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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Ngày 27/03/2010, khóa tập huấn “Truyền thông có sự tham gia và các kỹ năng làm việc nhóm” ñã diễn 
ra dưới sự phối hợp của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng ñồng (Live&Learn) và 
tamhonvietnam.net – dự án ñạt giải Mầm Nhân Ái 2 và nhận ñược tài trợ của FPT. Khóa tập huấn ñã kết 
thúc tốt ñẹp với sự tham gia tích cực của các bạn trẻ là tuyên truyền viên của dự án tamhonvietnam.net ñến 
từ rất nhiều trường học ở Hà Nội. 

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp các bạn tuyên truyền viên (1) Hiểu truyền thông có sự tham gia, 
tầm quan trọng của sự tham gia và các kỹ năng làm việc nhóm (ñiều hành cuộc họp, lắng nghe, phản hồi 
tích cực); (2) Áp dụng các kiến thức về truyền thông có sự tham gia và kỹ năng làm việc nhóm và hoạt ñộng 
dự án tamhonvietnam.net. 

 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

Trước khi bắt ñầu tập huấn, các bạn tham gia ñánh dấu mức ñộ hiểu biết của mình về từng nội dung liên 
quan ñến truyền thông có sự tham gia và các kỹ năng làm việc nhóm. Hoạt ñộng này ñưa ra bức tranh tổng 
thể về mặt bằng kiến thức của các bạn tham gia khóa tập huấn. Kết quả là: khoảng hơn 50% bạn ñã tìm hiểu 
và có kiến thức cơ bản về các nội dung này, trong khi ñó khoảng 20% bạn thấy mình hiểu biết ít về chủ ñề 
này. 

1. Truyền thông có sự tham gia  

Các bạn tham gia cùng ñộng não ñưa ra quan ñiểm, suy nghĩ của mình về khái niệm Truyền thông. ða số 
các bạn cho rằng Truyền thông là sự trao ñổi thông tin giữa người truyền và người nhận. ðể tổng kết, 
hướng dẫn viên ñưa ra khái niệm về truyền thông như sau: “Là quá trình trao ñổi thông tin về những ý 
tưởng, cảm xúc, quan ñiểm, kiến thức và kỹ năng giữa con người với nhau”. 

Sau khi biết khái niệm về truyền thông, các bạn ñược chia thành 02 nhóm ñể tham gia trò chơi “Truyền tin”. 
Trò chơi ñã thể hiện cách truyền thông 01 chiều, thiếu sự tương tác giữa người truyền và người nhận và gây 
ra sự sai lệch về thông tin. Từ ñó, hướng dẫn viên rút ra vai trò của sự tham gia trong truyền thông (hay còn 
gọi là truyền thông 02 chiều) và ñưa ra khái niệm: “Truyền thông có sự tham gia là việc thông tin 2 chiều, 
trong ñó bên truyền tin cố gắng cung cấp thông tin và kêu gọi sự thay ñổi, còn bên nhận thông tin sẽ cung 
cấp một số phản hồi”.  

 

 

 

 

 

Truy�n thông 1 chi�u Truy�n thông 2 chi�u 

• Nói cho tôi � Tôi có thể quên  

• Cho tôi nhìn � Tôi có thể nhớ  

• Cho tôi tham gia � Tôi sẽ hiểu  
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1.1. Mô hình quá trình truyền thông 

Truyền thông là một quá trình diễn ra theo trình tự thời gian, trong ñó phải có các yếu tố thể hiện theo mô 
hình sau: 

 

• Người truyền: là yếu tố mang thông tin tiềm năng và khởi xướng quá trình truyền thông. Người 
truyền là người/nhóm mang nội dung thông tin muốn ñược trao ñổi ñến với người/ nhóm người 
khác. 

• Thông ñiệp: là nội dung thông tin ñược trao ñổi từ người truyền ñến ñối tượng tiếp nhận. 

• Kênh truyền thông: là cách thức ñể chuyển thông ñiệp ñến người nhận. Căn cứ vào tính chất, ñặc 
ñiểm cụ thể, người ta chia kênh truyền thông thành các loại hình khác nhau như  kênh truyền thông 
trực tiếp (giữa các cá nhân: nói chuyện trực tiếp, thảo luận nhóm, hội họp…) và truyền thông gián 
tiếp (truyền thanh, truyền hình, báo, tạp chí, tờ rơi, poster). 

• Người nhận là các cá nhân hay nhóm người tiếp nhận thông ñiệp trong quá trình truyền thông. Hiệu 
quả của truyền thông ñược xem xét trên cơ sở những biến ñổi về nhận thức, thái ñộ và hành vi của 
người nhận. 

• Phản hồi: là phản ứng của người nhận ñối với thông ñiệp truyền thông về những suy nghĩ, thái ñộ, 
hành vi khi nhận thông ñiệp. 

• Nhiễu: là các yếu tố gây ra sự sai lệch thông tin không ñược dự tính trước trong quá trình truyền 
thông. 

 

1.1.1. Kỹ năng trình bày 

ðể truyền thông ñạt hiệu quả cần quan tâm ñến tất cả các yếu tố trong quá trình truyền thông. ðối với yếu tố 
Người truyền: ñể có thể chuyển tải thông tin ñến người nhận một cách tốt nhất, người truyền cần có kỹ năng 
trình bày.  

Cấu trúc một bài trình bày nói chung có thể bao gồm: (1) Giới thiệu bản thân/nhóm; (2) Mục tiêu bài trình 
bày và các nội dung chính; (3) Trình bày các nội dung chính theo trình tự ñã ñề cập; (4) Tóm tắt bài trình 
bày và ñưa ra kết luận; (5) Hỏi – ðáp. 
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Phương pháp trình bày:  

- Ngôn ngữ: tốc ñộ nói vừa phải, chậm rãi, tự tin, thái ñộ nhiệt tình nhưng không quá. Sử dụng từ ngữ 
quen thuộc, dễ hiểu, tránh dùng từ chuyên môn sâu và từ ñịa phương 

- Nhấn mạnh nội dung chính cần lưu ý 

- Cử chỉ: thân thiện, lôi cuốn và ñúng mực  

- Mắt nhìn bao quát, trao ñổi ánh mắt với người nghe như nhau, không ñặc biệt dành cho một người  

- Chọn vị trí ñứng phù hợp ñể nhìn rõ mọi người, nhưng không quá cách biệt  

- Trang phục: không quá nổi bật, tránh nhiều họa tiết 

- Kèm theo các tài liệu, giáo cụ trực quan (tờ rơi, poster, sách mỏng, ...) (nếu có thể) 

 

1.1.2. Thông ñiệp và kênh truyền thông 

Không chỉ dừng lại ở kỹ năng trình bày, thông ñiệp cũng là yếu tố rất quan trọng cần phải lưu ý ñể truyền 
thông hiệu quả. Khi xây dựng và truyền tải thông ñiệp, các nội dung này cần Rõ ràng, cụ thể; Ngắn gọn; 
ðịnh hướng hành ñộng; Phù hợp với ñặc ñiểm tâm lý của người nhận/Liên quan ñến họ; … và người xây 
dựng thông ñiệp nên trả lời ñầy ñủ các câu hỏi sau: “Nội dung thông ñiệp có làm họ quan tâm không?”, 
“Nội dung thông ñiệp thỏa mãn nhu cầu thiết thực nào ñó của ñối tượng không?”.  

Thông ñiệp có thể ñược chuyển tải qua kênh truyền thông, có thể là kênh trực tiếp (nói chuyện mặt ñối mặt, 
thảo luận, hội họp, …) hoặc kênh gián tiếp (tờ rơi, poster, tranh lật, …) 

 

1.2. Bài tập nhóm 

Sau khi các bạn nắm ñược nội dung về truyền thông có sự tham gia và 
các yếu tố trong mô hình quá trình truyền thông, các bạn ñược chia 
thành 03 nhóm ñể thảo luận bài tập mang tên “Thế giới sắp ngập lụt”. 
Thông qua bài tập này, các bạn thể hiện khả năng làm việc nhóm và 
luyện tập kỹ năng trình bày. ðể nhận ñịnh về cách làm việc nhóm của 
các bạn, mỗi nhóm có một người tình nguyện làm quan sát viên ghi 
chép những nhận xét về cách làm việc của nhóm ñó cũng như hành vi, 
vai trò của tất cả mọi người trong nhóm.  

Theo nhận xét của các quan sát viên, các bạn tham gia thảo luận rất tích cực và ñều ñóng góp ý kiến cho bài 
tập nhóm. Phương pháp thảo luận của các bạn khá ña dạng, có nhóm trong khi thảo luận có một số bạn ñóng 
vai trò như thủ lĩnh nhóm, ñưa ra các ñịnh hướng và dẫn dắt cuộc thảo luận, có nhóm lại thể hiện sự bình 
ñẳng, ñưa ra quyết ñịnh dựa trên phương pháp biểu quyết của tất cả thành viên trong nhóm. 

Từ bài tập này, các bạn ñưa ra nhận xét về kỹ năng trình bày và cùng rút kinh nghiệm về cách làm việc 
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nhóm. Sau ñây là kết quả: 

 Ưu ñiểm Nhược ñiểm 

Nhóm 1 - Giới thiệu rõ ràng về bản thân/nhóm - Nói ngọng, không nhấn mạnh vào các 
nội dung chính 

- Không ñảm bảo thời gian 

- Người trình bày và người viết bảng chọn 
vị trí ñứng chưa tốt, che mất tầm nhìn 
của người nghe 

Nhóm 2 - Tự tin, ñiềm tĩnh, có sự tương tác 
cao giữa người trình bày và người 
nghe 

- ðảm bảo thời gian trình bày 

- Giới thiệu về bản thân/nhóm 

- Biết cách dẫn dắt và tạo ra không khí 
sôi nổi cho phần trình bày 

- Có sự tương hỗ giữa 2 người trình 
bày trong quá trình Hỏi - ðáp 

- Phối hợp giữa 2 người thuyết trình trong 
phần Hỏi – ðáp chưa nhịp nhàng 

- Phần trả lời câu hỏi chưa thuyết phục 

 

Nhóm 3 - Tự tin, giọng nói to, rõ ràng 

- ðảm bảo thời gian trình bày  

- Nói nhanh, không giới thiệu về bản thân 

- Chưa giới thiệu qua về câu hỏi tình 
huống nhận ñược 

- Cách trình bày chưa logic nên khó nhớ 

- Phần Hỏi - ðáp bị cuống và phần trả lời 
câu hỏi chưa thuyết phục 

 

2. Kỹ năng làm việc nhóm 

Thông qua bài tập “Thế giới sắp ngập lụt”, quan sát viên 
ñưa ra nhận xét về việc thảo luận của từng nhóm. Mỗi 
nhóm có cách thức thảo luận riêng biệt nhưng ñều ñảm 
bảo sự tham gia một cách tối ña của các thành viên, mọi 
người ñều ñược ñưa ra ý kiến và ñược các bạn lắng nghe. 
Hầu như không có sự tranh cãi gay gắt trong quá trình 
thảo luận nhưng vẫn rất sôi nổi. ðể tổng kết lại, hướng 
dẫn viên ñưa ra một số bước gợi ý trong ñiều hành cuộc 
họp như hộp bên: 

Trong quá trình thảo luận nhóm, lắng nghe và phản hồi cũng một kỹ năng rất quan trọng góp phần cho hiệu 
quả của cuộc thảo luận. Các bạn cùng tham gia một bài tập nhỏ ñể xác ñịnh các lỗi có thể xảy ra khi nghe 
thông tin, sau ñây là kết quả: khoảng 20% bạn không ñưa ra ñược ñáp án và hơn 50% bạn ñưa ra ñáp án sai. 
Một số lý do dẫn ñến ñiều này là: không tập trung khi nghe thông tin; bị ñánh lạc 

Các bước cơ bản trong ñiều hành cuộc họp: 

- Bầu nhóm trưởng, thư ký  

- Xây dựng và áp dụng nội qui nhóm  

- Xác ñịnh rõ MỤC TIÊU cuộc họp và KẾT QUẢ 

mong muốn ñạt ñược của cuộc họp  

- Mọi người ñều ñược nêu ý kiến và quyết ñịnh 

cuối cùng cần ñược sự ñồng thuận bởi cả nhóm  

- Nêu rõ các công việc tiếp theo cần làm sau cuộc 

họp (phân công nhiệm vụ và thời gian rõ ràng,…) 
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hướng vì quá nhiều thông tin ñưa ra; chưa hiểu mục ñích của thông tin; .... Và các bạn ñều ñồng ý rằng khi 
làm việc nhóm, các bạn cũng gặp vấn ñề liên quan ñến lắng nghe và cần phải cải thiện kỹ năng này cho bản 
thân.  

Sau ñây là một số các nội dung gợi ý khi ñể cải thiện kỹ năng lắng nghe và phản hồi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ðÁNH GIÁ  

 

Ưu ñiểm Nhược ñiểm 

- Học hỏi thêm nhiều kĩ năng mềm & 

tự tin hơn. 

- Không khí buổi học thân thiện, sôi 

nổi. 

- Nội dung rõ ràng, cơ sở vật chất tốt, 

chuẩn bị chu ñáo. 

- Hiểu thêm về Dự án và cách làm 

việc. 

- Cách truyền ñạt của người hướng dẫn 

rất lôi cuốn, làm việc chuyên nghiệp. 

 

- Ít thời gian nên chưa giao lưu, trao 

ñổi giữa các thành viên nhiều. 

- Hơi nhiều thông tin nên khó tiếp 

thu hết. 

- Một số nội dung chưa tìm hiểu sâu. 

- Còn nhiều lý thuyết và trò chơi hơi 

ñơn giản. 

 

Kỹ năng lắng nghe 

 

- Giữ yên lặng  

- Thể hiện rằng bạn muốn nghe  

- Tránh sự phân tán  

- Thể hiện sự ñồng cảm và tôn trọng  

- Kiên nhẫn  

- ðặt câu hỏi  

Kỹ năng phàn hồi tích cực 
 
- Nên cụ thể, không nên chung chung  
- Nên mô tả, không nên phán xét  
- Hướng tới người nghe, không 

hướng tới người ñưa ra ý kiến ñể 
phản hồi  

- Tập trung vào cách ứng xử không 
hướng tới con người  

- Tập trung vào mặt tích cực, không 
phải mặt tiêu cực  

- ðưa ra gợi ý cải thiện  


