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Giới thiệu chung  

Tài liệu phương pháp tập huấn khuyến nông được sử dụng trong các lớp tập huấn 

TOT về bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật chuyên ngành, nhằm giúp  

tập huấn viên tham khảo áp dụng trong quá trình tập huấn đào tạo giảng viên cấp tỉnh, 

huyện có được kỹ năng dạy học khuyến nông để  truyền tải kiến thức đến học viên 

hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian đào tạo. 

Tài liệu này được thiết kế nhằm nâng cao năng  lực đào tạo khuyến nông các câp, 

hướng đến tăng cường các phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong đào tạo khuyến 

nông,  áp dụng phương pháp giảng dạy “ học viên làm trung tâm” và phương pháp 

giảng dạy FFS trong công tác đào tạo khuyến nông. 

 

Chúng tôi hy vọng  tài liệu sẽ hữu ích cho cán bộ khuyến nông tham gia giảng dạy 

nghiệp vụ và phương pháp khuyến nông  cũng như cho những cán bộ kỹ thuật khác 

tham gia công tác đào tạo khuyến nông. Chúng tôi mong muốn tài liệu này sẽ đóng 

góp vào việc hình thành những tác phong làm việc chuyên nghiệp trong việc trao đổi 

thông tin và hỗ trợ để học viên và giảng viên đều tham gia vào quá trình giảng dạy 

trong đó học viên đóng vai trò trung tâm, nòng cốt trong quá trình dạy học.  

 

Kế hoạch bài giảng  

Chủ đề bài giảng Thời 

lƣợng 

(phút) 

Mục tiêu Phƣơng pháp đào 

tạo (có sự tham 

gia của học viên) 

Vật liệu và học liệu 

Module 1 Phƣơng pháp và 

kỹ năng giảng cho ngƣời 

lớn 

150    

1.Đặc điểm của người lớn khi 

tham gia học tập 

30 Học viên trình bày được nguyên 

tắc học tập và điều kiện để người 

lớn học tập tốt. 

Những viêc̣ tâp̣ huấn viên cần 

làm để giúp người lớn học tốt. 

- Động não 

- Thảo luận  

- Thuyết trình 

- Chương  trình bài 

giảng 

- Tài liệu phát tay “các 

nguyên tắc học tập của 

người lớn 

2. Kỹ năng dẫn dắt 20 Biết cách dâñ dắt vấn đề để 

giảng bài một cách thuyết phục 

và hiệu quả. 

Kể chuyện 

Lấy học viên làm 

trung tâm 

Thảo luận nhóm 

Máy chiếu 

Giấy Ao 

Thẻ mầu 

3. Kỹ năng thuyết trình 30 Nâng cao kỹ năng giảng bài 

nhằm tăng hiêụ quả tâp̣ huấn cho 

nông dân. 

Thuyết trình 

Hỏi đáp 

Tài liệu bài giảng 

Máy chiếu 

Bảng  viết 

Giấy Ao, giấy màu, bút 

viết. 
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Chủ đề bài giảng Thời 

lƣợng 

(phút) 

Mục tiêu Phƣơng pháp đào 

tạo (có sự tham 

gia của học viên) 

Vật liệu và học liệu 

4. Kỹ năng giảng dạy thực 

hành FFS 

30 Nâng cao đươc̣ kỹ năng thưc̣ 

hành để áp dụng vào đào tạo một 

cách hiệu quả 

Thuyết trình (giới 

thiêụ quy trình 

trình diễn kỹ năng) 

Hỏi đáp 

Làm mẫu (giảng 

viên thưc̣ hành môṭ 

thao tác kỹ thuâṭ để 

học viên quan sát) 

Học viên thực hành 

Máy chiếu 

Bảng  viết 

Giấy Ao, giấy màu, bút 

viết. 

Tài liệu, vâṭ tư thưc̣ 

hành nhanh ngay tại lớp 

học 

5. Tổ chức lớp học cho người 

lớn 

20 Biết cách tổ chức lớp hoc̣ môṭ 

cách hiệu quả 

Thuyết trình 

Thảo luận 

Hỏi đáp 

Máy chiếu 

Bảng  viết 

Giấy Ao, giấy màu, bút 

viết. 

 

6. Theo dõi, giám sát và đánh 

giá lớp học 

20 Tìm ra các thông tin giúp cải 

thiêṇ quá trình hoc̣ tâp̣. 

 Tìm hiểu xem học viên và giảng 

viên  cảm thấy thế nào về 

chương trình đào taọ. 

Đánh giá về tình hình triển khai 

thưc̣ tế với yêu cầu của lớp hoc̣ 

Đưa ra những phản hồi/ góp ý 

hữu ích cho giảng viên/ BTC 

Phương pháp hôị 

thảo (lấy ý kiến 

qua thẻ mầu) 

 

Giấy Ao, 

Thẻ màu 

Bút 

Bản đánh giá dành cho 

học viên. 

 

Module 2. Thiết kế chƣơng 

trình giảng, bài giảng 

120    

1.Sự cần thiết phải thiết kế 

chương trình giảng, lập kế 

hoạch bài giảng 

5 Hiểu đươc̣ muc̣ đích của viêc̣ 

thiết kế chương trình bài giảng  

Hỏi đáp 

Thuyết trình 

Máy chiếu 

2.Phương pháp lập kế hoạch 

chương trình bài giảng 

35 Thiết kế đươc̣ chương trình 

giảng dạy phù hợp với các loại 

cây trồng, vâṭ nuôi và và điều 

kiêṇ của nông dân. 

 Lâp̣ đươc̣ kế hoac̣h bài giảng 

phù hợp với trình độ và điều 

kiêṇ của người dân 

Thuyết trình 

 Xác định nội dung. 

 Lưạ choṇ phương 

pháo giảng dạy cho 

từng nôị dung cu ̣

thể. 

 Dư ̣tính thời gian 

thưc̣ hiêṇ. 

Máy chiếu 

3.Thiết kế bài giảng bằng 

powerpoint 

20 Học viên hiểu và làm theo được 

cách thiết kế chương trình bài 

giảng bằng powerpoint. 

Làm mẫu Máy tính 

Máy chiếu 

4.Thực hành lập kế hoạch 

chương trình bài giảng  

60 Học viên thiết kế đươc̣ chương 

trình bài giảng bằng powerpoint 

Làm việc cá nhân 

(cá nhân thực hành 

chọn 1 chủ đề tập 

huấn để lập kế 

hoạch bài giảng) 

Giấy Ao 

Bút viết 
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Chủ đề bài giảng Thời 

lƣợng 

(phút) 

Mục tiêu Phƣơng pháp đào 

tạo (có sự tham 

gia của học viên) 

Vật liệu và học liệu 

Module 3. Kỹ năng điều 

phối thảo luận, tham quan 

đồng ruộng 

120    

1.Giới thiệu kỹ năng hỗ trợ 20 Tóm tắt    

2.Điều hành thảo luận nhóm 30 Hướng dâñ thảo luâṇ nhóm môṭ 

cách thành thạo vào quá trình tập 

huấn cho nông dân 

Thuyết trình hướng 

dâñ cách chia 

nhóm và quy trình 

thảo luận nhóm. 

Giấy màu, bút, giấy Ao. 

Máy chiếu 

Bảng viết 

Băng dính, kéo, bảng 

treo. 

3.Tham quan đồng ruộng, 

trình diễn trên đồng ruộng 

 

30 Biết cách tổ chức hướng dâñ 

nhóm nông dân phân tích nhu 

cầu, lưạ choṇ chủ đề hoc̣ tâp̣ và 

lâp̣ kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ môṭ mô 

hình FFS cụ thể . 

Biết cách tổ chức thưc̣ hiêṇ các 

hoạt động xây dựng mô hình 

trình diễn và tổ chức lớp học 

ngay taị hiêṇ trường. 

Nâng cao kỹ năng thúc đẩy và 

tâp̣ huấn cho nông dân ngay taị 

hiêṇ trường 

Thuyết trình 

Thảo luâṇ  

Hỏi đáp 

Mô hình chăn nuôi, 

trồng troṭ, thủy sản, lâm 

nghiêp̣,…tốt. 

Phương tiêṇ đi laị 

Loa  

Máy ảnh 

Máy quay 

Nón, mũ che nắng, 

mưa. 

4. Bài tập các nhóm nhỏ 40 Biết cách chia nhóm và làm bài 

tâp̣ nhóm môṭ cách hiêụ quả  

Thảo luận nhóm 

nhỏ 

Trình bày 

Giấy Ao, bút 

Tổng 390 

phút  
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MODULE 1: PHƢƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CHO NGƢỜI LỚN 

 

 

MODULE 1: PHƢƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CHO NGƢỜI LỚN 

 

1. Đặc điểm của người lớn khi tham gia học tập 

2. Thiết kế bài giảng bằng power point 

3. Kỹ năng dẫn dắt 

4. Kỹ năng thuyết trình 

5. Kỹ năng giảng dạy thực hành 

6. Tổ chức lớp học cho người lớn 

7. Theo dõi, giám sát và đánh giá lớp học 
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Đặc điểm của ngƣời lớn khi tham gia học tập 

Mệt mỏi 

 Để có hiệu quả  trong  quá  trình  

tập huấn cho người lớn, một 

chương trình phù hợp, kết hợp lý 

thuyết với thực hành, môi trường 

thoải mái là thực sự cần thiết. 

 

 

 

Chức năng của giác quan nghe nhìn suy giảm  

 Yêu cầu sử dụng các thiết bị hỗ trợ, điều 

kiện học tập, phương pháp, nội dung phù 

hợp. 

 

Ít thời gian 

 Việc bố trí thời gian hợp lý, 

thông cảm với những yêu cầu 

đột xuất, bắt đầu và kết thúc 

đúng giờ là cần thiết. 

 

 

 

Rõ ràng và vững chắc 

Người lớn có tình cảm, quan điểm, thái độ và triết 

lý sống rõ ràng và vững chắc.  

 Tôn trọng các ý kiến, quan điểm, đáp ứng 

tâm tư tình cảm và tạo điều kiện thuận lợi để 

học viên tự bộc lộ mình 



7 

 

Tự ái 

• Việc áp đặt hay ra lệnh buộc 

họ phải làm theo là không nên. 

 Tôn trọng tính độc lập và 

khuyến khích học viên tự đưa 

ra giải pháp.  

 

 

 Hoài nghi 

Khi tham gia chương trình tập huấn mà không 

mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả, người lớn sẽ có 

thái độ hoài nghi với chương trình tập huấn 

 

 

Nhiều kiến thức cơ bản  

 Không nên mất nhiều thời gian 

để đề cập đến những điều cơ 

bản.  Nên tập trung vào những 

vấn đề hiện tại hay những 

khúc mắc cụ thể mà học viên 

đang gặp phải. 
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Tự trọng cao 

 Việc tạo ra một môi trường an toàn và 

không khí cởi mở để học viên đóng góp ý 

kiến hoặc đưa ra những thắc mắc là rất cần 

thiết. 

 

Nhiều kinh nghiệm  

 Việc tạo điều kiện để học viên 

chia sẻ và học thông qua chia 

sẻ kinh nghiệm là thực sự cần 

thiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Một số phƣơng pháp, kỹ năng giảng cho ngƣời lớn  

1. Thiết kế bài giảng bằng powerpiont 

 

Kiểu chữ cỡ chữ 

• Chọn kiếu chữ không chân: kiểu 

Arial 

• Tránh dùng nhiều kiểu chữ trong một 

slide 

• Cỡ chữ phụ thuộc vào: 

– Tiêu đề: cỡ 40-50 

– Nội dung: cỡ từ 18 trở lên 

– Ghi chú, nguồn trích dẫn: cỡ 

12-14 

 

 Số lượng chữ trong một slide 

• Mỗi slide không quá 6 dòng  

• Mỗi dòng không quá 7 chữ 

 

Nội dung trong một slide 

• Mỗi slide chỉ chuyển tải 01 nội dung.  

• Trường hợp chứa hơn 2 nội dung thì thiết 

kế sao cho mỗi nội dung nằm trong một 

vị trí khác nhau trong slide 

 

 

Màu nền và màu chữ 

• Màu nền và màu chữ phải tương phản nhau, ví 

dụ nền màu xanh đậm thì chọn chữ màu trắng 

hay vàng, nền màu trắng chọn chữ màu đen là 

thích hợp nhất.  

• Tránh chọn chữ màu đỏ trên nền xanh đậm vì 

khó đọc. 

 



10 

 

Bảng số liệu 

• Một bảng số liệu không quá 4 dòng và 5 

cột.  

• Nếu bảng số liệu quá phức tạp không thể 

đơn giản được thì có thể “Đánh dấu” 

bằng thay đổi màu nền, màu chữ, tô đậm, 

bao xung quanh những số liệu quan 

trọng. 

 

 

Biểu đồ 

• Đơn giản và hiệu quả   

• Có tiêu đề, định danh trục hoành, trục 

tung, ghi chú đầy đủ nếu biểu đồ quá 

phức tạp. 

 

 

Hiệu ứng 

• Không sử dụng hiệu ứng gây rối mắt 

• Không dùng nhiều hiệu ứng trên một 

slide hoặc trong toàn bài trình bày 

 

Một số sai lầm khi thiết kế slide 

 

• Vấn đề chọn màu 

• Vấn đề chọn kiểu chữ (quá nhiều kiểm font 

trong một slide)  

• Khổ chữ (quá nhỏ) 

• Quá nhiều chữ trong slide 

• Viết slide như viết văn bản  
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Vấn đề liên quan đến nội dung 

• Không có thông điệp chính 

• Chất lượng thông tin nghèo nàn 

• Dùng hoạt hình quá nhiều 

• Dùng clipart quá nhiều 

 

Những vấn đề liên quan đến phong cách 

trình bày slide  

• Đọc slide 

• Trình bày không dính dáng gì đến slide  

• Không dùng bút chỉ laser  

• Nói quá giờ 

• Điệu bộ khi trình bày 
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Kỹ năng dẫn dắt 

 

Tập huấn viên thuyết phục và dẫn dắt học viên bằng 

nội dung và chính khả năng làm chủ đám đông của 

tập huấn viên  

 

 

 

 

 

Sáu trạng thái chủ động của tập huấn viên: 

 

• Trạng thái chỉ huy : Tất cả mọi hành động, 

cử chỉ, lời nói, ánh mắt, thái độ, hình ảnh, 

trang phục, nét mặt… đều nhất quán với 

nhau, với nội dung và mục tiêu. 

 

 

 

 

 

• Luôn chủ động đưa ra câu hỏi  để học 

viên trả lời và không bao giờ tự trả lời 

trực tiếp. 

 

 

 

 

• Áp dụng thường xuyên, nhuần nhuyễn và 

tự nhiên các động tác thay đổi trạng 

thái để giữ năng lượng học tập trong ở 

mức cao cần thiết.  
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•   Luôn thay đổi bối cảnh bằng cách sử dụng 

thường xuyên và hiệu quá các bài tập chia 

sẻ, bài tập tình huống để kiểm soát năng 

lượng lan tỏa trong phòng học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Luôn tự cân bằng năng lượng  bằng 

cách không để cảm xúc thể hiện và lấn át 

khi trình bày nội dung và kiểm soát 

không gian lớp học 

 

 

 

• Thái độ chủ đạo của tập huấn viên là 

tích cực, cởi mở và học hỏi để kiểm soát 

bản thân và kiểm soát bối cảnh chung 

“Tập huấn viên dùng kỹ năng dẫn dắt đám đông để thay đổi tư duy của học viên bằng 

những kỹ năng làm học viên có niềm tin mới thay cho niềm tin cũ” 
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Kỹ năng thuyết trình 

 

Là một THV bạn cần chuẩn bị gì trƣớc khi thuyết trình? 

• Hiểu học viên 

• Xác định mục tiêu 

• Thu thập thông tin 

• Xây dựng cấu trúc  

• Cách trình bày 

Hiểu học viên 

 Ai tham dự? 

 Đã biết về vấn đề này chưa? 

 Muốn nghe điều gì? 

 

Xác định mục tiêu 

Bạn muốn người nghe nghĩ gì, làm gì khi 

bạn kết thúc thuyết trình? 

 

 

Thu thập thông tin 

Chọn thông tin hướng người nghe đến 

mục tiêu, thông điệp chính 
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Xây dựng cấu trúc bài thuyết trình 

Phần mở đầu 

Tạo sự chú ý:  

- Dùng ví dụ, minh họa 

- Kể một mẩu chuyện có liên quan đến chủ đề 

- Số liệu thống kê, câu hỏi hoặc trích dẫn.  

- Nói lên cảm tưởng của bản thân để có được sự 

đồng cảm của học viên.  

- Vv... 

Giới thiệu khái quát: Mục tiêu, Nội dung chính, lịch 

trình làm việc 

Phần thân bài 

*Lựa chọn nội dung quan trọng 

-  Thông tin bắt buộc phải truyền đạt  

- Thông tin cần truyền đạt  

- Thông tin nên truyền đạt.  

* Chia thành các phần dễ tiếp thu 

- Chia 2 - 6 phần, các phần được sắp xếp theo trất tự 

logic nhất định 

*Phân bổ  thời gian cho từng nội dung 

- Phù hợp cho từng nội dung. Phần đầu ngắn gọn để 

gây cảm giác bài thuyêt trình ngắn gọn và tăng 

mức độ tập trung 

Phần kết luận 

* Thông báo trước khi kết thúc  

- Giúp học viên chuẩn bị tinh thần để tiếp thu những 

thông tin cốt lõi nhất. 

* Tóm tắt điểm chính 

- Nêu lại những đề mục chính của bài thuyết trình 

kèm những ý cần nhấn 

 *Thúc đẩy và kêu gọi 

- Mục đích của thuyết trình là thuyết phục người 

khác làm theo mình. Vì vậy phần kết luận cần phải 

có phần kêu gọi, thúc đẩy học viên hành động. 



16 

 

 

Cách trình bày  

Giọng nói 

+ Rõ ràng 

+ Chậm nhưng tránh nói đều đều  

Dễ ru ngủ người nghe 

+ Không hét lên nhưng cũng đừng 

lẩm bẩm 

+ Dừng giữa chừng 

+ Nói một cách tự nhiên   Không 

đọc slide 

 

 

 

Ngôn từ 

+ Hạn chế “chèn” từ tiếng Anh khi đang nói tiếng 

Việt   Không phải ai cũng biết tiếng Anh 

+ Hạn chế dùng từ địa phương 

+ Xưng hô: đúng mực 

 

Ngôn ngữ hình thể  

+ Tay:    “múa” vừa phải 

+ Cơ thể:  Nên di chuyển nhưng tránh đi 

lại nhiều, không đứng chắn giữa người 

nghe và màn chiếu 

+ Nét mặt:   Không nên quá nghiêm nghị 

+ Ánh mắt: Nhìn bao quát, tránh tập 

trung vào một điểm 

+ Nụ cười:  Đúng lúc 
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 Hình thức bên ngoài 

Lịch sự, gọn gàng và tránh gây xao lãng người nghe 

 

 

 

2. Kỹ năng giảng dạy thực hành 

Kỹ năng hướng dẫn học viên các thao tác kỹ thuật giúp học viên có thể làm lại được các 

công việc đó trong môi trường thực tế. 

Chuẩn bị 

- Huy động thiết bị, phương tiện để làm 

mẫu 

- Chọn địa điểm và vị trí phù hợp để làm 

mẫu 

- Thử làm mẫu trước khi lên lớp 

 

 

Các bƣớc thực hiện 
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Yêu cầu đối với THV 

- THV nắm rất vững quy trình, các thiết bị dùng cho thực hành 

- Chuẩn bị đủ vật liệu cho cả lớp thực hành 

- Phân bố đủ thời gian để học viên thực hành và nắm vững kỹ năng đạt tiêu 

chuẩn đề ra.  

3. Theo dõi, hỗ trợ thực hành 
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3. Tổ chức lớp học cho ngƣời lớn 

Tổ chức triển khai lớp học cho ngƣời lớn gồm 02 bƣớc chính: 

• Bƣớc 1: Chuẩn bị: Chuẩn bị càng chi tiết và hợp lý thì càng thuận lợi cho quá trình 

triển kha 

• Địa điểm tập huấn 

 Phù hợp với điều kiện kinh phí; 

 Yêu cầu trang thiết bị, diện tích sử dụng 

trong khi tập huấn; 

 Thuận tiện cho việc đi lại của học viên và 

tập huấn viên. 

  

 

 

 • Chuẩn bị văn phòng phẩm, tài liệu và giáo 

cụ: 

 Giấy Ao, A4, bút và vở cho học viên, bảng 

tên, các văn phòng phẩm cần thiết khác..., 

 Tranh ảnh phục vụ trang trí lớp học và quá 

trình học tập 

 Giáo cụ trực quan nếu cần thiết,  

  Phiếu đánh giá học viên 

 Tài liệu cho học viên. 

•  

• Mời đại diện chính quyền cơ sở và các 

đơn vị có liên quan dự buổi khai giảng 

 Nên lựa chọn đối tượng có thể hỗ 

trợ trong công tác tuyên truyền cho 

hoạt động của lớp học. 

 

  

 

 

• Khai giảng và tổ chức lớp 

 Khai giảng và tổ chức lớp học do tập huấn 

viên điều hành với sự chứng kiến của đại 

diện nhà tổ chức, tài trợ và đại biểu các 
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bên liên quan. 

 Tập huấn viên giới thiệu về kế hoạch, mục 

tiêu và chương trình của lớp tập huấn. 

 Kiểm tra đầu khoá. 

 

 

Bƣớc 2: Triển khai  

 

Buổi thứ nhất: Tập huấn viên thảo luận và thống nhất với học viên các bước (sơ đồ 1) để tổ 

chức một buổi tập huấn. 

Các buổi tiếp theo: Tập huấn các chuyên đề kỹ thuật theo chương trình đã xây dựng. Sau mỗi 

buổi tập huấn phải có các hoạt động sau: 

• Tập huấn viên theo dõi, đánh giá, tổng kết sau từng buổi tập huấn. 

• Học viên đánh giá sau từng buổi tập huấn. 

• Tổng kết nội dung từng buổi tập huấn. 

• Rút kinh nghiệm của tổ tập huấn viên về buổi tập huấn. 

•  

Buổi trước khi bế giảng:  

• Nên tổ chức kiểm tra cuối khoá. Bài kiểm tra nên kết hợp cả phần thực hành và lý 

thuyết.  

• Tập huấn viên nên thảo luận với học viên về báo cáo đánh giá kết quả khoá tập huấn 

trước khi chính thức trình bày ở buổi tổng kết. 

 

Bế giảng khoá tập huấn:  

• Đánh giá chung về kết quả và bài học kinh nghiệm từ khoá tập huấn 

• Lấy ý kiến đánh giá khoá học của học viên. 

• Bình bầu trao giải thưởng, tổng kết kết quả của học viên và những bài học kinh 

nghiệm. 

• Xây dựng kế hoạch cho các hoạt động sau tập huấn hoặc kế hoạch tập huấn tiếp theo. 
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Biều đồ các bƣớc tổ chức lớp học cho ngƣời lớn 

Tập huấn viên giới thiệu chương trình của ngày học tại lớp. Chia 
và phân công nhiệm vụ cho các nhóm 

Dựa vào kết quả quan sát, học viên trở lại lớp học và trình bày kết 
quả, nhận xét, quan điểm, kinh nghiệm và kiến thức thu được. 

  

Tập huấn viên trình bày nội dung lý thuyết của chuyên đề. 

Cả lớp cùng thảo luận kết quả quan sát. 
  

Thảo luận về kỹ thuật áp dụng tại hộ quan sát và đưa ra những 
khuyến cáo mới dựa vào những thông tin vừa trao đổi. 

Đánh giá kết quả tập huấn. 

Tổng kết những nội dung và kết quả chính của buổi tập huấn. 
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4. Theo dõi, giám sát,  đánh giá lớp học 

 

Theo dõi, giám sát để đảm bảo hiệu quả của tập huấn và có sự điều chỉnh hợp lý khi cần 

thiết. Nhóm tập huấn viên là những người đóng vai trò theo dõi, giám sát chủ yếu lớp học.  

• Tiến độ của lớp học: thông qua các chỉ tiêu như  

- Tham gia của học viên vào các buổi học 

- Chấp hành thời gian và nội qui của lớp học 

- Tiến độ triển khai so với kế hoạch đề ra 

- Chất lượng về nội dung và phương pháp tập huấn 

 

Thường xuyên theo dõi, xem xét kết quả đánh giá hàng ngày của học viên để cải tiến các 

khoá tập huấn tiếp theo 

• Chất lượng tập huấn: chất lượng tập 

huấn được đánh giá bằng mức độ áp dụng 

kỹ thuật vào công việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do vậy cần phải giám sát ngay từ đầu về 

chất lượng của tập huấn viên, nội dung và 

phương pháp tập huấn. Nhóm tập huấn 

viên nên thường xuyên trao đổi và thảo 

luận để rút kinh nghiệm sau các buổi tập 

huấn. 
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• Công tác hậu cần: xem xét địa điểm tập 

huấn, địa điểm tham quan thực tế ...  

 

 

Đánh giá lớp học 

 

Đánh giá về cảm nhận chung: 

Mục tiêu:  

+ Nhằm biết được mức độ hài lòng của học 

viên 

+ Đánh giá không khí của cả khóa học 

Tiến trình: 

+ Chuẩn bị trước mẫu bảng đánh giá 

+ Giải thích cách thực hiện đối với mẫu 

đánh giá 

+ Yêu cầu sử dụng vật liệu, màu sắc trong 

khi tham gia đánh giá 

+ Tổng hợp chung và nhận xét kết quả đánh 

giá 

 

 

 

 

Có thể chuẩn bị các mẫu đánh giá dưới dạng sơ đồ hoặc bảng ma trận đơn giản với việc 

cảm nhận trực quan thông qua hình ảnh thể hiện các tâm trạng khác nhau.   
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Có thể chuẩn bị các mẫu đánh giá dưới dạng 

sơ đồ tròn hoặc bảng ma trận trong đó ghi rõ 

các mặt cần đánh giá. 

 

 

 

Đánh giá nhận xét và bình luận: 

Mục tiêu:  

+ Nhằm có được các thông tin phản hồi/ý kiến đóng góp về những kết quả đạt được và 

những đề xuất, cải tiến cho buổi học /khóa học tiếp theo 

+ Xác định những nhu cầu cần sửa đổi, cải tiến và rút kinh nghiệm 

Tiến trình: 

+ Chuẩn bị trước mẫu bảng đánh giá 

+ Giải thích cách thực hiện đối với mẫu đánh giá 

+ Yêu cầu sử dụng vật liệu, màu sắc trong khi tham gia đánh giá 

• Tổng hợp chung và nhận xét kết quả đánh giá 

 

Sơ đồ 2 mảng và thẻ với các màu khác nhau rất thích hợp để thể hiện kiểu đánh giá này. 
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MODULE 2 THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG, BÀI GIẢNG 

 

 

1. Sự cần thiết phải thiết kế chương trình giảng, lập kế hoạch bài giảng 

2. Phương pháp lập kế hoạch chương trình giảng 

3. Phương pháp lập kế hoạch bài giảng 

4. Ứng dụng lập kế hoạch chương trình giảng, bài giảng trong các 

module đào tạo NSC (lồng ghép từng chủ đề) 
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1. Sự cần thiết phải thiết kế chƣơng trình giảng, lập kế hoạch bài giảng 

Để xây dựng được một chương trình 

bài giảng tốt cần nỗ lực thật sự. Bởi vậy, 

rất quan trọng khi bạn thấy rõ xây dựng các 

chương trình bài giảng chính là xây dựng 

khối lượng công việc đào tạo. Nếu bạn chỉ 

đơn thuần giảng bài thì bạn không cần phải 

xây dựng chương trình bài giảng mà chỉ 

dùng máy chiếu là đủ. Tuy nhiên, nếu bạn 

áp dụng một chương trình đào tạo thu hút được sự tham gia của các học viên thì cần 

lên kế hoạch xây dựng chương trình bài giảng vì giai đoạn chuẩn bị và tiến hành phức 

tạp hơn nhiều. Xây dựng chương trình bài giảng giúp bạn:  

 Biết rõ chương trình bài giảng đang được tiến hành một cách logic.  

 Có thời gian biểu hợp lý.  

 Giúp bạn không quên chuẩn bị mọi thứ cho chương trình bài giảng.  

 Giúp bạn không quên làm và trình bày những điều cần thiết cho một chương trình 

bài giảng.  

 Phối hợp giảng dạy chương trình bài giảng của bạn với các giảng viên khác hoặc 

những đối tượng liên quan.  

 Nhận được phản hồi.  

 Nâng cao chất lượng chương trình bài giảng.  

 Xây dựng thành tài liệu đào tạo của bạn.  

 Và còn nhiều hơn nữa...  
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2. Phƣơng pháp lập kế hoạch, chƣơng trình giảng 

Để lập một kế hoạch, chương trình giảng bao 

gồm nhiều yếu tố. Dưới đây là những yếu tố cần 

thiết như: Xác định nhu cầu, mục tiêu, nội dung 

và thời lượng, lựa chọn tập huấn viên, xác định 

thời gian và địa điểm, lên kế hoạch chương trình 

giảng. 

Xác định nhu cầu  

Nhu cầu đào tạo và đánh giá nhu cầu đào tạo là gì? 

 Nhu cầu đào tạo của một người là những gì người đó cần 

học để có thể đạt được một mục tiêu nhất định trong cuộc 

sống hay công việc của họ. Thông thường, nhu cầu xuất phát 

từ những mong muốn hay nguyện vọng của chính người học. 

Đôi khi, người học không tự mình thấy ngay được những nhu 

cầu đó mà cần phải có sự hỗ trợ, tư vấn của người làm công 

tác đào tạo để có thể thấy rõ 

 Nhu cầu đào tạo chính là kiến thức, kỹ năng, phương pháp và quan điểm mà học viên 

cần học để đáp ứng những nguyện vọng trong công việc và cuộc sống của họ 

 Đánh giá nhu cầu đào tạo là một quá trình mà bạn cố gắng hiểu rõ về người tham 

gia và năng lực của họ trước khi đào tạo.  

 Đánh giá nhu cầu đào tạo quan tâm đến nhu cầu cần phải học, không phải quan 

tâm đến việc thích hay không thích của người họ.  

 Đánh giá nhu cầu đào tạo giúp xác định sự chênh lệch giữa kỹ năng, kiến thức và thái 

độ mà người học đang có với kỹ năng, kiến thức và thái độ mà người học cần phải có. 

Tại sao phải đánh giá nhu cầu đào tạo? 

 Xác định và phân tích nhu cầu đào tạo cần được coi là một nhiệm vụ bắt buộc của 

công tác đào tạo tăng cường năng lực của mỗi giáo viên/tập huấn viên. Làm tốt công 

tác đánh giá nhu cầu đào tạo sẽ giúp: 
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- Quyết định xem đào tạo có phải là giải pháp tốt hay không? 

- Xây dựng chiến lược đào tạo giúp đáp ứng nhu cầu đào tạo. Đáp ứng nhu cầu học 

viên, kich thích được hứng thú và sự tham gia của học viên trong quá trình đào tạo 

- Đưa ra chương trình đào tạo lấy học viên làm trung tâm, chương trình này được 

xây dựng dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của học viên 

- Xác định được nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp cho từng đối tượng học 

viên, được học viên quan tâm, không theo ý muốn chủ quan của giảng viên/đơn vị 

đào tạo 

- Nâng cao hiệu quả trong đào tạo, nội dung đào tạo sẽ áp dụng được ngay vào công 

việc và cuộc sống của học viên 

- Tạo được sự tin tưởng của học viên đối với đơn vị đào tạo và chất lượng đào tạo 

Đánh giá nhu cầu đào tạo cũng đưa ra những dữ liệu hữu ích giúp cho việc theo 

dõi chặt chẽ những thay đổi, tiến bộ của mỗi học viên cũng như toàn bộ học viên trong 

và sau khóa học 

Khi nào tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo? 

Thông thường đánh giá nhu cầu đào tạo được tiến hành trước khi xây dựng khóa học. 

Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ dừng lại sau khi đã hoàn thành việc xây dựng ban 

đầu, mà chúng ta vẫn nên tiếp tục quy trình này khi đã biết về các học viên, thì việc 

điều chỉnh chương trình khóa học bắt đầu cùng với việc đưa chương trình đào tạo ra 

áp dụng cho phù hợp với đặc điểm của từng nhóm học viên cụ thể là rất cần thiết. 

Mong đợi của học viên dần dần được đáp ứng và ở mỗi chủ đề mới cần được khái 

quát lại. 

Xác định nhu cầu đào tạo như thế nào? 

Hình thức thu thập thông tin về nhu cầu tập huấn 

 Phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn nhóm hoặc cá nhân theo mẫu ngẫu nhiên 

bằng các hình thức như: 

 Phỏng vấn có cấu trúc: Phỏng vấn với bộ câu hỏi được chuẩn bị trước 
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 Phỏng vấn bán cấu trúc: Phỏng vấn dựa theo bảng hướng dẫn và danh 

mục các thông tin cần thu thập 

Phỏng vấn mở: Phỏng vấn với các nội dung và câ hỏi mở, không có trước 

và theo các phần trong cuộc phỏng vấn 

 

 

 

 Phiếu điều tra: Sử dụng phiếu điều tra được chuẩn bị, thiết kế sắn như bản tự 

đánh giá và phát cho học viên/nông dân để họ tự điền thông tin vào 

 Quan sát: Tiến hành quan sát thực tế 

công việc, kết quả hoạt động của học 

viên/nông dân 

 Phân tích các báo cáo, tài liệu: Có thể thu 

thập thông tin về nhu cầu tập huấn thông 

qua phân tích tài liệu liên quan như: Báo 

cáo đánh giá, báo cáo tổng kết… Tuy nhiên phương pháp này thường không 

thu thập được nhiều thông tin đặc biệt đối với đối tượng là nông dân. 

Xác định mục tiêu chương trình giảng 

Mục tiêu chương trình giảng được xác định dựa trên 

kết quả phân tích xác định nhu cầu đào tạo. Thường bắt 

đầu bằng: “Sau khi học xong chương trình này hoặc sau 

khi học xong khóa học này, học viên có thể….”. Tiếp sau 

đó là một động từ hành động diễn tả hoạt động sao cho cụ 

thể, đo được, đạt được, hiện thực và có tính đến thời gian 

(nguyên tắc SMART). Có thể viết mục tiêu riêng cho các 

phần kiến thức, kỹ năng, thái độ 
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Xác định nội dung và phân bổ thời gian  

 Dựa vào kết quả xác định nhu cầu, đưa 

ra danh sách các nội dung cần tập huấn 

 Phân bổ thời gian cho từng nội dung 

 

 

 

 

Lựa chọn tập huấn viên 

 Có kinh nghiệm 

 Có phương pháp và kỹ năng giảng dạy tốt 

 Có trình độ chuyên môn về nội dung 

giảng dạy  

 Có uy tín 

 Nhiệt tình 
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Xác định địa điểm và thời gian tập huấn 

 

Địa điểm 

 Không nên quá xa đối với việc đi lại 

của người học 

 Gắn với hiện trường để quan sát, thực 

hành 

 Thuận tiện cho tham quan đánh giá và 

tổ chức hội thảo 

 Tránh các điểm gần chợ hoặc trường 

học 

 

 

 

Thời gian 

 Nên phù hợp với công việc sản xuất 

của nông dân 

 Tránh những khoảng thời gian bận 

như: lễ hội, ngày mùa, tết… 

 

Lên kế hoạch chương trình giảng 

Mẫu chương trình giảng (tập huấn) 

Tên chương trình giảng:  

Đối tượng 

Địa điểm 

Thời gian 

Nội dung chi tiết 

Ngày Nội dung Thời gian Người thực hiện 

Ngày1    

Ngày 2    

Ngày 3    
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3. Phương pháp lập kế hoạch bài giảng 

Kế hoạch bài giảng là một công cụ kế hoạch cụ 

thể để người dạy có thể theo đó tiến hành truyền đạt 

nội dung bài giảng hiệu quả. Kế hoạch bài giảng là 

sự tiếp nối logic của kế hoạch tổng thể một khóa tập 

huấn, trong đó có nêu đầy đủ các yếu tố liên quan 

tới diễn biến tập huấn: Mục tiêu, các nội dung, thời 

gian…Kế hoạch bài giảng sẽ mô tả tỉ mỉ chuỗi hoạt 

động điều hành lớp học mà THV phải thực hiện tương ứng với nội dung dự kiến ban 

đầu. Nó cũng liệt kê đầy đủ tất cả những công cụ, vật liệu, phương tiện sẽ sử dụng” 

Xây dựng kế hoạch bài giảng như thế nào?  

Câu hỏi cần trả lời khi xây dựng kế hoạch bài giảng 

 Những hoạt động nào giúp học viên tiếp thu tốt nhất những nội dung của bài học? 

 Cách thức tổ chức các hoạt động đó (thực hành, thảo luận, tình huống, tranh ảnh 

minh họa…) 

 Cần bao nhiêu thời gian đề thực hiện các hoạt động 

đó?  

 Phân công nhiệm vụ: ai sẽ làm gì? 

 Những câu hỏi nào sẽ được đặt ra? 

 Sẽ cho học viên làm bài tập nào và như thế nào? 

 Sẽ tổng hợp và khái quát hóa như thế nào? 

Xác định mục tiêu học tập 

Mục tiêu học tập là yếu tố chủ chốt do giảng viên xây dựng. Mục tiêu học tập 

chính xác hơn nhiều và đi vào chi tiết hơn nhiều so với mục tiêu đào tạo. Mục tiêu học 

tập là những gì học viên cần đạt được sau khóa học. Đó chính là kiến thức, kỹ năng, 

và khả năng nhận thức. Những mục tiêu đề ra như vậy chính là yêu cầu về chất lượng, 

kết quả chương trình bài giảng chứ không đơn thuần là quá trình xây dựng chương 

trình bài giảng  
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Tại sao phải xây dựng mục tiêu học tập? 

Mục tiêu học tập là nền tảng cho việc lập kế hoạch chương trình bài giảng. Nếu 

mục tiêu không được xác định rõ ràng thì không có một cơ sở rõ ràng để lựa chọn hay 

xây dựng một chương trình bài giảng tốt về nội dung và phương pháp. Cũng như bạn 

không biết mình đang đi đâu thì làm sao bạn có thể đi tới đích? Do vậy, đưa ra được 

mục tiêu học tập giúp bạn có thể quyết định và chỉ ra một cách chính xác những gì 

bạn mong muốn các học viên đạt được sau chương trình bài giảng.  

Có được mục tiêu học tập bạn có thể kiểm tra được kết quả. Lý do thứ hai là 

chúng ta phải xác định được những mục tiêu rõ ràng cần phải đạt được để xem  trên 

thực tế, những mục tiêu đã được hoàn thành đến đâu. Nếu bạn không biết bạn muốn đi 

đâu thì làm sao bạn có thể biết bạn đã đi đến được những đâu?  

Mục tiêu học tập giúp cho học viên có định hướng học rõ ràng. Mục tiêu học 

tốt  giúp cho học viên biết những gì đang diễn ra.  Với mục tiêu học tập rõ ràng, học 

viên có thể tham gia tích cực hơn vào quá trình học và không phải đoán xem những gì 

họ đạt được sau khóa học.  

Các cấp độ của mục tiêu học tập 
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Xây dựng mục tiêu học tập như thế nào?  

Một mục tiêu học tập hữu ích có thể giải đáp cho 

cả ba câu hỏi: 

 Thực hành: Học viên có thể làm gì sau khóa 

học?  

 Các điều kiện: Học viên thực hiện nhiệm vụ  

trong những điều kiện nào?  

 Tiêu chí: Làm thế nào để đạt được tiêu chí đề ra?  

Mục tiêu học tập được xây dựng theo mẫu 

 Sau khi học xong bải giảng/chuyên đề, học viên có thể: 

 …………………………….. (động từ cụ thể) 

 …………………………….. (công việc) 

 …………………………….. (điều kiện) 

 …………………………….. (tiêu chuẩn) 

Ví dụ về mục tiêu học tập: 

 

Hoạt 

động 

Bài học/tiết giảng 

Phần/chuyên đề 

Khóa học 
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Sau khi học xong, học viên có thể: 

Trình bày                                        (động từ) 

 Các đặc điểm của người lớn khi đi học                 (công việc) 

 trước lớp               (điều kiện) 

 và có sự tham gia của HV khác      (tiêu chuẩn 

 

Công thức viết mục tiêu học tập 

Cụm từ bắt buộc + động từ + công việc + Điều kiện cụ thế + Tiêu chuẩn = Mục tiêu 

học tập 

Xác định nội dung 

3 cấp độ nội dung có thể đƣợc xác định 

 Phải biết: Những điều mà người học phải biết 

để đạt được mục tiêu học tập 

 Nên biết: Có thể là quan trọng song không nhất 

thiết phải biết - tính chất thiết yếu ít hơn  

 Có thể biết: Các thông tin khác liên quan tới kết 

quả học tập cần đạt song không thiết yếu  

 

Xác định thời gian 

Mỗi nội dung/hoạt động cần bao nhiêu 

thời gian để thực hiện? 

 

 

Lựa chọn phương pháp 

Phương pháp giảng dạy là cách mà THV sử dụng để chuyển tải nội dung cần 

đào tạo đến học viên 

Quy tắc áp dụng để lựa chọn phương pháp cho phù hợp 

 

 

 
Cái gì 

nghe 

sẽ 

quên 

 

Cái gì thấy sẽ nhớ Cái gì làm sẽ hiểu 
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Vậy nên lựa chọn phƣơng pháp nào? 

Yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương pháp 

 Mục tiêu đào tạo (kiến thức- kỹ năng và thái độ) 

 Các giai đoạn trong chu kỳ học tập của người trưởng thành (Trải nghiệm- phân 

tích- khái quát hóa- áp dụng) 

 Mức độ tham gia (HV làm trung tâm hay GV là trung tâm) 

 Các biến số khác: Phương thức học tập của học viên, Mức độ hiểu của học viên; 

Thời gian, kinh nghiệm quá khứ; Số lượng học viên, trang bị sẵn có; Thói quen 

học tập ưa thích của học viên; Điểm mạnh của giảng viên… 

Có 3 kiểu học 

Nhận biết – Kiến thức, thực tế, thông tin.  

Thực hành – Kỹ năng (cách làm, cách nghĩ, cách lập kế hoạch).  

Cảm xúc, cảm nhận – Thái độ, giá trị.   

Hành vi của mỗi người chính là sự kết hợp của ba yếu tố trên (kiến thức, kỹ 

năng, thái độ). Các phương pháp, kỹ thuật đào tạo được thiết kế nhằm thay đổi hành vi 

của con người thông qua việc phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ.   

Khi thiết kế bài giảng, người giảng viên cần chọn phương pháp/kỹ thuật dựa trên 

sự xem xét phối hợp giữa mục tiêu đào tạo cụ thể (kiến thức, kỹ năng, thái độ) với 

những giai đoạn khác nhau trong chu kỳ học tập của người trưởng thành:   

  Giai đoạn 

 

Mục tiêu 

Trải nghiệm Phản ảnh Khát quát hóa Ứng dụng 

Kiến thức Động não 

Trò chơi 

Tình huống 

Bài tập 

Kiển tra trước khi đào 

tạo 

Thảo luận 

Hỏi - Đáp 

Bài giảng 

Hướng dẫn các 

bước 

Khảo thí 

Kiểm tra 

sau đào tạo 

Kỹ năng Nghiên cứu tình 

huống 

Hoạt động 

Mô phỏng 

Thảo luận 

Video, phản 

hồi 

Đối thoại 

Trình diễn 

Hướng dẫn+ 

phản hồi 

Thực hành 
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Thái độ Giải quyết vấn đề 

Nghiên cứu tình 

huống 

Đóng vai 

Thực địa 

Kịch 

Tình huống mô phòng 

Nghiên cứu 

tình huống 

Thảo luận 

Hỏi/Đáp 

Đối thoại 

Thảo luận 

Trình bày  

Đọc  

Kế hoạch 

hành động 

Thực địa 

Thực hành 

Mô phỏng 
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Các phương pháp được lựa chọn phải: 

 Phù hợp với các mục tiêu học tập cần đạt 

 Liên quan tới đặc điểm học viên và phong 

cách học tập 

 Có tính tới các thiết bị và nguồn lực sẵn có 

 Giúp học viên vượt qua trở ngại có thể có 

trong học tập 

 Tạo được cơ hội cho học viên tham gia 

 Tạo cơ hội cho học viên liên hệ với công việc 

họ đảm nhiệm 

 Thúc đẩy học tập tự quản 

 Tạo cơ hội cho việc tương tác, thông tin phản 

hồi, củng cố và điều chỉnh 

 Hợp nhất các phương pháp giảng dạy với các 

hoạt động học tập và phong cách học tập 

 Cân nhắc tới thời gian: 

 thực hành 

 thông tin phản hồi 

 củng cố 

 điều chỉnh 

 học tập tự quản 

 

LỜI KHUYÊN 

 

 

• Cố gắng áp dụng đa dạng các phương pháp. Sự đa dạng 

trong phương pháp sẽ giúp cho mức độ tập trung của HV 

tăng lên. Như vậy bạn còn có thể đáp ứng được sự đa dạng 

trong phong cách học khác nhau của nhóm HV.   

• Đảm bảo tính linh hoạt của chương trình đào tạo. Nên có 

những hoạt động giải trí, có thể tổ chức thi, có những điểm 

không chắc chắn, không sao cả.   

• Chúng ta học tập hiệu quả nhất khi chúng ta thích học.   

• Thử nghiệm các phương pháp/kỹ thuật khác nhau. Hãy thu 

thập một bộ sưu tập các phương pháp khác nhau và lựa 

chọn phương pháp phù hợp nhất. 
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• Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, nên cũng có 

nhiều cách tiếp cận khác nhau để đạt được mục tiêu đào 

tạo.   

• Hãy thoải mái, tự nhiên, là chính bạn.   

• Hãy mời thêm chuyên gia, hoặc giảng viên khác, những 

người giỏi các phương pháp khác nhau, hãy giảng nhóm. 

Đó là sự bổ trợ tốt nhất cho điểm yếu và điểm mạnh của 

bạn.   

 

Lựa chọn phương tiện   

   

   
Đánh giá (tham khảo phần đánh giá tại module 1 để thiết kế và lựa chọn hình 

thức, cách thức đánh giá sao cho phù hợp với từng nội dung, hoạt động, khóa tập huấn 

 

 



40 

 

Sau khi xác định các yếu tố cần thiết để xây dựng kế hoạch bài giảng, THV có 

thể bắt tay vào hoàn thiện kế hoạch bài giảng, có thể tham khảo mẫu kế hoạch bài 

giảng sau: 

Tên bài học/ chuyên đề/học phần: 

Mục tiêu 

Thời lượng 

Nội dung chính 

Phương tiện giảng dạy 

Kế hoạch thực hiện 

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện bài giảng có 

thể theo khung gợi ý sau: 

 

Nội dung Mục tiêu Thời gian Phƣơng pháp 

và trình tự tiến 

hành 

Tài liệu, nguyên 

vật liệu 

     

     

     

     

 

4. . Ứng dụng lập kế hoạch chƣơng trình giảng, bài giảng trong các module 

đào tạo NSC (lồng ghép từng chủ đề) 

 

Dựa  trên các bước hướng dẫn tại mục 2, 3, áp 

dụng lập kế hoạch chương trình giảng, bài giảng 

trong các Module đào tạo NSC (lồng ghép cho từng 

chủ đề) 
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MODULE 3: KỸ NĂNG ĐIỀU PHỐI THẢO LUẬN, THAM QUAN ĐỒNG 

RUỘNG 

1. Giới thiệu kỹ năng hỗ trợ 

2. Điều hành thảo luận nhóm, tham quan đồng ruộng 

3. Tổ chức thảo luận nhóm, tham quan đồng ruộng 

4. Bài tập các nhóm nhỏ 
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1.  Giới thiệu kỹ năng hỗ trợ 

Hỗ trợ là cách hướng dẫn các cuộc thảo luận, đào tạo để nhóm tham gia có thể đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu 

quả. Việc hỗ trợ cần dựa trên nguyên tắc người trưởng thành học tập tốt nhất từ kinh nghiệm của chính mình và cùng nhau 

chia sẻ kinh nghiệm. Cán bộ hỗ trợ truyền đạt những hiểu biết kỹ thuật của mình tới người tham gia theo nhu cầu của người 

tham gia và do chính người tham gia bàn bạc thảo luận. 

Các kỹ năng hỗ trợ của THV 

 

Giao tiếp Kỹ năng giao tiếp tốt là cơ sở cho khả 

năng tập huấn, thúc đẩy tốt. Giao tiếp 

với các cá nhân và các nhóm. Trong 

các kỹ năng thì kỹ năng đặt câu hỏi và 

lắng nghe chủ động là những kỹ năng 

quan trọng nhất 

 Hỏi các câu hỏi để thu thập thông tin 

 Tốt hơn hết là hỏi những cau hỏi mở: Thế nào? Tại 

sao? Khi nào? Ai? Cái gì? 

 Đặt những câu hỏi khuyến khích khả năng suy nghĩ 

phân tích điểm mạnh, điểm yếu và giúp đưa ra kết 

luận 

 Lắng nghe chủ động 
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 Đưa ra phản hồi và khuyến khích người tham gia đưa 

ra phản hồi 

 

Điều khiển nhóm 

 

Đây là nhiệm vụ thông thường nhất 

của người cán bộ hỗ trợ nhằm mục 

đích hướng dẫn nhóm trao đổi ý kiến 

và kinh nghiệm  để cùng đi đến một 

kết quả, một ý kiến hay một kế hoạch 

làm việc chung 

Hỗ trợ đạt kết quả tốt khi tính năng 

động nhóm được quan tâm đúng mức, 

các thành viên trong nhóm hòa đồng 

lẫn nhau, đặc biệt cần có sự quan tâm 

tới các phụ nữ và người nghèo 

 Làm rõ nhiệm vụ và mục tiêu của nhóm 

 Thu thập ý kiến đóng góp từ nhóm và giúp tổng hợp 

các ý kiến đó 

 Khuyến khích tất cả các thành viên tham gia ý kiến và 

tôn trọng ý kiến đóng góp 

 Đứng ở vị trí trung gian để giải quyết các mâu thuẫn 

 Hướng dẫn ra quyết định với sự tham gia 

 Giúp các nhóm tổng kết hoặc đưa ra kế hoạch hành 

động 

Hiểu biết kỹ thuật Ngoài kinh nghiệm và kiến thức của 

người tham gia, cán bộ hỗ trợ nên 

đóng góp những hiểu biết của mình về 

kỹ thuật - tuy nhiên không đưa ra ý 

kiến áp đặt từ mà chỉ đề xuất và kiến 

 Tìm hiểu rõ những kiến thức kỹ thuật nào người tham 

gia yêu cầu 

 Đưa ra những ví dụ hoặc trình diễn thực tế 

 Tìm hiểu kiến thức bản địa và tìm cách sử dụng 

 Chuẩn bị tài liệu phát tay đơn giản, dễ hiểu 
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nghị các giải pháp, tôn trọng sự tham 

gia của ngườ i tham gia, tôn trọng ý 

nguyện và nhu cầu của người tham 

gia. 

 Không áp đặt việc thực hiện 

 

Thái độ cá nhân 

 

Việc hỗ trợ tốt nhất đến từ tấm lòng. 

Thái độ tin cậy và tôn trọng người 

tham gia là n ền tảng quan trọng nhất 

để người cán bộ hỗ trợ đạt đến thành  

Công. Những người thờ ơ với đối 

tượng làm việc của mình sẽ không 

bao giờ có thể là người cán bộ hỗ trợ 

tốt 

 Thể hiện sự tôn trọng với người tham gia 

 Chủ động lắng nghe kinh nghiệm và nhu cầu người 

tham gia 

 Quan tâm để hiểu quan điểm, cảm giác và tình trạng 

của người tham gia 

  Tôn trọng và quan tâm đến kinh nghiệm của người 

tham gia 

 Thiết lập sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau 
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Tổ chức các trò chơi 

• Là một hoạt động rất cần thiết khi tổ chức đào tạo cho người lớn tuổi 

• Tổ chức khi không khí lớp trầm lắng, mọi người mệt mỏi 

• Lựa chọn trò chơi phù hợp với độ tuổi 

• Mọi người cùng tham 

 

Đóng vai 

• Tập cho học viên phong cách ăn nói, giao tiếp 

• Tập cho học viên mạnh dạn, không rụt rè 

• Tập cho học viên thể hiện nội dung cần chia sẻ 

• Tập huấn học viên biết lắng nghe 
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2. Điều hành thảo luận nhóm 

Vai trò của ngƣời điều hành 

• Khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến của 

các thành viên 

• Nêu câu hỏi và hướng dẫn mọi thành viên thảo 

luận 

• Tạo không khí vui vẻ, bình đẳng, thân thiện với 

mọi thành viên 

• Khuyến khích động viên khen ngợi các thành viên 

một cách đúng lúc 

• Hướng thảo luận đi đến các quyết định chung 

• Đánh giá tóm tắt các kết quả từ buổi thảo luận 

 

 

 

Phong cách điều hành thảo luận nhóm 

Chuyên quyền        

 Trưởng nhóm đưa ra mục đích công việc, quyết 

định phương thức làm việc, phân công nhiệm 

vụ, thông tin chủ yếu từ trên xuống. Phong cách 

này cả nhóm bị  động theo dẫn dắt của trưởng 

nhóm, các thành viên độc lập với trưởng nhóm. 

Phong cách này dễ gây ra cá nhân chủ nghĩa, 

ganh đua, ngờ vực lẫn nhau nhưng có ưu điểm 

là đôi khi nhóm triển khai công việc và đạt mục 

tiêu hiệu quả 

 

 

 Tự do 

Trưởng nhóm không đưa  quyết định, để 

nhóm  

tự do tổ chức giải quyết các công việc. 

Nhóm có thể tự tổ chức thành công hoặc 

sinh ra những thủ lĩnh tự phát , làm giảm uy 

tín của trưởng nhóm . Phong cách này cũng 

dễ dẫn tới thất bại vì nhóm không có khả 

năng tự tổ chức, người chăm, người lười 

sinh xung đột giữa các thành viên 



47 

 

47 

 

Cộng tác 

Trưởng nhóm là người chỉ huy đề xuất các 

phương án khác nhau để nhóm bàn bạc, lựa 

chọn. Trưởng nhóm phân công nhiệm vụ khi 

được bàn bạc thống nhất. Hoạt động nhóm tiếp 

có sự tham gia, có sự hợp tác của mọi thành 

viên. Phong cách này có nhược điểm là tốn 

nhiều thời gian cho thảo luận, bàn bạc. Nếu cần 

giải quyết gấp rút công viêc thì không phù hợp. 

Nhưng phong cách này mang lại sự hài lòng của 

các thành viên và đa số trường hợp mang lại 

tính hiệu quả của công việc 
 

 

Công cụ điều hành thảo luận nhóm 

 

Kỹ thuật động não 

Động não là kỹ thuật nhận ý tưởng của các 

thành viên trong nhóm. Nguyên tắc là càng 

nhiều ý tưởng nhận được  càng tốt, do đó 

người điều hành cần tạo ra môi trường để 

nhận ý tưởng. Để làm tốt kỹ thuật này có 

các thẻ màu. Phát các thẻ màu cho từng 

thành viên để nghị họ viết ngắn gọn mỗi ý 

tưởng của họ vào một thẻ màu đó rồi dùng 

băng dính dán các thẻ này lên. Sau đó có 

thể cho các thành viên gom nhóm, phân loại 

các ý tưởng, rồi thảo luận lựa chọn ưu tiên ý 

tưởng. Nếu không có thẻ màu có thể dùng 

giấy A0 cử thành viên viết ý tưởng đó mỗi 

khi có thành viên phát biểu. Chú ý kỹ thuật 

này coi trọng số lượng các ý tưởng hơn chất 

lượng, không phê phán, bình luận, chấp 

nhận mọi ý tưởng có thể lạ lùng, trái chiều 
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Sử dụng cây vấn đề 

Từ vấn đề chính cần thảo luận người điều 

hành (trưởng nhóm) vẽ nó như thân của một 

cây. Sau đó đặt các câu hỏi tại sao để tìm 

các nguyên nhân chính đặt vào phía dưới 

như các rễ chính của cây, có thể đặt thêm 

câu hỏi tại sao  vào các nguyên nhân chính 

để tạo rễ cấp hai…và có thể tiếp tục. Phần 

cành cây là các nhánh chính trả lời câu hỏi 

kết quả thế nào.. Cũng như các rễ cây các 

cành nhánh của cây cũng có cành bậc hai 

khi đặt câu hỏi tiếp kết quả ra sao cho các 

nhánh kết quả. Cả nhóm sẽ xây dựng được 

một hình tượng cái cây mà thân cây là vấn 

đề, rễ cây là các nguyên nhân và cành cây là 

các kết quả 

Bản đồ tư duy 

Công cụ này xuất phát từ một vấn đề chính coi 

như một nhánh, đi phân tích tiếp mối liên hệ với 

các vấn đề khác chi tiết hơn, rồi lại phân tích 

tiếp các vấn đề chi tiết hơn, cứ như vậy cho đến 

ý kiến chi tiết, cụ thể. Hình vẽ thể hiện như một 

dây thần kinh từ nhánh lớn đến nhánh nhỏ và 

tới các nhánh nhỏ nhất 
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Kỹ thuật chậu cá 

Chậu cá là dạng thảo luận nhóm có đóng 

vai.Một nhóm 4 đến 5 thành viên ngồi ở 

giữa thảo luận về một chủ đề nào đó. Có 

một thành viên đóng vai người thúc đẩy 

cuộc thảo luận nhóm. Có để một ghế trống 

để người ngoài khi muốn tham gia tranh 

luận thì ngồi vào đó, phát biểu xong thì phải 

đi ra để ghế trống cho cơ hội người khác. 

Các thành viên còn lại ngồi xung quanh để 

nghe nhóm trong thảo luận và khi muốn 

tham gia thì phải ngồi vào ghế trống phía 

trong. Người thúc đẩy cuối buổi thảo luận 

phải tổng kết và tóm tắt những điều đã thảo 

luận và nhất trí của nhóm 

 

 

Thúc đẩy thảo luận nhóm 

Thúc đẩy tạo ra môi trường làm việc nhóm để: 

• Xác định và giải quyết vấn đề 

• Giải quyết những bất đồng của riêng trong nhóm 

• Ra quyết định tập thể 

• Cùng nhau lập kế hoạch 

• Xử lý sự cố 

• Tự quản lý 

“Thúc đẩy giúp cho quá trình tham gia, hoạt động nhóm có hiệu quả hơn” 

Thúc đẩy tốt giúp chia sẻ thông tin trong nhóm có hiệu quả. Để làm được việc này THV có 

thể: 

• Tóm tắt những gì một người đã nói khi người đó đang lặp ý cũ nhằm giúp mọi người tập 

trung suy nghĩ 

• Giúp những người thường nói lắp bắp, không gãy gọn cả câu bằng cách đề nghị họ nói 

chậm lại và đặt câu hỏi thăm dò để tìm ý 
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• Nhắc lại ý kiến của một thành viên thường có tính cả thẹn, hay xấu hổ để mọi người chú ý 

đến ý kiến đó 

• Khi ai đó ngắt lời, THV sẽ xử lý một cách kiên quyết nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng bằng 

cách đảm bảo với người vừa phát biểu là THV sẽ quay lại vấn đề đó 

Làm thế nào để khuyến khích các thành viên tham gia? 

 

Khuyến khích mọi người tham gia 

• Quy định chung của cả nhóm là nếu bạn 

muốn phát biểu, hãy nói đơn giản, rõ 

ràng và hấp dẫn để mọi người trong 

nhóm đều lắng nghe 

• THV giúp mọi người vượt qua được trở 

ngại. Thuyết phục mọi người mạnh dạn 

hơn và phát biểu ý kiến của mình. Giúp 

người ít nói có cơ hội phát biểu, hạn chế 

những ý tưởng chỉ trích và khuyến khích 

mọi người động não chứ không im lặng 

 

Khuyến khích hiểu biết lẫn nhau và  

vượt qua định kiến 

• THV cần giúp nhóm nhận thức được rằng 

hiệu quả của nhóm được xây dựng trên cơ 

sở hiểu biết lẫn nhau. Giúp mọi người nhìn 

nhận và tôn trọng quan điểm của người khác 

là một điều đáng quý 

• Ngoài ra, THV phải biết chấp nhận sự hiểu 

lầm, đó là  điều khó tránh khỏi. THV phải 

biết rằng hiểu lầm khiến mọi người dễ bị 

căng thẳng và những người đang trong tình 

trạng căng thẳng rất cần được hỗ trợ và cần 

được đối xử tôn trọng 

• THV không được nghiêng về ủng hộ bên 

nào mà phải tôn trọng mọi ý kiến và tiếp tục 

lắng nghe để ai cũng yên tâm rằng đã có 

người hiểu mình 
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Khuyến khích giải pháp tổng thể và thay 

đổi quan niệm thắng- bại 

• Hầu hết mọi người thường mang nặng 

định kiến khi giải quyết vấn đề và bất 

đồng, họ cho rằng chỉ có một cách giải 

quyết duy nhất, hoặc là của mình hoặc 

của người khác 

• THV có kinh nghiệm biết cách giúp một 

nhóm tìm ra được những ý tưởng mới, 

nhằm kết hợp quan điểm của tất cả mọi 

người 

• THV hiểu được cơ chế xây dựng các 

thỏa thuận mang tính bền vững. Khi một 

THV giới thiệu cho nhóm những giá trị 

và phương pháp khuyến khích các giải 

pháp tổng thể thì kết quả đạt được rất 

lớn. Khi nhóm nhận thức được tầm quan 

trọng của phương pháp suy nghĩ mới 

này, họ sẽ lạc quan hơn về hiệu quả hoạt 

động của nhóm 

Hướng dẫn kỹ năng suy nghĩ và cải tiến cách 

quản lý hoạt động nhóm 

• Tại sao có nhiều hoạt động không hiệu quả? 

Nhiều người có thể trả lời lý do các thành 

viên khác không nhiệt tình, kỹ năng và 

phương pháp của người dẫn dắt điều hành 

không tốt. Do vậy, THV cần hướng dẫn các 

thành viên trong nhóm thiết kế và quản lý có 

hiệu quả việc chia sẻ thông tin, giải quyết 

các vấn đề hoặc quá trình ra quyết định có 

sự tham gia 

 

 

 Xây dựng tốt các bước triển khai các hoạt 

động 

• Một trong những kỹ năng suy nghĩ quan 
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trọng nhất của nhóm có thể học hỏi được 

là xây dựng các bước một cách rõ ràng. 

Hãy cân nhắc tác động của một chương 

trình làm việc khi không được thiết kế 

tốt. Một nhóm không thể hoạt động có 

hiệu khi các thành viên không biết mình 

đang cố gắng đạt đến điều gì? 

Các hoạt động suy nghĩ có cấu trúc 

• Đôi khi một nhóm cần được giúp đỡ để tập 

trung  vào việc giải quyết một vấn đề trong 

cùng một lúc. Trong những trường hợp đó 

rất cần một hoạt động suy nghĩ có cấu trúc  

 

 

 

Ngôn ngữ rõ ràng để mô tả động lực của 

nhóm 

• Khi hỗ trợ nhóm suy nghĩ về động lực 

nhóm và liên hệ với phần lý thuyết hoặc 

mô hình động lực nhóm, thúc đẩy viên 

đưa ra một số nhận thức và tiêu chí 

chung để tham khảo. Nhờ vậy, nhóm có 

thể chuyển thảo luận từ nội dung sang 

quá trình, qua đó cải tiến cách thực hoạt 

động nhóm 
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Lời khuyên khi thúc đẩy thảo luận nhóm 

 

Theo dõi các hƣớng thảo luận và tìm điểm chung 

Ba bước chính trong quá trình theo dõi các hướng thảo luận 

• Thông báo cho nhóm bạn muốn dừng cuộc thảo luận một chút và tóm tắt 

• Liệt kê các hướng thảo luận 

• Kiểm tra với nhóm xem mình đã hiểu chính xác chưa 

  

 

Tìm điểm chung: Giúp các thành viên thấy được các 

điểm khác nhau, hướng sự chú ý của họ vào những 

điểm chung 

Quá trình tìm điểm chung 

 Để từng người lần lượt nói và mọi người đều lắng nghe 

 Nhấn mạnh tất cả các câu hỏi hoặc lời nhận xét tốt 

 Sử dụng các phương pháp khởi động 

 Tạo điều kiện cho người ít nói có dịp nói 

 Tránh các ý kiến chỉ trích thiếu căn cứ 

 Giúp mọi người suy nghĩ liên tục, tránh những khoảng lặng 

 Tạo một môi trường an toàn 

 Thúc đẩy xây dựng quy tắc nhóm và thường xuyên xem xét lại các quy tắc đó 

Đề nghị mọi người suy ngẫm về mức độ và hình thức tham gia của 
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 Ngừng thảo luận và nói cho nhóm biết rằng bạn sẽ tóm tắt những điểm giống nhau 

và khác nhau 

 Tóm tắt những điểm khác nhau 

 Tóm tắt những điểm chung 

 Kiểm tra xem đã chính xác chưa  

 

Lời khuyên khi theo dõi các hƣờng thảo luận và tìm điểm chung 

 

 Kiểm tra xem mình đã hiểu chính xác chưa, phải hỏi tất cả các nhóm, không chỉ 

hỏi các nhóm mình thích 

 Không cố ưu tiên những hướng thảo luận mà mình đã theo dõi 

 Không hỏi nhóm muốn tập trung vào vấn đề gì tiếp theo mà để tự họ tìm ra giải 

pháp kết hợp 

 

Giải quyết đối kháng trong nhóm 

 Dấu hiệu nhận biết đối kháng trong 

nhóm 

• Tránh nhìn mặt nhau 

• Tiếp tục bàn chuyện riêng trong khi 

nhóm đang thảo luận 

• Hững hờ với các câu hỏi 

• Rút lui, không tham gia trao đổi ý 

kiến 

• Bất đồng  

• Lại tiếp tục ngắt lời 

• Chia sẻ tâm trạng thất vọng 

• Trực tiếp  hoặc gián tiếp bác bỏ 

những ý kiến đề xuất hoặc hướng dẫn 

• Đặt câu hỏi mà bạn nghi ngờ rằng họ 

đã biết câu trả lời 
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• Khi giải quyết đối kháng trong nhóm, THV cần 

 Gạt bỏ cảm nghĩ của chính mình 

 Bình tĩnh giải quyết hành vi đối kháng 

 

Mô hình giải quyết đối kháng 

 

 

Xử lý tình huống trong thảo luận nhóm 
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• Nảy sinh tranh cãi liên tục 

 Vận dụng kỹ năng giải quyết xung 

đột để tiến tới thỏa thuận 

 

 

 

 

 

 

• Thảo luận lạc đề 

 Khéo léo ngừng cuộc thảo luận 

 Có thể hỏi xem nội dung mà nhóm 

đa 

 ng thảo luận có liên quan gì đến chủ 

đề hay không, nếu không thì phải nhắc 

lại và làm rõ về chủ đề cần thảo luận 

 

 

 

• Một ngƣời tỏ ra biết tất cả 

 Cử họ ghi chép ý kiến thảo luận 

 Ghi nhận sự thông thái của họ và 

lịch sự đề nghị họ nhường cơ hội nói 

cho người khác 
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• Ngƣời nói quá nhiều và lấn át 

ngƣời khác 

 Khéo léo cắt ngang người nói, tóm tắt 

những gì họ đã nói và cảm ơn ý kiến 

đóng góp của họ 

 Giới hạn thời gian nói cho mọi người 

 

 

• Có nguy cơ thiếu thời gian vì 

mọi việc diễn ra quá chậm  

 Đặt lại câu hỏi xem các nhóm đã 

hiểu rõ chủ đề  hay chưa? 

 Nhắc thời gian còn lại hoàn thành 

thảo luận 

 

•  

 

 

• Thừa thời gian vì mọi việc diễn ra 

quá nhanh 

 Đưa ra câu hỏi sâu hơn để  nhóm 

thảo luận? 
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3. Tổ chức thảo luận nhóm 

Thành lập nhóm 

 
 

 

Kỹ thuật chia nhóm 

Kiểu chia nhóm Kỹ thuật cụ thể 

Hình thành nhóm nhỏ 

Group Face  

(Nhóm đối mặt) 

Ban đầu, tất cả học viên đứng theo vòng tròn, THV nêu nên một con số, HV sẽ 

di chuyển và tìm nhanh đối tác để kết nhóm có số lượng đủ như THV yêu cầu. 

Nêu một vài con số từ nhỏ đến  lớn cho đến khi số lượng học viên đủ cho một 

nhóm theo ý đồ 

Birthday Groups  

(Nhóm sinh nhật) 

Căn cứ vào ngày tháng năm sinh của HV, THV sẽ chia nhóm. Tùy thuộc vào 

số lượng HV trong nhóm có thể lấy theo tháng, một vài tháng hoặc theo quý 

trong năm 

Lưu ý: Số lượng HV trong nhóm không bằng nhau 
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Birds of a feather 

 (Những con chim 

lông vũ) 

Mỗi HV sẽ nhận được một thẻ, trên đó vẽ hay in một loài chim. Thành viên có 

thẻ giống nhau sẽ lập thành một nhóm. Có thể thay hình ảnh trong thẻ bằng các 

con vật hay chủ đề khác 

Hình thành nhóm 2 

Back to back (tựa 

lưng vào nhau) 

 

Yêu cầu học viên theo cặp tựa lưng vào nhau và sử dụng các lựa chọn sau để 

chia làm 2 nhóm: 

Căn cứ vào độ tuổi của hai thành viên 

Kích thước của chân 

Độ cao giữa hai người 

Chia nhóm ghép đôi 

First name (tên) 

 

Yêu cầu  người tham gia đếm số ký tự trong tên của mình tìm thành viên khác 

có cùng số ký tự và kết đôi. Những ai không ghép đôi được theo tên sẽ ghép 

đôi với nhau 

Hình thành nhóm 4 người 

Seasons Groups 

(Nhóm theo mùa) 

Căn cứ vào mùa sinh chia học viên thành 4 nhóm tương ứng với 4 mùa trong 

năm (xuân, hạ, thu, đông). Giống như nhóm sinh nhật, có thể các nhóm có số 

lượng thành viên không giống nhau 

 

 

Quy trình thảo luận nhóm 

1. Nêu mục đích làm việc nhóm 

2. Tóm tắt khái quát toàn bộ hoạt động phải làm 

3. Nêu câu hỏi, vấn đề sẽ đề cập (các nhóm có thể giống hoặc khác nhau về chủ 

đề) 

4. Chia nhóm 

5. Cung cấp thông tin về: vị trí làm việc của mỗi nhóm; thời gian làm việc trong 

bao lâu? Sản phẩm của làm việc nhóm là gì? Cách thức trình bày của mỗi nhóm 

và thời gian; nhóm trưởng? cơ cấu nhóm? Nhóm sẽ tiến hành như thế nào? 

Phương pháp làm? Dụng cụ, vật liệu cần thiết 
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6. Hỏi lại xem các nhóm đã rõ nội dung chưa? Có hỏi thêm gì không sau đó yêu 

cầu các nhóm bắt đầu làm việc 

7. Theo dõi tiến độ của nhóm-  điều chỉnh thời gian nếu cần thiết- giải quyết 

những điểm mâu thuẫn 

8. Thông báo thời gian  

9. Tổ chức cách báo cáo, chia sẻ kết quả 

10. Thực hiện các hoạt động tổng kết đúc rút 

 

Thúc đẩy chia sẻ kết quả thảo luận nhóm 

Một số cách chia sẻ 

 Gạn lấy phần tốt nhất:  Từng nhóm không lần 

lượt trình bày mà chỉ dành cơ hội cho những nhóm 

nào đưa ra được ý tưởng mới, như vậy sẽ tránh lặp 

lại và khuyến khích mọi người tham gia nhiệt tình 

trong những lần thảo luận nhóm sau 

 Xếp hạng: Nếu nhiệm cụ của các nhóm là lập một 

danh mục đề nghị họ thu thập ý kiến và xếp hạng 

nội dung theo trình tự quan trọng hoặc theo mức 

độ khẩn cấp… Việc xếp hạng danh mục giúp đơn 

giản hóa nội dung và dễ dàng chia sẻ hơn 
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  Mỗi lần đề cập một ý: Đại diện nhóm 

trình bày lấy mỗi lần một ý. Như vậy sẽ 

tránh được tình trạng nhóm đầu tiên đưa 

ra phần lớn thông tin mà không dành cơ 

hội đóng góp cho các nhóm khác 

 So sánh: Nếu được giao nhiệm vụ như 

nhau, đề nghị các nhóm đặt các kết quả 

bên cạnh nhau không nhóm nào cần phải 

trình bày. Các nhóm đọc kết quả của 

nhau để tìm ra điểm nào giống nhau và 

khác nhau 

 

 Luân chuyển phản hồi: Đề nghị các nhóm đặt 

kết quả của mình ở những góc khác nhau trong 

phòng. Từng nhóm đứng tại góc của mình, sau đó 

luân chuyển các nhóm cho đến khi nhóm nào cũng 

đọc được kết quả của các nhóm khác. Đề nghị 

từng nhóm ghi trực tiếp câu hỏi và phản hồi  mang 

tính xây dựng lên các tấm giấy khổ to hoặc ghi 

vào những tấm giấy nhỏ rồi  dán lên tấm giấy khổ 

to đó. Sau khi người tham gia đã có đủ thời gian 

kiểm tra kết quả các nhóm khác, họ lần lượt trở về 

kiểm tra kết quả nhóm mình 
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 Quay vòng bánh xe:  Đảo chiều dòng 

chảy thông tin. Thay vì đề nghị các 

nhóm di chuyển quanh các tấm giấy khổ 

to ghi kết quả, hãy để cho người tham 

gia đứng yên và xem hết tấm giấy này 

sang tấm giấy khác. Đề nghị một thành 

viên đứng phía sau đóng vai thuyết minh. 

Sau khi người tham gia có đủ thời gian 

kiểm tra kết quả các nhóm khác họ quay 

lại kiểm tra kết quả nhóm mình 

 

 

4. Tham quan đồng ruộng 

 

• Lợi ích của tham quan 

 Nâng cao động cơ học tập 

 Gắn lý thuyết với thực hành 

 Cải thiện khả năng phân tích và tổng hợp 

 Gây dựng mối quan hệ 

 Tạo thuận lợi cho công tác phổ biến, tuyên truyền 

 Nâng cao giá trị của những người tham gia mô 

hình 
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4 câu hỏi cần thảo luận trƣớc 1 chuyến 

tham quan đồng ruộng 

• Tại sao chúng ta đi tham quan? 

• Chúng ta sẽ tham quan những gì? 

• Chúng ta sẽ gặp những ai? 

• Chúng ta sẽ đặt những câu hỏi nào? 

 

Vai trò của THV trong  tổ chức tham quan đồng 

ruộng 

 

Chuẩn bị 

 Xác định mục tiêu của chuyến tham quan 

 Lựa chọn địa điểm tham quan 

 Gặp gỡ những người sẽ đón tiếp đoàn 

 Tìm hiểu địa điểm tham quan để đánh giá tính 

khả thi của chuyến  đi và dự kiến những yếu tố 

cần thiết 

 Chuẩn bị và thống nhất với người tham gia 

 

 

 

• Trong khi tham quan 

 Đại diện đoàn tham quan 

 Điều khiển cuộc tham quan 

 Ghi chép 

 Tổ chức tổng kết nhanh 
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Bài tập các nhóm nhỏ 
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4. LỚP HỌC HIỆN TRƢỜNG (FFS) 

1. Khái niệm về FFS: 

Là phương pháp khuyến nông theo nhóm, là quá 

trình học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau nhằm 

nâng cao năng lực của nông dân để tự xác định và 

phát triển các phương thức sản xuất có hiệu quả, 

phù hợp với nhu cầu và điều kiện của họ. Các hoạt 

động  học tập diễn ra tại hiện trường và kéo dài 

theo mùa vụ/quá trình sản xuất một loại vật nuôi 

hoặc cây trồng.  

Có thể diễn đạt FFS theo nhiều cách như sau: 

 Là một quá trình học hỏi và nâng cao năng lực 

của nông dân trong việc xác định và phát triển các 

phương thức sản xuất có hiệu quả, phù hợp với nhu 

cầu và điều kiện của cộng đồng. 

 Là một quá trình khuyến nông theo nhóm dựa 

vào phương pháp giáo dục người lớn không chính 

thức. 

 

 Là một lớp học của nông dân được thực hiện 

trên đồng ruộng, trang trại, địa bàn sản xuất của 

chính họ. 

 Là một phương pháp khuyến nông tiếp cận 

theo nhóm, bắt đầu từ việc xác định nhu cầu để thiết 

kế các hoạt động mà ở đó tập trung vào các chủ đề 

học tập. Tiến trình học tập được diễn ra theo chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây 

trồng, vật nuôi hoặc một chu kỳ sản xuất theo mùa vụ. Hiện trường sản xuất chính 

là địa điểm của lớp học. 
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2. Nguyên tắc của FFS 

Học bằng thực hành và học từ kinh 

nghiệm có sẵn của học viên: Không 

chuyển giao kỹ thuật/công nghệ có sẵn 

mà trước hết phải xác định nhu cầu của 

người dân để thiết kế chương trình học 

tập. Phương pháp học tốt nhất đối với 

nông dân là học đi đôi với thực hành 

nên hầu hết các nội dung học tập đều 

được tiến hành trên đồng ruộng/nơi sản 

xuất, điều tra theo dõi, phân tích hệ 

sinh thái hàng tuần, phân tích xử lý 

tình huống cụ thể phát sinh trên đồng ruộng/trong quá trình sản xuất, từ đó 

nhận thức của nông dân tích lũy dần dần, có hệ thống. 

Học thông qua trao đổi và 

thảo luận: Phương pháp học 

tập là trao đổi và thảo luận 

giữa người hướng dẫn với 

người học, dựa vào kinh 

nghiệm sản xuất của nông 

dân, thu thập những thông tin 

từ nhiều nguồn để thảo luận. 

trong quá trình thực hiện các 

bài giảng, học viên phải có 

thời gian tiếp xúc, trao đổi, 

thảo luận qua đó học viên học 

được những kinh nghiệm từ 

họ. Phương pháp giáo dục của lớp học là kinh nghiệm, sự tham gia và trọng 

tâm là học viên. 

 

Học tập nhiều lĩnh vực: Chương trình học tập tổng hợp từ nhiều mặt: Kỹ 

thuật nông học, sinh học, sinh thái học, do đó học viên tiếp thu được kiến thức 

toàn diện cho việc tư duy phân tích, lựa chọn... Để có thể giải quyết những 

vấn đề cụ thể trong sản xuất. Nội dung tập trung vào các kỹ năng: Ngoài 

các kỹ năng sản xuất sản xuất trong nông, lâm, thủy sản có thể đào tạo cả 

những kỹ năng khác như phát triển kỹ năng truyền  
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Đạt, kỹ năng tổ chức, kỹ năng hoạt động nhóm. Những kỹ năng trên rất cần 

thiết để tiêp tục tổ chức các hoạt động ứng dụng và mở rộng kết quả tại các 

làng xã sau khi qua lớp tập huấn.  

Học tập để tự ứng dụng và hướng dẫn giúp đỡ người cùng làm trở thành 

chuyên gia: Kết quả học tập là nông dân trở thành chuyên gia quản lý sản 

xuất. Một học viên tốt không chỉ giỏi về mặt kỹ thuật mà còn phải biết truyền 

đạt cho người khác để mở rộng và nhân rộng kỹ thuật tiến bộ. 

Phải đảm bảo cả một mùa vụ cây trồng, một chu kỳ chăn nuôi. 

Cán bộ KNL thúc đẩy quá trình học tập. 

3. Đặc điểm của FFS 

Học hỏi: FFS là quá trình học hỏi, thông qua đó nông dân được nâng cao 

năng lực không những về chủ đề học tập mà còn về cách thức tổ chức các 

hoạt động theo nhóm, các kỹ năng giao tiếp cá nhân. 

Quan sát: Kết hợp với những bài học, những buổi họp nhóm là quá trình quan 

sát, theo dõi những thay đổi trong chủ đề học tập. Đó là cơ sở để so sánh kết 

quả và trao đổi về tiến trình học tập. 

Trao đổi, chia sẻ và phản hổi: Là hoạt động thường kỳ của nhóm, thông qua 

đó các bài học, kinh nghiệm được đưa ra. Quá trình thực hiện các chủ  đề học 

tập thường xuyên được xem xét và thống nhất trong nhóm. 

Học tập theo nhóm: Mỗi lớp học có khoảng 25 - 30 nông dân tham gia cả quá 

trình. Các hoạt động đều được thực hiện và ra quyết định bởi nhóm. 

Hiện trường là lớp học: Lớp học là những ô thử nghiệm được thực hiện trên 

đất của nông dân, các buổi học đều được diễn ra ở đó. 

Trao quyền: Người dân được quyền quyết định lựa chọn nội dung học tập, 

thời gian, địa điểm học tập, chủ động thực hiện các hoạt động của lớp học.  

Nông dân trở thành chuyên gia về những chủ đề học tập. 
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4. Tiến trình thực hiện FFS đầy đủ 

Các giai 

đoạn 

Các bƣớc chính Nội dung 

1. Chuẩn 

bị  

Lập kế hoạch khởi 

xướng 

- Lập kế hoạch FFS 

- Kế hoạch tìm hiểu và lựa chọn đối tượng học 

viên  

Tìm hiểu đối tượng 

học  

- Xác định tiêu chí chọn đối tượng học  

- Thu thập thông tin chung, xác định vấn đề ưu 

tiên 

- Thống nhất về lĩnh vực FFS  

2. Khởi 

xướng 

FFS 

Lựa chọn thành viên 

tham gia 

(tổ chức họp thôn) 

- Thống nhất tiêu chí lựa chọn thành viên 

- Xác định danh sách nhóm 

Xác định nhu cầù 

học viên 
- Phân tích nhu cầu sản xuất và mối quan tâm 

- Xác định nhu cầu ưu tiên. 

Lập kế hoạch thực 

hiện 
- Lập kế hoạch triển khai các chủ đề 

- Xác định nội dung chi tiết cần học tập 

Khẳng định danh 

sách nhóm và cam 

kết.  

- Xác định danh sách chính thức (nếu cần thiết) 

- Cam kết tham gia và vai trò của các bên 

3. Xây 

dựng 

chương 

trình và kế 

hoạch bài 

giảng 

Xây dựng khung 

chương trình - Khung chương trình cho từng chủ đề học tập  

Xây dựng kế hoạch 

bài giảng 

- Kế hoạch bài giảng cho từng bài (theo tiến 

trình sinh trƣởng, phát triển của vật nuôi, cây 

trồng hoặc tiến trình thực hiện của chủ đề đó)  

(có thể xây dựng trong quá trình thực hiện) 

4. Thực 

hiện và 

giám sát 

Xác định, thiết kế 

mô hình học tập 

trên hiện trường 

- Xác định, thiết kế địa điểm học tập/ô thử nghiệm 

trên hiện trường 

Tổ chức học tập 

trên hiện trường 

- Thực hiện các bài học, các buổi họp nhóm, phản 

ánh, trao đổi kinh nghiệm 

- Hội thảo chia sẻ kết quả học tập 

Theo dõi, giám sát 

và tài liệu hóa 

- Xác định các chỉ tiêu theo dõi (cùng học viên) 

- Xây dựng mẫu biểu ghi chép (thúc đẩy học viên) 

- Tổ chức theo dõi, ghi chép  
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- Lưu trữ kết quả và tài liệu hóa. 

5. Đánh 

giá và lập 

kế hoạch 

tiếp theo 

Đánh giá kết quả 

từng chủ đề 

- Xây dựng khung đánh giá (theo các tiêu chí đã 

xác định)  

- Tổ chức đánh giá 

- Viết báo cáo tổng kết từng chủ đề 

Đánh giá quá trình 

FFS và lập kế hoạch 

tiếp theo. 

- Xây dựng khung đánh giá và kế hoạch đánh giá  

- Tổ chức đánh giá và xác định nhu cầu học tập, 

lập kế hoạch tiếp theo.  

- Viết báo cáo tổng kết toàn bộ tiến trình FFS tại 

thôn 
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Ví dụ:  Kế hoạch bài giảng FFS về sản xuất Cà Phê bền vững  

Bài giảng  Thời điểm  Thời lƣợng  Phƣơng pháp  

Bài 1. Sản xuất giống Cà phê (nhân 

giống) 

Giai đoạn cây trong vườn 

ươm từ (tháng 12 năm 

trước đến tháng 5 năm sau) 

3 ngày  Thực hành trên đồng 

ruộng FFS 

Bài 2. Kỹ thuật trồng mới Cà phê  Giai đoạn chuẩn bị đất, 

trồng cây (Cuối tháng 5 đến 

đầu tháng 8)  

2 ngày  Thực hành FFS trên 

đồng ruộng  

Bài 3. Kỹ thuật chăm sóc thời kỳ cơ 

bản  -tƣới nƣớc bón phân  

Thời điểm mùa khô khi cây 

có nhu cầu tưới từ tháng 2 

đến tháng 5)  

2 ngày   Thực hành FFS trên 

đồng ruộng 

Bài 4. Thu hái, chế biến bảo quản  Mùa thu hoạch từ tháng 10-

12) 

2 ngày  Thực hành FFS trên 

đồng ruộng 

Bài 4. Phòng từ sâu bệnh  Mùa mưa từ tháng 5 đến 

tháng 8) 

1 ngày  Thực hành FFS trên 

đồng ruộng 

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG FFS SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỀN VỮNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời điểm trồng Cà Phê. Bài 

giảng trồng mới tái canh 2 ngày  

 

Thời điểm tưới nước:  

Bài giảng kỹ thuật tưới 

nước Cà phê  
Thời điểm thu hái Cà 

phê: Bài giảng kỹ thuật 

thu hái chế biến  

Giai đoạn vườn ươm: Kỹ thuật nhân 

giống, chăm sóc cây con  


