đồng ý’ (Mặt Buồn) L
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Yêu cầu người tham gia suy ngẫm trong yên lặng (không thảo luận với nhau) 

về ý kiến   riêng của họ với quan điểm được đọc, và sau đó di chuyển về phía 

có thẻ đại diện cho ý kiến của họ (Đồng ý/Không đồng ý). Hãy đảm bảo lại 

với họ rằng không có câu trả lời nào đúng hay sai cả! 

BƯỚC 3. Sau khi tất cả người tham gia đã di chuyển, yêu cầu họ thảo luận 

với những người đứng cạnh họ về lý do tại sao họ đồng ý hoặc không đồng ý. 

Sau đó hỏi cả nhóm lớn: 

• Có ai muốn chia sẻ với nhóm kia vì sao chị đồng ý hay không đồng 

ý? Dành thời gian đủ để nghe được ý kiến của cả hai nhóm đồng ý 

và không đồng ý. Sau đó hỏi tiếp một vài chị trong nhóm đồng ý và 

vài chị trong nhóm không đồng ý:

• Chị cảm thấy thế nào khi ở trong nhóm chị mà họ đã chọn? 

BƯỚC 4. Tiếp tục, đọc quan điểm/câu tiếp theo. Tiếp tục thực hiện bước 

2-3 cho đến khi tất cả các câu/quan điểm đã được đọc. 

BƯỚC 5. Thảo luận: Sử dụng các câu hỏi sau để thảo luận lần cuối: 

• Chị đã học được gì mới từ cuộc thảo luận này? Có điều gì làm chị 

ngạc nhiên không? 

• Theo chị việc tiếp cận thông tin có ảnh hưởng thế nào đến khả 

năng ra quyết định của phụ nữ và nam giới trong gia đình? Trong 

cộng đồng? 

• Cuộc thảo luận này có làm chị nào trong chúng ta ở đây thay đổi 

hiểu biết về sự tham gia của phụ nữ trong các cuộc họp cộng đồng 

không? 

 

BƯỚC 6. Kết thúc: Cảm ơn những người tham gia vì những đóng góp 

của họ, và tổng kết với những điểm chính sau:

• Giá trị và thái độ của chúng ta không “đúng hay sai”. Đôi khi không 
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dễ để chúng ta biết mình cảm thấy thế nào. 

• Ngay cả với những người có vẻ giống chúng ta và chúng ta tôn 

trọng họ thì họ cũng có thể có những ý kiến   hay quan điểm   khác 

chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ tôn trọng những sự khác biệt này 

và phải hiểu tại sao chúng ta lại có khác biệt như vậy. 

• Chấp nhận sự khác biệt! Bài tập này cho thấy mặc dù chúng ta có 

thể có những ý tưởng và niềm tin khác nhau trong cùng 1 nhóm 

này, chúng ta vẫn có thể cùng tồn tại một cách hòa bình và tôn 

trọng nhau.

Lưu ý cho người điều hành: 

Đôi khi mọi người sẽ tranh luận trong hoạt động này. Người điều hành 

phải sẵn sàng can thiệp nếu cuộc thảo luận trở nên căng thẳng.

Danh sách các quan điểm: (Có thể chọn một số trong các quan điểm sau đây để thảo luận và sắp xếp 
theo thứ tự nào mà anh chị thấy phù hợp)

• Tham dự các cuộc họp cộng đồng là việc của đàn ông. 

• Tiếp cận được nhiều các thông tin cũng quan trọng đối với phụ nữ. 

• Đàn ông là chủ hộ, vì vậy họ nên đưa ra các quyết định quan trọng về gia đình.

• Nam giới tiếp nhận và xử lý thông tin không tốt hơn phụ nữ. 

• Thông tin được chia sẻ trong các cuộc họp cộng đồng rất quan trọng đối với các chị và gia đình các chị.
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Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và cộng đồng của họ, nhưng 

khả năng đóng góp của họ bị hạn chế bởi thực tế là họ thường không có 

thông tin về những điều như các dịch vụ của chính phủ hoặc các chính sách 

có thể hỗ trợ họ, những người có thể giúp họ hay điều đang xảy ra trong thế 

giới xung quanh họ. 

Việc tiếp cận thông tin của phụ nữ bị hạn chế bởi nhiều thứ, bao gồm khối 

lượng công việc lớn họ đảm nhận từ trong gia đình cho đến ngoài đồng 

ruộng,  họ khó có thể đi ra ngoài thôn; trong thực tế thường đàn ông đại 

diện cho gia đình trong các cuộc họp, và đôi khi phụ nữ không thể đọc 

thông tin được viết trong các văn bản. 

Nghiên cứu tình huống này để tìm hiểu một số thách thức thường xảy ra và 

cho phép người tham gia đưa ra các giải pháp tiềm năng cho ngôi làng hư 

cấu này - và cho chính cộng đồng của họ.

BƯỚC 1. Giới thiệu: Giải thích cho những người tham gia rằng bạn sẽ 

đọc một câu chuyện và sau đó hỏi ý kiến   của họ.

Đọc câu chuyện: 

Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên của VSLA và chồng/thành viên nam giới khác trong gia đình họ

Mục tiêu Hiểu được hậu quả của việc phụ nữ thiếu tiếp cận thông tin 

Thời gian 45 phút

Các tài liệu Không

Kể chuyệnBUỔI 6
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“Ngày xưa có một ngôi làng làm nông, ở đây cả phụ nữ và nam giới 

trồng hoa màu và có sử dụng hoá chất. Gần đây, những người đàn ông 

đã bắt đầu rời ngôi làng để ra ngoài làm việc, khiến phụ nữ phải đảm 

đương hầu hết công việc đồng áng. 

Trong làng này, phòng Nông nghiệp và một số tổ chức phi chính phủ đã 

tổ chức nhóm phụ nữ thành các nhóm. Một nhóm tín dụng hỗ trợ phụ 

nữ có được khoản vay nhỏ. Những người phụ nữ trong làng rất phấn 

khởi về những sáng kiến   này cũng như về việc họ có cơ hội học những 

thứ mới để cải thiện đời sống gia đình.” 

(Lưu ý cho người điều hành: sẽ hiệu quả hơn nếu câu chuyện trên 

được nhớ (thuộc) và kể lại) 

BƯỚC 2. Đọc kịch bản: Dừng lại và giải thích với người tham gia rằng 

chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ một hộ gia đình trong ngôi làng này xem điều gì đã 

xảy ra. Đọc to câu chuyện sau đây (cũng có thể tổ chức hoạt động sắm vai 

với câu chuyện này). 

Nghiên cứu tình huống: Chuyện của Oanh

Oanh nghe nói rằng sẽ có một cuộc họp về một chương trình mới của chính phủ để hỗ trợ các hộ gia đình 
muốn trồng rau sạch mà không dùng hóa chất để cung cấp cho thị trường. Oanh thực sự muốn tham dự 
cuộc họp bởi vì cô nghe nói rằng giá rau sạch cao hơn nhiều và cô chắc chắn rằng thu nhập của gia đình 
có thể tăng lên nếu họ thay đổi cách sản xuất. 

Mặc dù chồng của Oanh thường là người tham dự những cuộc họp như thế này, nhưng anh ấy hiếm khi 
chia sẻ với Oanh những điều anh ấy học được, và sau khi họp trở về thì thường đã say!  Oanh cảm thấy 
chán nản vì điều này, cô chắc chắn rằng cô có thể cải thiện cuộc sống của gia đình nếu cô biết nhiều hơn 
về những chương trình hỗ trợ của chính phủ để giúp đỡ các gia đình dân tộc thiểu số như gia đình cô. 

Oanh nói với chồng là cô muốn đi cùng anh đến buổi họp, nhưng anh không đồng ý. Anh ấy vẫn đi tham 
dự cuộc họp như trước, và vẫn trở về trong cơn say. Khi Oanh hỏi chồng những gì anh ta đã học được về 
sự hỗ trợ của chính phủ về rau sạch, anh chỉ quát cô và không chia sẻ gì. Oanh không còn cách nào khác 
ngoài việc tiếp tục sản xuất theo cách cũ và thu nhập của gia đình không hề tăng lên.
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BƯỚC 3. Nếu tổ chức sắm vai thì sau khi kết thúc hãy hỏi các câu hỏi sau 

đây để chắc chắn mọi người hiểu giống nhau về câu chuyện:

• Trong câu chuyện gồm có những nhân vật nào? Họ là gì của nhau? 

• Chuyện gì đã xảy ra với họ? 

Hướng dẫn thảo luận chung với những câu hỏi gợi ý sau:

(Câu hỏi phân tích câu chuyện)

• Người vợ có mong đợi gì? Chị ấy đã làm gì đã thực hiện mong đợi 

đó? Chị ấy có thực hiện được không? Tại sao vậy?

• Theo anh chị thì tình hình kinh tế của gia đình này có cải thiện 

được trong thời gian tới không? Vì sao?

(Câu hỏi liên hệ đến cộng đồng)

• Câu chuyện của gia đình này có xảy ra trong cộng đồng của chúng 

ta không?   

• Các gia đình đó hiện đang giải quyết chuyện này như thế nào? 

• Chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình này? 

• Việc phụ nữ có nhiều thông tin hơn giúp thay đổi tình hình thế 

nào? 

BƯỚC 4. Giải pháp cho thôn: Yêu cầu các thành viên nghĩ đến một 

kịch bản tốt hơn cho phụ nữ trong làng và đưa ra kịch bản lý tưởng. 
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Công việc trong gia đình thường được phân công dựa trên các chuẩn mực, 

tập quán và trong các buổi thảo luận trước cũng đã chỉ ra rằng gánh nặng 

công việc gia đình cũng là rào cản đối với phụ nữ trong việc tiếp cận các 

thông tin họ cần. 

Việc suy ngẫm về phân công lao động đối với cả nam giới và phụ nữ là cơ sở 

quan trọng giúp cho họ có thể học hỏi và thay đổi, góp phần hướng tới mục 

tiêu mà dự án I2I đề ra. 

Các tiêu chí sau đây cần được triệt để sử dụng khi hướng dẫn buổi thảo 

luận này:

• Không chỉ trích nam giới và phụ nữ về tất cả những thực hành 

hiện tại của họ.

• Không tạo ra sự sợ hãi về việc nam giới sẽ bị mất quyền lực.

• Tôn trọng các giá trị và quan điểm trái ngược nhau.

• Áp dụng tiến trình suy ngẫm, đối thoại, học hỏi nhau và cùng. 

nhau tạo ra thay đổi tích cực trong tất cả mọi hoạt động. 

BƯỚC 1. Tìm hiểu thực trạng: Nam giới và phụ nữ cùng tham gia                      

với nhau.

Suy ngẫm về phân công lao động 
trong gia đình BUỔI 7

Cơ sở bài học

Người tham dự Thành viên của VSLA và chồng/thành viên khác trong gia đình của họ

Mục tiêu Những người tham gia thảo luận nhìn nhận giá trị của tất cả các công việc và sẵn sàng 
làm những việc không theo quan điểm truyền thống.

Thời gian 1 giờ

Các tài liệu
Bộ tranh ảnh về các loại công việc mà nam giới và phụ nữ thường làm

Giấy A0, bút viết

Các bước thực hiện
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Người điều hành giới thiệu bộ tranh, sau đó trải bộ tranh trên nền nhà 

(nếu đông người có thể sử dụng hai hoặc ba bộ tranh). Yêu cầu mỗi người 

chọn ra ba bức ảnh miêu tả công việc mình thường làm.

Mỗi người không bắt buộc phải chọn đủ ba bức ảnh, nếu không thấy 

ảnh mô tả công việc mình hay làm thì tự viết tên công việc đó ra thẻ 

màu. Yêu cầu vẫn có 3 bức ảnh/thẻ về 3 công việc thường làm.

Sau khi chọn xong, người hướng dẫn yêu cầu lớp chia thành hai nhóm 

riêng: nhóm nam và nhóm nữ và giao cho mỗi nhóm tờ giấy A0 đã kẻ sẵn 

nội dung sau đây:

Giải thích ý nhĩa từng cột và yêu cầu từng người dán các tấm thẻ công việc 

mình chọn vào đúng từng cột tương ứng.

BƯỚC 2. Khám phá sự khác biệt 

Yêu cầu hai nhóm nam, nữ dán 2 bảng kết quả trên tường, đặt gần nhau. 

Dành thời gian cho người tham gia quan sát kết quả của cả hai nhóm. Thảo 

luận các câu hỏi sau:

• Khi chọn các tấm thẻ và dán thẻ vào các ô trên bảng, anh chị có 

gặp khó khăn gì không? Đó là gì?

• Nhìn vào bảng kết quả nhóm nữ, anh chị thấy những việc 

thường làm của phụ nữ là gì? 

• Nhìn vào bảng kết quả của nam giới, anh chị thấy những việc 

thường làm của nam giới là gì? 

• Các phân công công việc nam và nữ như vậy có giống với phân 

công trong cộng đồng anh chị đang sinh sống không? 

Việc tạo ra thu nhập Việc nhà và chăm sóc người thân Việc của cộng đồng và dòng họ
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• Anh chị có nhận thấy sự khác biệt lớn nào trong phân công 

công việc của nam giới và phụ nữ trong hai bảng kết qủa này 

không? Đó là gì?  

• Hỏi nhóm nam: Việc phân công công việc nam nữ theo hai bảng 

kết quả này có gây ra sự thiệt thòi nào cho nam giới không? Là gì?

•  Hỏi nhóm nữ: Việc phân công công việc nam nữ theo hai bảng 

kết quả này có gây ra thiệt thòi nào cho phụ nữ không? Là gì? 

• Hỏi nhóm nữ: Các chị có thể làm những công việc mà nhóm 

nam thường làm không? (chỉ vào những việc trên bảng của 

nam mà nữ không chọn và thảo luận từng việc xem việc nào 

làm được, việc nào không, tại sao?) 

• Hỏi nhóm nam: Các anh có thể làm những công việc mà nhóm 

phụ nữ thường làm không? (chỉ vào những việc trên bảng của 

nam mà nữ không chọn và thảo luận từng việc nào làm được, 

việc nào không, tại sao?) 

BƯỚC 3: Suy ngẫm

Yêu cầu nhóm nam chọn một số tấm thẻ trên bảng kết quả của phụ nữ mà 

nhóm nam ít hoặc chưa làm.

Ngược lại cũng yêu cầu nhóm nữ chọn trên bảng kết quả của nam giới các 

tấm thẻ công việc mà nữ ít hoặc chưa làm. 

Hai nhóm nam và nữ ngồi thảo luận riêng.  

Các câu hỏi thảo luận của nhóm:

Những điều gì đã ngăn cản chúng ta thực hiện các công việc này? Chúng 

ta có thể làm gì hoặc cần hỗ trợ gì, hỗ trợ như thế nào để vượt qua những 

ngăn cản đó?

Chỉ thảo luận và không trình bày.
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BƯỚC 4. Đúc kết nội dung

Phụ nữ và nam giới hiện tại đang phải làm nhiều công việc mà cộng đồng 

và xã hội cho là phù hợp với họ. Tuy nhiên, nữ giới cũng như nam giới đều 

có thể có những khả năng và sở thích làm những việc không như xã hội và 

cộng đồng đã gán cho họ. Để gia đình và xã hội cùng phát triển thì mỗi cá 

nhân cần được phát huy hết năng lực và sở thích của mình. Vậy nên không 

nên hạn chế nam giới và phụ nữ làm những việc trước đây họ chưa từng 

làm. Và điều này cũng liên quan đến một trong những thách thức của phụ 

nữ trong việc tiếp cận thông tin mà dự án đang mong đợi cải thiện cho họ. 
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BƯỚC 5. Hành động – Thách thức bản thân

Yêu cầu người tham gia ngồi vào vị trí. Dành 2 phút để hồi tưởng (nghĩ lại/

nhớ lại) lại những gì đã trao đổi trong buổi này. 

Sau đó yêu cầu từng người nghĩ về những việc mình chưa hoặc ít làm hoặc 

không được làm, và nghĩ họ có thể/sẽ làm những việc đó nhiều hơn trong 

những ngày tới đây. 

Đưa cho mỗi người một tờ giấy để họ viết hoặc vẽ các việc đó ra. Viết xong 

yêu cầu mỗi người tự gấp tờ giấy lại một cách trân trọng và cất giữ tờ giấy 

mang về nhà để thực hiện và nói với người tham gia rằng chúng ta sẽ gặp 

lại sau 1 tháng nữa và hy vọng chúng ta sẽ được chia sẻ về kết quả mà mỗi 

người chúng ta đã tự đặt ra hôm nay.

BƯỚC 6. Kết thúc. Cám ơn các thành viên đã tham dự và chia sẻ ý kiến 

trong buổi gặp ngày hôm nay. Thông báo cuộc làm việc kế tiếp và kết thúc. 
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Buổi gặp mặt này tiếp tục phần thách thức và chia sẻ về phân công lao động 

trong gia đình giữa nam giới và phụ nữ.

Cảm xúc về sự hiểu biết và chia sẻ sẽ được khai thác trong không gian an 

toàn và thân thiện, người tham gia qua đó cảm nhận được giá trị của sự 

thay đổi và hy vọng đó sẽ là nguồn động lực khích lệ cho quyết định tự 

chuyển đổi của mỗi người. Phần này sẽ trao đổi về các khó khăn và nhu cầu, 

kể cả các biện pháp động viên tinh thần, tăng cường sự cam kết và các điều 

kiện vật chất hỗ trợ để mỗi người tự thay đổi.

Chào mừng các cặp vợ chồng đến tham dự buổi sinh hoạt lần thứ 8. Hỏi 

xem mọi người còn nhớ trong buổi sinh hoạt lần trước chúng ta có cam kết 

gì không? Mời ai đó nhắc lại xem cam kết là gì? (làm một số việc ít làm, đã 

viết trên giấy). Hỏi mọi người đã nhớ lại những cam kết sẽ làm và  đã viết 

vào giấy mang về nhà trong sinh hoạt trước chưa? Xin hãy nhớ lại.

Đối thoại về phân công lao động trong 
gia đình. BUỔI 8

Cơ sở bài học

Người tham dự Thành viên của VSLA và chồng/thành viên khác trong gia đình của họ

Mục tiêu Các cặp vợ chồng có cơ hội thảo luận về việc phân công lao động hiện tại và bàn 
cách thay đổi trong tương lai

Thời gian 1 giờ

Các tài liệu

• Chuẩn bị cho mỗi cặp vợ chồng 2 tờ giấy A4

• Bút dạ, bút bi/chì màu, băng dính giấy

• 2 tờ giấy A1 ghi yêu cầu công việc của nhóm nam và nhóm nữ (trong bước 1)
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BƯỚC 1. Vẽ tranh mô tả những thay đổi của vợ/chồng mình 

Chuẩn bị: Viết các nội dung dưới đây vào bảng giấy và đặt ở hai góc phòng, 

một cho nhóm nam và một cho nhóm nữ. 

• Nhóm nam giới: Hãy mô tả lại sự thay đổi của vợ hay người thân 

mình sau buổi sinh hoạt lần trước bằng cách vẽ các hành động/

công việc mà chị ấy đã làm, không cần phải vẽ đẹp, chỉ cần một 

biểu tượng nào đó thể hiện hành động là được. Mỗi thay đổi vẽ 

trên một tấm thẻ nhỏ.

• Nhóm nữ giới: Hãy mô tả lại sự thay đổi của chồng hay người thân 

của mình sau buổi sinh hoạt lần trước bằng cách vẽ các hành 

động/công việc mà anh ấy đã làm, không cần phải vẽ đẹp, chỉ cần 

một biểu tượng nào đó thể hiện hành động là được. Mỗi thay đổi 

vẽ trên một tấm thẻ nhỏ.

Đề nghị mọi người chia ra nhóm nam nữ riêng và đi về hướng đặt bảng giấy 

của nhóm mình và làm theo hướng dẫn trong bảng giấy. Nhóm trưởng và 

nhóm phó VSLA/VSLA chia ra để làm việc với hai nhóm nam nữ riêng.

Cung cấp thẻ giấy và bút để vẽ, giấy màu khác nhau giữa nam và nữ. Cần 

bảo đảm rằng hai nhóm nam và nữ không trao đổi với nhau.

BƯỚC 2.

Giữ nguyên hai nhóm nam, nữ làm việc riêng ở hai nơi trong phòng. Sau khi 

đã vẽ xong, đề nghị mỗi người tìm một người trong nhóm mình để giải thích 

ý nghĩa công việc mà mình đã vẽ trong các bức tranh công việc. 

Sau khi đã trao đổi trong nhóm xong, Hướng dẫn cách vẽ các biểu tượng vui, 

buồn, ngạc nhiên, thích thú, yêu, khóc…. Và yêu cầu mỗi người tự vẽ cảm 

Các bước thực hiện
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nhận của mình bằng biểu tượng này vào từng bức tranh công việc đã vẽ sau 

đó dán tất cả lên một tờ giấy lớn.

Lưu ý với người điều hành: 
Người điều hành cần giải thích kỹ đây chỉ là biểu tượng thể hiện cảm 

xúc và những cảm xúc này không nhất thiết phải gắn với sự thay đổi. Ví 

dụ: vợ hoặc chồng không có gì thay đổi, nhưng mọi người vẫn có thể 

chọn biểu tượng bình thường hoặc là khóc hoặc là ngạc nhiên. Người 

tham gia có thể chọn nhiều biểu tượng cảm xúc chứ không nhất thiết 

chỉ có một biểu tượng.

BƯỚC 3. Chia sẻ cảm xúc

• Yêu cầu hai nhóm đổi chỗ cho nhau, nhóm nam sẽ đến xem các 

công việc phụ nữ đã vẽ về những gì họ đã làm trong tháng vừa 

qua. Ngược lại, nhóm nữ cũng đến xem các bức tranh nhóm nam 

vẽ.

• Sau khi quan sát, yêu cần mỗi người hãy tìm và chọn và giữ lấy 

những bức tranh nào mà họ nghĩ đó là do chồng/vợ hay người 

thân đã vẽ về những thay đổi mà họ đã thực hiện theo cam kết 

trong lần sinh hoạt trước. 

• Sau khi đã chọn được bức vẽ, yêu cầu hai nhóm đứng đối diện 

nhau theo đúng cặp vợ chồng và cùng giơ bức tranh mình đã lựa 

chọn. Hai bên kiểm tra xem đã đúng bức tranh mình vẽ chưa? Nếu 

chưa thì tìm lại và chuyển đúng về cho vợ hoặc chồng mình. 

• Khi đã chọn đúng bức vẽ, yêu cầu từng cặp vợ chồng thể hiện lại 

cảm xúc mà mình đã vẽ trên bức tranh bằng hành động (có thể ôm 

nhau, hôn nhau, bắt tay nhau...).

Lưu ý với người điều hành: 
Khi được yêu cầu chia sẻ cảm xúc, có người không biết diễn tả lại như 

thế nào, ít có người có chia sẻ sâu. Mặc dù hoạt động này cũng mất 

khá nhiều thời gian, người điều hành cần đảm bảo là tất cả các cặp vợ 

chồng đều phải chia sẻ với nhau.
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BƯỚC 4. Đối thoại

Yêu cầu các cặp vợ chồng/người thân ngồi theo từng cặp gần nhau. 

Hỏi xem có cặp gia đình nào sẳn sàng chia sẻ cho cả nhóm biết theo những 

nội dung sau:

• Cảm giác của mình như thế nào khi vợ hay chồng hay người thân 

của mình đã làm những việc mà trước đây họ ít làm?

• Những khó khăn/ thách thức nào mà anh hay chị đã gặp phải khi 

thực hiện các công việc mới này và anh hay chị đã làm gì để vượt 

qua nó? Vợ hay chồng hay người thâm anh chị có giúp đỡ giúp gì?

• Anh hay chị có ý định duy trì tiếp tục làm những công việc mới này 

trong thời tới không? Tại sao? Và anh hay chị có cần sự giúp đỡ gì 

của những người thân trong gia đình để làm được các việc này?

BƯỚC 5. Kết thúc

Xây dựng giao ước mới sau buổi sinh hoạt: Mỗi người được phát một tấm 

thẻ và ghi lên đó các việc mới mà mình sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới. 

Gấp lại và cất giữ cẩn thận để mang về nhà thực hiện.

Cám ơn các thành viên đã đến tham dự và chia sẻ. Kết thúc và hẹn gặp lại 

sau 1 tháng.
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Việc ra quyết định ở gia đình cũng có cùng bối cảnh với Phân công lao động. 

Khi gia đình thực hành việc ra quyết định lấy mô hình nam giới làm chủ gia 

đình sẽ là một rào cản lớn cho phụ nữ tiếp cận thông tin. Buổi thảo luận 9 

và 10 tạo cơ hội để nam giới và phụ nữ có được hiểu biết tốt hơn và cùng 

nhau chia sẻ các cơ hội/ thông tin trong bối cảnh phát triển.

BƯỚC 1. 

Chia sẻ nội dung chính của cuộc gặp mặt hôm nay với tất cả người tham gia. 

Nói với người tham gia rằng họ sẽ cùng tham gia vào một hoạt động thú vị đó 

là hoạt động sắm vai, kêu gọi họ tham gia tích cực vào hoạt động này.

Người điều hành in một trong hai tình huống ở bên dưới mục này thành hai 

bản. Mời hai người 1 nam và 1 nữ tình nguyện tham gia sắm vai, người nam 

đóng vai nữ và ngược lại người nữ đóng vai nam. 

Mỗi người tình nguyện được phát một tờ giấy ghi yêu cầu về vai diễn của 

mình, sắp xếp đủ thời gian để từng người đọc hiểu về tình huống và yêu cầu 

vai diễn của mình. Người hướng dẫn có thể giải thích thêm hoặc hướng dẫn 

cụ thể hơn để người tình nguyện sắm vai yên tâm thực hành. 

Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên của VSLA và chồng/thành viên khác trong gia đình của họ

Mục tiêu Những người tham gia hiểu được những rào cản khiến phụ nữ khó có thể tham gia thực 
sự vào việc ra quyết định trong gia đình

Thời gian 1 giờ

Các tài liệu In sẵn một số tình huống sắm vai và hướng dẫn thực hiện cho những người tham gia

In sẵn bài tập về nhà để phát cho những người tham gia thảo luận

Suy ngẫm về ra quyết định trong gia đình BUỔI 9
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Anh chị hãy diễn lại cảnh hai vợ chồng trao đổi với nhau về việc có nên gieo 

mạ theo phương pháp mới không. Người sắm vai vợ phải dùng mọi lý lẽ để 

thuyết phục chồng. Người sắm vai chồng phải sử dụng mọi lý lẽ và quyền 

hạn để bảo vệ ý kiến của mình. Kết thúc là vợ phải nghe theo chồng.

Tình huống 1

Vợ chồng nhà chị Hoa, anh Ban ở bản Rừng Xanh, xã Mường Phăng có diện tích lúa 400m2. Việc trồng 
lúa mang lại nguồn lương thực chính cho gia đình. Thế nhưng, năm ngoái gia đình gặp khó khăn do vụ 
rét đầu năm kéo dài khiến cho mạ cứ gieo lên thì bị chết. Anh chị đã phải gieo lại lần thứ 3 thì lúa mới 
sống được. Việc gieo muộn khiến cho cây lúa cho năng suất thấp (35 tạ/ha). Đồng thời lúa vụ hè thu 
cũng bị đẩy lùi khiến cho năng suất cũng bị thấp kém (30 tạ/ha). Để khắc phục hậu quả này, dự án ACIS 
đã tổ chức Hội thảo lập kịch bản khí hậu có sự tham gia (PSP). Hôm đó anh Ban không đi họp mà chỉ có 
chị Hoa đi tham dự hội thảo. Về nhà chia sẻ với chồng về cách làm mới và đề nghị nhà mình nên gieo 
mạ trên ruộng phủ túi ni-lông   (tránh rét) để sau này cấy theo lời khuyên của cán bộ khuyến nông. Anh 
Ban không đồng ý vì chưa bao giờ anh thấy ai làm như vậy nên cảm thấy ngại và khó được thuyết phục. 

Tình huống 2

Nhà chị Mỳ - anh Mẩy có một đàn lợn, vừa bán được hơn 30 triệu đồng. Chị Mỳ muốn dùng số tiền này 
mua một con trâu để phát triển sản xuất, trả tiền học phí cho con và mua một chiếc vòng bạc cho mình. 
Tuy nhiên anh Mẩy muốn dùng tiền để mua một chiếc xe máy mới cho bằng anh em vì xung quanh ai 
cũng có xe máy. Chị Mỳ là người chủ yếu chăm lợn trong khi anh Mẩy là người đem lợn đi bán và cầm 
tiền về. Vì vậy ai cũng cho rằng mình là người có tiếng nói mạnh hơn trong việc quyết định mục đích sử 
dụng tiền vào việc gì.

Hãy diễn lại cảnh hai vợ chồng chị Mỳ và anh Mẩy trao đổi về mục đích sử 

dụng số tiền bán lợn. Mỗi người phải dùng mọi lý lẽ để bảo vệ ý định của 

mình. Nhưng cuối cùng, chồng vẫn là người giành phần thắng. 
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BƯỚC 2.

Người hướng dẫn thông báo với cả nhóm rằng chúng ta sẽ cùng xem một 

đoạn đóng vai và đề nghị cả nhóm tập trung theo dõi câu chuyện.

Sắp xếp vị trí để hai người tình nguyện thực hành vai diễn của mình sao cho 

mọi nguời đều có thể quan sát và nghe được rõ lời thoại. 

Người hướng dẫn cũng tập trung quan sát sắm vai và sẵn sàng “dừng” vai 

diễn khi đến cao trào hoặc diễn viên đã hết ý tưởng cho vai diễn của họ. 

Giúp hai diễn viên thoát vai diễn bằng lời cám ơn và vài câu hỏi về cảm nghĩ 

của họ về vai diễn. Sau đó hướng dẫn thảo luận chung với các câu hỏi gợi 

ý sau đây:

• Vở diễn vừa xem có những nhân vật nào? Chuyện gì đã xảy ra giữa 

họ?

• Anh chị có nhận xét gì về kết cục của vở diễn?

• Kết cục giống như vở diễn có xảy ra trong cuộc sống thực tế không? 

Có phổ biến không?

• Theo anh/chị, tại sao tiếng nói của người phụ nữ yếu thế hơn 

chồng? Điều này có thể ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu thúc đẩy 

phụ nữ tiếp cận thông tin?

BƯỚC 3. Chia sẻ trải nghiệm cá nhân: Thảo luận chung với những câu 

hỏi sau:

• Người hướng dẫn yêu cầu một vài người chia sẻ lại câu chuyện họ 

đã trải qua và cảm xúc khi đó của họ.

• Để cả hai vợ chồng cùng cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong việc ra 

quyết định thì chúng ta cần phải làm gì? 

• Nếu muốn phụ nữ tham gia nhiều hơn vào việc bàn bạc và ra quyết 

định thì cần những yếu tố gì?
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Lưu ý với người điều hành: 

Nhấn mạnh với người tham gia rằng không phải lúc nào ý kiến của 

chúng ta cũng phải được chấp nhận. Điều quan trọng để có sự hài hòa 

là vợ chồng cần biết lắng nghe nhau, chia sẻ thông tin kiến thức với 

nhau, mỗi người thỏa hiệp và nhường nhau một chút v.v.).    

BƯỚC 4. Kết thúc: Cám ơn sự tham gia và chia sẻ của những người 

tham gia. Hẹn người tham gia sẽ gặp lại nhau sau 1 tháng. 
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Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên của VSLA và chồng/thành viên khác trong gia đình của họ

Mục tiêu

Hai vợ chồng hoặc các thành viên trong gia đình có cơ hội cùng bàn bạc với nhau trong 
quá trình ra quyết định.

Hai vợ chồng hoặc các thành viên trong gia đình hiểu được tầm quan trọng của việc tôn 
trọng và lắng nghe những nhu cầu và mối quan tâm khác nhau.

Thời gian 1 giờ

Các tài liệu In sẵn câu hỏi hướng dẫn thảo luận ở bước 1

BUỔI 10

Buổi gặp này tiếp tục với nội dung ra quyết định trong gia đình giữa nam 

giới và phụ nữ. 

Chào mừng các gia đình đến tham gia buổi sinh hoạt.

BƯỚC 1. Chia sẻ giữa các gia đình

Các cặp vợ chồng đứng gần nhau và dành thời gian để từng cặp vợ chồng 

nhớ lại trong cuộc sống của họ đã có lần nào họ bất đồng ý kiến với nhau về 

vấn đề nào đó; Hai vợ chồng cùng nhau nhớ lại lần đó đã xảy ra như thế nào 

bằng các câu hỏi gợi như sau:

Người hướng dẫn viết sẳn phần hướng dẫn thảo luận lên giấy to và treo lên 

tường cho mọi người cùng thấy rõ.

• Vấn đề mà anh chị bất đồng ý kiến là vấn đề gì? 

• Lúc đó ý kiến của vợ là gì? Vợ đã dùng những cách gì/nói gì/nói thế 

nào để thuyết phục chồng nghe theo mình?

• Và lúc đó ý kiến của chồng là gì? Chồng đã dùng những cách gì/nói 

gì/nói thế nào để thuyết phục vợ nghe theo mình?

Đối thoại về ra quyết định trong gia đình
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• Cuối cùng vấn đề được vợ chồng giải quyết thế nào?

Sau khi cặp vợ chồng/người thân đã nhớ lại được câu chuyện thì yêu cầu họ 

chọn một đôi vợ chồng khác trong nhóm để cùng trò chuyện. 

Sau khi chọn được đôi vợ chồng khác, yêu cầu lần lượt từng cặp sẽ kể lại cho 

cặp kia câu chuyện mà hai vợ chồng mình đang thảo luận dựa theo những 

điểm chính đã ghi trên bảng. 

BƯỚC 2. Thảo luận chung

Mời các cặp vợ chồng trở về ghế ngồi gần nhau thành vòng tròn. Hướng dẫn 

thảo luận để chia sẻ các kinh nghiệm giải quyết bất đồng cùa các gia đình.

Mời một số cặp vợ chồng chia sẻ lại cả nhóm về kinh nghiệm mà cặp vợ và 

chồng kia  đã làm khi họ có mâu thuẫn hay bất đồng ý kiến. 

Thảo luận chung:

• Anh, chị nhận xét gì về phần chia sẻ của các gia đình? Có điểm gì 

thú vị và mới không? 

• Anh chị học được gì từ những câu chuyện của các gia đình? Nên làm 

gì và không nên làm gì khi có bất đồng ý kiến xảy ra trong gia đình? 

• Cảm giác của mọi người thế nào khi có bất đồng ý kiến xảy ra? Anh 

chị có muốn thấy không khí như vậy trong gia đình không?

Nói với người tham gia rằng chúng ta vừa được các gia đình chia sẻ các kinh 

nghiệm giải quyết khi có bất đồng ý kiến trong gia đình, những gì nên làm 

và những gì không làm. Hỏi: 

• Những cách này anh chị có thể áp dụng được không? 

• Anh chị nào có thể tóm tắt xem để giải quyết mâu thuẫn thì ta 

dựa trên nguyên tắc nào?  (Yêu thương – tôn trọng nhau – Thông 

cảm – chia sẻ)
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Lưu ý cho người điều hành: 

Người điều hành có thể đề cập đến những yếu tố như tôn trọng, tin 

tưởng, tình yêu (thảo luận ở bước 1). Ví dụ như người phụ nữ biết rằng 

người thân, chị em trong nhóm sẵn sàng chia sẻ động viên mỗi khi họ 

cần giúp đỡ, người phụ nữ cần có thông tin và kiến thức tốt về vấn đề 

cần thảo luận, tự tin với chính mình v.v. Người điều hành lưu ý cần yêu 

cầu cả nam và nữ cùng phát biểu.

BƯỚC 3. Khám phá tình yêu: Người hướng dẫn trình bày yêu cầu 

hoạt động “từng đôi vợ chồng ngồi thoải mái, đối diện nhau, nhìn vào mắt 

nhau càng lâu càng tốt” chỉ dừng lại khi có hiệu lệnh của người hướng dẫn 

(sau ít nhất 5 phút).

Điều hành thảo luận chung với những câu hỏi sau:

• Anh, chị cảm thấy như thế nào khi được yêu cầu làm theo hoạt 

động này (khó thực hiện, ngại ngùng, ngạc nhiên, dễ chịu, thích 

thú v.v.)?

• Anh, chị cảm thấy như thế nào sau khi làm xong hoạt động này? 

Tại sao?

Lưu ý cho người điều hành: 

Người điều hành nhấn mạnh đến tình yêu, sự tôn trọng và tin tưởng 

nhau, khẳng định đó là yếu tố làm nên hạnh phúc. 

BƯỚC 4. Kết thúc: Cám ơn mọi người đã tham dự và đóng góp tích 

cực cho buổi gặp mặt này và thông tin cho mọi người biết về thời gian địa 

điểm cho cuộc gặp lần kế tiếp.
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Trong các nhóm hoặc trong một hộ gia đình, tiếng nói của một người có 

được lắng nghe hay không thường phụ thuộc vào giới tính/giới, địa vị và 

tuổi tác của người đó. Khi ý kiến của một người không được lắng nghe, họ 

có thể trở nên nản lòng, hoặc họ có thể bắt đầu tin rằng ý kiến   của họ không 

quan trọng. Giao tiếp tốt có vai trò rất quan trọng khi làm việc nhóm, để xây 

dựng mối quan hệ hài hòa và cùng nhau ra quyết định. Lắng nghe tích cực 

là một kỹ năng giao tiếp cần thực hành để dần cải thiện. 

BƯỚC 1. Chia người tham gia thành các nhóm 3 người. Yêu cầu người 

tham gia suy nghĩ về khoảng thời gian bạn đã cảm thấy rất hạnh phúc. Để 

mỗi nhóm tự quyết định ai là A, B, và C: 

• A là người kể chuyện 

• B là người nghe 

• C là người quan sát 

A sẽ kể câu chuyện của mình, B nghe và C quan sát xem người nghe đã thể 

hiện sự lắng nghe như thế nào (thái độ/cử chỉ/hành động). Yêu cầu người 

kể chuyện bắt đầu.

Học cách lắng nghe BUỔI 11

Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên của VSLA và chồng / thành viên khác trong gia đình của họ 

Mục tiêu Minh họa và thực hành kỹ năng lắng nghe tích cực để cải thiện giao tiếp và hiểu biết; 
phản ánh về sự ảnh hưởng của giới đến việc tiếng nói của ai được lắng nghe

Thời gian 1 giờ

Các tài liệu Không
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BƯỚC 2. 

• Lần thứ nhất, yêu cầu người nghe B thể hiện sự thờ ơ không quan 

tâm đến câu chuyện của người kể A. Người C quan sát để ý xem 

người nghe đã thể hiện sự thờ ơ của họ như thế nào.

• Sau vài phút cho dừng lại và hỏi cảm giác của những người kể A 

xem họ cảm thấy thế nào? Sau đó hỏi những người quan sát xem 

người nghe đã thể hiện sự thờ ơ không lắng nghe như thế nào?

• Lần thứ hai, lần này yêu cầu người nghe B cố gắng thể hiện sự 

quan tâm của họ đến câu chuyện của người kể A, và người C cũng 

quan sát xem lần này người nghe đã thể hiện lắng nghe như thế 

nào.

• Sau vài phút thì dừng lại và hỏi cảm giác của người kể A xem lần 

này họ cảm thấy thế nào? Sau đó hỏi người quan sát C xem những 

người nghe lần này họ đã thể hiện lắng nghe như thế nào?

Một số câu hỏi gợi ý sử dụng để hỏi người quan sát B về kỹ năng lắng nghe 

trong cả hai lần thực hành kể chuyện:

• Làm thế nào bạn biết rằng B đang lắng nghe? 

• Làm thế nào bạn có thể biết được khi nào B ngừng nghe? 

• Họ đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể/có cử chỉ nào để chứng tỏ rằng họ 

đang chú ý lắng nghe (hoặc đang không lắng nghe)? 

Hỏi những người kể chuyện: 

• Bạn cảm thấy thế nào khi họ lắng nghe (hoặc không lắng nghe 

bạn)? 

• Điều đó đã khiến bạn thay đổi cách kể chuyện thế nào?

BƯỚC 3. Thảo luận với cả nhóm lớn, yêu cầu người tham gia suy nghĩ về 

những kinh nghiệm của họ: 

• Bạn đã gặp những tình huống như thế này chưa? Chuyện gì đã xảy 

ra? Bạn đã phản ứng như thế nào? 

• Làm thế nào để bạn biết là mọi người trong gia đình bạn đang lắng 

nghe nhau? 
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• Làm thế nào để bạn biết là mọi người đang lắng nghe tích cực 

trong các cuộc họp cộng đồng? 

• Chúng ta có thể làm gì để đảm bảo rằng tiếng nói của mọi người 

đều được lắng nghe (trong nhà, hoặc trong một nhóm)? 

BƯỚC 4. Giải thích và thảo luận: Người nói sử dụng toàn bộ cơ thể để 

nói. Vì vậy, chúng ta cần lắng nghe bằng cả cơ thể: đầu, trái tim, tay và chân. 

• Lắng nghe bằng đầu của chúng ta: nghĩa là cởi mở, không phán xét 

và thể hiện quan tâm. 

• Lắng nghe bằng trái tim của chúng ta: nghĩa là đặt mình vào quan 

điểm của người kia. 

• Lắng nghe bằng tay, chân: nghĩa là sử dụng ngôn ngữ cơ thể để chú 

ý đến người nói. 

BƯỚC 5. Yêu cầu người tham gia trở lại các nhóm 3 người. Một người nói 

và một người nghe ngồi đối diện nhau, và thứ ba là người quan sát. Người 

nói có 2 phút để nói về một dự tính nào đó của họ cho tương lai. Người 

nghe phải lắng nghe và không cắt ngang. Sau 2 phút, hãy nói “dừng lại” và 

yêu cầu người nghe lặp lại những gì người nói đã nói. Hỏi các người quan 

sát: 

• Người nghe có tóm tắt chính xác không? Người nghe đã phản ánh 

được những suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc và ý định của người nói chưa?

BƯỚC 6. Tóm tắt các điểm chính về nghe tích cực.

• Lắng nghe là công việc khó khăn;  vì vậy cần phải có cái tai cởi mở 

để lắng nghe ý kiến của người khác.

• Lắng nghe tích cực bằng đầu, trái tim, và cơ thể: lắng nghe những 

suy nghĩ, cảm xúc và ý định.

• Giao tiếp là quá trình truyền và nhận thông tin: cả người nói và 

người nghe đều phải nỗ lực để giao tiếp thành công.
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• Trong gia đình và cộng đồng, ai cũng có những điều quan trọng 

để nói.

• Khi mọi người trong gia đình đều có cơ hội được lắng nghe thì có 

thể ra quyết định tốt hơn.

• Khi chúng ta lắng nghe tích cực các thành viên trong gia đình mình 

tức là chúng ta thể hiện sự tôn trọng và mang lại sự hòa thuận cho 

gia đình mình.

BƯỚC 7. Bài tập về nhà: Thực hành lắng nghe tích cực trong nhà: 

• Hãy lặp lại những gì người khác đã nói. Hãy nghĩ xem bạn có thể lặp 

lại chính xác thông điệp của họ hay không. 

• Chia sẻ những gì bạn đã học được ngày hôm nay với các thành viên 

trong gia đình bạn.
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Bài tập này giúp nam giới và phụ nữ có cơ hội lắng nghe và khuyến khích lẫn 

nhau. Mục đích là để tạo ra diễn đàn bình đẳng cho nam giới và phụ nữ để 

nói, nghe, và được lắng nghe. Buổi sinh hoạt này hướng đến việc nhìn lại 

những kết quả và thách thức sau một thời gian tham gia vào 12 buổi sinh 

hoạt trong nhóm VSLA. 

Nếu có thời gian người hướng dẫn hãy điểm qua những chủ để chính đã 

thảo luận trong 11 buổi trước. 

BƯỚC 1. Chia lớp thành 2 nhóm: nam và nữ    

• Yêu cầu phụ nữ ngồi thành một vòng tròn ở giữa phòng quay 

mặt vào nhau, và các anh nam giới ngồi bên ngoài vòng tròn, mặt 

hướng vào trong vòng tròn.

• Bắt đầu thảo luận bằng cách hỏi phụ nữ các câu hỏi được liệt kê 

dưới đây. Lúc này, các anh chỉ việc ngồi quan sát, lắng nghe những 

gì các chị ở vòng trong nói và các anh tuyệt đối không nói chuyện 

riêng hay trao đổi với nhau. Nói với các anh rằng lượt sau sẽ đến 

phần trao đổi của các anh.

Trong bể cá BUỔI 12

Cơ sở bài học

Các bước thực hiện

Người tham dự Thành viên của VSLA và chồng / thành viên khác trong gia đình của họ

Mục tiêu Chia sẻ trải nghiệm liên quan đến vấn đề giới (vai trò giới) và hiểu rõ hơn và đồng cảm 
với trải nghiệm của người khác giới

Thời gian 1 giờ

Các tài liệu Không
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BƯỚC 2. Thảo luận với Phụ nữ

Một số các câu hướng dẫn trao đổi với các chị phụ nữ ở vòng trong:

• Thông qua việc tham gia vào dự án này, chị đã học được hay đạt 

được điều gì mà chị cảm thấy tự hào nhất?

• Điều khó khăn nhất chị đã trải nghiệm cho đến nay khi là một 

người phụ nữ làm việc với dự án này?

• Chị muốn đàn ông hiểu gì về dự án để  họ có thể hỗ trợ phụ nữ tốt hơn?

• Chị thấy có những thay đổi nào trong gia đình chị không?  Những 

thay đổi đó đã hỗ trợ gì cho chị?

Sau 15-20 phút, yêu cầu nam giới và phụ nữ đổi chỗ. Dẫn dắt thảo luận với 

nam giới, và lần này phụ nữ sẽ nghe và cũng không có bàn luận hay trao 

đổi riêng.

BƯỚC 3. Thảo luận với nam giới

• Anh đã học được gì từ dự án?

• Anh thấy điều gì khó hiểu về dự án?

• Anh có thấy thay đổi gì trong gia đình hoặc cộng đồng của anh 

không? Là gì? Anh cảm thấy thế nào về những thay đổi này?

• Anh có lo ngại gì không? 

• Làm thế nào để nam giới và phụ nữ có thể hỗ trợ và hiểu nhau 

trong dự án?

BƯỚC 4. Thảo luận chung. Mời toàn bộ người tham gia nam và nữ quay 

trở lại ngồi thành vòng tròn để cùng thảo luận. Sử dụng các câu hỏi sau để 

tóm tắt buổi làm việc:

• Bạn cảm thấy thế nào khi chỉ lắng nghe mà không nói?

• Bạn cảm thấy thế nào khi nói và được lắng nghe?

• Điều gì bạn học được (từ các anh nam giới/chị phụ nữ) mà bạn 

thấy ngạc nhiên?
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• Làm thế nào chúng ta có thể tạo cơ hội lắng nghe một cách chăm 

chú và nói chuyện một cách chân thành với vợ/chồng mình và với 

các thành viên khác trong gia đình?

Mời mọi người thể hiện niềm vui mừng của mình bằng cách bắt tay và nói 

lời chúc mừng những người khác. Nói lời chia tay và hẹn gặp lại.
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Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam cảm ơn Liên minh Châu Âu đã tài trợ cho việc 
biên soạn và in ấn tài liệu này. 

Ấn phẩm này thể hiện quan điểm của các tác giả và dưới bất kỳ phương thức nào, những nội dung này đều không 
được xem là phản ánh quan điểm của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.


