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Quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là quan điểm của (các) tác giả và không nhất thiết thể 
hiện quan điểm của UNODC, UN Women, Liên Hợp Quốc, hoặc bất cứ tổ chức liên quan nào của 
Liên Hợp Quốc. 

(Đây không phải là một tài liệu chính thức của Liên Hợp Quốc. Các tên gọi được sử dụng và cách 
trình bày trong tài liệu này không hàm ý bất kỳ sự thể hiện quan điểm nào của Ban thư ký Cơ 
quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc hoặc UN Women  về địa vị pháp lý của 
bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực nào, hoặc về bất kỳ phạm vi ranh giới hay 
biên giới nào.)

UNODC và UN Women trân trọng cảm ơn sự tham gia và đóng góp quý giá của các chuyên gia kỹ thuật 
và cán bộ UNODC, UN Women trong quá trình sản xuất và hoàn thiện cuốn sổ tay này.

Cuốn sổ tay do Bà Stephanie Hills - Chuyên gia Thiết kế Chương trình Đào tạo - xây dựng,  với sự thẩm 
định và hiệu đính của Bà Mary Ann Perkins - Biên tập viên Kỹ thuật/Thẩm định viên cùng với Chương 
trình Quản lý Biên giới UNODC.

UNODC và UN Women trân trọng cảm ơn đóng góp của các quốc gia thành viên đã góp phần tạo điều 
kiện cho việc xây dựng và hoàn thành tài liệu hướng dẫn này.

Dự án này được tài trợ từ sự hỗ trợ hào phóng của Chính phủ Canada.

© 2021, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Cơ quan của Liên Hợp Quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women). Ấn phẩm này có thể được tái bản toàn bộ hoặc một phần dưới bất 
kỳ hình thức nào vì mục đích giáo dục hoặc phi lợi nhuận mà không cần sự cho phép đặc biệt của chủ thể nắm giữ bản 
quyền, với điều kiện có ghi chú nguồn trích dẫn. UNODC và UN Women mong muốn nhận được bản sao của bất kỳ ấn 
phẩm nào có sử dụng nội dung tài liệu này làm nguồn tham khảo hoặc trích dẫn. Hãy gửi cho chúng tôi qua email tại địa 
chỉ unodc-thailandfieldoffice@un.org, info.bangkok@unwomen.org

Ảnh bìa: UNODC/ UN Women/ Tuan
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Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC)  hợp tác với các Quốc gia Thành 
viên trên thế giới nhằm xử lý các mối đe dọa do ma túy, tội phạm, và khủng bố gây ra. Tại khu vực Đông 
Nam Á, UNODC có lợi thế đặc biệt trong việc hỗ trợ các khuôn khổ của ASEAN ứng phó với các thách thức 
do tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gây ra, đồng thời thúc đẩy công lý và pháp quyền. Những nỗ lực đa 
phương này tạo nên nền tảng cho hoạt động hợp tác toàn diện trong khu vực về kinh tế, xã hội, chính trị, 
và an ninh. 

Với bề dày kinh nghiệm trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác chính trị, an ninh trong khu vực, UNODC là 
cơ quan được lựa chọn chủ trì việc thực hiện Tuyên bố chung về Đối tác Toàn diện giữa ASEAN và Liên Hợp 
Quốc. UNODC đã nghiên cứu và xây dựng một khung hỗ trợ kỹ thuật nhằm trợ giúp một cách có hiệu quả 
cho các quốc gia thành viên trong việc đẩy mạnh bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong khuôn khổ 
ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. 

UNODC nhận thấy rằng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái sẽ đem lại những đóng góp 
vô cùng quan trọng thúc đẩy những tiến bộ đạt được trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Thông qua 
hoạt động xây dựng năng lực, chúng tôi góp phần tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của đội ngũ cán bộ 
nữ trong các cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, các hoạt động này cũng giúp cán bộ tuyến đầu đáp ứng 
tốt hơn với nguyện vọng của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh các loại tội phạm qua biên giới và đưa 
người di cư trái phép.

Cơ quan của Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) là một thực thể 
của Liên Hợp Quốc với sứ mệnh đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. UN Women hỗ trợ các 
Quốc gia Thành viên Liên Hợp Quốc thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu để đạt được bình đẳng giới, đồng 
thời hợp tác với các Chính phủ và xã hội dân sự trong việc hoạch định pháp luật, chính sách, chương trình, 
và dịch vụ cần thiết để đảm bảo các tiêu chuẩn này được thực thi một cách hiệu quả, thực sự đem lại lợi 
ích cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. UN Women hoạt động trên phạm vi toàn cầu nhằm hiện 
thực hóa tầm nhìn của Các mục tiêu Phát triển Bền vững cho phụ nữ và trẻ em gái, hậu thuẫn cho sự tham 
gia bình đẳng của phụ nữ trong mọi mặt của cuộc sống. UN Women sử dụng kinh nghiệm hoạt động đa 
dạng từ nhiều quốc gia để tham mưu xây dựng và thống nhất các thông lệ về bình đẳng giới, đồng thời 
thông qua mạng lưới đối tác trong các cơ quan Liên Hợp Quốc để lồng ghép bình đẳng giới vào trọng tâm 
của cả ba trụ cột chính của phát triển toàn cầu là: hòa bình và an ninh, quyền con người và phát triển bền 
vững. 

UN Women còn điều phối và thúc đẩy các hoạt động của hệ thống Liên Hợp Quốc trong việc tăng cường 
bình đẳng giới cũng như trong tất cả các thảo luận và thỏa thuận liên quan đến Chương trình nghị sự 
2030.
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TỔNG QUAN 

Ba mô-đun trong chương trình tập huấn này hỗ trợ công tác của các cơ quan 
thực thi pháp luật nhằm nâng cao năng lực chung và hiệu quả của các cán bộ 
kiểm soát biên giới trong việc ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và mua bán 
phụ nữ và trẻ em gái. Nội dung trong chương trình giảng dạy này nhằm mục 
đích lồng ghép giới trong tất cả các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng cho 
các cán bộ.

Mục tiêu 
Mục tiêu của ba mô-đun này là nâng cao năng lực cho các đơn vị thực thi pháp 
luật theo hai cách sau:

● Hỗ trợ các đơn vị thực thi pháp luật đáp ứng yếu tố giới và toàn diện 
trong các hoạt động của đơn vị và đối với bên ngoài. 

● Nâng cao năng lực của các đơn vị thực thi pháp luật trong công tác điều 
tra đáp ứng yếu tố giới liên quan đến các hoạt động buôn bán người và 
các loại tội phạm liên quan khác. 

Mục tiêu thành phần
Mục tiêu thành phần của các mô-đun như sau:

1. Nâng cao nhận thức về giới cho các cán bộ và các đơn vị thực thi pháp 
luật tuyến đầu.

2. Thực hiện phương pháp tiếp cận đáp ứng yếu tố giới trong công tác điều 
tra liên quan đến nhóm những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả nạn 
nhân của tội phạm mua bán người 

3. Khuyến khích môi trường làm việc có đáp ứng yếu tố giới. Đặc biệt, hỗ 
trợ phúc lợi của cán bộ nhằm giúp tất cả thành viên trong đơn vị tự tin và 
nâng cao năng lực làm việc và phát triển công việc của mình.

Mô-đun
Có ba mô-đun như sau::

● Mô-đun một: Nhận thức về giới đối với các cán bộ và đơn vị thực thi 
pháp luật tuyến đầu1

1   *Mô-đun một phải được thực hiện đầu tiên sau đó đến mô-đun hai và ba. 
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● Mô-đun hai: Hoạt động điều tra đáp ứng yếu tố giới đối với nạn nhân 
của mua bán người và các cá nhân dễ bị tổn thương khác

● Mô-đun ba: Sự tự tin và tính quyết đoán đáp ứng yếu tố giới trong các 
đơn vị thực thi pháp luật

Đối tượng đích
Chương trình này được thiết kế dưới dạng tập huấn cho tối đa 20 học viên gồm 
các cán bộ thực thi pháp luật sơ cấp và trung cấp. Nhằm đạt được những mục 
tiêu đề ra trong các mô-đun, mỗi lớp tập huấn sẽ gồm cả nam và nữ, mục tiêu 
là nữ chiếm hơn 35%. Cần xác định thời gian và địa điểm tập huấn cần để học 
viên nữ có thể tham gia theo hoàn cảnh văn hóa.
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Chương trình được thiết kế phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của người học 
thông qua ba phương pháp chính là hình ảnh, âm thanh, thực hành (học tập 
vận động). Chương trình sử dụng phương thức tiếp cận hỗn hợp, bao gồm: 

● Thuyết trình bằng hình ảnh
● Nghiên cứu tình huống 
● Câu hỏi phản hồi  
● Bài tập nhóm tương tác được xây dựng nhằm phát triển các kỹ năng 

khác nhau như phân tích phản biện, giải quyết vấn đề và học tập/chia 
sẻ theo cặp 

THIẾT KẾ 
CHƯƠNG TRÌNH 

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Phương pháp giảng dạy đáp ứng về giới 

Chương trình được xây dựng theo phương pháp tiếp cận khuyến khích sự tham 
gia của học viên và đáp ứng về giới; phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của học 
tập dành cho người trưởng thành như Malcolm Knowles định nghĩa trong “Các 
nguyên tắc học tập của người trưởng thành”, thông qua lăng kính giới. Khi thực 
hiện cách tiếp cận này, giảng viên cần hiểu rõ một số vấn đề sau đây:  

Người trưởng thành luôn độc lập và có định hướng riêng: giảng viên cần hiểu 
vai trò của hướng dẫn viên, hỗ trợ học viên (người học) tham gia tích cực trong 
suốt “hành trình” của khoá học. Các hoạt động đã được thiết kế nhằm khuyến 
khích cách tiếp cận này thông qua việc giải quyết vấn đề theo nhóm, phân tích 
và khuyến khích học hỏi lẫn nhau qua các buổi thuyết trình nhóm.

Phương pháp tiếp cận này yêu cầu học viên cần có động lực, bao gồm cảm giác 
an toàn, yên tâm và tự tin để chia sẻ quan điểm, ý kiến và các câu hỏi. Tuy nhiên, 
động lực về giới trong bối cảnh văn hoá và trong công tác chuyên môn cũng có 
thể dẫn đến việc các cá nhân không cảm thấy tự tin chia sẻ quan điểm, ý kiến và 
đặt câu hỏi; ví dụ như trong lớp học có nhiều học viên nam thì học viên nữ có 
thể cảm thấy ngại chia sẻ ý kiến của mình. Một ví dụ khác có thể thấy trong bối 
cảnh văn hoá và trong công tác chuyên môn mang tính phụ hệ, học viên nam có 
thể không cảm thấy thoải mái khi thảo luận về các chủ đề mang tính cảm xúc 
cá nhân. 

Giảng viên nên cần cân nhắc các yếu tố này trước khóa tập huấn bằng cách: 

1. Tìm hiểu hồ sơ của các học viên
a. Hiểu về văn hoá ở nơi tổ chức tập huấn và điều này sẽ ảnh hưởng tới sự 

tích cực của học viên như thế nào.  
b. Khi có thể, thực hiện đánh giá nhu cầu tập huấn đáp ứng yếu tố giới để thu 

thập thông tin về mong muốn và mục tiêu của học viên đối với khóa tập 
huấn, cũng như tìm hiểu về kinh nghiệm và trình độ đã có, vv. Việc đánh 
giá nhu cầu có thể giúp học viên thích ứng với các nội dung tập huấn hoặc 
hoặc đáp ứng được nguyện vọng của họ. Việc tìm hiểu về trình độ và kinh 
nghiệm trước đây có thể được sử dụng để quản lý cơ chế khuyến khích 
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học viên với những kinh nghiệm khác nhau có thể làm việc với nhau; và 
công nhận và dựa vào kinh nghiệm chuyên môn hiện có của học viên cũng 
góp phần giúp họ cảm thấy tự tin.

c. Khi bắt đầu tập huấn, cần thu thập thông tin liên quan đến học viên và 
mong muốn của họ đối với khóa học để có thể đáp ứng được nhu cầu của 
học viên ngay từ đầu. 

2. Xây dựng chiến lược tổng thể
a. Khi bắt đầu tập huấn, học viên cần xây dựng một bộ “nguyên tắc cơ bản”. 

Giảng viên cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học viên nữ chia sẻ 
các ý kiến và kiến thức của mình trong suốt khoá học. 

b. Giảng viên cần duy trì sự năng động tích cực trong lớp học, đặc biệt là liên 
quan đến vấn đề giới. Hiểu được tính cách khác nhau của học viên và cách 
họ tương tác với nhau sẽ giúp thực hiện các chiến lược giảng dạy, ví dụ 
như giảng viên nhẹ nhàng khuyến khích học viên trầm tính tham gia tích 
cực hơn bằng cách yêu cầu họ trả lời các câu hỏi mà giảng viên tin rằng họ 
có thể trả lời được hoặc giao cho những học viên ít nói một nhiệm vụ nào 
đó, như làm thư ký cho hoạt động nhóm. 

c. Giảng viên có thể sử dụng phương pháp xen kẽ học viên trong hoạt động 
nhóm để tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm việc chung với những học 
viên khác trong suốt khoá học, ví dụ như:
i. Đánh số từ 1-4 cho từng người, sau đó yêu cầu các học viên số 1 làm 

việc với các học viên số 2… v.v.
ii. Xếp các học viên có cùng đặc điểm vào một nhóm, ví dụ dựa vào quãng 

đường di chuyển của học viên từ nhà đến địa điểm tập huấn (ai phải 
đi xa nhất vào một nhóm, ai đi gần nhất vào một nhóm) hoặc dựa 
vào ngày hoặc tháng sinh của họ (từ tháng Một đến tháng Mười Hai). 
Sau khi mọi người đã xếp hàng, giảng viên có thể chia hàng thành các 
nhóm, ví dụ, bốn người hàng đầu là nhóm 1, 4 người hàng sau là nhóm 
2.

Người trưởng thành đều đã có kiến thức và kinh nghiệm sống nhất định mà 
họ có thể đóng góp cho lớp học: Chương trình giảng dạy được thiết kế nhằm 

2 Xem các ghi chú về “hướng dẫn thực hiện” ở phần dưới, bao gồm cả “các quy tắc” khuyến khích tham gia
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khuyến khích học viên tham gia phát biểu và chia sẻ kinh nghiệm khi/nếu họ 
cảm thấy thoải mái.

Người trưởng thành xác định được mục tiêu của mình: phần mở đầu của 
chương trình tập huấn giới thiệu về nội dung tổng quan. Các mục tiêu của mỗi 
chuyên đề được trình bày ở phần đầu của chuyên đề đó. Giảng viên cần thông 
báo cho học viên về kết quả đầu ra để họ hình thành/xây dựng mục tiêu học 
tập của mình. 

Người trưởng thành thường xác định được tính liên quan của vấn đề: tài liệu 
giảng dạy và lưu ý của giảng viên cần thể hiện được các nội dung học tập liên 
quan đến học viên từ góc độ nhận thức về giới và vai trò chuyên môn mà họ 
đảm nhiệm. Giảng viên cần tìm các cơ hội khác để hỏi học viên nội dung tập 
huấn liên quan đến công việc của họ như thế nào và làm cách nào để thực hiện 
được điều đó.

Người trưởng thành thường thực tế: chương trình tập huấn khuyến khích 
người học suy nghĩ về việc làm sao thực hiện được việc học của mình. Điều này 
có thể thực hiện thông qua các câu hỏi nhóm nhằm ôn lại bài và các bài tập về 

Ảnh: UNODC/ UN Women /Pathuumporn Thongking
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lập kế hoạch hành động. Giảng viên cũng cần khuyến khích người học suy nghĩ 
về những thách thức khi học, bao gồm cả việc vấn đề giới gây khó khăn gì đối 
với các thành viên trong nhóm và cần giải quyết các khó khăn này như thế nào.

Người trưởng thành cần được tôn trọng: điều này được thể hiện trong chương 
trình học khi học viên có cơ hội thể hiện kiến thức, kinh nghiệm của mình. Tuy 
nhiên, hoạt động này chủ yếu được giảng viên thực hiện nhằm hiểu được nhu 
cầu của học viên trong lớp học và các kỹ năng giảng viên cần có để duy trì sự 
năng động tích cực trong lớp. Ví dụ như khi một học viên thường xuyên ngắt lời 
giảng viên để phát biểu một vấn đề nào đó, giảng viên nên xử lý một cách nhẹ 
nhàng hơn là chỉ trích, có nghĩa là sau khi học viên đó trình bày ý kiến của mình, 
giảng viên có thể giải thích rằng quan điểm của người đó là đúng và sẽ quay lại 
để tìm hiểu về vấn đề này.

Ảnh: UNODC/ UN Women
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Mỗi phần của giáo trình sẽ bao gồm các nội dung sau:

Tóm tắt Mô-đun: phần này trình bày nội dung tổng quan, bao gồm:
● Mục tiêu: mục tiêu tổng quan của mô-đun
● Mục tiêu từng phần: là các mục tiêu bao quát nhằm đạt được mục tiêu 

của mô-đun (các mục tiêu này sẽ được phân chia trong các tiểu mục của 
mỗi chuyên đề (xem chuyên đề dưới).

● Chương trình khoá học: có thời khoá biểu chung của từng mô-đun được 
thực hiện trong thời gian quy định.

● Lưu ý cho giảng viên.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

CÁCH TRÌNH BÀY 
GIÁO TRÌNH
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Tóm tắt chuyên đề: mỗi phần tóm tắt chuyên đề là bảng tổng quan về cách 
thức thực hiện chuyên đề, trước khi bắt đầu mỗi phần tóm tắt chuyên đề, sẽ 
có phần:

● Mục đích: dựa trên các mục ti êu từng phần.
● Các mục đích của chuyên đề: tổng hợp các mục đích học tập để đạt được 

mục ti êu của chuyên đề.
● Thời gian: tổng thời gian dành cho chuyên đề này.
● Nguồn tài liệu và hướng dẫn chuẩn bị: bảng trình bày các tài liệu cần 

thiết cho chuyên đề này kèm theo ghi chú hỗ trợ giảng viên chuẩn bị 
trước cho mỗi chuyên đề.

● Các hoạt động: mỗi chuyên đề đều chia thành các hoạt động khác nhau 
bao gồm các thông ti n về:

○ Mục đích: trình bày mục đích của hoạt động đó (cơ bản là hoạt 
động này sẽ liên quan như thế nào tới các mục đích của chuyên 
đề này).

○ Thời gian: tổng thời gian dành cho hoạt động.
○ Hướng dẫn của giảng viên: bản hướng dẫn các bước triển khai các 

hoạt động này, bao gồm khung thời gian tương ứng dành cho mỗi 
hợp chuyên đề.

Đánh số : Tất cả tài liệu và nguồn tham khảo ở phụ lục được đánh số theo ngày 
học, chuyên đề và hoạt động sử dụng các tài liệu này. Ví dụ, số 2.3.4 có nghĩa là:

● Ngày 2
● Chuyên đề 3
● Hoạt động 4
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HƯỚNG DẪN 
THỰC HIỆN

Ảnh: UNODC/ UN Women
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Tóm tắt chuyên đề của giáo trình hướng dẫn chi tiết cách triển khai các chuyên 
đề. Tuy nhiên, giảng viên cần chú ý đến các yếu tố sau đây trong việc xây dựng 
chương trình: 

● Phần mở đầu của Mô-đun 3 cần được thực hiện vào buổi sáng đầu tiên
● Công việc hướng dẫn hàng ngày

○ Ôn tập buổi sáng cần được thực hiện vào các buổi sáng (trừ buổi 
đầu tiên) nhằm ôn tập lại những gì đã học từ ngày hôm trước

○ Phần khởi động sau giờ nghỉ trưa cần được khuyến khích thực 
hiện để tạo nguồn năng lượng, kích thích sự tỉnh táo cho học viên 
sau giờ nghỉ trưa

○ Phần ôn bài hàng ngày dành cho hoạt động ôn bài và câu hỏi cần 
được thực hiện vào cuối ngày (trừ ngày cuối khi học viên làm 
đánh giá khóa học)

Các chuyên đề sau đây hướng dẫn thực hiện các nội dung trên.

Khai mạc   
Khai mạc chương trình tập huấn (ngày đầu tiên) thường do giảng viên chuẩn bị, 
tuy nhiên phần này cần có các hoạt động sau: 

1. Phá băng: một hoạt động vui vẻ để học viên tự giới thiệu về mình
Hoạt động này cần được thực hiện ngay cả khi các học viên đã biết nhau từ 
trước vì hoạt động phá băng giúp tạo môi trường an toàn và giúp học viên tích 
cực tham gia tập huấn. Có rất nhiều ý tưởng về phá băng có sẵn trên mạng có 
thể dùng cho các nhóm học viên chưa biết nhau hoặc đang làm việc cùng nhau, 
ví dụ như:  
• Phương pháp Đô-mi-nô: 

○ Phát cho học viên một tờ giấy A4 và một cái bút. Yêu cầu học viên gấp đôi 
tờ giấy sau đó mở ra để có một đường gấp ở giữa tờ giấy. Mỗi học viên 
có thể vẽ một đường theo nếp gấp đó để chia tờ giấy làm hai phần, giống 
như miếng đô-mi-nô. 

○ Yêu cầu học viên vẽ một bức tranh (không dùng chữ) lên một nửa tờ giấy 
miêu tả nghề nghiệp và nửa kia miêu tả cuộc sống cá nhân của mình. Cho 
học viên một vài phút để vẽ hai bức tranh và sau đó yêu cầu học viên 
đứng vào vòng tròn cùng miếng đô-mi-nô của mình. 
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○ Giảng viên sẽ dùng các nét vẽ trên tờ giấy đô-mi-nô để giới thiệu về mình 
trước sau đó úp tờ giấy xuống sàn. 

○ Hỏi có học viên nào có nghề nghiệp hoặc cuộc sống cá nhân giống mình 
như được vẽ ở tờ đô-mi-nô. Mời một học viên vào nhóm đó và giới thiệu 
về mình. 

○ Cứ tiếp tục thực hiện cho đến khi mọi người đều chia sẻ đô-mi-nô và giới 
thiệu về mình. 

• Tìm câu sai
○ Yêu cầu học viên viết ba sự thật về bản thân mình lên một mảnh giấy. Mỗi 

học viên cần chọn các câu khác thường, khó đoán và hài hước, hãy nhớ :
- Một câu không đúng (xạo)
- Hai câu đúng

TÌM CÂU SAI TÌM CÂU SAI

TÌM CÂU SAI TÌM CÂU SAI

Tên của bạn Tên của bạn

Tên của bạnTên của bạn

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân
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○ Học viên lần lượt đọc to ba câu của mình cho nhóm mình và các học viên 
khác phải đoán xem câu nào sai.

○ Giảng viên bắt đầu viết ba câu của mình trước.
○ Sau khi có đủ thời gian để đoán, mỗi học viên phải tìm ra câu nào là xạo. 

• Đồ vật trên đảo hoang
○ Thông báo cho học viên về tình huống giả định mà họ được chọn để tham 

gia vào một show truyền hình thực tế trong đó người chơi phải ở ba tháng 
trên một hoang đảo một mình.

○ Họ được phép mang theo một đồ vật “xa xỉ” ra đảo, có thể là bất kỳ thứ gì 
nhưng không phải bức ảnh của người thân hoặc vật gì còn sống. Cho học 
viên thời gian để cân nhắc câu trả lời của mình.

○ Giảng viên bắt đầu bằng cách giải thích đồ vật xa xỉ của học viên là gì và tại 
sao học viên đó chọn đồ vật này. Sau đó học viên lần lượt nói họ chọn đồ 
vật gì và giải thích tại sao họ lại chọn đồ vật đó.

2. Giới thiệu Mô-đun 3 
Giảng viên bắt đầu khóa học bằng cách giới thiệu tổng quan về mô-đun/khoá 
học và kế hoạch thực hiện chương trình học. Giảng viên thông báo sẽ cung cấp 
tài liệu cho học viên nhưng yêu cầu họ chưa được đọc tài liệu bởi vì khi mọi 
người cùng đọc tài liệu trong thời gian học thì sẽ hiệu quả hơn.

3. Mong muốn, hy vọng và mối quan tâm của học viên
Điều quan trọng là giảng viên hiểu được mong muốn của học viên để có thể 
đáp ứng mong muốn và mối quan tâm của họ về nội dung và phương pháp tập 
huấn. Ví dụ như học viên e ngại họ sẽ phải chia sẻ các thông tin cá nhân của 
mình không? Nếu biết trước mong muốn và mối quan tâm, giảng viên có thể 
đáp ứng bằng cách quản lý hoặc khẳng định những mong muốn này bằng lời 
trong buổi khai mạc và đảm bảo giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào nếu có.

Cơ chế phản hồi về mong muốn và quan tâm của học viên cần được thực hiện 
một cách nhẹ nhàng và ẩn danh để họ cảm thấy yên tâm khi chia sẻ thông tin. 
Giảng viên có thể nhận được các thông tin này trước khi bắt đầu tập huấn thông 
qua đánh giá nhu cầu học viên. 
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Một lựa chọn khác là sử dụng phương pháp khuyến khích học viên tham gia 
trong phần giới thiệu để họ trình bày hy vọng và quan tâm của mình. Một ví dụ 
để thực hiện việc này như sau: 

Hy vọng và quan tâm 
● Chia đôi bảng lật thành hai cột đặt ở trước lớp học

● Trên mỗi cột viết “Hy vọng” và “Quan tâm”.

● Phát cho học viên một tập giấy nhớ để họ viết và dán lên bảng lật.

● Đưa cho mỗi học viên khoảng 4-6 tờ giấy và yêu cầu họ viết ý kiến vào 
mỗi tờ. 

● Ở cột “hy vọng”, học viên sẽ viết điều mà họ hy vọng sẽ nhận được từ 
khoá học ví dụ như đề cập đến một chủ đề cụ thể nào đó hoặc kết quả 
học tập, ví dụ như học được kỹ năng cụ thể nào đó. 

● Ở cột “quan tâm”, học viên sẽ viết ra những điều mà họ quan tâm về 
khoá tập huấn ví dụ như họ quan tâm đến các trò chơi đóng vai hoặc họ 
lo ngại không học được gì từ khoá tập huấn... 

● Giảng viên cần đảm bảo rằng các thông tin này đều ẩn danh và khuyến 
khích học viên viết ra ý kiến của mình. 

● Khi học viên dán các mảnh giấy lên bảng, giảng viên sẽ đọc thầm các nội 
dung đó và xem có thể chia thành các nhóm ý kiến hay không, ví dụ có 
một số người có thể yêu cầu phương thức giảng dạy cụ thể nào đó... 

● Giảng viên cần đọc “hy vọng” và các “quan tâm” của học viên, đáp ứng 
mong muốn và hy vọng của họ, giải quyết lo lắng của học viên khi cần. 

4. Đảm bảo an toàn  
Ở phần mở đầu, giảng viên ghi nhận mỗi người khác nhau sẽ có những thế 
mạnh khác nhau. Giảng viên cần đảm bảo với học viên rằng nếu họ cảm thấy 
không thoải mái, bất kỳ lúc nào trong thời gian tập huấn, họ có thể ra ngoài và 
nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh đó, giảng viên khuyến khích học viên có thể yêu 
cầu hỗ trợ nếu cần. Đồng thời cũng cần dự đoán các vấn đề phát sinh của học 
viên trước khóa tập huấn và tìm kiếm các thông tin về dịch vụ hỗ trợ cho học 
viên. 
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5. Quản lý lớp học 
Giảng viên cũng cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu cầu học tập cơ bản:

● An ninh, an toàn, ví dụ như lối thoát hiểm khi có chuông báo cháy.

● Vị trí và đồ dùng nhà vệ sinh

● Thời gian nghỉ ăn trưa và các thông tin liên quan khác 

6. Quy định chung  
Khi bắt đầu khoá học, giảng viên cùng học viên xây dựng quy định chung để mọi 
người cùng thống nhất tuân thủ trong quá trình học. Đây là cơ sở để giảm thiểu 
tình trạng mất trật tự và để quản lý các hành vi như sử dụng điện thoại trong 
lớp. 

Viết các quy định chung lên bảng đặt trước lớp học và yêu cầu học viên bổ sung 
thêm quy định nếu cần. Các quy định chung có thể là: 

● Cất điện thoại di động trong túi cho đến giờ nghỉ giải lao
● Không nói chuyện ngoài lề hoặc nói chuyện riêng khi có người đang phát 

biểu
● Tôn trọng các quan điểm khác nhau
● Tất cả những thông tin và quan điểm cá nhân được trình bày ở lớp cần 

được bảo mật
● Mọi người cần đúng giờ

7. Bảng câu hỏi và nguồn tham khảo
Treo hai bảng giấy lên tường của lớp học, một bảng ghi “Câu hỏi” và một bảng 
ghi “Nguồn tham khảo”. 

● Bảng Câu hỏi: là bảng để học viên có thể ghi các câu hỏi mà họ cảm thấy 
chưa được trả lời trong quá trình tập huấn. Hoặc giảng viên có thể viết 
các câu hỏi mà học viên hỏi trong quá trình tập huấn mà lúc đó họ chưa 
thể trả lời. Sau đó giảng viên sẽ xem lại và trả lời các câu hỏi này vào thời 
gian thích hợp. 
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● Bảng nguồn tham khảo: là bảng dành cho giảng viên hoặc học viên có 
thể viết ra những nguồn thông tin mà học thấy bổ ích từ sách, trang 
web… trong thời gian tập huấn. Để giới thiệu các nguồn tham khảo này 
cho lớp, học viên và giảng viên cần ghi lại các nguồn đó trên bảng. Cuối 
khóa học, giảng viên có thể phát nguồn tài liệu này để bổ sung danh sách 
tham khảo cho học viên.

Nhiệm vụ hàng ngày của giảng viên 

Ôn bài buổi sáng  
Bắt đầu từ buổi sáng ngày thứ hai của khóa học, giảng viên cần dành thời gian 
ôn lại những nội dung chính của bài hôm trước. Hoạt động này được thực hiện 
một cách thoải mái nhưng không nên kéo dài quá 15 phút. Hoạt động có thể là:: 

● Câu đố nhóm
● Trò chơi ném bóng: học viên sẽ ném bóng cho nhau và hỏi các câu hỏi về 

bài hôm trước
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● Chuẩn bị và viết các câu hỏi được vào các mẩu giấy, sau đó gấp giấy lại và 
để trong một chiếc mũ. Học viên sẽ lựa chọn câu hỏi ngẫu nhiên từ trong 
mũ và trả lời các câu hỏi này. 

● Giảng viên cần đảm bảo tất cả học viên (cả nam và nữ) tham gia vào hoạt 
động ôn bài. 

Tái tạo năng lượng sau giờ nghỉ trưa
Như chúng ta đã biết người nguồn năng lượng và khả năng tập trung của người 
học sẽ giảm đáng kể sau giờ ăn trưa, do đó giảng viên nên bắt đầu giờ học buổi 
chiều bằng một hoạt động tái tạo năng lượng vui vẻ để học viên có thể vận 
động. Có rất nhiều ý tưởng cho hoạt động này trên mạng hoặc giảng viên có thể 
sáng tạo từ các trò chơi của trẻ con – điều quan trọng là giúp học viên vận động. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng không nên yêu cầu học viên làm những điều họ cảm thấy 
không thoải mái về thể chất hoặc tinh thần.  

Ôn tập hàng ngày (cuối ngày)
Khi kết thúc một ngày tập huấn, giảng viên nên dành ra khoảng 15 phút để học 
viên hỏi và cho ý kiến phản hồi ẩn danh. Giảng viên có thể dùng các ý kiến phản 
hồi để điều chỉnh cách giảng dạy cho ngày hôm sau.

Cách này được thực hiện tương tự như cách học viên nói về “hy vọng” và “quan 
tâm” của họ như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên thay vì sử dụng bảng “hy vọng” 
và “quan tâm”, giảng viên có thể sử dụng cụm từ “Những gì đã tốt” và “Sẽ tốt 
hơn nếu…” (bạn sẽ làm khác đi như thế nào) ... Giảng viên quay bảng vào tường 
để đảm bảo các ý kiến đều được ẩn danh. 
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Mục tiêu: Mục tiêu của Mô-đun 3 là khuyến khích các cán bộ thực thi pháp 
luật nhận thức tốt hơn về giới nhằm nâng cao sự tự tin và sự quyết đoán của 
mình. 

Mục tiêu học tập 
1. Định nghĩa về kiến thức, kỹ năng và năng lực cần có trong các đơn vị thực thi 

pháp luật
2. Định nghĩa về sự tự tin và quyết đoán
3. Sử dụng tâm lý học ứng dụng nhận thức để tìm hiểu sự tự tin của bản thân 

mà chúng ta có với tư cách cá nhân và điều này bị ảnh hưởng như thế nào 
bởi yếu tố giới

4. Sử dụng công cụ và kỹ thuật để xây dựng sự tự tin
5. Tìm hiểu phương pháp nhằm nâng cao khả năng quyết đoán của bản thân và 

trong các đơn vị thực thi pháp luật

TÓM TẮT 
MÔ-ĐUN

Ảnh: UNODC/ UN Women
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Lưu ý đối với giảng viên 
Mục tiêu chính của mô-đun này là tạo ra thay đổi đáp ứng giới trong các hoạt 
động của cán bộ thực thi pháp luật với tư cách cá nhân và khi làm việc theo 
nhóm. Bất kỳ thay đổi mang tính chuyển biến nào cũng cần có thời gian và sự 
nhất quán. Và vì vậy sẽ quá tham vọng nếu mong muốn có thể đạt được toàn 
bộ kết quả này trong chương trình tập huấn kéo dài bốn hoặc năm ngày. Do đó, 
chương trình tập huấn này chỉ là chất xúc tác cho sự thay đổi và cố gắng hỗ trợ 
học viên thực hiện những nội dung sau:

● Nhận biết nhu cầu thay đổi đáp ứng yếu tố giới

● Suy nghĩ về tác động của giới đối với sự tự tin và tính quyết đoán

● Đồng cảm hơn với đồng nghiệp nhằm khuyến khích học viên hướng tới 
sự thay đổi

● Phát triển kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật có thể được áp dụng và chia sẻ 
trong các đơn vị thực thi pháp luật

Học viên tham gia khóa học này phải có hiểu biết cơ bản về: 
● Giới 

● Chuẩn mực và điều kiện giới

● Chế độ phụ hệ

● Phân biệt đối xử về giới 

Trước khi tham gia khóa học này, học viên cần hoàn thành Mô-đun Một: “Nhận 
thức về giới cho cán bộ và các nhóm thực thi pháp luật tuyến đầu” hoặc khóa 
học trực tuyến “Tôi biết về Giới: Giới thiệu về Bình đẳng Giới cho Nhân viên Liên 
Hợp Quốc”.

Khóa học này nhằm thực hiện phương pháp tiếp cận đáp ứng giới nhằm xây 
dựng sự tự tin và quyết đoán thông qua việc sử dụng kết hợp các lý thuyết tâm 
lý và các hoạt động phản hồi để tìm hiểu định nghĩa về “sự tự tin”. Khóa học áp 
dụng phương pháp tiếp cận khác với nhiều cách tiếp cận truyền thống về sự tự 
tin và quyết đoán, trong đó tập trung vào thực hành ngôn ngữ cơ thể cởi mở 
và bắt tay chắc chắn, vì những cách này được coi là “biểu hiện” của sự tự tin 
mang tính phụ hệ. Mục đích là để khuyến khích học viên tự tin một cách cởi mở 
và trung thực, khi công nhận rằng tất cả mọi người đều là những cá nhân khác 
nhau và có những cách khác nhau để thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và ý kiến của 
mình. Khóa tập huấn này là chất xúc tác để phản ánh phương pháp tiếp cận xác 
thực hơn về sự tự tin trong các đơn vị thực thi pháp luật.

. 
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Chương trình tập huấn

Ngày một

Chào mừng và giới thiệu  
(30 phút)

Chuyên đề Một: 
Lập bản đồ toàn cảnh (60 
phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề Hai: 
Vấn đề giới và thực thi pháp 
luật (90 phút) 

Nghỉ trưa (60 phút)

Chuyên đề Ba: 
Sự tự tin là gì (90 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề Bốn:
Tình trạng dễ bị tổn thương 
và vùng thoải mái (90 phút) 

Ôn tập hàng ngày (15 phút)

Ngày hai

Ôn bài buổi sáng (15 phút)

Chuyên đề Một: 
Điều kiện về giới hình thành 
niềm tin như thế nào (90 
phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề Hai: 
Tự giới hạn niềm tin hình 
thành như thế nào (90 phút)

Nghỉ trưa (60 phút)

Chuyên đề Ba: 
Nhận biết suy nghĩ không 
hữu ích về bản thân và 
những người khác (90 phút) 

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề Bốn:
Tạo ra sự thay đổi (90 phút)

Ôn tập hàng ngày (15 phút)

Ngày ba 

Ôn bài buổi sáng (15 phút)

Chuyên đề Một: 
Kỹ thuật xây dựng sự tự tin 
từ bên trong (145 phút) 

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề Một (tiếp)

Nghỉ trưa (60 phút)

Chuyên đề Hai:
Giao tiếp (180 phút) 

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề Hai
(tiếp) 

Ôn tập hàng ngày (15 phút)

Ngày bốn 

Ôn bài buổi sáng (15 phút)

Chuyên đề Một: 
Tính kiên định và Hoạt động 
nhóm (180 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề Một (tiếp)

Nghỉ trưa (60 phút)

Chuyên đề Hai:
Thực hành (120 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Bế mạc
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Tóm tắt chuyên đề

Hướng dẫn này gồm tóm tắt hợp phần của Mô-đun 3. 

Giảng viên cần xây dựng nội dung cho các phần sau:

● Phần mở đầu 

● Ôn bài buổi sáng

● Ôn tập hàng ngày 

Nội dung ở trên về “Hướng dẫn thực hiện” cung cấp các nguồn hữu ích để xây 
dựng các học phần đó.

Ảnh: UNODC/ UN Women / Tuan
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Chuyên đề Một
Lập bản đồ toàn cảnh 

NGÀY MỘT

Mục đích: Xác định kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần có đối với các cán bộ 
thực thi pháp luật và phản ánh chúng thông qua lăng kính giới

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Xác định kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần có đối với các đơn vị thực 
thi pháp luật

● Xác định và ưu tiên các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất chính 

● Phản ánh các loại kiến thức, kỹ năng và phẩm chất thông qua lăng kính 
giới 

Thời gian: 60 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Đoạn phim ngắn

Bảng lật và bút

Lựa chọn các đoạn phim ngắn trên mạng về 
phụ nữ làm việc trong các đơn vị thực thi 
pháp luật.

Hướng dẫn chuẩn bị

Xác định các vai trò khác nhau trong 
một đơn vị cũng như kiến thức, kỹ năng 
và phẩm chất liên quan. 

 Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Lập bản đồ về 
vai trò, kỹ năng và 
phẩm chất 

50 

Mục đích
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Hoạt động một: Lập bản đồ vai trò, kiến thức, kỹ năng và phẩm chất

Mục đích: Xác định vai trò khác nhau trong một đơn vị cũng như kiến thức, kỹ 
năng và phẩm chất liên quan. 

Thời gian: 50 phút

Lưu ý đối với giảng viên

Mục đích của hoạt động này là nhấn mạnh rằng không có lý do sinh học nào giải 
thích cho việc chỉ một giới mới có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết 
cho công tác thực thi pháp luật. Đây là một phần trong nội dung cơ bản của các 
học phần khác về sự tự tin và tính quyết đoán từ góc độ định nghĩa và áp dụng. 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

1.1 Lập bản đồ về vai trò, kỹ năng và phẩm chất 

1. Chia học viên thành các nhóm nhỏ và phát giấy dùng cho bảng lật và bút 
màu cho mỗi nhóm. 

2. Trên mỗi bảng lật đặt phía trước lớp học, giảng viên vẽ một biểu đồ 
mạng nhện 

3. Giải thích nội dung đầu tiên mà học viên cần làm là lập bản đồ về vai trò 
khác nhau của mình trong các đơn vị thực thi pháp luật. Học viên cần 
thực hiện việc này bằng cách vẽ một vòng tròn trung tâm và viết chữ “Vai 
trò công việc”. Sau đó nối với các vòng tròn trên tờ giấy, mỗi vòng tròn là 
một vai trò công việc khác nhau. 

4. Khi học viên đã vẽ toàn bộ các vai trò công việc mà họ có thể nghĩ ra, 
hướng dẫn học viên tiếp tục tìm hiểu các kỹ năng và phẩm chất cần thiết 
đối với mỗi vai trò

Đưa ra ví dụ về các nữ cán bộ thực thi 
pháp luật không làm công việc bàn giấy 
tại nơi làm việc.

Hoạt động Thời gian 
(phút)

2. Các đoạn phim 
ngắn 

10

Mục đích
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a. Kỹ năng chuyên môn và thể chất: Các kỹ năng chuyên môn hoặc thể 
chất mà một người cần phải có để đảm đương vai trò của mình ví dụ: 
vũ khí, khả năng lái xe, thể lực, v.v.

b. Phẩm chất cá nhân: Đặc điểm giúp cho ai đó thực hiện vai trò của 
mình ví dụ như kỹ năng giao tiếp, ngoại giao, khả năng lãnh đạo, tỉ 
mỉ, v.v….

Yêu cầu học viên xem xét từng vai trò mà họ đã xác định trong biểu đồ 
hình nhện và bổ sung các kỹ năng và phẩm chất bằng cách sử dụng các 
đường kẻ nối từng vòng tròn “vai trò” với nhau.

5. Khi học viên đã viết hết ý tưởng về kỹ năng và phẩm chất, họ sẽ tiếp 
tục xác định những điểm tương đồng. Để làm được điều này, giảng viên 
sẽ hỏi một số câu hỏi hoặc hướng dẫn học viên áp dụng biểu đồ mạng 
nhện. Học viên sẽ có vài phút suy nghĩ giữa mỗi câu hỏi/ hướng dẫn để 
phản hồi và áp dụng. Một số câu hỏi như sau:
a. Có từ ngữ chỉ kỹ năng nào được dùng để miêu tả cho hơn một vai trò 

không? Nếu có, hãy viết các từ chỉ kỹ năng đó và tần suất các từ đó 
xuất hiện trên biểu đồ hình nhện. Thực hiện tương tự đối với các từ 
chỉ kỹ năng khác xuất hiện nhiều hơn một lần. 

b. Có từ ngữ chỉ phẩm chất nào được dùng để miêu tả cho nhiều hơn 
một vai trò không? Nếu có, hãy viết từ chỉ phẩm chất và tần suất các 
từ đó xuất hiện trên biểu đồ hình nhện. Thực hiện tương tự đối với 
các từ chỉ phẩm chất xuất hiện nhiều hơn một lần.

c. Những từ xuất hiện nhiều hơn một lần vừa tìm được có được dùng 
để miêu tả tất cả các vai trò nghề nghiệp hoặc một số loại vai trò 
nhất định không, ví dụ: thâm niên công tác?  

6. Yêu cầu học viên phản hồi về các từ chỉ kỹ năng và phẩm chất vừa tìm 
được, sau đó sắp xếp các từ đó vào 3 cột sau:
a. Nam giới
b. Nữ giới
c. Cả hai

7. Yêu cầu các nhóm phản hồi, giảng viên cần:
a. Kiểm tra về những định kiến, ví dụ nam giới làm công việc cần sức 

khỏe về thể chất tốt hơn. Khi gặp các định kiến này, giảng viên cần sử 
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dụng phương pháp tiếp cận phản hồi, hỏi học viên các câu hỏi phản 
hồi để hướng dẫn họ tự phân tích. Ví dụ có lý do nào về mặt sinh học 
khiến nam giới (hoặc nữ giới) có khả năng thực hiện một nhiệm vụ 
nào đó tốt hơn không?

b. Nhắc học viên về sự khác biệt giữa giới tính và giới (họ cần nhớ lại nội 
dung này của Mô-đun 1 và 2 nhưng cần nhắc lại nội dung này để tạo 
sự thống nhất trong việc thay đổi niềm tin trong điều kiện giới).

c. Tổng kết chuyên đề này bằng cách giải thích rằng nhằm đạt được 
mục tiêu để các đơn vị thực thi pháp luật hòa nhập và hỗ trợ bình 
đẳng giới, thì các thành viên cần bắt đầu bằng việc hiểu rằng không 
có lý do sinh học nào quy định đàn ông hay phụ nữ không thể làm 
cùng một nhiệm vụ hoặc có vai trò như nhau. Tất cả chúng ta đều là 
sản phẩm của điều kiện giới (giảng viên cũng cần nhận thấy bản thân 
họ cũng như vậy). Trong các chuyên đề của Mô-đun 3 chúng ta sẽ 
cùng tìm hiểu những nội dung đó được xây dựng như thế nào và làm 
thế nào để các đơn vị hòa nhập và gắn kết hơn. Điều này sẽ giúp các 
cán bộ thực thi pháp luật thực hiện tốt hơn vai trò của mình.  

 
Ghi chú dành cho giảng viên về phi nhị nguyên giới

Khi thảo luận về việc giới tác động đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của một 
người hoặc có các kỹ năng và khả năng đã được xác định trong hoạt động trước 
đó hay không, nếu phù hợp về mặt văn hóa, có thể mở rộng thảo luận để đề 
cập đến đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, đồng tính và liên 
giới và những người (LGBTI +) khác. Giảng viên nên dành thời gian giải thích và 
kiểm tra khái niệm về định nghĩa LGBTI + để đảm bảo tất cả học viên làm quen 
và hiểu sự khác biệt giữa bản dạng giới và xu hướng tính dục.

Giảng viên nên tập trung vào việc giúp học viên tiếp tục suy nghĩ về các lý do 
“sinh học” giải thích tại sao một kỹ năng hoặc phẩm chất cần được liên kết 
với một giới cụ thể. Các nhóm có thể xác định kỹ năng hoặc phẩm chất nào 
được khuyến khích hoặc không khuyến khích trong xã hội dựa trên vấn đề giới 
không? Giảng viên nên khuyến khích học viên phản hồi một cách nhẹ nhàng và 
không phán xét. 
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. 

Hoạt động hai: Các đoạn phim ngắn

Mục đích: Đưa ra một số ví dụ về cán bộ thực thi pháp luật là nữ giới không làm 
công việc bàn giấy.

Thời gian: 10 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

Trước khi tập huấn, giảng viên cần tìm trên mạng và chọn một số video clip 
ngắn về công việc hàng ngày của các nữ cán bộ thực thi pháp luật trên thế giới, 
miêu tả các hoạt động như: sử dụng vũ khí, làm nhiệm vụ ở khu vực có xung 
đột, kiểm soát đám đông và xử lý các hành vi quá khích… Các đoạn phim ngắn 
nên thể hiện được thông điệp của chương trình tập huấn này: chúng ta khẳng 
định năng lực của phụ nữ trong lĩnh vực thực thi pháp luật và thách thức những 
quan điểm truyền thống mang tính phụ hệ về giới. Xem lại danh sách về các 
kỹ năng và phẩm chất mà học viên đã xác định trước đó và nêu các nội dung 
quan trọng liên quan đến các kỹ năng và khả năng gắn với một giới nhất định và 
những gì được giới thiệu trong video. 

Có thể gợi ý một số ví dụ như sau: 

● Nữ đặc nhiệm an ninh cho VIP ở Dubai
● Nữ cán bộ thực thi pháp luật kiểm soát đám đông

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Chuyên đề Hai
Vấn đề giới và công tác 
thực thi pháp luật 

Mục đích: Nhằm tìm hiểu về công tác thực thi pháp luật trong bối cảnh quốc 
gia thông qua lăng kính giới

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Phản ánh được nghề nghiệp của mình thông qua lăng kính giới và nghề 
nghiệp của họ sẽ khác như thế nào nếu họ mang giới tính khác

● Xác định những thách thức chính đối với phụ nữ khi tham gia công tác 
thực thi pháp luật

● Nhận thức được lợi ích khi làm việc trong một nhóm đa dạng về giới

● Xác định được yếu tố chính của bình đẳng và đa dạng giới tại nơi làm việc  

Thời gian: 90 phút 

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

Bảng lật và bút

1.2.1 Tờ phản chiếu 

Hoạt động Hai

In cho mỗi học viên một bản

Chuẩn bị slide số liệu thống kê liên quan đến 
nữ giới công tác trong lĩnh vực thực thi pháp 
luận và danh sách các câu hỏi liên quan

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động một: Phản hồi 

Mục đích: Sự phản hồi và đồng cảm với những người khác giới. 

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

1.1 Bài tập về phản hồi 

1. Phát Bài tập về phản hồi 1.2.1 và dành 20 phút để học viên trả lời.
2. Dành 10 phút còn lại để thảo luận về phản hồi của học viên. Thay vì yêu 

cầu học viên trả lời từng câu hỏi trên bài tập phản hồi, chỉ yêu cầu họ cho 
ý kiến về việc họ sẽ phản hồi khác thế nào nếu họ mang giới tính khác. 
Sử dụng các gợi ý như:
● Có vai trò nào trong công tác thực thi pháp luật nào mà phụ nữ/nam 

giới không được phép/không được khuyến khích thực hiện không?

Tự phản hồi và đồng cảm với những 
người khác giới. 

Xác định thách thức và cơ hội đối với 
phụ nữ trong công tác thực thi pháp 
luật trong bối cảnh quốc gia.

Định nghĩa đa dạng, bình đẳng thực 
chất và công bằng và thảo luận về vấn 
đề này từ quan điểm của công tác thực 
thi pháp luật trong bối cảnh quốc gia 
và là cơ sở cho các nội dung còn lại của 
Mô-đun 3. 

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Phản hồi 

2. Phụ nữ và công 
tác thực thi pháp 
luật trong bối cảnh 
quốc gia

3. Trình bày về Đa 
dạng, Bình đẳng 
thực chất và Công 
bằng

30 

40

20 

Mục đích
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● Phụ nữ/nam giới có vai trò nào khác ngoài công việc có thể tác động 
đến sự thăng tiến của họ trong sự nghiệp hoặc vai trò mà họ đảm 
nhận không?

● Có khó khăn nào cản trở cả hai giới trở thành lãnh đạo/ có vai trò 
ra quyết định trong công tác thực thi pháp luật không? (những khó 
khăn này là gì?)

● Yêu cầu học viên chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, nếu thích 
hợp.

Hoạt động Hai: Phụ nữ và công tác thực thi pháp luật trong bối cảnh quốc gia

Mục tiêu: Xác định thách thức và cơ hội đối với phụ nữ trong công tác thực thi 
pháp luật trong bối cảnh quốc gia. 

Thời gian: 40 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

2.1 Số liệu thống kê (10 phút) 

1. Trước khóa tập huấn, giảng viên nên chuẩn bị trước một slide với các số 
liệu thống kê cập nhật và các chỉ số liên quan đến phụ nữ trong lực lượng 
thực thi pháp luật. Các số liệu thống kê có thể gồm những nội dung sau: 
a. Số lượng nữ cán bộ làm công tác thực thi pháp luật trên thế giới/ khu 

vực/ quốc gia
b. Số lượng phụ nữ làm công việc đặc thù trong lực lượng thực thi pháp 

luật như công việc hành chính, công việc tại hiện trường, làm lãnh 
đạo... 

c. Bất kỳ số liệu nào phản ánh tác động của phương pháp tiếp cận và hỗ 
trợ phụ nữ trong công tác thực thi pháp luật. 

2. Giảng viên nên chuẩn bị một slide chỉ có các con số và để riêng danh sách 
về các chỉ số và dữ liệu thống kê để tham khảo. 

3. Giảng viên nên cho học viên xem các con số và giải thích rằng giảng viên 
sẽ đọc một loạt các chỉ số thống kê liên quan đến các số trên slide. Sau 
khi giảng viên đọc một số, học viên có thể đoán nội dung này liên quan 
đến chỉ số thống kê nào trên slide.
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●	 Những trở ngại chính đối với phụ nữ khi họ mong muốn gia 
nhập lực lượng thực thi pháp luật là gì?

●	 Những trở ngại chính đối với phụ nữ khi mong muốn thăng 
tiến trong công tác thực thi pháp luật là gì?

●	 Những trở ngại này có giống nhau đối với tất cả các phụ nữ
không hoặc có trở ngại nào khác có thể ảnh hưởng đến cơ hội
của họ không?

Thảo luận

2.2 Thảo luận nhóm (40 phút)

1. Chia học viên thành các nhóm để thảo luận câu hỏi trên slide: 

2. Sau 20 phút, yêu cầu các nhóm phản hồi và viết ý kiến lên bảng lật trước 
lớp học. . 
● Khi các nhóm phản hồi, hỏi học viên liệu nam giới nói chung hay 

nam giới đến từ một vùng nào đó hoặc là người dân tộc có gặp phải 
những trở ngại tương tự không?

● Ghim thông tin này lên tường và thông báo sẽ đề cập đến vấn đề 
này trong suốt thời gian tập huấn vì đây là phương tiện để phản ánh 
những trở ngại mà đồng nghiệp của chúng ta phải đối mặt và cách 
chúng ta có thể giúp đỡ để cùng nhau vượt qua những trở ngại này.

Lưu ý đối với giảng viên về vấn đề phi nhị nguyên giới

Khi đã xác định được những khó khăn cản trở phụ nữ gia nhập và thăng tiến 
trong công tác thực thi pháp luật, nếu phù hợp về văn hóa, giảng viên nên 
khuyến khích thảo luận về các rào cản tương tự đối với những người LGBTQI 
trong ngành này dựa trên những gợi ý sau đây:
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● Những rào cản chính đối với những người LGBTQI ngăn cản họ gia nhập 
lực lượng thực thi pháp luật là gì?

● Những rào cản chính đối với những người LGBTQI ngăn cản họ thăng 
tiến trong công tác thực thi pháp luật là gì?

● Những rào cản giống nhau đối với tất cả những người LGBTQI không hay 
có các yếu tố khác ảnh hưởng đến cơ hội này không?

Hoạt động thảo luận này cần được giảng viên hướng dẫn. Việc lồng ghép thêm 
hoạt động thảo luận này sẽ ảnh hưởng tới thời gian của cả khóa học, do đó 
giảng viên cần điều chỉnh thời gian cho phù hợp. Hiện tại thời gian phân bổ cho 
chuyên đề này khá linh hoạt để học viên có thể thảo luận, vì vậy giảng viên có 
thể cân đối phân bổ lại thời gian cho các hoạt động khác. 

Lưu ý đối với giảng viên 

Kết thúc hoạt động này bằng cách giải thích lý do tìm hiểu nội dung này là để 
cung cấp kiến thức cơ bản cho việc tìm hiểu các nội dung còn lại của khóa tập 
huấn theo hai cách: 

1. Ôn lại về giới tác động như thế nào đến công việc của chúng ta trong 
công tác thực thi pháp luật với tư cách cá nhân và do đó ảnh hưởng như 
thế nào sự tự tin và quyết đoán của chúng ta 

2. Suy nghĩ về vấn đề giới tác động đến đồng nghiệp của chúng ta như thế 
nào, để chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của sự đồng cảm trong một 
nhóm và việc hỗ trợ xây dựng sự tự tin và quyết đoán.

Hoạt động ba: Trình bày về đa dạng, công bằng và bình đẳng  

Mục đích: Định nghĩa về đa dạng, công bằng và bình đẳng và thảo luận về vấn 
đề này dưới góc độ của công tác thực thi pháp luật trong bối cảnh quốc gia và 
là cơ sở cho các nội dung phần còn lại của Mô-đun 3. 

Thời gian: 20 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên
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Lưu ý đối với giảng viên

Chiếu slide và yêu cầu học viên chia sẻ ý kiến.

‘Bình đẳng và đa dạng giới ở nơi làm việc’
là gì?

Thảo luận…

“Bình đẳng là đảm bảo mọi người có cơ hội như

nhau và không bị đối xử khác nhau hoặc bị phân

biệt đối xử vì những đặc điểm riêng của họ.”

(Union Learn, 2019, xem www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-whats-
difference)

Bình đẳng
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Bình đẳng giữa nam giới và nữ giới (bình đẳng giới) đề cập đến
quyền bình đẳng, trách nhiệm và cơ hội của nam giới và nữ
giới, cũng như của trẻ em trai và trẻ em gái. Bình đẳng không có
nghĩa là nam giới và nữ giới trở nên giống nhau nhưng quyền
lợi, trách nhiệm và cơ hội của phụ nữ và nam giới sẽ không phụ
thuộc vào việc họ sinh ra là nam hay nữ.		

(UN Women, 2019, xem www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm)

Bình đẳng giới

“Đa dạng là việc công nhận và đánh giá sự khác biệt của tất
cả chúng ta. Điều này có mối liên hệ chặt chẽ với việc thúc
đẩy các quyền và tự do của con người, dựa trên các nguyên
tắc như phẩm giá và sự tôn trọng. Đa dạng là việc công nhận,
đánh giá và dựa trên xuất thân, kiến thức, kỹ năng và kinh
nghiệm khác nhau của mọi người, đồng thời khuyến khích và
sử dụng những khác biệt đó để tạo ra một lực lượng lao động
năng suất và hiệu quả”

(Union Learn, 2019, xem www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-whats-
difference)

Đa dạng
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Lưu ý đối với giảng viên

Giải thích rằng bình đẳng tập trung vào việc trao cho các cá nhân cơ hội, được 
đối xử và hỗ trợ như nhau trong khi bình đẳng/ công bằng thực chất thừa nhận 
rằng các cá nhân gặp những rào cản khác nhau trong việc tiếp cận những cơ hội 
đó, v.v. Bình đẳng thực chất tập trung vào kết quả chứ không chỉ cơ hội.

Ví dụ: Cơ hội bình đẳng có thể mang lại công việc như nhau cho cả nam giới và 
nữ giới, nhưng bình đẳng thực chất cân nhắc đến việc để cả hai giới đều có thể 
có vai trò như nhau, họ cần được hỗ trợ trong công việc như chăm sóc con cái 
hoặc áp dụng giờ làm việc linh hoạt, v.v.

Bình đẳng thực chất xem xét các yếu tố giới, văn hóa và kinh tế xã hội có thể gây 
cản trở cho các cá nhân và tìm cách hỗ trợ họ vượt qua các rào cản để họ cũng 
có thể tiếp cận các cơ hội đã có để được bình đẳng.

Hỏi học viên về ví dụ khi họ đã chứng kiến/trải qua những khó khăn tác động 
tiêu cực đến năng lực của bản thân hoặc của đồng nghiệp trong việc tiếp cận 
các cơ hội.

Trước khóa tập huấn, giảng viên nên nghiên cứu các chính sách và các hoạt 
động và thực tiễn liên quan đến bình đẳng, bình đẳng thực chất và đa dạng giới 
trong bối cảnh quốc gia để có thể hướng dẫn thảo luận về các yêu cầu về pháp 
lý của quốc gia đó.

Thừa nhận rằng không phải tất cả mọi người đều có những
lợi thế như nhau để đạt được kết quả giống nhau với những
cơ hội như nhau, tức là chúng ta bắt đầu trên những sân chơi
không đồng đều, ví dụ có người đến từ một cộng đồng bị thiệt
thòi hoặc bị khuyết tật.
Bình đẳng độc lập công nhận rằng có thể cần các biện pháp
cụ thể để điều chỉnh sự mất cân bằng trong một hệ thống để
tất cả các cá nhân có điều kiện như nhau cũng sẽ có cơ hội
như nhau để đạt được cùng một kết quả/thành quả.

Bình đẳng/công bằng thực chất 
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Để đạt được sự bình đẳng và đa dạng trong thực thi pháp luật
đòi hỏi phải có cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên:

Từ trên xuống: thay đổi mang tính hệ thống được phản ánh
trong các chính sách và thực tiễn, được thực hiện ở cấp thể
chế và hoạt động thông qua cấp đơn vị riêng biệt.

Từ dưới lên: mỗi cá nhân cần nhận biết vai trò và trách nhiệm
của mình đối với bản thân và với nhau để tạo ra những thay đổi
tích cực.

Từ trên xuống và Từ dưới lên

1. Các học viên đã thảo luận về bình đẳng và công bằng chính thức so với 
bình đẳng và công bằng thực chất trong Mô-đun 1, đây là điều kiện tiên 
quyết để tham gia khóa tập huấn này, do đó, cần nhắc lại các nội dung 
này và tập trung vào việc sẽ áp dụng nội dung này như thế nào tại nơi 
làm việc.

2. Tổ chức thảo luận về lợi ích của việc tuyên truyền về bình đẳng và đa 
dạng giới ở nơi làm việc, thậm chí có thể tuyên truyền ở phạm vi ngoài 
quốc gia theo quy định của pháp luật. Nhắc học viên chú ý đến bộ kỹ 
năng đa dạng mà họ đã xây dựng dựa trên yêu cầu đối với các đơn vị 
thực thi pháp luật trong chuyên đề một. Đồng thời, nhắc học viên về các 
hoạt động phản hồi mà họ đã làm trong chuyên đề hai. Một số học viên 
có thể chưa cảm thấy họ bị đối xử bất công theo chính sách/pháp luật, 
nhưng nếu họ thuộc giới tính khác thì họ có cảm thấy như vậy không?

Lưu ý đối với giảng viên

Kết thúc chuyên đề này bằng cách giải thích rằng để đạt được sự bình đẳng và 
đa dạng tại nơi làm việc, cần phải có cả cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới 
lên.

Cách tiếp cận từ trên xuống đề cập đến nhu cầu thay đổi ở cấp độ thể chế để 
nhận biết và giải quyết những khó khăn gây cản trở bình đẳng và đa dạng, ví dụ:
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● Tác động của việc chăm sóc con cái đối với khả năng tham gia và 
thăng tiến của nam giới và nữ giới trong cơ quan thực thi pháp luật.

● Nhu cầu của các thành viên trong cộng đồng LGBTI + tại cơ quan thực 
thi pháp luật.

● Phân biệt mang tính thể chế đối với việc phân bổ vị trí quyền lực cho 
nam giới/thường là nam giới thuộc một khu vực cụ thể nào đó.

● Phân biệt đối với phụ nữ chủ yếu làm công việc văn phòng trong 
công tác thực thi pháp luật.

● Tác động của các chính sách công bằng và quyền lợi về thai sản/chế 
độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con thừa nhận vai trò của nam 
giới trong việc chăm sóc con cái.

Cách tiếp cận từ dưới lên đề cập đến trách nhiệm giải trình của các cá nhân 
đóng vai trò tích cực trong việc tạo ra thay đổi tích cực, ví dụ: 

● Dành thời gian để phản hồi và đồng cảm với các đồng nghiệp khác 
giới, có bản dạng giới và dân tộc khác cũng như cách những vấn đề 
này tác động như thế nào đến kinh nghiệm làm việc trong ngành 
thực thi pháp luật của họ.

● Nhận thức được những hành động nhỏ có thể giúp đỡ đồng nghiệp 
của mình.

● Nhận thức được những vấn đề cản trở các cá nhân, học viên đã gặp 
phải những trở ngại và rào cản nào trong việc thăng tiến trong cơ 
quan thực thi pháp luật? Tại sao những rào cản và trở ngại này vẫn 
tồn tại? Ngoài, học viên có thể làm gì để góp phần tạo ra những thay 
đổi tích cực?

Giải thích cho học viên rằng nội dung tiếp theo sẽ chủ yếu tập trung vào cách 
tiếp cận “từ dưới lên” bằng cách khuyến khích người học phản hồi về các khía 
cạnh khác nhau ảnh hưởng đến hành vi của cá nhân và hành vi nhóm trong các 
cơ quan thực thi pháp luật. Hy vọng rằng bằng cách nhận thức được những nội 
dung này, học viên có thể phản hồi về cách hành vi của họ tác động đến người 
khác như thế nào cũng như cách hành vi của người khác tác động đến họ với tư 
cách cá nhân ra sao. Thông qua phản hồi, học viên có thể tìm ra các chiến lược 
thay đổi tích cực hơn. 
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Mục đích: Tìm hiểu sự tự tin là gì và xây dựng sự tự tin như thế nào

Mục tiêu học tập:

Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…
● So sánh sự tự tin gốc và sự tự tin mang tính xã hội

Thời gian: 90 phút 

Chuyên đề Ba: 
Sự tự tin là gì? 

Mô tả nguồn tài liệu 

Thuyết trình, giấy dùng 
cho bảng lật và bút 

Ba slide ảnh cho Hoạt 
động 2 

Giảng viên chuẩn bị trước, xem thông tin 
chi tiết trong phần mô tả hoạt động.

Hướng dẫn chuẩn bị

Tổng quan

Tìm hiểu sự tự tin là gì và cảm giác tự 
tin như thế nào.

Tìm hiểu các phiên bản khác nhau của 
sự tự tin ngoài các đặc điểm nam tính 
thường gắn liền với sự tự tin trong văn 
hóa phụ hệ.

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Định nghĩa về sự 
tự tin 

2. Một “thương 
hiệu” khác của sự 
tự tin 

60

30 

Mục đích



42

Hoạt động một: Định nghĩa về sự tự tin 

Mục đích: Tìm hiểu sự tự tin là gì và cảm giác tự tin như thế nào. 

Thời gian: 60  phút

Hướng dẫn cho giảng viên

1.1 Định nghĩa về sự tự tin (20 phút)

Trong chuyên đề này, học viên tự tìm hiểu bản thân với tư cách cá nhân để phát 
triển khả năng giao tiếp một cách trung thực và tự tin.

● Chia học viên thành ít nhất hai nhóm (nếu có nhiều nhóm hơn (số người 
bằng nhau) có thể thực hiện hoạt động hiệu quả hơn nếu có nhiều học 
viên tham gia).

● Yêu cầu một nửa lớp tìm hiểu sự tự tin là gì và số còn lại tìm hiểu về cảm 
giác tự tin như thế nào. 

● Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy dùng cho bảng lật và bút và yêu cầu họ 
kẻ hai cột, họ sẽ viết “cái gì” và “như thế nào” ở trên mỗi cột, nghĩa là:
o Cái gì: hành vi và đặc điểm do ai đó thể hiện.
o Như thế nào: cảm giác tâm lý và tình cảm mà cá nhân trải qua.

● Mỗi nhóm cần phải hoàn thành các cột theo nhiệm vụ được giao.

1.2 Thảo luận (30 phút)

Yêu cầu phản hồi từ các nhóm:

● Nhìn vào những từ được dùng để mô tả các hành vi và đặc điểm của một 
người tự tin (chọn một số từ khóa để minh họa). Mọi người sẽ nhìn nhận 
như thế nào về một người phụ nữ có hành vi này? Họ sẽ nhìn nhận như 
thế nào về một người đàn ông có hành vi này?

● Các từ để mô tả loại hành vi này có thay đổi đối với nam và nữ không? 
Ví dụ: nếu dùng từ “quyết đoán”, thì từ này có chuyển thành nghĩa “hợm 
hĩnh” để miêu tả người phụ nữ tự tin không?

● Lặp lại hoạt động này với các hành vi và đặc điểm của người thiếu tự tin.

● Nam giới thiếu tự tin có dễ chấp nhận hơn nữ giới thiếu tự tin trong xã 
hội và ở cơ quan thực thi pháp luật không?
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● Yêu cầu học viên đọc tất cả các đặc điểm của một người ‘”tự tin” và suy 
nghĩ xem liệu họ có thể hiện những đặc điểm này một cách thoải mái và 
tự nhiên hay không. 

Lưu ý đối với giảng viên

Nội dung chính của hoạt động này: 

1. Mọi người coi sự tự tin là các đặc điểm tính cách, ví dụ, cách một 
người nào đó thể hiện bản thân thông qua hành vi và hành động.

2. Cách những người khác nhìn nhận các hành vi này khác nhau đối 
với các giới khác nhau.

3. Cách xã hội phụ hệ định nghĩa về tính nam đối với đàn ông gây áp 
lực lên tất cả các giới, ví dụ: bắt tay chặt, ngôn ngữ cơ thể cởi mở, 
v.v.

4. Sự tự tin liên quan đến nhận thức mang tính xã hội được gắn liền 
với các cơ chế củng cố quyền lực và trừng phạt. Ví dụ, nữ giới thể 
hiện một số đặc điểm của sự tự tin có thể không được nhìn nhận 
giống như nam giới thể hiện đặc điểm giống thế: quyết đoán (dành 
cho nam) và hống hách (dành cho nữ).

5. Các hoạt động sau đây sẽ tìm hiểu cách tiếp cận “gốc” để trở nên 
tự tin - và cách tiếp cận gốc này cần được khuyến khích.

Photo: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le
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“Công cụ biến suy nghĩ thành hành động”
Nhưng điều này đã đủ chưa???

Nhưng sự tự tin là gì?

1.3 Thuyết trình (10 phút)

Lưu ý đối với giảng viên

Chúng ta thường xem sự tự tin là sự thể hiện các đặc điểm hành vi, chẳng hạn 
như nêu ý kiến ngắn gọn, thực hiện hành động quyết đoán và thể hiện ngôn 
ngữ cơ thể cụ thể. Quan điểm về sự tự tin thường được coi là dành cho nam 
giới theo định nghĩa mang tính phụ hệ về nam giới, được thể hiện qua cách bắt 
tay chắc chắn và tư thế cởi mở v.v. Điều này ngược lại với định nghĩa mang tính 
phụ hệ về nữ giới.

Nói về sự tự tin theo cách này, mọi người mong đợi bản thân và những người 
khác thể hiện một phiên bản tự tin phù hợp với các chuẩn mực mang tính phụ 
hệ.

Giảng viên có thể hỏi học viên đã bao giờ “giả vờ” tự tin chưa. Dựa trên các đặc 
điểm của sự tự tin đã được định nghĩa trong hoạt động trước đó, giảng viên có 
thể hỏi liệu học viên đã bao giờ thể hiện những đặc điểm này một cách có chủ 
đích và có ý thức hay chưa, ví dụ như khi phỏng vấn xin việc. Hỏi họ cảm giác đó 
như thế nào. Cảm giác đó tự nhiên và thoải mái hay như đang diễn? Biết rằng 
hành động này là phổ biến, vì tất cả chúng ta đều làm như vậy vào những thời 
điểm khác nhau, nhưng cũng có cách thoải mái và tự nhiên hơn để phát triển 
sự tự tin, và đó là cảm giác tự tin thực sự.
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Phương pháp để xây dựng sự tự tin có đáp ứng về giới công nhận rằng sự tự 
tin của mỗi người khác nhau. Nói về “thứ biến suy nghĩ thành hành động” giúp 
phương pháp tiếp cận về tự tin công nhận vấn đề này. Tuy nhiên, chỉ riêng định 
nghĩa này là không đủ để giúp chuyển sang các biểu hiện trung thực hơn về sự 
tự tin. Các hình thức tự tin mang tính phụ hệ cũng biến suy nghĩ thành hành 
động.

Nếu định nghĩa về sự tự tin bị giới hạn trong các tiêu chuẩn mang tính phụ hệ 
về tự tin, ví dụ như bắt tay chắc chắn và ngôn ngữ cơ thể cởi mở, v.v., thì điều 
này lại duy trì hành vi giả tạo và quyền lực tiêu cực. Nếu sự tự tin phải được thể 
hiện qua những cử chỉ to lớn, mạnh dạn, những bắt tay chắc chắn và ngôn ngữ 
cơ thể cởi mở, thì những cá nhân không cảm thấy thoải mái thể hiện bản thân 
theo cách đó có thể cảm thấy không thể chia sẻ hoặc nói lên ý kiến của mình. 
Thông qua lăng kính giới, trong một nền văn hóa mà trẻ em gái cần phải khép 
kín theo các quy định của xã hội, có những rào cản trên cơ sở giới khiến cho phụ 
nữ ít có cách tiếp cận phụ hệ chuẩn mực về sự tự tin và nam giới cũng bị áp lực 
không kém khi phải thể hiện bản thân theo cách này.

Tóm lại, cần khuyến khích hình thức tự tin cởi mở và trung thực khi công nhận 
tất cả mọi người đều là những cá nhân có cách thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và ý 
tưởng khác nhau. Điều này đòi hỏi một sự chuyển dịch về văn hóa. Có thể đây 
là một quá trình diễn ra từ từ và cuối cùng cần phải có can đảm và chúng ta sẽ 
tìm hiểu về từ “can đảm” trong phần sau. 

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Tuan
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Lưu ý đối với giảng viên

Chiếu slide và yêu cầu học viên đóng góp ý kiến. Sau đó tổng hợp ý kiến vào 
slide sau.

Sự tự tin: Niềm tin vào bản thân và khả năng của
bạn

Tính quyết đoán: Khả năng thể hiện sự tự tin, vị trí
hoặc quan điểm của bạn

Sự tự tin và tính quyết đoán

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa tự tin

và quyết đoán là gì?

Sự tự tin và tính quyết đoán



Mô-đun 3
TỰ TIN VÀ QUYẾT ĐOÁN CÓ ĐÁP ỨNG YẾU TỐ GIỚI  TRONG ĐƠN VỊ  THỰC THI  PHÁP LUẬT 

47

Lưu ý đối với giảng viên

Phần đầu tiên của Mô-đun 3 tập trung vào việc giúp các cá nhân phát triển sự 
tự tin thực sự về bản thân trước khi tập trung vào nội dung về tính quyết đoán. 

Hoạt động Hai: Một “thương hiệu” khác của sự tự tin

Mục đích: Khám phá các phiên bản khác nhau của sự tự tin ngoài các đặc điểm 
về tính nam thường gắn liền với sự tự tin trong văn hóa phụ hệ.

Thời gian: 30 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Phản ánh có hướng dẫn

Trước khi thực hiện hoạt động này, giảng viên nên chọn những bức ảnh về ba 
người nổi tiếng/được nhiều người biết đến (được coi là phù hợp với văn hóa), 
những người không thể hiện những đặc điểm nam tính thường gắn với sự tự 
tin trong nền văn hóa phụ hệ. Ví dụ: Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Giảng viên nên chuẩn bị một slide thuyết trình cho mỗi bức ảnh gồm các câu 
hỏi sau trên mỗi slide:

● Bạn thích điều gì ở người này?
● Bạn ngưỡng mộ những đặc điểm gì ở người này?
● Người này làm gì khiến bạn thấy họ tự tin?

1. Trong hoạt động này, học viên sẽ phản hồi về những đặc điểm khác 
nhau của sự tự tin thông qua việc phân tích bốn người khác nhau. 
Mỗi người sẽ có các câu hỏi phản hồi. Học viên không cần phải viết 
câu hỏi. Thay vào đó, họ chỉ cần viết những từ mà họ nghĩ ra trên một 
tờ giấy.

2. Người đầu tiên mà giảng viên nên yêu cầu học viên nghĩ đến là một 
người phụ nữ, một người mẹ trong cuộc sống, nhưng không nhất 
thiết phải là mẹ của họ. Người phụ nữ đó có thể là mẹ của người 
khác, tuy nhiên, điều quan trọng là học viên tôn trọng người này và 
coi người ấy là người mẹ tốt.

3. Một khi họ có ai đó trong tâm trí, họ nên suy nghĩ về những câu hỏi 
sau:
a. Bạn thích gì ở người này?
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b. Bạn ngưỡng mộ những đặc điểm nào ở người này?
c. Người này làm gì khiến mọi người thấy họ tự tin?

Học viên nên viết những từ mà họ nghĩ vào một tờ giấy.
4. Tiếp theo, học viên sẽ thực hiện bài tập tương tự bằng cách sử dụng 

các slide mà giảng viên đã chuẩn bị về ba người nổi tiếng. 
5. Sau khi học viên xem và trả lời ba slide, yêu cầu học viên suy nghĩ về 

những từ họ đã viết và so sánh chúng với những từ đã được viết trên 
bảng lật trước đó khi họ suy nghĩ về sự tự tin là gì. Yêu cầu họ xác 
định: 
a.    Điểm giống nhau giữa câu trả lời của họ đối với ba slide này và câu 

trả lời cho hoạt động trước đó
b.   Điểm khác nhau giữa câu trả lời của họ đối với ba slide này và câu 

trả lời cho hoạt động trước đó
6. Hỗ trợ thảo luận về một số điểm giống nhau chính và nhấn mạnh các 

lựa chọn thay thế đối với các tiêu chuẩn mang tính phụ hệ về sự tự 
tin. Thông thường, khi phân tích nhân vật người mẹ và những người 
nổi tiếng khác, các chủ đề chính sẽ xoay quanh khả năng thể hiện 
cảm xúc, sự ấm áp, thân thiện, v.v. Nhấn mạnh rằng thường không có 
những đặc điểm này trong quan niệm mang tính phụ hệ về sự tự tin.

7. Kết thúc buổi học bằng cách giải thích rằng khi cố gắng trở nên tự tin, 
mọi người không nên cố gắng trở thành một người không phải mình. 
Sự tự tin đích thực đến từ việc tự chấp nhận và có đủ can đảm để trở 
thành người đó. Khóa học này nhằm mục đích hỗ trợ học viên nhận 
biết về hệ thống niềm tin hạn chế bản thân ngăn cản mọi người thực 
sự tự tin vào bản thân.
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Nhớ về về vùng thoải mái và điều gì giữ 
chúng ta ở đó. 

Bắt đầu thay đổi nhận thức về sự tự tin.

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Người bạn của 
chúng ta, vùng 
thoải mái 
2. Sức mạnh của 
tình trạng dễ bị 
tổn thương 

45

45

Mục đích

Mục đích: Tìm hiểu mối quan hệ giữa sự tự tin và vùng thoải mái

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể …

● Tìm hiểu bản chất của “vùng thoải mái” 
● Thảo luận về cảm giác dễ bị tổn thương là một phần quan trọng để phát 

triển sự tự tin như thế nào
Thời gian: 90 phút 

Chuyên đề Bốn
Sự tự tin và 
vùng thoải mái  

Mô tả nguồn tài liệu 

1.4.1 Tìm hiểu về vùng 
thoải mái  

In cho mỗi học viên một bản 

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động một: Người bạn của chúng ta, Vùng thoải mái 

Mục đích: Nhớ về vùng thoải mái và điều gì giữ chúng ta ở đó.

Thời gian: 45 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Thảo luận (5 phút) 

Lưu ý đối với giảng viên 

Nội dung học tập chính là khuyến khích học viên nhớ lại những gì họ coi là vùng 
thoải mái và cảm giác ở đó như thế nào. Vùng thoải mái sẽ được nhắc lại trong 
nội dung tiếp theo của chuên đề này.

1.2 Điều gì giữ chúng ta ở trong vùng an toàn (20 phút) 

● Chia học viên thành các nhóm nhỏ và phát Tài liệu hoạt động 1.4.1 Tìm 
hiểu vùng thoải mái. Phát cho học viên giấy bảng lật và bút.

● Yêu cầu học viên đọc qua các ví dụ cùng với nhóm của mình và trả lời các 
câu hỏi trên slide.. 

Vùng thoải mái là gì?
Tại sao chúng ta thích nó ở đó?

Thảo luận

Vùng thoải
mái
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Đọc các ví dụ trong 1.4.1 Tìm hiểu về Vùng thoải mái và trả lời các
câu hỏi sau:

● Tại sao hành động này có thể nằm ngoài vùng an toàn của ai đó?

● Họ cảm thấy gì khi phải thực hiện điều đó?

● Điều gì có thể ngăn cản họ làm điều đó?

● Vấn đề giới ảnh hưởng đến vùng an toàn của chúng ta như thế
nào?	

○	 Suy nghĩ về việc bạn nên cư xử như thế nào vì nhận thức mang
tính văn hóa về giới, ví dụ, một người đàn ông cảm thấy không
thoải mái khi thể hiện nỗi sợ hãi do các chuẩn mực về giới hoặc
một người phụ nữ không cảm thấy tự tin khi hòa nhập trong môi
trường chủ yếu là nam giới.

Nhiệm vụ về Vùng thoải mái

Lưu ý đối với giảng viên 

Có thể một số câu trả lời trùng lặp về nội dung, điều này không vấn đề gì, vì các 
câu hỏi sẽ giúp học viên bắt đầu suy nghĩ điều gì giữ họ ở trong vùng an toàn 
của mình và nhận ra (giảng viên cần nói rõ vào thời điểm này) điều này liên quan 
đến cảm giác dễ bị tổn thương. 

1.3 Thảo luận (20 phút) 

1. Yêu cầu học viên phản hồi và ghi lại các thông tin chính trên bảng lật, ví 
dụ: 
o Sợ thất bại
o Sợ tỏ ra ngu ngốc
o Lo lắng nói bị sai
o Sợ phản ứng của gia đình

2. Sau khi học viên phản hồi, đánh dấu những từ chỉ cảm xúc bằng cách 
gạch chân các từ này. Hỏi học viên những từ này có điểm chung nào 
không.

3. Thông thường, từ này sẽ liên quan đến các loại sợ hãi. Tại thời điểm này, 
giảng viên chỉ nên công nhận và giải thích rằng sẽ quay lại thảo luận vấn 
đề này trong phần tiếp theo.
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Xấu hổ: Gây ra bởi cảm thấy không đủ tốt hoặc không
xứng đáng

Sợ hãi: Gây ra bởi khả năng bị từ chối hoặc thất bại

Các rào cản để ra khỏi vùng Thoải mái

Lưu ý đối với giảng viên 

Tập trung tìm hiểu điều gì ngăn cản mọi người rời khỏi vùng an toàn của mình 
để tiếp cận các cơ hội mà họ mong muốn và có thể đạt được, chẳng hạn như 
phát biểu và chia sẻ ý kiến trong một cuộc họp nhóm hoặc nộp đơn cho một vị 
trí cao hơn, v.v. Khi mọi người mong muốn có một cơ hội và có thể tiếp cận cơ 
hội đó, thông thường sợ hãi và xấu hổ là hai cảm xúc ngăn họ rời khỏi vùng an 
toàn của mình để thực hiện cơ hội.

Cảm giác xấu hổ có ích khi cảm giác đó là sự hối hận về một hành động tác động 
tiêu cực đến người khác vì cảm giác xấu hổ có thể dạy mọi người tránh được 
những hành động đó trong tương lai. Tuy nhiên, mọi người thường cảm thấy 
xấu hổ vô cớ, chẳng hạn như họ không đủ tốt hoặc ý kiến của họ không quan 
trọng bằng ý kiến của người khác. Cảm giác xấu hổ này thường là sản phẩm của 
yếu tố văn hóa và xã hội, chẳng hạn như một số điều kiện/ thông điệp về giới 
liên tục nhắm vào mọi người, về ngoại hình, cách hành xử và nhận thức về thế 
giới dựa vào giới của họ. Trong trường hợp này, xấu hổ thường không hữu ích 
và thậm chí tiêu cực.

Cảm giác sợ hãi hữu ích khi nó bảo vệ người nào đó khỏi nguy hiểm thực sự, 
chẳng hạn như bị gấu tấn công. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi có thể gây thiệt hại khi mọi 
người bỏ qua cơ hội phát triển và phát huy hết tiềm năng của mình vì nguy cơ 
bị từ chối hoặc thất bại.
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5   https://daretolead.brenebrown.com/.

“Không phải sợ hãi cản trở… mà là che đậy. Khi mọi
thứ trở nên khó khăn, chúng ta dựa vào tình trạng dễ
bị tổn thương và trở nên tò mò, hay chúng ta tự bảo vệ
mình theo cách khiến chúng ta rời xa giá trị của mình?“
(Brene Brown) 5

Sợ hãi và che đậy

Lưu ý đối với giảng viên 

Câu nói này là của Brene Brown, một giáo sư nổi tiếng thế giới. Trích dẫn này 
của bà nói về vai trò lãnh đạo ở nơi làm việc. “Che đậy” được đề cập ở đây là 
những chiến lược mà chúng ta dùng để bảo vệ bản thân khỏi sợ hãi.

CHIẾN

CHẠY

ĐÓNG BĂNG
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Lưu ý đối với giảng viên

Khi con người trải qua nỗi sợ hãi hoặc căng thẳng, các cảm giác này sẽ rời khỏi 
phần trí tuệ của não, được gọi là thùy trán. Chúng di chuyển vào não giữa, đôi 
khi được gọi là não nguyên thủy vì nó là phần đầu tiên của não người tiến hóa. 
Phần não này kiểm soát phản ứng với nguy hiểm. Khi bạn tưởng tượng con 
người nguyên thủy sống trong hang động và săn bắt để sinh tồn, phần não giữa 
sẽ bảo vệ họ nỗi sợ các con gấu trong tự nhiên. Nó sẽ thực điều này bằng cách 
giúp họ hành động theo ba cách: 

Chiến - để đối phó chống lại nguy hiểm

Chạy - để chạy trốn khỏi nguy hiểm

Đóng băng - để trốn tránh nguy hiểm và lẩn tránh một cách hiệu quả cho đến 
khi mối nguy hiểm biến mất.

Thật không may, não giữa không tiến hóa để nhận ra sự khác biệt giữa các loại 
nguy hiểm như gấu hoang dã săn đuổi người nguyên thủy và căng thẳng thời 
hiện đại như khối lượng công việc lớn hoặc được yêu cầu làm điều gì đó ngoài 
vùng an toàn của chúng ta.

Khi chúng ta trải qua nỗi sợ hãi này, bản năng của chúng ta là bảo vệ bản thân 
và che đậy theo nghĩa bóng. 

Nghi ngờ các cơ hội, tình huống và con người

Chỉ trích bản thân và/hoặc những người khác

Tránh né

Làm tê liệt cảm xúc (thường do tập thể dục quá mức,
thức ăn, rượu hoặc ma túy)

Ví dụ về các loại “chiến lược che đậy”
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Lưu ý đối với giảng viên

Danh sách trên slide không đầy đủ vì có rất nhiều loại chiến lược che đậy mà 
chúng ta có thể áp dụng với tư cách cá nhân. Khuyến khích giảng viên đưa thêm 
các ví dụ.

Bạn đang tham dự một cuộc họp và bạn có một ý tưởng muốn chia sẻ
nhưng bạn lại lo sợ rằng điều đó nghe có vẻ “ngớ ngẩn”. Chiến lược che
đậy = Giữ im lặng trong cuộc họp

Một đồng nghiệp gợi ý rằng bạn nên tiếp cận cơ hội làm việc với một
nhóm khác, vì họ biết bạn muốn phát triển kỹ năng của mình trong lĩnh
vực đó. Bạn cảm thấy lo lắng về việc tiến lên phía trước vì bạn nghĩ rằng
bạn có thể bị từ chối hoặc bạn nghi ngờ về khả năng của mình. Chiến
lược che đậy = Bạn trả lời, “Tôi lãng phí thời gian có ích gì? Tôi sẽ không
bao giờ được chọn”

Ví dụ về Che đậy 

Lưu ý đối với giảng viên 

Kết thúc hoạt động bằng cách giải thích rằng xấu hổ, sợ hãi và muốn tiếp cận 
chiến lược che đậy là hành vi bình thường của con người. Ngay cả những nhà 
lãnh đạo dường như tự tin nhất cũng sẽ có cảm giác này. Khi con người rèn 
luyện sự tự tin đích thực, họ vẫn có thể cảm thấy sợ hãi, nhưng có thể quyết 
định sáng suốt nên sử dụng “che đậy” hay dựa vào tình trạng dễ bị tổn thương. 
Hoạt động tiếp theo là tìm hiểu về tình trạng dễ bị tổn thương trong hoàn cảnh 
này.
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Lưu ý đối với giảng viên

● Sau một vài phút, yêu cầu học viên chia sẻ ý kiến/suy nghĩ của họ với cả 
lớp.

● Giải thích rằng thông thường tình trạng dễ bị tổn thương được coi là 
điểm yếu hoặc nguy cơ bị đe dọa.

● Giải thích rằng tình trạngdễ bị tổn thương cũng có thể mang tính chủ 
quan đối với nhận thức cá nhân và các bối cảnh khác nhau. Một người có 
thể được coi là dễ bị tổn thương hoặc thực sự người đó có thể cảm thấy 
dễ bị tổn thương trong một hoàn cảnh nào đó (chẳng hạn như họp về 
chuyên môn) nhưng không phải trong hoàn cảnh khác (chẳng hạn như 
trong cuộc sống gia đình).

“Tình trạng dễ bị tổn
thương là điểm yếu”

Thảo luận

Hoạt động hai: Sức mạnh của tình trạng dễ bị tổn thương

Mục đích: Bắt đầu thay đổi nhận thức về sự tự tin.

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Xác định tình trạng dễ bị tổn thương (10 phút) 

Chiếu slide và yêu cầu học viên thảo luận.
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● Giải thích rằng mặc dù mọi người sử dụng thuật ngữ “tình trạng dễ bị 
tổn thương” trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chuyên đề này sẽ 
tìm hiểu thuật ngữ này như là điều kiện cần thiết để phát triển sự tự tin.

2.2 Hình ảnh minh họa có hướng dẫn (30 phút))

1. Yêu cầu học viên nghĩ về một kỷ niệm vui về khoảng thời gian họ đạt 
được điều gì đó mà họ thấy khó thực hiện. Đưa ra những gợi ý như sau: 
○   Vượt qua kỳ thi
○   Hoàn thành một thử thách thể thao
○   Trình bày tại nơi làm việc

2. Lúc này giảng viên có thể ngồi ở trước lớp với tư thế thoải mái và cởi mở. 
3. Yêu cầu học viên hít thở sâu và thở ra và thả lỏng. Nói rằng họ có thể 

nhắm mắt nếu điều này có ích với họ. 
4. Giảng viên đọc các câu hỏi sau một cách chậm rãi và bình tĩnh, dừng lại 

giữa mỗi câu hỏi để học viên có thể nhớ về kỷ niệm của mình.
5. Yêu cầu học viên nhớ lại kỷ niệm mà họ đã chọn. Học viên sẽ dành thời 

gian để tập trung vào thời gian trước khi đạt được thành tích của mình, 
nghĩ về những câu hỏi sau:
○  Bạn đạt được thành tích đó khi nào?
○   Thành tích đó là gì và tại sao bạn muốn đạt được thành tích đấy?
○  Bạn cảm thấy thế nào trong những tuần, những ngày và những thời 

điểm trước khi thực hiện thử thách đó?
6. Khuyến khích học viên vẽ một bức tranh gồm nhiều chi tiết nhất có thể. 

Ngay trước khi họ đạt được thành tích của mình:
○   Bạn có thể nhìn thấy những thứ gì?
○   Bạn đang ở đâu và ai đang ở bên bạn?
○   Có màu sắc và hình khối gì xung quanh bạn?
○   Bạn có thể nghe thấy những tiếng động gì? Con người? Thiên nhiên? 

Âm nhạc?
○   Có mùi hoặc vị đặc biệt nào không?
○   Bạn cảm thấy thế nào?

7. Khi hỏi câu cuối cùng, giảng viên sẽ tập trung học viên trở lại phòng học 
và hỏi họ cảm thấy thế nào.

8. Nếu mọi người cảm thấy thoải mái, yêu cầu họ chia sẻ những kỷ niệm và 
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cảm xúc của mình với nhóm.
○  Hỏi xem liệu họ có nhận thấy sự thay đổi về cảm xúc khi nhớ lại cảm 

giác của mình trước khi hoàn thành công việc và cảm giác sau đó hay 
không.

○  Họ có cảm thấy dễ bị tổn thương trước khi đạt được thành tích không? 
Như thế nào? Và tình trạng dễ bị tổn thương đó có cần thiết không?

○  Chúng ta có thường cảm thấy dễ bị tổn thương ngay trước khi chúng 
ta thực hiện được điều gì khó khăn không? Nếu chúng ta không cảm 
thấy vậy, thì thành tích có còn ý nghĩa to lớn hay không?

9. Yêu cầu học viên phản hồi về những gì họ đã đạt được và liệu điều đó có 
đáng lo lắng/ khiến họ dễ bị tổn thương trước khi thực hiện hay không.

Lưu ý đối với giảng viên 

Đây có thể là một bài tập rất hiệu quả và cần được thực hiện một cách tế nhị 
và nhẹ nhàng. Kết luận bằng cách giải thích rằng tình trạng dễ bị tổn thương là 
một phần thiết yếu để rời khỏi vùng an toàn và phát triển sự tự tin đích thực. 
Khi mọi người thực sự tự tin, họ không sử dụng các chiến lược che đậy, như 
tỏ ra dũng cảm hoặc các chiến lược khác. Cảm giác thực sự thường đi kèm với 
cảm giác sợ bị từ chối, xấu hổ hoặc thất bại. Tuy nhiên, khi mọi người cảm thấy 
sợ hãi và hành động mà không kể đến việc họ tự cho phép mình di chuyển vào 
“vùng học tập” và chính trong vùng học tập này, con người phát triển và xây 
dựng sự tự tin đích thực.
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Hướng dẫn dành cho giảng viên

Slide so sánh giữa cảm giác thiếu tự tin và tự tin hơn. Ví dụ này không có nghĩa 
là ai đó lúc nào cũng tự tin và tự tin trong mọi tình huống. Sự tự tin được thể 
hiện lúc nhiều lúc ít. Thay vào đó, ví dụ này cho thấy vùng thoải mái có thể được 
mở rộng trong thực tế và minh chứng sức mạnh trong mỗi cá nhân giúp họ cảm 
thấy dễ bị tổn thương và phát triển.

Vùng thoải mái là một nơi thoải mái, nhưng ở đó không có sự học hỏi hoặc phát 
triển. Nếu con người lúc nào cũng ở đó thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy trì trệ, và 
điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc và khả năng phát triển trong cuộc sống. 
Tất cả mọi người cần cố gắng và đạt được kết quả như một phần hạnh phúc của 
mình.

Bên ngoài vùng an toàn là vùng học tập, nơi mọi người khuyến khích bản thân 
tiến lên phía trước và phát triển.

Tiếp theo là vùng nguy hiểm, là nơi mà mọi người bị đẩy ra xa, và ở đó là cảm 
giác nguy hiểm.

2.3 Trình bày

Chiếu slide về vùng thoải mái.

SỰ TỰ TIN VÀ VÙNG THOẢI MÁI
Thiếu tự tin Tự tin hơn

Vùng nguy hiểm

Vùng
thoải
mái Vùng thoải mái

Vùng học tập

Vùng học tập

Vùng nguy hiểm
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Chúng ta càng ra khỏi vùng thoải mái và bước vào vùng học tập thì vùng thoải 
mái và vùng học tập sẽ càng lớn và vùng nguy hiểm càng nhỏ.

Ví dụ, sếp của bạn yêu cầu bạn có bài trình bày ở cơ quan và bạn thấy sợ. Bạn 
có thể dùng chiến lược che đậy và có thể nghĩ ra một cái cớ để từ chối cơ hội 
này. Nhưng thay vào đó, bạn lựa chọn tình trạng dễ bị tổn thương, cảm nhận 
nỗi sợ hãi và thực hiện bài trình bày. Khi bạn thực hiện bài trình bày, bạn đang ở 
trong vùng học tập. Tại sao? Bởi vì bạn đã bước ra khỏi vùng thoải mái để thực 
hiện việc này. Sau đó, bạn có thể bớt lo lắng khi được yêu cầu thực hiện một bài 
trình bày khác. Bạn càng làm nhiều thì bạn càng cảm thấy thoải mái, cuối cùng 
bạn có thể thực hiện việc thuyết trình ở cơ quan mà không cần rời khỏi vùng an 
toàn của mình.

Quay trở lại phần gợi ý thảo luận, “Tình trạng dễ bị tổn thương là điểm yếu” và 
khẳng định lại tình trạng dễ bị tổn thương hoàn toàn cần thiết cho sự phát triển 
bởi vì mọi người đều cảm thấy dễ bị tổn thương khi lần đầu tiên bước ra khỏi 
vùng an toàn của mình. Một khi mọi người nhận ra và chấp nhận tình trạng dễ 
bị tổn thương là một bước quan trọng trong “quá trình xây dựng sự tự tin”, tình 
trạng sẽ trở nên dễ kiểm soát hơn khi mọi người cố gắng xây dựng thương hiệu 
tự tin đích thực của riêng mình. 

. 

Lòng dũng cảm xuất phát từ từ tiếng Latinh ‘Cour’ = Trái tim
Nghĩa đen là sống bằng cả trái tim, có nghĩa là cho phép bản
thân được nhìn nhận như chính con người thật, đây là sự dũng
cảm và đây là sự tự tin đích thực.
Sự tự tin đích thực không phải là “thương hiệu của xã hội phụ hệ”
mà chúng ta thấy qua các huấn luyện viên về ngôn ngữ cơ thể,
những người dạy người khác giao tiếp bằng mắt hiệu quả và bắt
tay chắc chắn.
Tự tin chính là dũng cảm là chính mình!

Sự dũng cảm
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Lưu ý đối với giảng viên

Nội dung tiếp theo sẽ tìm hiểu vấn đề tâm lý giúp mọi người hiểu được bản 
thân và những người khác, với mục đích hỗ trợ quá trình xây dựng sự tự tin đích 
thực và xây dựng đội nhóm trong đó các đồng nghiệp khuyến khích nhau tự tin 
một cách thực sự.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



62

Mục đích: Học viên tìm hiểu cách xã hội về hóa giới hình thành hệ thống niềm 
tin của chúng ta như thế nào 

Mục tiêu học tập:

Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…
● Nhận biết điều kiện xã hội hình thành cách chúng ta nhìn nhận bản thân 

như thế nào 

Thời gian: 90 phút 

* Học viên tham gia khóa học “Nhận thức về giới cho cán bộ thực thi pháp 
luật” đã được giới thiệu về khái niệm xã hội hóa về giới. 

Chuyên đề một
Điều kiện giới hình thành 
niềm tin như thế nào  

NGÀY HAI

Mô tả nguồn tài liệu 

Các bài báo và phương 
tiện truyền thông để giới 
thiệu thông điệp về các 
chuẩn mực giới trong bối 
cảnh văn hóa 

2.1.1 Câu hỏi phản hồi về 
điều kiện giới 

Được trình bày trong hướng dẫn dành cho 
giảng viên 

In cho mỗi nhóm một tờ.

Hướng dẫn thực hiện
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Tìm hiểu cách thức hoạt động của xã 
hội hóa về giới. 

Phản ánh về điều kiện giới trong bối 
cảnh các đơn vị thực thi pháp luật.

Tổng quan

Hoạt động Thời gian
(phút)

1. Xã hội hóa về giới 

2. Điều kiện giới 
trong bối cảnh: Nói 
nhanh 
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30

Mục đích

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Mở đầu chuyên đề này bằng cách mở rộng nghiên cứu nhận xét cuối cùng của 
chuyên đề trước. Giải thích rằng nội dung trong các chuyên đề tiếp theo sẽ tìm 
hiểu về tâm lý vì những lý do sau:

● Giúp chúng ta hiểu được bản thân là ai với tư cách cá nhân và tại sao 
chúng ta cảm thấy và cư xử theo một cách nhất định, từ đó sẽ giúp chúng 
ta tiếp cận sự tự tin đích thực.

● Hiểu rõ bản thân với tư cách cá nhân giúp chúng ta hiểu được bạn bè 
và đồng nghiệp, từ đó giúp chúng ta tạo ra môi trường làm việc tích cực 
thông qua giao tiếp tích cực và động lực nhóm.

Bắt đầu chuyên đề bằng việc tìm hiểu “xã hội hóa về giới”.

Hoạt động một: Xã hội hóa về giới

Mục đích: Tìm hiểu cách thức hoạt động của xã hội hóa về giới.

Thời gian: 60 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Trước khi tập huấn, giảng viên chuẩn bị slide thuyết trình gồm:

● Các bài báo/tạp chí

● Các quảng cáo in trên báo

● Các đoạn quảng cáo/chương trình truyền hình phát trên các phương 
tiện truyền thông
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Chuẩn bị slide riêng cho từng mục/bài báo, v.v. để học viên hiểu họ cần tập 
trung vào vấn đề gì trong thời gian diễn ra hoạt động.

Tạo một loạt các clip và hình ảnh phản ánh quá trình xã hội hóa về giới diễn ra 
như thế nào từ khi bắt đầu cuộc sống qua mỗi giai đoạn. Ví dụ: 

1. Các clip trên YouTube quảng cáo bán đồ chơi rõ ràng hướng đến những 
đồ vật như búp bê và đồ chơi nhà bếp cho bé gái, siêu nhân và đồ chơi 
xây dựng cho bé trai.

2. Hình ảnh trên tạp chí về trang điểm giới thiệu hình ảnh hoàn mỹ của cơ 
thể phụ nữ.

3. Quảng cáo miêu tả người đàn ông của gia đình, người giỏi làm những 
thứ tự chế và có một sự nghiệp thành công giúp gia đình.

Chuẩn bị khoảng 6 slide và cố gắng thu thập các ví dụ minh họa xã hội hóa về 
giới từ các khía cạnh khác nhau và ở các độ tuổi/ giai đoạn khác nhau trong cuộc 
đời.

1.1 Trình bày về xã hội hóa về giới (60 phút) 

1. Chia học viên thành các nhóm nhỏ và phát Tài liệu 2.1.1 Câu hỏi phản hồi 
về điều kiện giới (mỗi nhóm một tờ).

2. Thông báo học viên sẽ được xem các slide và họ sẽ sử dụng các câu hỏi 
phản hồi để thảo luận về từng slide.

3. Hướng dẫn học viên xem từng slide và video clip và sau mỗi video, dành 
5 phút để học viên thảo luận trước khi yêu cầu họ phản hồi trước lớp. 

4. Khi học viên phản hồi, khuyến khích họ chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm 
của mình về thông điệp này và tác động của thông điệp đối với cuộc sống 
của họ. 

5. Giảng viên nên viết các thông điệp chính lên bảng lật ở trước lớp và ghim 
thông tin này lên tường để có thể sử dụng trong suốt khóa học.

 6. Tổng hợp thông tin bằng cách chiếu slide và định nghĩa xã hội hóa về giới:
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Điều kiện xã hội là quá trình tác động đến các cá nhân
trong xã hội để có niềm tin, mong muốn, hành vi, phản
ứng cảm xúc và thể chất nhất định, được xã hội nói
chung hoặc các nhóm cụ thể trong xã hội chấp thuận.

(UNICEF, 2019. See https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-
why-does-it-matter/)

Lý thuyết về Điều kiện Xã hội

Giải thích rằng điều kiện xã hội ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của
cuộc sống và hành vi. Ví dụ: chúng ta bị ảnh hưởng bởi các thông điệp
về:
a. Cư xử như thế nào
b. Thành công và thất bại như thế nào
c. Những dấu mốc mà chúng ta cần đạt được/ở độ tuổi nào
d. Mặc gì
e. Ăn gì
f. Mua gì

Lý thuyết về Điều kiện Xã hội
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Hoạt động hai: Điều kiện giới trong bối cảnh: Nói nhanh

Mục đích: Phản ánh điều kiện xã hội trong bối cảnh các đơn vị thực thi pháp 
luật.

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1. Yêu cầu học viên đứng dậy và dọn dẹp để có một khoảng trống trong 
lớp. Chia học viên thành hai nhóm có số người bằng nhau: “Nhóm A” và 
“Nhóm B”.

2. Yêu cầu các nhóm sắp xếp thành hai hàng song song, nhóm A đứng đối 
diện nhóm B.

3. Hoạt động này là “Nói nhanh”, và những người đứng đối diện sẽ kể 
nhanh một câu chuyện với đồng đội của mình. Sau mỗi câu chuyện, các 
thành viên của Nhóm B sẽ di chuyển đến chỗ trống bên cạnh thành viên 
tiếp theo của Nhóm A. Có nghĩa là mỗi người sẽ có một đồng đội mới khi 
kể về một câu chuyện mới.

4. Thông báo các chủ đề của câu chuyện đều liên quan đến các yếu tố của 
điều kiện xã hội và nó tác động như thế nào đến mọi người và các thành 
viên trong nhóm thực thi pháp luật. Họ sẽ chỉ có đúng 2 phút cho mỗi 
câu chuyện trước khi giảng viên yêu cầu dừng câu chuyện và các nhóm 
đưa ý kiến phản hồi.

5. Chiếu slide về các câu chuyện (xem tài liệu về bài trình bày slide để biết 
thêm về lưu ý đối với giảng viên để giúp thảo luận).

6. Giảng viên nên trình chiếu lần lượt từng slide chủ đề. Sẽ có 2 phút cho 
mỗi câu chuyện, sau đó là 5 phút cho các nhóm đưa ra ý kiến phản hồi.

7. Ghi lại những nội dung chính các ý kiến phản hồi của nhóm trên bảng lật.
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Trong xã hội (đất nước)
này, những đặc điểm
nào được coi trọng ở
một người phụ nữ?

Chủ đề 1

Lưu ý đối với giảng viên 

● Hỏi ý kiến học viên. Một số đặc điểm thường thấy là làm mẹ, không quan 
hệ tình dục trước hôn nhân, cùng chung chí hướng.

● Khi học viên chia sẻ ý kiến, ghi lại những ý kiến này trên bảng lật và sau 
đó yêu cầu Nhóm B chuyển sang người tiếp theo trong Nhóm A để thay 
đổi đồng đội. Sau đó chuyển sang câu hỏi tiếp theo. 

Nhớ lại những đặc điểm được coi trọng ở phụ nữ
trong xã hội chúng ta. Những đặc điểm này được
khuyến khích/phát huy như thế nào? Nghĩ đến truyền
thống, tôn giáo, gia đình, v.v. Hãy xem xét các hình
ảnh trên tạp chí hoặc các luật mang tính tôn giáo tác
động đến phụ nữ như thế nào.

Chủ đề 2
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Lưu ý đối với giảng viên  

Sau 2 phút, yêu cầu học viên phản hồi và ghi lại ý kiến của họ trên bảng lật. Sau 
đó, yêu cầu nhóm B di chuyển để thay đổi đồng đội và chuyển sang câu hỏi tiếp 
theo.

•	 Nhìn vào các đặc điểm được đánh giá cao. Các đặc điểm này
có gây khó khăn cho phụ nữ khi tham gia công tác thực thi
pháp luật không? Hãy xem xét câu hỏi này theo khía cạnh:
o Vai trò và trách nhiệm khác của phụ nữ.
o Phụ nữ được mong đợi có hình thức hoặc cư xử như thế
nào.

•	 Điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ trong một
số tình huống thực thi pháp luật?

Chủ đề 3

Lưu ý đối với giảng viên 

Sau 2 phút, yêu cầu học viên phản hồi và ghi lại ý kiến trên bảng lật. Hỏi các học 
viên nữ trong nhóm xem họ có cảm thấy bị áp lực bởi các thông điệp thể hiện 
những đặc điểm này không. Sau đó, yêu cầu nhóm B di chuyển để thay đổi đồng 
đội và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
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Lưu ý đối với giảng viên 

● Hỏi ý kiến của học viên. Một số đặc điểm thông thường là làm cha, người 
chồng chu cấp và hỗ trợ cho gia đình.

● Khi học viên chia sẻ ý kiến, hãy ghi lại những ý kiến đó trên bảng lật. Sau 
đó, yêu cầu nhóm B di chuyển để thay đổi đồng đội và chuyển sang câu 
hỏi tiếp theo.

Trong xã hội (đất nước)
này, những đặc điểm
nào được coi trọng ở
một người đàn ông?

Chủ đề 4

•	 Nhớ lại những đặc điểm được coi trọng ở nam giới
trong xã hội chúng ta. Những đặc điểm này được
khuyến khích/phát huy như thế nào? Nghĩ về truyền
thống, tôn giáo, gia đình, v.v. Hãy xem xét hình ảnh
trên tạp chí hoặc các luật mang tính tôn giáo tác
động đến nam giới như thế nào.

Chủ đề 5
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Lưu ý đối với giảng viên 

Sau 2 phút yêu cầu các nhóm phản hồi.

Giải thích rằng TẤT CẢ chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi xã hội hóa về 
giới trong một xã hội phụ hệ. Trên thực tế, mọi người có thể thích vai trò và 
đặc điểm duy trì các chuẩn mực mang tính phụ hệ. Ví dụ, phụ nữ có thể thích 
trở thành những người mẹ tốt hoặc nam giới có thể thích trở thành một người 
khỏe mạnh và kiếm tiền chính trong gia đình. Thích những đặc điểm này không 
có gì là “sai”. Tuy nhiên, có thể phát sinh vấn đề khi mọi người cảm thấy có nghĩa 
vụ phải tuân theo các chuẩn mực giới nhất định hoặc khi mọi người được coi 
trọng vì việc tuân theo các chuẩn mực giới không phản ánh đúng cảm xúc hoặc 
nguyện vọng của họ. Các chuẩn mực giới có thể cản trở con người, hạn chế cơ 
hội của họ khi đưa ra những lựa chọn đích thực hoặc phát triển.

Lưu ý đối với giảng viên 

Sau 2 phút, yêu cầu học viên phản hồi và ghi lại ý kiến trên bảng lật. Hỏi các học 
viên nam trong nhóm xem họ có cảm thấy bị áp lực bởi các thông điệp thể hiện 
những đặc điểm này không. Sau đó, yêu cầu nhóm B di chuyển để thay đổi đồng 
đội và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

•	 Nhìn vào các đặc điểm được đánh giá cao. Các đặc
điểm này có gây khó khăn cho nam giới khi tham gia
công tác thực thi pháp luật không? Hãy xem xét câu
hỏi này theo khía cạnh:
o Vai trò và trách nhiệm khác của nam giới.
o Nam giới được mong đợi có hình thức hoặc cư xử
như thế nào.

•	 Điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến nam giới
trong một số tình huống thực thi pháp luật?

Chủ đề 6
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Một nữ đồng nghiệp vừa tham gia nhóm chủ yếu là nam giới và các
thành viên khác trong nhóm đã làm việc cùng nhau trong một khoảng
thời gian dài và rất thân nhau, mọi người thường kể chuyện cười và
trêu nhau. Nữ đồng nghiệp cảm thấy áp lực và cư xử một cách nghiêm
túc theo những chuẩn mực về giới trong nền văn hóa của cô ấy, cô ấy
cảm thấy không thoải mái với những câu chuyện cười mà các đồng
nghiệp khác chia sẻ vì đó không phải là điều mà phụ nữ thường làm
trong nền văn hóa của cô ấy.

Xã hội hóa về giới có tác động như thế nào đến Sự 
tự tin đích thực (1)

Yêu cầu học viên tham gia chia sẻ các ví dụ về những ảnh hưởng đến cá nhân 
họ.

Hiểu được điều kiện xã hội cũng giúp mọi người hiểu đồng nghiệp của mình 
và những gì họ có thể trải qua, do đó, có thể giúp họ đồng cảm với các đồng 
nghiệp. Khi hiểu rõ hơn, mỗi người có thể hỗ trợ đồng nghiệp tốt hơn để vượt 
qua những khó khăn và phát huy tiềm năng của họ.

Học viên đã thảo luận về sợ hãi và xấu hổ trong chuyên đề trước, và xã hội hóa 
về giới có thể liên quan đến sợ hãi và xấu hổ. Điều này ảnh hưởng đến khả năng 
thể hiện sự tự tin đích thực. Sử dụng các slide tiếp theo để làm rõ nội dung này. 

Lưu ý đối với giảng viên 

● Hỏi học viên suy nghĩ về việc đồng nghiệp nữ có thể cảm thấy như thế 
nào trong tình huống này. (Xấu hổ vì không thể tương tác, sợ bị từ chối 
nếu cô ấy làm vậy, v.v.)

● Cô ấy có cảm thấy tự tin khi thể hiện bản thân và tương tác với nhóm 
không?
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Lưu ý đối với giảng viên 

● Yêu cầu học viên suy nghĩ về việc đồng nghiệp nam có thể cảm thấy như 
thế nào trong tình huống này? (Xấu hổ khi cảm thấy lo lắng, v.v., sợ phản 
ứng của đồng nghiệp nếu anh ta chia sẻ cảm xúc của mình.)

● Anh ấy có cảm thấy tự tin khi thể hiện bản thân và tương tác với nhóm 
không?

● Anh ta có thể sử dụng “chiến lược che đậy” nào? Ví dụ, anh ta có thể 
trốn tránh công việc, chỉ trích đồng nghiệp nội bộ hoặc bằng lời nói, v.v.

Một đồng nghiệp nam gần đây đã tham gia điều tra một tội phạm
buôn người, trong đó các nạn nhân vô tội bị đối xử tàn bạo và một
người bị sát hại. Mấy tháng sau khi kết thúc cuộc điều tra, anh ấy
bắt đầu gặp ác mộng và nhớ lại sự việc, anh ấy cũng bắt đầu trải
qua cảm giác lo lắng dữ dội về việc đi làm và cảm thấy khó tập
trung vào công việc của mình. Anh ấy muốn được hỗ trợ, nhưng
anh ấy đến từ một nền văn hóa nơi đàn ông không được khuyến
khích chia sẻ cảm xúc của mình.

Xã hội hóa về giới có tác động như thế nào đến Sự 
tự tin đích thực (2)

● Cô ấy có thể sử dụng “chiến lược che đậy” nào? Ví dụ, cô ấy có thể tránh 
tham gia các tình huống cùng cả nhóm, không lên tiếng trong các cuộc 
họp, chỉ trích đồng nghiệp nội bộ hoặc bằng lời nói, v.v.

● Yêu cầu học viên gợi ý những việc mà đồng nghiệp có thể làm để khiến 
cô ấy cảm thấy hòa nhập hơn, ví dụ: nói chuyện về sở thích của cô ấy, rủ 
cô ấy tham gia kể chuyện cười khi thích hợp, khen ngợi công việc của cô 
ấy và khiến cô ấy cảm thấy mình là một phần của nhóm, v.v.
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● Yêu cầu học viên gợi ý các cách để giảm tác động của điều kiện xã hội đối 
với việc nói về cảm xúc của chúng ta (ví dụ: giáo dục các nhóm về căng 
thẳng và hạnh phúc, tổ chức các cuộc trò chuyện cởi mở về sức khỏe tâm 
thần).

● Hỏi học viên có thường thấy điều kiện xã hội không khuyến khích nam 
giới thể hiện cảm xúc của mình trong bối cảnh văn hóa và nơi công tác 
của họ hay không.

Kết thúc chuyên đề bằng cách giải thích rằng mọi người thường xuyên tiếp xúc 
với xã hội hóa về giới trong cuộc sống. Nó ăn sâu bám rễ trong xã hội. Về mặt 
phát triển sự tự tin đích thực, mọi người có thể nhận thức rõ hơn về cách xã hội 
hóa về giới tác động đến họ với tư cách cá nhân. Sau đó, họ có thể bắt đầu suy 
nghĩ về cách nó tác động đến đồng nghiệp và các cán bộ thực thi pháp luật có 
thể cố gắng hỗ trợ đồng nghiệp của mình một cách có ý thức để xã hội hóa về 
giới ít gây cản trở hơn. 

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Giới thiệu về khái niệm của Hiệu ứng 
Pygmalion. 

Tìm hiểu Hiệu ứng Pygmalion trong đơn 
vị thực thi pháp luật chuyên nghiệp.

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Trình bày về Hiệu 
ứng Pygmalion 

2. Làm việc nhóm 
về Hiệu ứng 
Pygmalion

30

60

Mục đích

Chuyên đề Hai
Niềm tin giới hạn bản thân 
được hình thành như thế nào  

Mục đích: Giúp học viên tìm hiểu về Lý thuyết Pygmalion hình thành hệ thống 
niềm tin như thế nào

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể …

● Sử dụng khái niệm Hiệu ứng Pygmalion để mô tả cách mọi người được 
hình thành bởi mối quan hệ giữa cách người khác nhìn nhận họ và cách 
họ nhìn nhận bản thân

Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu 

Hoạt động 2.2.1: Các 
nghiên cứu tình huống 

Mỗi nhóm một bộ

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động một: Trình bày về Hiệu ứng Pygmalion

Mục đích: Giới thiệu khái niệm về Hiệu ứng Pygmalion.

Thời gian: 30 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

1.1 Hồi tưởng (15 phút)

1. Chiếu slide và dành cho học viên vài phút để hồi tưởng.

Hãy nghĩ về một người nào đó trong cuộc sống của bạn, người
đã khích lệ và giúp bạn phát huy tiềm năng và hoàn thành công
việc (có thể là giáo viên, người quản lý, người nhà hoặc bạn bè).
• 	 Họ đã làm/nói gì khiến bạn cảm thấy được giúp đỡ và khích

lệ?
• 	 Bạn cảm thấy thế nào? Và bạn đã cư xử như thế nào/làm gì

sau đó?

Hồi tưởng

2. Sau một vài phút, tập trung các nhóm và hỏi học viên nào xung phong 
chia sẻ kinh nghiệm của mình. Dùng bảng lật trước lớp học để ghi lại 
những từ ngữ tích cực mà học viên sử dụng để mô tả ngôn ngữ và hành 
động của người đã giúp đỡ họ. Sau khi học viên đó phát biểu xong, hỏi 
cả lớp nhóm xem các từ được ghi trên bảng lật có giống với những từ họ 
dùng để miêu tả về việc họ được giúp đỡ trong các ví dụ của bản thân 
hay không. Yêu cầu những ai đồng ý giơ tay.
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1.2 Trình bày (15 phút)

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

Sử dụng slide để giới thiệu chuyên đề này.

Lưu ý đối với giảng viên 

Pygmalion là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. “Hiệu ứng Pygmalion” do 
nhà tâm lý học, Robert Rosenthal, tìm ra vào những năm 1970 liên quan đến 
một nghiên cứu mà ông thực hiện. Nghiên cứu gồm các nội dung tóm tắt như 
sau: 

1. Học sinh ở một trường học làm một bài kiểm tra và một nhóm các nhà 
nghiêm cứu chấm điểm bài kiểm tra này.

2. Kết quả thực sự được giữ bí mật đối với học sinh và giáo viên. Thay vào 
đó, các giáo viên nhận được kết quả không đúng. Ví dụ, giáo viên được 
thông báo rằng một học sinh có điểm rất cao, nhưng trên thực tế điểm 
của học sinh đó lại thấp. Giáo viên này cũng được thông báo một học 
sinh bị điểm thấp, nhưng thực tế học sinh đó đã làm bài kiểm tra rất tốt. 

3. Trong những tháng tiếp theo, nhóm các nhà nghiên cứu đã theo dõi các 
tương tác giữa giáo viên và học sinh trong lớp và ghi chép lại.

4. Sau một vài tháng, các nhà nghiên cứu lại kiểm tra những học sinh này, 
và họ so sánh kết quả của bài kiểm tra ban đầu (đầu tiên) với kết quả của 
bài kiểm tra thứ hai.

Pygmalion 

Theory 

Given tests 
(that were then hidden 

away by the psychologists)

Teacher given test results 
(that were not correct)

Teacher was observed 
teaching over 6 months

(more challenging questions 
and air time to kids thought 

to be “cleverer”

Given another test 

The original (true) results 
were compared to the new 

results 

Findings 
• It didn’t matter whether a child had done well or not 

in the original test. 

• A child who did well in the original might have failed 

the new test and vice versa

• What did matter was what the teacher believed the 

child had done in the original test 

Robert Rosenthal and his 
team 

Hồi tưởng
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5. Điều thú vị là các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng yếu tố dự đoán có 
ảnh hưởng nhất cho thấy kết quả của bài kiểm tra thứ hai không giống 
với điểm số của bài kiểm tra đầu tiên của cùng một học sinh. Thay vào 
đó, kết quả của bài kiểm tra thứ hai giống như những gì mà giáo viên đã 
được thông báo về học sinh đó. Học sinh có thể đã đạt điểm cao trong 
bài kiểm tra đầu tiên, nhưng nếu giáo viên được thông báo rằng học sinh 
đó có điểm thấp, thì điểm của học sinh đó trong bài kiểm tra thứ hai sẽ 
giữ nguyên (không tăng) hoặc giảm. Ngược lại, nếu học sinh có điểm 
thấp trong bài kiểm tra đầu tiên nhưng giáo viên được thông báo rằng 
điểm của học sinh đó cao, thì điểm của học sinh đó trong bài kiểm tra 
thứ hai thường sẽ tăng lên.

6. Những gì các nhà nghiên cứu quan sát là nếu giáo viên tin rằng học sinh 
đó làm bài tốt, thì giáo viên sẽ hỏi học sinh đó những câu hỏi khó hơn và 
tạo nhiều cơ hội hơn để học sinh đó phát triển và học hỏi, bên cạnh việc 
đưa những gợi ý như giao tiếp bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể.

7. Cách giáo viên cư xử ảnh hưởng đến cách học sinh cảm nhận về bản 
thân, từ đó ảnh hưởng đến kết quả học tập của những học sinh này. Đây 
là một ví dụ về lời tiên đoán tự trở thành hiện thực. 

Lưu ý đối với giảng viên 

Chiếu slide này và thảo luận về Hiệu ứng Pygmalion bằng hình tròn. 

Pygmalion trong bối cảnh lớp học 
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Lưu ý đối với giảng viên 

Nếu giảng viên không quen với công việc của nhà tâm lý học Rosenthal và Hiệu 
ứng Pygmalion, thì có thể tham khảo nguồn trong phần chú thích.

Nội dung này giới thiệu khái niệm về Hiệu ứng Pygmalion ra khỏi lớp học và áp 
dụng trong bối cảnh chung nhưng vẫn có cùng thông điệp.

Mục tiêu của slide này là áp dụng Hiệu ứng Pygmalion và lời tiên đoán tự trở 
thành hiện thực đối với sự tự tin đích thực. Slide này minh họa cách người khác 
ảnh hưởng đến sự tin của chúng ta thông qua tương tác theo một chu trình 
như sau:

● Niềm tin của người khác về chúng ta - có thể dựa trên hành vi của chúng 
ta (quá khứ hoặc hiện tại) hoặc dựa trên ý kiến về chúng ta có thể bị ảnh 
hưởng bởi vấn đề giới hoặc nền tảng văn hóa xã hội của chúng ta, v.v.

● Hành vi của người khác đối với chúng ta - điều này bị ảnh hưởng bởi 
niềm tin của họ về chúng ta.

● Niềm tin của chúng ta về bản thân có thể bị ảnh hưởng bởi cách người 
khác cư xử với chúng ta.

● Hành động của chúng ta được quyết định bởi cách chúng ta nhận thức 
về bản thân.

● Kết quả là sản phẩm của hành động của chúng ta. 

Sự tương tác này có thể là một trải nghiệm tích cực khi những người xung 
quanh tin vào khả năng của họ và khuyến khích họ, nhưng nó có thể tác động 
tiêu cực nếu những người xung quanh không tin vào khả năng của họ. 

Mọi người phải nhận biết vai trò của mình trong chu trình này. Ai cũng có thể rơi 
vào tình huống thiếu tin tưởng bản thân, thiếu tự tin vào khả năng của mình. 
Điều này sẽ tác động đến hành động của họ và sau đó đó tác động đến cách mọi 
người nhìn nhận và cư xử với họ. 

TSự tương tác phức tạp này có thể lặp lại liên tục tác động khiến một người tin 
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rằng họ không có khả năng hoặc không giỏi làm một số việc nhất định. Người 
đó sẽ cư xử theo niềm tin đó và niềm tin đó sẽ được người khác tin và khẳng 
định qua hành động của họ. 

Hoạt động trước đó về việc rời khỏi vùng an toàn nêu ví dụ về một đồng nghiệp 
được yêu cầu thực hiện bài trình bày và anh ta lo lắng khi làm điều đó. Hãy 
tưởng tượng rằng thay vì đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn, họ nói với người 
quản lý của mình rằng họ ghét thuyết trình và họ không sẵn sàng làm điều đó. 
Điều này có thể khiến người quản lý tin rằng người đồng nghiệp đó không giỏi 
thuyết trình và niềm tin này có thể ảnh hưởng đến hành vi của người quản lý. 
Có lẽ trong tương lai người quản lý sẽ không yêu cầu người đồng nghiệp này 
thuyết trình nữa. 

Nếu người quản lý không bao giờ mời người đồng nghiệp đó thuyết trình, hành 
động này có thể làm tăng sự khó chịu ban đầu của đồng nghiệp về việc thuyết 
trình. Có rất nhiều cơ hội mà đồng nghiệp có thể bỏ lỡ để phát triển và thăng 
tiến do hậu quả trực tiếp của việc từ chối cơ hội này. 

Hoạt động tiếp theo sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này. 

Hoạt động hai: Làm việc nhóm về Hiệu ứng Pygmalion

Mục đích: Tìm hiểu về Hiệu ứng Pygmalion trong đơn vị thực thi pháp luật 
chuyên nghiệp.

Thời gian: 60 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Làm việc nhóm theo cặp (30 phút)

Chia học viên thành các nhóm gồm bốn người. 

Phát cho mỗi nhóm Tài liệu 2.2.1 Nghiên cứu trường hợp Pygmalion, gồm có: 

● Nghiên cứu tình huống về Pygmalion tại nơi làm việc

● Câu hỏi thảo luận
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Thông báo học viên có 30 phút để đọc các nghiên cứu tình huống và thảo luận 
các câu hỏi với nhóm của họ. 

2.2 Thảo luận và trình bày (30 phút)

● Tập trung nhóm và thảo luận về câu trả lời của học viên.

Tình huống một

Lưu ý dành cho giảng viên

Mọi người không đặt kỳ vọng khi hỏi ý kiến của Linn. Điều này càng làm cho Linn 
cảm thấy sợ hãi khi phát biểu trong các cuộc họp và suy nghĩ tiêu cực về bản 
thân. Để khuyến khích cô ấy tích cực hơn, quản lý có thể tìm cách khuyến khích 
Linn tương tác trong các cuộc họp bằng cách giúp cô ấy không cảm thấy đơn 
độc, tức là yêu cầu mọi người trong cuộc họp cho ý kiến hoặc có thể giao nhiệm 
vụ cho các thành viên trong mỗi cuộc họp, ví dụ, người ghi biên bản, người chủ 
trì, v.v. Điều này sẽ giúp cô ấy tự tin đúng cách và an toàn.

Linn	 là	một	 nữ	 cán	 bộ	 thực	 thi	 pháp	 luật	mới	
tham	gia	đơn	vị	mà	cô	là	một	trong	hai	cán	bộ	
nữ	ở	đó.	Linn	không	nói	nhiều	 trong	các	cuộc	
họp	hàng	tuần	của	nhóm	và	người	quản	lý	của	
cô	ấy	có	thể	thấy	điều	này	là	do	cô	ấy	thiếu	tự	
tin.	Vì	không	muốn	làm	cô	ấy	cảm	thấy	khó	chịu	
nên	anh	ấy	không	hỏi	ý	kiến	của	cô	ấy	trong	các	
cuộc	họp	
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Tình huống hai

Lưu ý dành cho giảng viên 

Người quản lý đang có kỳ vọng cao; người quản lý ở đây là một “Pygmalion tích 
cực” bằng cách khuyến khích Phon phát triển và thăng tiến. Người quản lý cũng 
nên đảm bảo rằng Phon được đào tạo và được hỗ trợ để thực hiện tốt cơ hội 
này, từ đó sẽ làm tăng sự tự tin của cô ấy.

Yêu cầu học viên chia sẻ ý kiến về việc áp dụng Hiệu ứng Pygmalion tại nơi làm 
việc. 

Hoạt động này được xây dựng dựa trên nội dung học tập của các khóa học 
trước về nhận thức về niềm tin và cách xây dựng niềm tin và quan trọng nhất 
là cách niềm tin giúp chúng ta lựa chọn cách nhìn nhận bản than như thế nào.

Thay vì để nhận thức và hành động của người khác tạo nên cách nghĩ của một 
người về bản thân và hành xử theo cách nghĩ đó, người đó nên cố gắng nhận 
thức những động lực bên ngoài và chủ động thay đổi động lực này theo hướng 
tích cực. Chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của người khác về mình, nhưng 
chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ về bản thân, điều này sẽ ảnh hưởng 
đến hành vi của chúng ta và cách người khác nhìn nhận chúng ta.

Phon	là	một	nữ	cán	bộ	thực	thi	pháp	luật	công	
tác	trong	ngành	được	hơn	hai	năm.	Phon	đôi	
khi	cảm	thấy	thiếu	tự	tin	vào	khả	năng	của	mình	
mặc	dù	người	quản	lý	của	cô	ấy	cho	rằng	cô	ấy	
làm	rất	tốt.	Hiện	tại,	nhóm	đang	thiếu	người	và	
người	quản	lý	của	Phon	yêu	cầu	cô	chủ	trì	một	
hoạt	động	xây	dựng	mối	quan	hệ	cộng	đồng.	
Phon	rất	 lo	 lắng	nhưng	người	quản	lý	của	cô	
khẳng	định	cô	sẽ	làm	được.



82

Một điểm quan trọng khác là hiểu được Hiệu ứng Pygmalion có thể giúp mọi 
người nhận thức được hành vi của họ đối với người khác sẽ ảnh hưởng đến họ 
như thế nào. Mọi người nên khuyến khích đồng nghiệp của mình vượt qua khó 
khăn và phát triển. Hiểu được lý thuyết này giúp mọi người nhận thức được vai 
trò của mình trong vấn đề này.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Chuyên đề Ba
Nhận biết suy nghĩ không 
có ích đối với bản thân và 
người khác  

Mục đích: Giúp học viên nhận biết được niềm tin giới hạn bản thân và cách 
chúng tác động đến chúng ta với tư cách là cái nhân và trong đơn vị thực thi 
pháp luật.

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Nhận biết biến dạng nhận thức và tác động của chúng

● Hiểu về “Khóa trong – Khóa ngoài” 

● Mô tả cách hình thành và củng cố niềm tin trong tư duy

Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu 

Trình bày

2.3.1 Bài tập hồi tưởng – 
Biến dạng nhận thức  

2.3.2 Nhiệm vụ phát ngôn 
về biến dạng nhận thức 

2.3.3 Bài tập Hành tinh 
mới A và B

In cho mỗi học viên một bản.

In cho mỗi học viên một bản.

In cho mỗi nhóm một bản.

Hướng dẫn chuẩn bị
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Xác định 14 biến dạng nhận thức 
thường gặp và thảo luận về tác động 
tiêu cực của chúng đối với bản thân và 
người khác. 

Khẳng định rằng mọi người dễ suy nghĩ 
theo khuôn mẫu.

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Biến dạng nhận 
thức 

2. Khóa trong – 
Khóa ngoài

40

50

Mục đích

Hoạt động một: Biến dạng nhận thức 

Mục đích: Xác định 14 biến dạng nhận thức thường gặp và thảo luận về tác 
động tiêu cực của chúng đối với bản thân và người khác.

Thời gian: 40 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Tự phản hồi (15 phút)

1. Sử dụng slide để giới thiệu về tương tác giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành 
vi.
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2. Hoạt động này tìm hiểu khái niệm tâm lý được gọi là biến dạng nhận 
thức. Đó là những hình thức tư duy khác nhau mà người bình thường 
trải qua, nhưng đó là cách nhìn sai lệch về bản thân và những người có 
thành kiến tiêu cực. Biến dạng nhận thức khá phổ biến và mọi người có 
thể gặp phải hàng ngày, nhưng thường xảy ra khi ai đó bị căng thẳng. 

3. Phát Bài tập hồi tưởng 2.3.1 về Biến dạng nhận thức và yêu cầu học viên 
đọc phần giải thích về biến dạng nhận thức khác nhau và khoanh tròn 
câu gần nghĩa nhất với những sai lầm này. Yêu cầu học viên không chia 
sẻ câu trả lời của mình trước lớp. Mục tiêu của nhiệm vụ là phản ánh 
các kiểu sai lệch về nhận thức khác nhau và cần thời gian để giải quyết. 
Giải thích rằng có 15 loại biến dạng nhận thức được coi là phổ biến nhất. 
Tuy nhiên, hoạt động này tập trung giới thiệu bảy loại biến dạng. Khuyến 
khích học viên tìm hiểu các biến dạng nhận thức khác khi có thời gian. 
Dành cho học viên 10 phút suy nghĩ. Trấn an học viên rằng họ không cần 
lo lắng, ngay cả khi họ thấy tất cả biến dạng nhận thức trong danh sách. 
Việc trải nghiệm tất cả các biến dạng này vào những thời điểm khác nhau 
khá là phổ biến. Hiểu về các biến dạng về nhận thức giúp chúng ta ít bị 
ảnh hưởng bởi các sai lầm này làm. 

Tương tác Hành vi Nhận thức

Cognitive Behavioural Interaction

Thoughts 

Feelings/ 
Emotions 

Physical 
Sensation 

Behaviour

Suy nghĩ

Hành vi

Cảm giác 
vật lý

Tình cảm/
Cảm xúc
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4. Không yêu cầu từng học viên nói về nội dụng này, vì nó quá nhạy cảm, 
mặc dù nếu học viên muốn bàn về vấn đề này thì giảng viên nên khuyến 
khích thảo luận. Hỏi học viên tác dụng của việc hiểu về biến dạng nhận 
thức là gì?

5. Mục đích của hoạt động này là giúp học viên hiểu rõ hơn về những biến 
dạng nhận thức của mình để họ có ý thức hơn và do đó kiểm soát tốt 
hơn các hình thức tư duy của mình. Hoạt động này cũng sẽ giúp học 
viên hiểu hơn về những vấn đề khác và có thể lập chiến lược tích cực 
hơn thay vì chỉ phản ứng. Ví dụ, một người đồng nghiệp có vẻ như luôn 
làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ và điều đó có thể khiến bạn khó chịu, 
nhưng việc nhận ra lối suy nghĩ không tích cực này có thể giúp bạn tìm ra 
nguyên nhân dễ dàng hơn. Ví dụ, đồng nghiệp này có thể bị căng thẳng 
hoặc cảm thấy thiếu tự tin, v.v. và việc nhận ra điều này khuyến khích các 
thành viên trong nhóm hỗ trợ họ. Hoạt động tiếp theo tập trung vào việc 
nhận biết những biến dạng nhận thức của những người khác. 

1.2 Ví dụ về Biến dạng nhận thức (30 phút)

1. Chia học viên thành từng cặp hoặc nhóm nhỏ và phát cho họ tài liệu 
2.3.2 Ví dụ về biến dạng nhận thức.

2. Giải thích rằng học viên nên:
a. Đọc các ví dụ trong cột bên trái và quyết định xem đó là loại biến dạng 

nhận thức nào, viết tên của biến dạng đó cạnh chữ “Loại:”. 
b. Đưa ra một ví dụ khác về biến dạng nhận thức này trong thực tế. 

3. Sau 15 phút, yêu cầu học viên phản hồi và chia sẻ các ví dụ. Bảng dưới 
đây đưa ra câu trả lời cho các loại biến dạng. 
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Sáng nay sếp của Lee đi làm với tâm trạng rất tồi tệ. Ông ấy đã không trả 
lời khi Lee hỏi ông ấy có khỏe không. Lee cho rằng cô đã làm điều gì đó xúc 
phạm ông ấy. 

Loại: Cá nhân hóa 

Bo đã mất tự tin vào khả năng quản lý hiện trường vụ án. Bằng chứng quan 
trọng đã biến mất khỏi hiện trường vụ án cuối cùng mà anh ta quản lý. Mỗi 
lần phải quản lý một hiện trường vụ án tại nơi làm việc, anh ấy vô cùng căng 
thẳng vì anh ấy tin rằng điều này sẽ xảy ra một lần nữa.

Loại: Khái quát hóa quá mức  

Lin vừa có một cuộc phỏng vấn xin việc, cô ấy trả lời đúng tất cả các câu hỏi, 
nhưng lúc ra khỏi phòng phỏng vấn, cô ấy gọi nhầm tên người phỏng vấn. 
Tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ là mình ngốc nghếch đến mức nào, cô ấy 
rất xấu hổ và thất vọng về phần thể hiện của mình. 

Loại: Sàng lọc 

Jon vừa là một thành viên của nhóm điều tra cao cấp về một băng nhóm 
nguy hiểm bị phạt tù. Jon tin rằng băng nhóm đó sẽ trả thù. Mỗi khi vợ của 
Jon đi làm về muộn, anh đều lo sợ rằng cô ấy đã bị bắt cóc.

Loại: Bi kịch hóa 

Nok tức giận với đồng nghiệp, tối nào cô ấy cũng ở lại muộn để làm thêm. Cô 
ấy khiến Nok cảm thấy tồi tệ và tội lỗi vì cô ấy không thể ở lại muộn vì còn 
phải chăm sóc gia đình.

Loại: Đổ lỗi

Jo có bài thi ngày hôm nay ở nơi làm việc. Cô ấy đạt 70%. Cô ấy mất điểm vì 
ba lỗi cô ấy mắc phải. Jo đang cảm thấy thực sự thất vọng, cô ấy học hành 
chăm chỉ nhưng khả năng thi cử thì “tồi tệ”. 

Loại: Phân cực

Gary hôm nay đi làm muộn, anh ấy lúc nào cũng chậm trễ. 

Type: Global Labelling 
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Hoạt động hai: Khóa trong – Khóa ngoài

Mục đích: Khẳng định rằng mọi người dễ suy nghĩ theo khuôn mẫu.

Thời gian: 50 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

Nhiệm vụ này cho thấy rằng khi mọi người khóa trong niềm tin về người khác 
hoặc về bản thân mình, họ có thể khóa ngoài các quan điểm khác. Điều này có 
thể hạn chế tiềm năng của một người và sự hiểu biết của họ về tiềm năng của 
những người khác.

2.1 Nhiệm vụ về Hành tinh Mới (45 phút)

1. Chia học viên thành các nhóm từ 4–6 người.
2. Giải thích rằng họ cần tưởng tượng là mình đã được giao nhiệm vụ khám 

phá một hành tinh mới cho nhân loại. 
3. Hồ sơ về 10 người được lấy trong bộ Tài liệu A của Hoạt động 2.3.3 về 

Hành tinh Mới A và họ chỉ có thể chọn 5 người để khám phá hành tinh 
mới.

4. Họ chỉ có 15 phút để lựa chọn và giải thích tại sao chọn như vậy.
5. Giảng viên phát cho mỗi nhóm một bản Tài liệu A của Hoạt động 2.1.3 về 

Hành tinh Mới. Khi phát tài liệu, giảng viên có thể mời học viên đặt câu 
hỏi một cách ngẫu nhiên, nhưng không khuyến khích nhiều câu hỏi quá.

6. Tài liệu A có rất ít thông tin về 10 người. Ví dụ: một trong những nhân vật 
được mô tả là “nam giới 21 tuổi nghiện ma túy nặng”.

7. Nếu các nhóm hỏi thêm nhiều câu hỏi trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, giảng viên nên phát Tài liệu B của Hoạt động 3.1.3, nhưng học viên 
thường hỏi rất ít trong giai đoạn này.

8. Sau 15 phút, tập hợp các nhóm và yêu cầu học viên chia sẻ lựa chọn của 
mình và giải thích lý do có lựa chọn đó.

9. Khi các nhóm chia sẻ sự lựa chọn của mình, giảng viên ghi lại thông tin 
trên bảng lật ở trước lớp.

10. Giảng viên không nên đánh giá về bất kỳ lựa chọn nào mà nên hỏi tại sao 
họ lại đưa ra lựa chọn đó. Lý do thường được đưa ra thường là: “Chúng 
tôi chọn Bác sĩ vì anh ấy có thể giúp đỡ bệnh nhân”, hoặc “Chúng tôi chọn 
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cha mẹ đơn thân vì cô ấy…”. Việc học viên đưa ra các định kiến và định 
kiến về giới rất thú vị, ngay cả đối với các nhóm đã có hiểu biết về giới.

11. Sau khi các nhóm chia sẻ lựa chọn của mình, giảng viên nên giải thích 
rằng khi bắt đầu nhiệm vụ, học viên đã được mời đặt câu hỏi nhưng 
chưa có ai hỏi.

12. Giảng viên đưa cho các nhóm tài liệu 2.1.2 của Hoạt động B về Hành tinh 
mới và giải thích rằng họ có thể muốn biết thêm một số thông tin về các 
nhân vật. Tài liệu của hoạt động B gồm các thông tin như: Người nghiện 
ma túy nặng là một bệnh nhân tiểu đường, cũng là một nhà vật lý thiên 
văn có nhiều kinh nghiệm. Lúc này việc quan sát phản ứng của học viên 
rất thú vị.

13. Giải thích rằng nhiệm vụ này được dùng để minh họa khái niệm được gọi 
là “Khóa-Trong, Khóa-Ngoài”. Khi mọi người khăng khăng (khóa trong) 
tin vào điều gì đó hoặc ai đó và loại bỏ (khóa ngoài) các lựa chọn khác. 
Nhiệm vụ này minh họa một số định kiến mà chúng ta luôn có. Ví dụ: 
người nghiện ma túy là gánh nặng mà không có tài năng nào khác, giả 
định về giới được đưa ra bởi các chức danh như “bác sĩ” hoặc là “cha 
mẹ đơn thân”. Nguyên nhân này là do những giả định này đã được hình 
thành trong đầu chúng ta bởi điều kiện xã hội, như đã tìm hiểu trong các 
hoạt động trước. Tuy nhiên, nếu chúng ta khăng khăng tin vào những giả 
định này và loại bỏ các khả năng khác, chúng ta sẽ hạn chế cách chúng ta 
nhìn nhận về người khác. Chúng ta có thể ngăn cản họ phát huy hết tiềm 
năng của mình, và tương tự nếu chúng ta giữ niềm tin tiêu cực về bản 
thân thì chúng ta đang phủ nhận toàn bộ tiềm năng của mình.

14. 
Lưu ý đối với giảng viên 

Khóa trong, khóa ngoài

Khi chúng ta “khóa trong” niềm tin, quan điểm hoặc hành vi thì sẽ khó có thể 
thấy những thông tin khác có thể thay đổi điều này. Chúng ta “khóa ngoài” các 
thông tin khác. Trong các chuyên đề trước, học viên đã tìm hiểu các hình thức 
tư duy và hệ thống niềm tin hạn chế tiềm năng và cản trở sự tự tin, ví dụ: 

● Điều kiện giới: cách chúng ta nhìn nhận bản thân và những người khác 
qua lăng kính giới tính
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● Hiệu ứng Pygmalion: cách lời nói và hành động của người khác tác động 
đến lòng tin và hành vi của chúng ta và sau đó niềm tin và hành vi của 
chúng ta tác động đến cách người khác nhìn nhận và cư xử với chúng ta.

● Biến dạng nhận thức: cách suy nghĩ không có ích tác động đến cách 
chúng ta nhìn nhận bản thân, cảm nhận và hành xử. 

Khóa trong và khóa ngoài có hiệu quả với tất cả những vấn đề này khi cho rằng 
nếu chúng ta giữ nhiềm tin về bản thân chẳng hạn như “Tôi không đủ tốt”, “Tôi 
vô dụng”, v.v., chúng ta có thể loại bỏ khả năng có lựa chọn tích cực hơn. 

2.2 Trình bày (5 minutes)

● Nhận thức về niềm tin luôn trong đầu chúng ta

● Lưu ý về việc những niềm tin này khiến chúng ta cảm thấy như 
thế nào – tự tin hay mất tự tin?

● Cố gắng cgiữ lại những niềm tin làm giúp chúng ta cảm thấy 
tự tin

● Tìm cách thay đổi niềm tin có tác động tiêu cực đến sự tự tin 
của bản thân

● Thực hành

Khóa trong khóa ngoài

Lưu ý đối với giảng viên 

Dùng slide để tổng hợp nội dung của chuyên đề. Chuyên đề tiếp theo sẽ tìm 
hiểu cách xây dựng niềm tin tích cực. 
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Tổng hợp tất cả các lý thuyết về tâm lý 
về sự tự tin và tính quyết đoán. 

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Bài tập nhóm về 
niềm tin giới hạn 
bản thân 

90

Mục đích

Chuyên đề Bốn
Chuẩn bị thay đổi 

Mục đích: Giúp học viện nhận biết về niềm tin giới hạn bản thân và cách 
chúng tác động đến các các nhân và khi làm việc với nhóm

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể …

● Xác định mục tiêu thay đổi 
● Nhận biết bất hòa nhận thức 

Thời gian: 90 minutes

Mô tả nguồn tài liệu 

Bảng câu hỏi 2.4.1 về Bất 
hòa nhận thức (A và B)

In cho hai học viên một bản, cắt bảng câu 
hỏi theo hướng dẫn 

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động một: Bài tập nhóm về nhận thức niềm tin giới hạn bản thân

Mục đích: Để tổng hợp tất cả các lý thuyết về tâm lý về sự tự tin và tính quyết 
đoán.

Thời gian: 90 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

1.1 Bài trình bày nhóm (90 phút)
1. Chia học viên thành các nhóm và giải thích rằng trong hoạt động này họ 

sẽ ôn lại những nội dung đã học trong mấy ngày qua về niềm tin giới hạn 
bản thân. Chiếu slide và giao nhiệm vụ.

Trong nhóm, hãy tưởng tượng rằng bạn được giao nhiệm vụ tập huấn cho các
đồng nghiệp về niềm tin giới hạn bản thân và cách chúng tác động đến các cán
bộ thực thi pháp luật tại nơi làm việc.
Sử dụng bảng lật hoặc trình chiếu để trình bày tóm tắt những vấn đề sau ảnh
hưởng đến sự tự tin của các cán bộ thực thi pháp luật như thế nào:
•	 Điều kiện xã hội
•	 Hiệu ứng Pygmalion
•	 Biến dạng nhận thức/suy nghĩ không có ích
•	 Khóa trong Khóa ngoài

Bạn có 45 phút để chuẩn bị trước khi thực thuyết trình trước lớp trong vòng 5
phút.

Nhiệm vụ nhóm

2. Cho các nhóm 45 phút để chuẩn bị bài trình bày/ thuyết trình
3. Sau 45 phút, các nhóm sẽ lần lượt trình bày ý kiến của mình trước lớp và 

giảng viên có thể đặt các câu hỏi gợi ý khác.

Lưu ý đối với giảng viên

Nhiều học viên chưa quen với nội dung về lý thuyết tâm lý này, hoạt động này 
sẽ dành thời gian để họ hiểu lý thuyết và suy nghĩ về cách áp dụng lý thuyết này 
trong môi trường thực thi pháp luật. 
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Chuyên đề một
Kỹ thuật xây dựng sự tự tin 
từ bên trong 

NGÀY BA

Mục đích: Giới thiệu cho học viên các công cụ và kỹ thuật để xây dựng sự tự 
tin

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể …

● Mô tả các yếu tố của ý thức và tiềm thức liên quan đến sự tự tin
● Liệt kê bốn quy tắc để xây dựng sự tự tin từ bên trong 
● Giải thích cách con người được khuyến khích bởi niềm vui

Thời gian: 160 phút (gồm 15 phút nghỉ giải lao) 

Mô tả nguồn tài liệu 

Dây vải dài 25 cm, phát 
cho mỗi người 1 dây; 1 
kẹp giấy; 1 mẩu giấy (10 
cm x 10 cm) 

Hướng dẫn chuẩn bị
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Giải thích cách thức hoạt động của ý 
thức và tiềm thức để lập trình và củng 
cố niềm tin và cách chúng ta có khả 
năng lập trình lại niềm tin để phát triển 
sự tự tin.

Tìm hiểu khái niệm con người được 
khuyến khích bởi niềm vui. 

Minh họa trực quan như là một kỹ thuật 

Tìm hiểu cách sử dụng “từ ngữ”/ tự trò 
chuyện 

Tổng quan

Hoạt động Thời gian
(phút)

1. Đặt Mục tiêu 
và cách thức hoạt 
động của tư duy

2. Con người được 
khuyến khích bởi 
niềm vui

3. Trực quan 

4. Tự trò chuyện 
tích cực  

20

40

40

45

Mục đích

Hoạt động một: Đặt mục tiêu và cách thức hoạt động của tư duy 

Mục đích: Giải thích cách thức hoạt động của ý thức và tiềm thức để lập trình 
và củng cố niềm tin và cách chúng ta có khả năng lập trình lại điều này để phát 
triển sự tự tin. 

Thời gian: 20 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Trình bày (20 phút)

Các chuyên đề trước đã trình bày cách mọi người khóa trong các suy nghĩ tiêu cực và 
khóa ngoài cách suy nghĩ tích cực giúp phát triển sự tự tin đích thực. Chuyên đề này 
tìm hiểu việc duy trì niềm tin vào bản thân một cách tích cực hơn và giúp các cá nhân 
tự tin vào năng lực bản thân và kết quả tích cực.
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Trình chiếu slide. Giải thích rằng đây là phiên bản đơn giản hóa cách thức hoạt động 
của tư duy. Slide này được dùng để phục vụ mục đích của khóa học này, về cách mọi 
người có thể tự lập trình lại. Giải thích các nội dung sau:

Ý thức

Đây là phần của tư duy xử lý tất cả các suy nghĩ có ý thức: đánh giá, giải quyết vấn đề, 
phân tích, v.v. Tư duy có thể được coi là một nhà kho. Phần ý thức của tư duy là khu 
vực tiếp nhận. Nó tiếp nhận tất cả các nội dung mới (thông tin và trải nghiệm) và gửi 
chúng vào tiềm thức để lưu trữ. 

Tiềm thức

Tiềm thức lưu trữ tất cả niềm tin và ‘sự thật’ của một người về bản thân - hình ảnh 
bản thân. Mọi người có thể thường không suy nghĩ một cách có ý thức về cách hình 
thành hình ảnh bản thân, nhưng hình ảnh đó được hình thành thông qua các tác 
nhân gây kích thích được xử lý thông qua ý thức và sau đó được lưu trữ trong tiềm 
thức. 

Cách thức hoạt động của tư duy

Conscious

Perceive 

Evaluate 

Decide 

Associate Subconscious

Stores 
Habits and 
Attitudes 

Goal 
Seeking 

Store 
Truth/ 
Beliefs  

Create 
Energy 

and 
Drive 

The Reticular Activating 
System 

• Filters relevant information 
• Maintains ‘truth’

Mind Workings 
Ý thức

Nhận thức Đánh giá

Quyết
định

Liên hệ

Hệ lưới hoạt hóa thần kinh:
- Lọc các thông tin liên quan
- Duy trì “sự thật”

Tạo năng
lượng và
động lực

Tìm kiếm
mục tiêu

Lưu giữ
thói quen
và thái độ

Lưu giữ
sự thật/
niềm tin

Tiềm thức
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Hệ lưới hoạt hóa thần kinh (RAS)

Con người liên tục bị tấn công bởi hàng triệu các tác nhân gây kích thích. Nếu họ cố 
gắng tập trung vào tất cả thì điều đó sẽ khiến họ choáng ngợp; thay vào đó RAS giúp 
con người nhận thấy điều gì là quan trọng đối với họ.

RAS được hình thành ở đáy não có vai trò như cổng vào của tiềm thức. Có thể coi 
đây là công tắc kích hoạt kết nối đến các dữ liệu liên quan. Ví dụ, bạn có thể ngủ khi 
trời giông bão, nhưng nếu bạn có con thì tiếng thút thít nhỏ nhất từ em bé đang ngủ 
cũng có thể đánh thức bạn. Đã bao giờ bạn để ý khi bạn quyết định mua một chiếc 
tủ lạnh mới, và sau đó bạn bắt gặp kinh doanh đồ gia dụng ở khắp mọi nơi? Trong 
những ví dụ này, RAS đang lập bản đồ lãnh thổ và thu hút sự chú ý của bạn đến thông 
tin quan trọng đối với bạn.

RAS phản hồi các thông tin được lưu trữ trong tiềm thức được coi là quan trọng và 
đúng sự thật, bao gồm cả hình ảnh bản thân. Nếu bạn đã lưu giữ niềm tin về bản 
thân trong tiềm thức, thì RAS sẽ giúp bạn tìm ra bằng chứng để chứng minh điều đó. 
Điều này có thể khiến con người trở nên yếu đuối nếu tiềm thức lưu trữ ‘sự thật’ 
tiêu cực, bởi vì RAS có thể tìm thấy bằng chứng về biến dạng nhận thức. Do đó, mọi 
người nên tập trung vào việc xây dựng “sự thật”/niềm tin tích cực về bản thân để 
RAS sẽ hỗ trợ những niềm tin tích cực đó góp phần đạt được mục tiêu và phát triển 
sự tự tin.

Mọi người có thể học để xây dựng niềm tin tích cực trong tiềm thức của mình, và 
sau đó RAS sẽ tìm ra bằng chứng để hỗ trợ niềm tin tích cực, điều này sẽ giúp họ đạt 
được kết quả tích cực. Làm thế nào để thực hiện điều này? Các hoạt động tiếp theo 
sẽ giúp tìm hiểu vấn đề này.
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1. Mọi người hành động như với cách họ nhìn nhận bản
thân

2. Mọi người được khuyến khích bởi niềm vui
3. Tư duy thể hiện bằng lời nói và hình ảnh
4. Sự lặp lại tạo ra hình ảnh bản thân tích cực và các kết
quả liên quan

Bốn bài học lập trình tư duy để tự tin

Lưu ý đối với giảng viên

1. Các nhà tâm lý học từng tin rằng não bộ được phát triển hoàn chỉnh cố 
định vào năm 21 tuổi. Tuy nhiên, khoa học thần kinh đã cho biết khả biến 
thần kinh, là khả năng thay đổi của các mạng lưới thần kinh trong não, 
vẫn tiếp tục diễn ra ở tuổi trưởng thành. Nếu người ta hình dung bộ não 
giống như một quả bóng lớn bằng đất nặn có những đường dẫn bám 
xung quanh, thì đường dẫn nào bám rễ sâu nhất chính là đường dẫn 
được sử dụng nhiều nhất. Điều này đúng với đường dẫn thần kinh tích 
cực và tiêu cực. Tuy nhiên, nhờ tính mềm dẻo thần kinh, mỗi người có 
sức mạnh để tạo ra những đường dẫn mới trong tư duy và xóa bỏ những 
đường dẫn cũ tiêu cực. Hãy nghĩ về đường dẫn này giống như một con 
đường xuyên qua rừng. Nếu được sử dụng thường xuyên thì con đường 
sẽ mòn và dễ đi, tuy nhiên, nếu không được sử dụng trong một thời gian 
dài, thì cuối cùng thiên nhiên sẽ thay thế nó.

2. Các kỹ thuật được trình bày trong chuyên đề này có thể giúp các cá nhân 
tìm ra những đường dẫn mới và phát triển một hệ thống niềm tin tích 
cực hơn về bản thân, một hệ thống giúp tăng cường sự tự tin.
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3. Học viên nên sử dụng bốn quy tắc sau để tìm hiểu các kỹ thuật này: 
a.  Con người hành động theo cách họ nhìn nhận bản thân. Niềm tin này 

được lưu trữ trong tiềm thức và RAS sẽ tìm kiếm bằng chứng để xác 
thực niềm tin này. Nếu hình ảnh bản thân được lập trình lại là hình 
ảnh tự tin và quyết đoán hơn, thì RAS cũng sẽ giúp xác thực niềm tin 
này.

b. Con người được khuyến khích bởi niềm vui: đạt được mục tiêu, ngay 
cả khi những mục tiêu đó là có thể nói chuyện với một người nào đó 
hoặc rời khỏi giường vào buổi sáng, là một phần cơ bản để phát triển 
sự tự tin.

c. Tư duy thể hiện bằng lời nói và hình ảnh. Chuyên đề này sử dụng 
những nội dung này như một công cụ để lập trình lại hệ thống niềm 
tin.

d. Sự lặp lại và nhất quán giúp lập trình lại hình ảnh bản thân và các 
kết quả liên quan: đường dẫn thần kinh nào đó càng được sử dụng 
thường xuyên thì nó càng ăn sâu và cố định hơn.

Các hoạt động sau đây sẽ tìm hiểu về những nguyên tắc này chi tiết hơn.

Hoạt động hai: Con người được khuyến khích bởi niềm vui

Mục đích: Tìm hiểu khái niệm con người được khuyến khích bởi niềm vui. 

Thời gian: 40 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Ôn tập Phần 1 (10 phút)

1. Yêu cầu học viên xác định ba hoạt động gần đây mà họ phải làm, nhưng 
không muốn làm. Đưa ra các ví dụ như viết báo cáo hoặc thuyết trình. 
Yêu cầu họ viết các hoạt động ra một tờ giấy và miêu tả cảm giác của họ.

2.2 Đẩy và Kéo (5 phút)

1. Yêu cầu học viên tìm một đồng đội trong lớp. Mỗi người chọn tên A hoặc 
B.

2. A và B đứng cạnh nhau và cách nhau 30 cm.
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3. Sử dụng cánh tay/bàn tay gần đồng đội của mình nhất, A và B phải giơ 
tay lên, đồng thời hạ thấp và gập khuỷu tay xuống. Hai người nắm tay 
nhau.

4. Đầu tiên A đẩy tay B, dứt khoát nhưng không quá mạnh và gây khó chịu 
(không hướng dẫn thêm).

5. Sau đó làm ngược lại và yêu cầu B đẩy tay A.
6. Sau khi hoàn thành, yêu cầu học viên chia sẻ cảm giác khi bị đồng đội 

đẩy tay.
7. Thông thường người chơi muốn đẩy lại hoặc cảm thấy tiêu cực và bất 

lực. 
2.3 Trình bày (5 phút) 

Động cơ thúc đẩy 

Lưu ý đối với giảng viên

1. Chiếu slide và giải thích các loại động cơ khác nhau, bị ép buộc hay tự 
nguyện và cảm giác bị ép buộc/ thúc đẩy phải thực hiện hoạt động khiến 
mọi người bị giảm động lực hoặc từ bỏ hoạt động đó, từ đó dẫn đến việc 
né tránh/ trì hoãn, v.v.

Restrictive 

Procrastination  

Constructive  

Coercion  

Free will 

It will benefit 
me  

I want to 

Have to Creative 
avoidance   

Quality   

Push Back  

Not full effort 

Motivation  

Hạn	chế

Trì	hoãn

Xây	dựng

bắt	buộc,	

phải	làm

chất	lượngsẵn	sàng

tôi	muốn	làm

việc	đó	có	lợi	
cho	tôi

lùi	lại

né	tránh

không	cố	gắng
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2. Khi có hoạt động nào thú vị, mọi người sẽ có động lực và “được kéo” để 
hoàn thành công việc đó. Do đó, khi mọi người có động cơ thúc đẩy bản 
thân vượt ra khỏi vùng an toàn và nâng cao sự tự tin cho bản thân, họ có 
thể làm như vậy bằng cách xác định lợi ích nếu thực hiện việc này.

2.4 Ôn tập Phần 2  (20 phút) 

1. Yêu cầu học viên xem lại các hoạt động mà họ đã làm trong phần ôn tập, 
ví dụ như việc phải làm nhưng không muốn làm. Hỏi họ xem họ có thể 
xác định được lợi ích nào khi thực hiện các hoạt động này không. Ví dụ, 
việc họ phải viết một báo cáo mà mà họ không muốn có thể được coi là 
cơ hội để nâng cao kỹ năng viết của họ, do đó họ sẽ có thêm nhiều cơ 
hội thăng tiến.

2. Yêu cầu học viên diễn đạt lại các hoạt động mà họ không muốn thực hiện 
về mặt lợi ích mà những hoạt động này mang lại và để ý xem khi được 
trình bày lại hoạt động này khiến họ cảm thấy như thế nào.

3. Khi học viên hoàn thành hoạt động này, hãy hỏi họ xem họ có thấy cảm 
nhận của mình thay đổi khi thực hiện nhiệm vụ hay không. Nhiệm vụ này 
có hấp dẫn hơn không?

4. Giải thích rằng mọi người thường tập trung vào các thuộc tính tiêu cực 
của các hoạt động bên ngoài vùng an toàn của họ. Mọi người gắn với 
biến dạng nhận thức và kể những câu chuyện tiêu cực về việc một việc 
nào đó sẽ như thế nào và điều đó khiến họ cảm thấy kinh khủng. Biến 
dạng nhận thức có thể bao gồm nỗi sợ hãi về việc người khác có thể 
nghĩ rằng họ trông sẽ rất ngớ ngẩn nếu họ phát biểu trong một cuộc 
họp, v.v. Sự lặp lại của biến dạng nhận thức có thể phủ lên hoạt động đó 
một bức màn tiêu cực khiến mọi người không muốn mạo hiểm vượt ra 
ngoài vùng an toàn của họ để thử nghiệm. Để khắc phục hạn chế này, 
mọi người có thể dành thời gian suy nghĩ một cách có ý thức về mục tiêu 
của họ như một điều gì đó sẽ mang lại niềm vui, và điều đó sẽ là động cơ 
thúc đẩy họ thực hiện mục tiêu. Chuyên đề tiếp theo sẽ tìm hiểu các kỹ 
thuật để thực hiện điều này. 
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Hoạt động Ba: Trực quan 

Mục đích: Minh họa trực quan như một kỹ thuật. 

Thời gian: 40 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

3.1 Quay ngón tay cái (10 phút)

1. Giải thích cho học viên rằng họ sẽ thử hai hoạt động để chứng minh 
“trực quan” có hiệu quả như thế nào trong việc đạt được kết quả. Trực 
quan là một kỹ thuật được sử dụng bởi con người từ mọi tầng lớp xã hội 
bao gồm vận động viên, người nổi tiếng và doanh nhân và khẳng định 
rằng bộ não hoạt động bằng hình ảnh cũng như lời nói. Thông báo rằng 
họ sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này sau khi thực hiện các hoạt động.

2. Yêu cầu mọi người tìm một vị trí trong phòng để họ có thể đứng ở tư thế 
hai chân rộng bằng hông, dang rộng hai tay và xoay người theo vòng tròn 
mà không va vào người khác.

3. Học viên cần hướng về phía trước và đưa cánh tay phải ra trước mặt 
song song với sàn nhà và duỗi thẳng cánh tay.

4. Yêu cầu học viên giơ ngón tay cái, yêu cầu họ thực hiện các mệnh lệnh 
sau:
● Tập trung vào ngón tay cái, chú ý màu sắc, hình dạng và tất cả các 

đường chỉ khác trên ngón tay càng chi tiết càng tốt.
● Từ từ chú ý màu sắc và hình dạng của người hoặc sự vật ngoài ngón 

tay cái nhưng không được rời mắt khỏi ngón tay cái.
● Duỗi thẳng cánh tay và tập trung vào ngón tay cái rồi bắt đầu xoay 

người sang bên phải.
● Khi xoay người, giữ chân đứng yên trên sàn, chỉ xoay người từ hông 

vẫn duỗi thẳng cánh tay và tập trung vào ngón tay cái.
● Xoay người hết mức có thể, sau đó dừng lại và giữ nguyên tư thế.
● Khi ở vị trí này, để ý xem bạn nhìn thấy gì ngoài ngón tay cái để biết 

mình đã xoay người bao xa.
● Bây giờ xoay người hướng về phía trước và thả tay xuống.
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● Giờ hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ lặp lại bài tập như những gì đã làm 
nhưng lần này bạn sẽ không di chuyển, thay vào đó bạn sẽ tưởng 
tượng tất cả diễn ra trong đầu.

● Trong trí tưởng tượng của mình, hãy…
- Tập trung vào ngón tay cái, chú ý màu sắc, hình dạng và tất cả các 

đường nét khác nhau trên ngón tay càng chi tiết càng tốt.. 
- Từ từ chú ý đến màu sắc và hình dạng của những người và vật bên 

ngoài ngón tay cái nhưng không rời mắt khỏi ngón tay cái.
- Duỗi thẳng cánh tay và tập trung vào ngón tay cái rồi bắt đầu xoay 

người sang bên phải.. 
- Khi xoay người, giữ chân đứng yên trên sàn, chỉ xoay người từ 

hông vẫn duỗi thẳng cánh tay và tập trung vào ngón tay cái.
- Xoay người hết mức có thể, sau đó dừng lại và giữ nguyên tư thế.
- Khi ở vị trí này, để ý xem bạn nhìn thấy gì ngoài ngón tay cái để 

biết mình đã xoay người bao xa.
- Đến đây, tôi muốn bạn tưởng tượng rằng bạn có thể xoay thêm 

10 cm so với trước đây, cơ thể bạn cảm thấy dễ dàng, hãy giữ yên 
ở đó và để ý xem bạn có thể thấy gì?

- Bây giờ bạn đang ở đây. Tôi muốn bạn tưởng tượng rằng bạn có 
thể xoay thêm 20 cm so với trước đây, cơ thể bạn cảm thấy dễ 
dàng, hãy giữ yên ở đó và để ý xem bạn có thể thấy gì?

- Bây giờ bạn đang ở đây. Tôi muốn bạn tưởng tượng rằng bạn có 
thể xoay thêm 30 cm so với trước đây, cơ thể bạn cảm thấy dễ 
dàng, hãy giữ yên ở đó và để ý xem bạn có thể thấy gì?

- Bây giờ hãy tưởng tượng bạn xoay xung quanh để quay mặt về 
phía trước.

● Bây giờ chúng ta sẽ làm lại hoạt động này lần cuối, nhưng lần này 
chúng ta sẽ di chuyển như lần đầu tiên.

● Đưa cánh tay phải ra phía trước song song với sàn và duỗi thẳng ra.
● Đưa ngón tay cái lên, tập trung vào ngón tay cái, chú ý màu sắc, hình 

dạng và tất cả các đường chỉ khác trên ngón tay càng chi tiết càng 
tốt.

● Từ từ chú ý màu sắc và hình dạng của người hoặc sự vật ngoài ngón 
tay cái nhưng không rời mắt khỏi ngón tay cái.
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● Duỗi thẳng cánh tay và tập trung vào ngón tay cái rồi bắt đầu xoay 
người sang bên phải.

● Khi xoay người, giữ chân đứng yên trên sàn, chỉ xoay người từ hông 
vẫn duỗi thẳng cánh tay và tập trung vào ngón tay cái.

● Xoay người hết mức có thể, sau đó dừng lại và giữ nguyên tư thế.
● Khi ở vị trí này, để ý xem bạn nhìn thấy gì ngoài ngón tay cái để biết 

mình đã xoay người bao xa.
5. Yêu cầu học viên giơ tay nếu họ xoay được thêm lần thứ hai. Trong bài 

tập này, học viên thường tỏ ra ngạc nhiên thực sự vì hầu hết/nếu không 
phải tất cả sẽ xoay người thêm lần thứ hai.

6. Nói với học viên rằng bạn sẽ sớm giải thích lý do, nhưng trước tiên họ sẽ 
thực hiện một bài tập khác.

     *** Nghỉ giải lao 15 phút *** 

3.2 Bài tập về Kẹp giấy (15 phút)

Đây là bài tập hiệu quả để minh họa sức mạnh của trực quan.

Mỗi học viên sẽ cần:

● Một tờ giấy trắng 10 cm x 10 cm
● Bút
● Một đoạn dây bằng vải dài khoảng 25 cm, buộc một đầu vào chiếc kẹp 

giấy để chiếc kẹp giấy có thể lắc qua lắc lại như con lắc.

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1. Phát mảnh giấy có kích thước 10 cm x 10 cm và yêu cầu học viên kẻ một 
đường thẳng từ a dọc tờ giấy và một đường kẻ ngang qua chính giữa tờ 
giấy để chia tờ giấy thành bốn phần.

2. Hướng dẫn mỗi học viên đánh dấu N (bắc) ở điểm đầu của đường kẻ 
đứng, S (nam) ở dưới cùng, E (đông) ở điểm bên phải xa nhất của đường 
kẻ a, W (tây) ở đầu bên kia, để thể hiện bốn điểm trên la bàn.

3. Yêu cầu mọi người đặt la bàn giấy của họ trên bàn phía trước.
4. Dùng ngón trỏ và ngón cái giữ sợi dây và đặt khuỷu tay lên bàn sao cho 

kẹp giấy cách tâm tờ giấy/la bàn khoảng 3–5 cm.
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5. Hướng dẫn học viên như sau:
● Dùng cánh tay giữ sợi dây cố định ở vị trí này trong suốt thời gian 

diễn ra hoạt động này.
● (Từ từ lặp lại những hoạt động sau khi bạn đi quanh phòng). Không 

di chuyển cánh tay, hình dung chiếc kẹp giấy đu đưa từ bắc xuống 
nam, hình dung trong đầu. Bạn cần phải tin rằng điều đó sẽ xảy ra.

● (Sau khi bạn thấy các kẹp giấy bắt đầu di chuyển, hãy hướng dẫn như 
sau) Bây giờ hãy thử thay đổi hướng. Không di chuyển cánh tay, hãy 
hình dung chiếc kẹp giấy đu đưa từ đông sang tây, hình dung trong 
đầu. Bạn cần phải tin rằng điều đó sẽ xảy ra. 

6. Từ từ bạn có thể thấy các tờ giấy bắt đầu chuyển động và bạn có thể 
nghe thấy phản ứng từ những người trong phòng khi họ thấy chuyển 
động này. Thông báo với học viên rằng bạn sẽ giải thích lý do tại sao xảy 
ra hiện tượng đó. 

3.3 Thảo luận (15 phút)

1. Giải thích rằng hai hoạt động đã minh họa sức mạnh của trực quan như 
một công cụ. Trên thực tế, các vận động viên và doanh nhân sử dụng 
công cụ này thường xuyên, nếu bạn nhập từ khóa sức mạnh của trực 
quan hoặc trực quan thể thao vào công cụ tìm kiếm, sẽ có rất nhiều ví dụ 
về những người nổi tiếng sử dụng sức mạnh này để đạt được các mục 
tiêu thể thao và nghề nghiệp khác của họ. Giảng viên có thể nghiên cứu 
trước vấn đề này và chọn một số ví dụ mà học viên sẽ nhận ra.

2. Trong tâm trí của chúng ta, một sự kiện do tưởng tượng cũng có thể thật 
như một sự kiện đã trải qua. Nếu bạn đã từng bị hoảng sợ hoặc một giấc 
mơ khiến bạn cảm thấy sợ hãi hoặc các triệu chứng thể chất khác, thì 
bạn đã trải qua điều này.

3. Ví dụ, các vận động viên có thể sử dụng trực quan để tập luyện cho một 
cuộc đua. Nếu một vận động viên được kết nối với máy điện tâm đồ và 
hình dung ra một cuộc đua, nó sẽ hiển thị các xung điện bắn đến các cơ 
giống như khi vận động viên đó đang thực hiện cuộc đua. Trực quan có 
tác động rất mạnh mẽ.

4. Trực quan giúp mọi người diễn tả các sự kiện trong tư duy để họ có được 
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sự tự tin thông qua hình thanh sự quen thuộc. Nó có thể giúp mọi người 
phát triển một loại bộ nhớ cơ để làm một việc gì đó. Vì vậy, nếu chúng 
ta có một cuộc phỏng vấn và chúng ta luyện tập nó một cách tích cực 
trong đầu mười lần trước khi tham gia phỏng vấn thật, thì khi chúng ta 
đi phỏng vấn, bộ não của chúng ta gần như nghĩ rằng chúng ta đã đến 
phỏng vấn mười lần trước đó. Điều này giúp chúng ta bình tĩnh và tự tin 
hơn khi phỏng vấn.

5. Thông qua việc hình dung bản thân đang làm tốt điều gì đó và tận hưởng 
điều đó, chúng ta đang tự nghĩ rằng chúng ta làm tốt một việc gì đó/tự 
tin vào bản thân. Sau đó, RAS sẽ giúp chúng ta tìm ra bằng chứng để hỗ 
trợ điều đó và cơ hội để làm điều gì đó/đạt được mục tiêu.

6. Thông điệp chính từ hoạt động này là khi bạn muốn xây dựng sự tự tin 
cho bản thân trong một lĩnh vực nào của cuộc sống, hãy cho phép bản 
thân có thời gian và không gian để tưởng tượng về nó. Sử dụng tất cả các 
giác quan của bạn để hình dung tình huống:
● Trực quan
● Âm thanh
● Cảm giác (xúc giác, xúc động và cảm xúc)
● Khứu giác (bất kỳ mùi vị nào có liên quan)
● Vị giác (bất kỳ hương vị nào có liên quan nào)

Hoạt động Bốn: Tự trò chuyện tích cực 

Mục đích: Tìm hiểu cách sử dụng các “từ ngữ”/tự trò chuyện tích cực.

Thời gian: 45 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

4.1 Trình bày (15 phút)

Nhắc nhở học viên về Hiệu ứng Pygmalion và cách hình thành và duy trì niềm 
tin tự giới hạn bản thân nếu mọi đồng ý với niềm tin của người khác về bản 
thân họ. Điều này là cách một cá nhân tự trò chuyện với bản thân, nếu cuộc nói 
chuyện tiêu cực này lặp đi lặp lại trong tâm trí của người đó. 
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Lưu ý đối với giảng viên

Dùng slide để giới thiệu khái niệm về CBT (Nhấn vào link này để biết thêm chi 
tiết). Giải thích rằng Tam giác CBT thường chỉ có ba yếu tố là cảm xúc, suy nghĩ 
và hành vi. Tuy nhiên, ví dụ trong slide bao gồm cảm giác thể chất vì chúng 
thường là dấu hiệu của sự lo lắng và cũng tác động đến suy nghĩ, do đó cũng là 
một yếu tố trong chu trình chung. Ví dụ, một người có thể cảm thấy lo lắng và 
tức ngực. Hiện tượng tức ngực đó có thể ảnh hưởng đến quá trình suy nghĩ vì 
người đó nghĩ, “Tôi không thể làm điều này”. Suy nghĩ này sẽ làm tăng cảm xúc 
lo lắng, và cứ như vậy.

CBT là một lĩnh vực chuyên ngành và không nên cố gắng thực hành với người 
khác mà không được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, một số kỹ thuật đơn giản có 
thể được điều chỉnh từ cách tiếp cận CBT và được sử dụng để chuyển từ tự trò 
chuyện sang xây dựng sự tự tin từ bên trong.

CBT sử dụng các kỹ thuật làm khó những suy nghĩ và hành vi ảnh hưởng đến các 
kỹ thuật này. Để thay đổi cảm xúc về điều gì đó, chúng ta có thể thay đổi hành 
vi hoặc cách suy nghĩ của mình. Một phương pháp tiếp cận là “cảm nhận nỗi 
sợ hãi và đối mặt với nó”. Ví dụ: bạn có thể sợ hãi khi phát biểu trong một cuộc 
họp và bạn không thể thay đổi nỗi sợ hãi đó, nhưng nếu bạn đẩy mình ra khỏi 

Tam giác CBT (Nhận thức, Hành vi, Lý thuyết) 

Suy nghĩ

Hành vi

cảm giác
thế chất

cảm xúc/
tình cảm

• Định kiến tiêu cực

• Các hình thức suy nghĩ 
không có ích

	 - Bi kịch hóa
	 - Sàng lọc tâm lý
	 - Dán nhãn toàn thể
	 - Cá nhân hóa

Tam giác
Nhận thức
Hành vi
Lý thuyết
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vùng an toàn của mình và phát biểu thì rất có thể sẽ không có điều gì tồi tệ hoặc 
kinh khủng xảy ra và trải nghiệm này có thể thay đổi một chút cách suy nghĩ và 
phản ứng cảm xúc của bạn để trở nên tích cực hơn. Nếu bạn tiếp tục làm như 
vậy, nhiệm vụ này sẽ dần trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, phương pháp dễ dàng nhất để tiếp cận chu kỳ thay đổi là bắt đầu từ 
“ý nghĩ”. Nhắc nhở học viên về những thành kiến tiêu cực và biến dạng nhận 
thức đã được tìm hiểu trong các chuyên đề trước và cách những vấn đề này hạn 
chế sự tự tin như thế nào.

Giới thiệu sách bài tập và hướng dẫn học viên làm bài tập 3.1.1 Chỉnh khung 
nhận thức, đưa ra các ví dụ để bổ sung bối cảnh, trước khi cho học viên thời 
gian để hoàn thành hoạt động. 

4.2 Hướng dẫn làm bài tập (3.1.1 Chỉnh khung nhận thức) (15 phút)

Thực hiện các bước sau để điều chỉnh lại suy nghĩ và hành vi làm hạn chế sự tự 
tin.

1. Suy nghĩ về một tình huống mà bạn muốn trở nên tự tin hơn. Viết ra 
những suy nghĩ về tình huống đó.

2. Nghĩ xem những suy nghĩ đó khiến bạn cảm thấy thế nào và viết ra cảm 
xúc đó. Hãy đối xử tốt với bản thân và đừng đánh giá bản thân vì cảm 
thấy như vậy, hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là con người và đều có 
những nỗi sợ hãi và nghi ngờ.

3. Bây giờ hãy nghĩ xem cảm xúc đó khiến bạn muốn cư xử như thế nào và 
ghi lại các hành động đấy.

4. Bây giờ hãy nghĩ về việc sắp xếp lại suy nghĩ ban đầu. Có cách nào tích 
cực hơn để viết lại suy nghĩ đấy bằng cách diễn đạt khác không? Ghi lại 
các câu đấy.

5. Bây giờ hãy suy nghĩ về câu nói đã được diễn đạt lại, nhắm mắt lại và nói 
điều đó với bản thân vài lần. Hãy thử và hình dung câu nói đó sẽ được 
cảm nhận như thế nào trong thực tế.

6. Khi bạn làm điều này, hãy chú ý cảm xúc bên trong bạn thay đổi như thế 
nào. Bạn có thấy sự thay đổi trong cách bạn cảm nhận không? Bạn có 
cảm thấy nhẹ nhõm và dễ dàng với bản thân mình hơn không?
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7. Cảm xúc mới khiến bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thể hoặc được 
khuyến khích để hành xử tích cực hơn không?

Lưu ý đối với giảng viên

Giải thích rằng bí quyết sử dụng phương pháp này là sử dụng một cách từ từ và 
dựa vào thực tế. Ví dụ: nếu ban đầu bạn muốn tạo ra thay đổi lớn, thì hãy bắt 
đầu với những thay đổi nhỏ hơn và dần dần tăng lên. 

4.3 Hoạt động làm bài tập (3.1.1 Chỉnh khung nhận thức) (15 phút)

Cho học viên 15 phút để tự thực hiện hoạt động này. 

4.4 Thảo luận chung (15 phút)

Yêu cầu học viên phản hồi và trả lời tất cả các câu hỏi.

Kết thúc chuyên đề bằng cách giải thích rằng dựa vào khoa học thần kinh, chúng 
ta biết rằng việc lặp đi lặp lại là chìa khóa để hình thành cách suy nghĩ tích cực 
vì sự lặp lại này giúp tạo ra cách suy nghĩ mới và đường dẫn truyền thần kinh 
tích cực.
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Tìm hiểu các yếu tố cần thiết để giao 
tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm. 

Tìm hiểu các yếu tố cần thiết để giao 
tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm và 
các yếu tố này liên quan đến sự tự tin 
và tính quyết đoán như thế nào. 

Xác định các yếu tố cần thiết để giao 
tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm 
thực thi pháp luật.

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Khóa học về niềm 
tin

2. Phản hồi 

3. “Phong cách giao 
tiếp” 

90

45

45

Mục đích

Chuyên đề Hai
Giao tiếp 

Mục đích: Xác định giao tiếp tích cực và tiêu cực trong động lực nhóm 

Mục tiêu học tập: 
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể …

● Xác định giao tiếp tích cực và tiêu cực trong động lực của nhóm

Thời gian: 195 phút (gồm 15 phút nghỉ giải lao)

Mô tả nguồn tài liệu

Băng bịt mắt, chướng ngại 
vật và nhiệm vụ đặt ra cho 
Khóa học về niềm tin

Xem thông tin chi tiết ở phần tóm tắt 
chuyên đề

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động một: Khóa học về niềm tin

Mục đích: Nhằm nghiên cứu các yếu tố cần thiết cho hoạt động giao tiếp hiệu 
quả trong hoạt động nhóm.

Thời gian: 90 phút

Hướng dẫn đối với giảng viên

1.1 Khóa học về niềm tin (90 phút)

Xây dựng hoạt động 

Hoạt động này đòi hỏi phải chuẩn bị nhiều và cần nhiều nguồn lực trước khi 
thực hiện, nhưng sẽ rất hiệu quả trong việc giúp học viên suy nghĩ về vấn đề 
giao tiếp nhóm với sự đồng cảm, bài tập này cũng rất hiệu quả đối với hoạt 
động nhóm.

Có nhiều ý kiến khác nhau về việc giảng viên nên chuẩn bị như thế nào cho hoạt 
động này, mục tiêu chính đặt ra là chúng ta phải có đủ “Khóa học về niềm tin” 
cùng lúc cho mỗi nhóm 3 người. 

Một “Khóa học về niềm tin” gồm có:

● Hành trình vượt chướng ngại vật gồm các chướng ngại vật mà học viên 
cần phải vượt qua, ví dụ như đi luồn qua chướng ngại vật hình nón, chui 
qua vòng tròn, ném bóng.

● Các nhiệm vụ cần hoàn thành, ví dụ như gấp máy bay giấy, xếp đồ vật 
theo kích thước.

● Tổng hợp chướng ngại vật và nhiệm vụ.

Các khóa học phải được xây dựng giống nhau để mỗi nhóm có cùng một nhiệm 
vụ phải hoàn thành. Các khóa học cũng nên được thiết lập song song với nhau 
vì các đội sẽ cạnh tranh với nhau để xem đội nào sẽ hoàn thành khóa học nhanh 
nhất.
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Các đội phải có ba học viên và mỗi người sẽ có một lượt tham gia khóa học 
trong khi hai thành viên khác trong nhóm đảm nhận các vai trò khác. Như vậy, 
sẽ có ba vòng. Sau vòng đầu tiên và vòng thứ hai, giảng viên yêu cầu tất cả học 
viên rời khỏi lớp để điều chỉnh một chút về thứ tự của các chướng ngại vật hoặc 
nhiệm vụ trong mỗi khóa học.

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

1. Chia học viên thành các nhóm gồm 3 người và giải thích về việc họ sẽ 
tham gia hoạt động có tên là “Khóa học về niềm tin”. Hoạt động này sẽ 
được thực hiện ba lần để mỗi người trong nhóm đều có cơ hội tham gia 
với các vai trò khác nhau như sau: 
● Người công nhân sẽ đeo băng bịt mắt và sẽ được người lãnh đạo 

hướng dẫn trong suốt khóa học về niềm tin.
● Người lãnh đạo sẽ hướng dẫn người công nhân trong suốt khóa học. 

Người này không được tiếp xúc trực tiếp với người công nhân mà chỉ 
hướng dẫn người công nhân qua lời nói.

● Quan sát viên sẽ quan sát tương tác giữa người lãnh đạo và người 
công nhân và ghi lại những nhận xét về điểm đã làm tốt và điểm cần 
cải thiện.

2. Giải thích rằng đây là hoạt động nhóm, do đó sẽ có ba lần chơi để mỗi 
thành viên sẽ đóng mỗi vai một lần. Sẽ có thời gian nghỉ giải lao ngắn 
giữa các lần chơi, trong thời gian này, học viên sẽ đi ra ngoài để giảng 
viên có thể thay đổi Khóa học về niềm tin. 

3. Giải thích rằng người lãnh đạo sẽ chỉ đạo người công nhân, nên giảng 
viên sẽ hướng dẫn người lãnh đạo cách đưa ra mệnh lệnh bằng lời, ví dụ 
như hướng dẫn bằng cách nói thầm. 
● Giảng viên sẽ hướng dẫn người lãnh đạo mà không để người công 

nhân không nghe thấy để làm tăng tính tích cực của hoạt động. Có 
hai cách để thực hiện điều này:
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i.  In ba tờ hướng dẫn có đánh số (có thể cùng các nội dung hướng 
dẫn nhưng được sắp xếp theo thứ tự khác nhau để khi thực hiện 
mỗi lượt chơi thì đưa ra hướng dẫn khác nhau). Khi người giảng 
viên muốn người lãnh đạo thực hiện theo cách khác thì họ chỉ 
cần nói, “Người lãnh đạo, hãy chỉ đạo theo phương pháp số (điền 
số)”. 

ii.  Chuẩn bị các slide có các hướng dẫn mà giảng viên có thể sử 
dụng để thu hút sự chú ý của người lãnh đạo, có thể thổi còi để 
dừng hoạt động sau đó thu hút  sự chú ý vào slide bằng một câu 
mệnh lệnh như “Đọc to hướng dẫn”.

● Giảng viên sử dụng những hướng dẫn sau đây (có thể bổ sung thêm 
nếu cần):
i.  Nói thật nhanh
ii.  Đọc to hướng dẫn
iii. Hướng dẫn bằng cách nói thầm
iv.  Yêu cầu người công nhân không được hỏi lại và người đó chỉ 

được nghe hướng dẫn một lần duy nhất
● Cùng với những hướng dẫn trên, tại một số thời điểm của khóa học, 

giảng viên có thể cho dừng hoạt động và đổi người lãnh đạo của 
nhóm này sang nhóm khác. Điều này có nghĩa là người công nhân sẽ 
bị bỏ lại một mình (trong khi vẫn bị bịt mắt) và không biết rằng người 
lãnh đạo mới là ai. 

4. Giải thích rằng hoạt động này chủ yếu là để vui vẻ nhưng bất kỳ lúc nào 
học viên không cảm thấy thoải mái thì họ có thể ra tín hiệu xin dừng cuộc 
chơi (giảng viên nên quy ước dấu hiệu từ trước để học viên biết).

5. Thực hiện hoạt động này 3 lần. Thực hiện mỗi lần 20 phút và nghỉ giải lao 
10 phút để thay đổi khóa học.

*** Nghỉ giải lao 15 phút***
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Hoạt động Hai: Phản hồi 

Mục đích: Tìm hiểu các yếu tố cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong hoạt động 
nhóm và cách các yếu tố này liên quan đến sự tự tin và tính quyết đoán như 
thế nào.

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Phản hồi cá nhân (5phút)

Trình chiếu các slide và yêu cầu học viên trả lời các câu hỏi và ghi chép lại.

2.2 Phản hồi nhóm (20 phút)

Yêu cầu học viên trở lại nhóm của mình trong nhiệm vụ Khóa học về niềm tin và 
thảo luận nội dung phản hồi ở slide.

●	 Bạn cảm thấy thế nào khi tham gia nhiệm vụ này?
●	 Có yếu tố nào trong giao tiếp làm bạn cảm thấy tự tin
hơn hoặc thiếu tự tin khi hoàn thành nhiệm vụ này?

●	 Bạn thích được thông báo và hướng dẫn như thế
nào?

Phản hồi
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2.3 Thảo luận chung (20 phút)

Yêu cầu các nhóm phản hồi và ghi tóm tắt lại nội dung phản hồi để có thể sử 
dụng trong suốt thời gian tập huấn.

Thảo luận các nội dung sau đây:
●	 Có những khó khăn gì về giao tiếp trong nhiệm vụ này?
●	 Điều gì đã được thực hiện tốt?
●	 Có cách thức giao tiếp nào giống như trong hoạt động

của đơn vị thực thi pháp luật không?
●	 Bạn có thấy vấn đề giới có tác động đến cách giao tiếp

của các cán bộ thực thi pháp luật không? Các thách
thức về giao tiếp tại nơi làm việc là gì?

Phản hồi

●	 Bạn đã bao giờ trải nghiệm việc giao tiếp ở nơi làm việc
ảnh hưởng tiêu cực đến sự tự tin của bạn chưa?

●	 Có người nào khiến bạn hoặc đồng nghiệp của bạn cảm
thấy được trao quyền hoặc giúp bạn tự tin hơn ở nơi
làm việc thông qua cách họ giao tiếp không?

●	 Có người nào khiến bạn hoặc đồng nghiệp của bạn
cảm thấy chán nản hoặc không thoải mái ở nơi làm việc
thông qua cách họ giao tiếp không?

Phản hồi
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Lưu ý đối với giảng viên 

Một số câu hỏi/nội dung quan trọng:

● Yếu tố cạnh tranh làm gia tăng áp lực và các đơn vị thực thi pháp luật 
thường làm việc trong môi trường có nhiều áp lực. Khi chúng ta bị căng 
thẳng, chức năng nhận thức của chúng ta cũng bị áp lực. Để làm việc 
hiệu quả trong môi trường có có nhiều áp lực, điều quan trọng là các 
thành viên trong nhóm phải lưu ý đến cách họ giao tiếp với nhau

● Phong cách giao tiếp nào mà mọi người thấy dễ nhất/khó thực hiện 
nhất? Và tại sao?

● Người công nhân đã cảm thấy như thế nào khi họ bị bỏ một mình và thay 
đổi người lãnh đạo? Điều này thể hiện động lực nhóm như thế nào? 

● Chúng ta cần lưu ý rằng tất cả chúng ta đều có những nhu cầu giao tiếp 
khác nhau. Động lực có thể tăng lên hoặc giảm đi khi giao tiếp, ví dụ, 
trong mối quan hệ đồng nghiệp, một cá nhân cảm thấy bất lực sẽ bị phân 
cực về tâm lý khi người quản lý lên giọng hoặc có thái độ hung hăng

● Điều gì khiến quan sát viên cảm thấy không thoải mái khi xem/nghe? 
Giao tiếp không hiệu quả sẽ lan ra cả đội và ảnh hưởng văn hóa của đơn 
vị, do đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và thành công của đơn vị. Từ quan 
điểm của người quan sát, nhấn mạnh rằng mọi người có trách nhiệm 
hỗ trợ giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc thông qua việc minh họa giao 
tiếp qua hành động của chính họ hoặc yêu cầu mọi người phải chịu trách 
nhiệm khi giao tiếp không phù hợp. Phải thừa nhận rằng việc yêu cầu 
trách nhiệm không phải lúc nào cũng dễ dàng trong một đơn vị có tính 
phân cấp như cơ quan thực thi pháp luật, khi các cán bộ dưới quyền có 
thể cảm thấy sợ các đồng nghiệp cấp cao hơn. Tuy nhiên, ngay cả những 
cá nhân không gây khó khăn cho người khác vì giao tiếp không hiệu quả, 
họ vẫn có thể hỗ trợ đồng nghiệp của mình và thực hành giao tiếp tốt 
nhất.

● Giao tiếp phải là mối quan hệ hai chiều mà cả hai bên đều cảm thấy được 
lắng nghe và thấu hiểu

● Nam giới và nữ giới có giao tiếp khác nhau theo bối cảnh văn hóa không? 
Nếu có thì theo những cách khác nhau đó là gì? Ví dụ:
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Trong nhóm, hãy xác định ý nghĩa của các phong cách giao tiếp

sau đây và chúng khác nhau như thế nào:

1. Thụ động

2. Gây hấn thụ động

3. Gây hấn

4. Quyết đoán

Thảo luận

○ Mọi người có mong đợi phụ nữ giao tiếp bằng giọng nhẹ nhàng hơn 
nam giới không?

o Vấn đề giới có ảnh hưởng đến hình thức sử dụng ngôn ngữ không, ví 
dụ như chửi thề?

o Chúng ta có giao tiếp khác khi nói chuyện với người khác giới hoặc 
cùng giới với mình không?

o Các giới khác nhau có sử dụng câu chuyện hài hước khác nhau ở nơi 
làm việc không?

o Tình đồng nghiệp có bị tác động bởi yếu tố giới tại nơi làm việc không?
o Vấn đề giới có ảnh hưởng đến cách chúng ta giao tiếp với cấp trên 

hoặc cấp dưới của mình tại nơi làm việc không? 

Hoạt động Ba: ‘Phong cách giao tiếp’ 

Mục đích: Xác định các yếu tố cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong hoạt động 
nhóm thực thi pháp luật.. 

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

3.1 Thảo luận nhóm Phần 1 (10 phút)

1. Chiếu slide bên dưới và cho học viên thảo luận trong 5 phút.
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2. Sau 5 phút, tập trung các nhóm và khuyến khích học viên chia sẻ ý kiến 
trong phần thảo luận chung. Sử dụng các lưu ý dưới đây để tổng hợp ý 
kiến.

Lưu ý đối với giảng viên

1. Giao tiếp thụ động: 
● Là khi các cá nhân ưu tiên nhu cầu của người khác và giảm thiểu nhu 

cầu của chính mình
● Các cá nhân không được trao quyền và có thể bị yếu thế trước các 

thành viên có ưu thế hơn trong nhóm
● Thường được biểu hiện khi các cá nhân thiếu tự tin trong một tình 

huống hoặc có thói quen tin rằng giao tiếp thụ động là ‘lịch sự’
● Có thể không công bằng với các thành viên khác trong nhóm. Giao 

tiếp thụ động có thể không công bằng khi miêu tả người khác là độc 
đoán trong khi trên thực tế, người giao tiếp thụ động có thể có động 
lực giao tiếp bình đẳng hơn nếu họ sử dụng cách tiếp cận trực tiếp 
và quyết đoán.

2. Giao tiếp gây hấn thụ động:
● Không trung thực về cảm xúc thực sự hoặc nhu cầu thực sự. Một 

người có thể nói ra một điều, nhưng ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu 
của họ thể hiện điều ngược lại. Ví dụ, một cá nhân có thể ủng hộ ý 
tưởng của một thành viên trong nhóm đề xuất bằng lời nói nhưng 
giọng điệu hoặc ngôn ngữ cơ thể của cá nhân đấy thể hiện không 
đúng như vậy, tức là họ không thực sự ủng hộ ý tưởng đó.

● Thường được sử dụng khi một cá nhân không cảm thấy tự tin hoặc 
không sẵn sàng chia sẻ cảm xúc/ ý kiến thật của mình và thay vào đó 
là giả vờ hợp tác.

● Giao tiếp gây hấn thụ động làm suy yếu cả nhóm vì người giao tiếp 
không trung thực về nhu cầu của chính họ và thường các thành viên 
trong nhóm cảm thấy không thoải mái khi họ thấy được sự thiếu 
trung thực này, nhưng không phải lúc nào cũng thích hợp để chú ý 
hoặc gây khó khăn đối với phương thức giao tiếp này.
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Điều gì ngăn cản mọi người tỏ ra quyết đoán ở nơi làm
việc? Nghĩ đến…

• Vấn đề giới có ảnh hưởng đến khả năng quyết đoán
của chúng ta trong xã hội này không?

Thảo luận nhóm 

3. Giao tiếp gây hấn:
● Là khi ai đó sử dụng giọng điệu hoặc ngôn ngữ mạnh mẽ hoặc thậm 

chí là ngôn ngữ cơ thể để giải quyết yêu cầu của họ.
● Có thể gây sợ hãi cho các thành viên thiếu tự tin trong nhóm hoặc 

kích động những người giao tiếp tích cực khác trong nhóm. Nó gây 
mất kết nối trong nhóm.

4. Giao tiếp quyết đoán:
● Là khi cá nhân hiểu rõ về nhu cầu của chính mình và trao đổi về các 

nhu cầu này một cách cởi mở, trung thực và rõ ràng.
● Nếu tất cả các thành viên trong nhóm thực hiện phương thức giao 

tiếp này, thì có thể giúp kết nối và tạo động lực tích cực. Tuy nhiên, 
giao tiếp quyết đoán thường có thể bị hiểu sai là hống hách hoặc 
hung hãn, do đó một số người có thể phản ứng bằng hành vi thụ 
động hoặc hung hãn thụ động vì họ sợ tỏ ra bất lịch sự.

Trong khi hướng dẫn cuộc thảo luận về các định nghĩa, giảng viên nên đưa ra 
các ví dụ hoặc yêu cầu nhóm lấy ví dụ.

3.2 Thảo luận nhóm Phần 2 (35 phút)

1. Chiếu slide bên dưới và dành 10 phút để các nhóm thảo luận. 
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Trao đổi quan điểm hoặc nhu cầu của bạn với
người khác một cách trung thực và tôn trọng

Tính quyết đoán

2. Sau 10 phút, tập trung các nhóm để thảo luận và chia sẻ ý kiến. Có thể 
lấy một số ví dụ như sau:
● Lo ngại cấp trên tức giận hoặc không ủng hộ bạn
● Lo ngại có thể người khác nghĩ bạn không tận tâm với công việc của 

mình
● Nghi ngờ bản thân trong việc đưa ra quyết định
● Không tự tin thể hiện bản thân
● Cảm thấy quyết đoán không phải là cách giao tiếp lịch sự vì lý do liên 

quan đến giới hoặc các lý do văn hóa xã hội khác
3. Tổng hợp ý kiến sử dụng các slide sau
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Tự tin (Confidence): Tự tin vào ý kiến/nhu cầu của bạn

Rõ ràng (Clarity): Diễn đạt rõ ràng và ngắn gọn để đảm
bảo rằng ý kiến và nhu cầu của bạn được hiểu rõ.

Kiểm soát (Controlled): Giữ bình tĩnh trong khi giao tiếp

Quyết đoán = 3 Cs

Lưu ý đối với giảng viên

Các Slide sau tìm hiểu kỹ hơn về từng chữ C 

• Sợ bị từ chối hoặc không ủng hộ

• Giành lấy nhu cầu và quyền lợi của người khác

• Đặc điểm tính cách không thể thay đổi: “Đây là con
người tôi”

• Tiêu chuẩn cầu toàn (sợ thất bại)

Lý do chúng ta KHÔNG quyết đoán tại nơi làm việc
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1.	 Biết rằng ý kiến hoặc nhu cầu của bạn có giá trị và cần được
coi trọng

2. 	Dành thời gian suy nghĩ và tự mình nói rõ những gì bạn muốn
để quen và tự tin với từng vấn đề

3. 	Biết kết quả mong muốn của bạn nhưng cũng đánh giá cao
rằng người kia cũng sẽ có những nhu cầu mà bạn cần tôn
trọng - nhưng hãy biết giới hạn của bạn trong thương lượng/
tính linh hoạt

4. 	Nhận biết các loại tư duy không có ích hoặc niềm tin hạn chế
bản thân của mình và thực hiện các chiến lược tích cực như
điều chỉnh lại suy nghĩ một cách có nhận thức

Tự tin

Ví dụ:
Phút chót sếp yêu cầu bạn đảm nhận một ca làm việc vào ngày
cuối tuần này.
Quá trình suy nghĩ nào giống tư duy quyết đoán nhất?
• “Tôi không muốn làm việc vào thứ Bảy này, nhưng họ thực sự

cần tôi và tôi cảm thấy rất tệ khi nói không.”
• “Tôi thực sự không muốn làm việc vào thứ Bảy này vì tôi đã có

kế hoạch. Tôi có quyền nói không và tôi không có trách nhiệm
phải giải quyết những vấn đề như thế này”.

Điều chỉnh khung quyết đoán
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1. 	 Nếu chúng ta bình tĩnh và tự chủ, những người khác sẽ lắng nghe quan
điểm của chúng ta hơn.

2. 	 Khi chúng ta trở nên lo lắng hoặc tức giận, chúng ta rời khỏi phần trí tuệ của
não (thùy trán) và đi vào phần căng thẳng của não (não giữa) hay còn được
gọi là phần phản ứng tăng nhạy cảm quá độ của não bộ, điều này hạn chế
chúng ta :

	 • Không có năng lực trí tuệ để thể hiện rõ bản thân một cách hiệu quả
	 • Phản ứng một cách cảm tính với người khác
	 • Không thể thương lượng
3. 	 Hít thở sâu và chậm (thở bằng cơ hoành) có thể giúp chúng ta bình tĩnh lại

và ở lại vùng trí tuệ của não bộ. Suy nghĩ tích cực cũng có thể giúp chúng
ta giữ bình tĩnh và ở lại ở phần này của não bộ.

Kiểm soát

1. 	Để các nhu cầu/ý kiến của bạn được lắng nghe, cần trình bày
chúng một cách rõ ràng:

	 • Phân tích nhu cầu/quan điểm để chúng trở nên hợp lý
	 • Sử dụng chứng cứ hoặc ví dụ liên quan/phù hợp
	 • Nói chậm và bình tĩnh

Rõ ràng
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Có một số cụm từ “có sẵn” có thể giúp bạn, ví dụ:
•	 Cảm ơn vì đã nhớ đến tôi, nhưng…
• 	 Cảm ơn. Tôi sẽ cần một chút thời gian để xem xét vấn đề này. Tôi

sẽ liên hệ lại với bạn sau.
• 	 Tôi đánh giá cao việc bạn nghĩ đến tôi, tuy nhiên…
• 	 Tôi đang cân nhắc… và nghĩ rằng…
• 	 Tôi không đồng ý với bạn. Tôi thấy tình hình theo cách này.
• 	 Tôi muốn bạn tôn trọng quan điểm của tôi.
•	 Tôi chắc chắn là bạn là có ý tốt, nhưng…

Ngôn ngữ quyết đoán

Để xây dựng văn hóa quyết đoán trong nhóm,
chúng ta cần phải tự quyết đoán và khuyến khích

những người khác quyết đoán.

Xây dựng văn hóa quyết đoán

4. Chiếu slide và dành 10 phút để học viên thảo luận về các ý tưởng. Sau đó, 
yêu cầu họ chia sẻ với cả lớp.
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•	 Hiểu rằng mọi người đều có nhu cầu giao tiếp khác nhau,
vì vậy đừng cho rằng những người khác cũng có nhu cầu
giống bạn. Một số người thích giao tiếp trực tiếp trong khi
những người khác thích cách tiếp cận gián tiếp.

•	 Hướng dẫn rõ ràng và hỏi lại nội dung để người khác hiểu
những gì bạn đang hỏi.

Thực hành giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc (1)

Thảo luận nhóm và liệt kê một số bài học về thực
tiễn tốt nhất về giao tiếp tại nơi làm việc.

Thảo luận

5. Sau 10 phút, tập trung các nhóm và tổng hợp ý kiến vào slide
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•	 Không sử dụng các thuật ngữ chuyên môn và từ viết
tắt khi giao tiếp với người mới tham gia nhóm. Hãy nhớ
rằng họ có thể không hiểu và không cảm thấy thoải mái
khi nói với bạn điều đó.

•	 Khuyến khích mọi người quyết đoán và trung thực về
nhu cầu và ý kiến của mình, nếu chúng ta khuyến khích
và đánh giá cao sự quyết đoán ở người khác thì chúng
ta hình thành văn hóa mà chúng ta cũng có thể quyết
đoán.

Thực hành giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc (2)

•	 Nhận biết các dấu hiệu cảm xúc và thể chất của con
người, chúng ta ít khi giao tiếp bằng lời nói. Chúng ta có
thể biết nhiều điều về các đồng nghiệp bằng cách quan
sát các tín hiệu khác.

•	 Lắng nghe ngôn ngữ phản ánh biến dạng về nhận thức
như bi kịch hóa hoặc sàng lọc để nhận biết khi nào đồng
nghiệp không cảm thấy tự tin và từ đó có thể hỗ trợ họ.

.

Thực hành giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc (3)

Lưu ý đối với giảng viên

Kết thúc chuyên đề và thông báo rằng học viên sẽ lại thảo luận nhóm về sự tự 
tin và quyết đoán trong chuyên đề ngày hôm sau. 
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Chuyên đề Một
Tính quyết đoán và 
hoạt động nhóm 

Ngày Bốn

Mục tiêu: Tìm hiểu về tính quyết đoán trong hoạt động nhóm

Mục đích học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên sẽ có thể…

● Phản hồi về tính quyết đoán trong hoạt động nhóm

● Xác định các giai đoạn khác nhau của động lực nhóm

Thời gian: 195 phút (gồm 15 phút nghỉ giải lao)

Mô tả nguồn tài liệu

Bộ công cụ xây tháp được 
mô tả trong Hoạt động Hai: 
một thước dây, một vài quả 
trứng sống, đồng hồ hoặc 
đồng hồ tính giờ

4.1.1 Thẻ nhiệm vụ xây 
tháp

Xem thông tin chi tiết ở phần tóm tắt 
chuyên đề.

In thẻ và cắt riêng từng nội dung. Chuẩn bị 
đủ để mỗi học viên dùng một thẻ

Hướng dẫn chuẩn bị
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Tìm hiểu về tính quyết đoán trong hoạt 
động nhóm.

Tìm hiểu các yếu tố cần thiết cho hoạt 
động nhóm hiệu quả.  

Tìm hiểu Mô hình phát triển nhóm theo 
5 giai đoạn của Tuckman. 

 Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Thách thức xây 
tháp   

2. Phản hồi nhóm

3. Mô hình phát 
triển nhóm theo 
5 giai đoạn của 
Tuckman

75

45 

60

Mục đích

Hoạt động một: Thử thách Xây tháp

Mục đích: Tìm hiểu về tính quyết đoán trong hoạt động nhóm

Thời gian: 75 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên:

1.1 Xây tháp (60 phút)

1. Chia học viên thành từng nhóm nhỏ khoảng 5-6 người và giải thích rằng 
mục tiêu của hoạt động này xây ngọn tháp cao nhất có thể và chịu được 
sức nặng của một quả trứng. 

2. Phát cho mỗi đại biểu một bộ tài liệu giống nhau để thực hiện hoạt động 
này. Giảng viên sẽ tự quyết định nội dung của bộ tài liệu này, ví dụ như:
● Một cái kéo
● Một cuộn băng dính
● 50 ống hút
● 10 tờ giấy
● 30 kẹp giấy
● Một cục đất nặn bằng quả bóng nhỏ
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● Một quả trứng sống – các quả trứng phải bằng nhau về kích cữ và 
trọng lượng

3. Chiều cao của mỗi tháp phải được đo từ bề mặt dùng để xây tháp, vì vậy 
không tính chiều cao của bàn hoặc ghế vào chiều cao của tháp. Giải thích 
cho học viên rằng họ cần tuân thủ các quy tắc sau đây khi xây tháp và các 
đội sẽ bị loại nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào dưới đây:
● Không được sử dụng điện thoại di động trong quá trình thực hiện.
● Các đội chỉ có thể sử dụng các vật liệu được phát cho nhiệm vụ này. 

Không được sử dụng thêm kéo hoặc băng dính.
● Có thể xây tháp ở bất kỳ mặt phẳng nào và các đội phải có thể cầm 

và di chuyển tháp. Không được dùng dụng cụ khác để đỡ tháp.
● Mỗi tháp phải chịu được trọng lượng của một quả trứng sống trong 

một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 10 giây. 
4. Nếu có thể, yêu cầu các nhóm tách ra để họ không thể nhìn thấy tháp 

của nhau, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện 
được. Khuyến khích các nhóm che tháp của mình càng kín càng tốt.

Trước khi các nhóm bắt đầu hoạt động, thông báo rằng họ cần biết nội dung 
cuối của nhiệm vụ - họ sẽ đóng vai khi thực hiện nhiệm vụ này. Mỗi người sẽ 
được phát một thẻ nhân vật mà họ cần đóng vai, nhưng họ nên giữ bí mật về 
thẻ và nhân vật của mình với những người còn lại trong nhóm cho đến khi kết 
thúc nhiệm vụ. Phát cho mỗi thành viên một thẻ nhân vật 4.1.1 Thẻ xây tháp.

5. Cho các nhóm 40 phút để xây tháp, các nhóm phải dừng lại cùng một lúc 
bất kể đã hoàn thành hay chưa.

1.2 Thử khả năng chịu lực của tháp (15 phút)

Tập hợp các nhóm và lần lượt kiểm tra khả năng chịu lực của tháp bằng cách 
đặt một quả trứng lên trên tháp để xem tháp có thể đỡ được quả trứng trong 
thời gian quy định hay không. Cử một người tính thời gian. Có thể trao cho đội 
chiến thắng một phần thưởng hoặc giải thưởng gì đó để hoạt động này vui hơn.

*** Nghỉ giải lao 15 phút ***
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Hoạt động hai: Phản hồi nhóm 

Mục đích: Xác định các yếu tố cần thiết để hoạt động nhóm hiệu quả. 

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Phản hồi và thảo luận (20 phút)

1. Cho phép học viên đưa thẻ nhân vật cho các thành viên của nhóm mình 
xem.

2. Học viên nên thảo luận trong nhóm về các câu hỏi trên slide. Dành 15 
phút để các nhóm thảo luận. 

3. Sau 20 phút tập trung và yêu cầu học viên phản hồi.

Các nhóm hãy phản hồi về các câu hỏi sau đây:
•	 Mô tả các giai đoạn khác nhau khi nhóm của bạn thực hiện nhiệm vụ.
•	 Bạn có thảo luận về vai trò và trách nhiệm không?
•	 Bạn đã giao tiếp hiệu quả như thế nào trong khi thực hiện nhiệm vụ?
•	 Những thách thức và thành công trong việc khuyến khích động lực nhóm

tích cực là gì?
•	 Các thành viên trong nhóm có cảm thấy nhu cầu của mình được đáp ứng

bởi các thành viên khác trong nhóm không? Tại sao có/ tại sao không?
•	 Nhóm có thấy nhân vật cụ thể nào gây khó khăn đối với động lực nhóm

không? Nhân vật đó gây khó khăn như thế nào?

Phản hồi 

Lưu ý đối với giảng viên

Khuyến khích học viên thảo luận về kinh nghiệm của họ khi thực hiện hoạt động 
và những gì họ thấy khó khăn về động lực. Hỏi những học viên có thẻ nhân vật 
thiếu tự tin xem họ có cảm thấy an toàn khi tỏ ra quyết đoán hoặc được các 
thành viên trong nhóm khuyến khích để trở nên quyết đoán không?
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Hỏi những học viên có thẻ nhân vật tự tin hơn xem họ có cảm thấy thất vọng vì 
một số nhân vật thiếu quyết đoán không.

Giải thích rằng thực hiện hoạt động này một cách vui vẻ nhẹ nhàng để giúp học 
viên bắt đầu suy nghĩ về cách họ có thể khuyến khích lẫn nhau trở nên quyết 
đoán. Học viên sẽ sử dụng Mô hình phát triển nhóm 5 giai đoạn của Tuckman 
để thảo luận về các chiến lược có thể hỗ trợ tính quyết đoán ở các giai đoạn 
khác nhau của hoạt động nhóm.

Hoạt động Ba: Mô hình phát triển nhóm theo 5 giai đoạn của Tuckman 

Mục đích: Tìm hiểu về giao tiếp theo từng giai đoạn trong Mô hình phát triển 
nhóm theo 5 giai đoạn của Tuckman.

Thời gian: 60 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

3.1 Các giai đoạn của động lực nhóm (20 phút)

Các giai đoạn của động lực nhóm

Lưu ý đối với giảng viên

Sử dụng slide để giới thiệu về Mô hình phát triển nhóm theo 5 giai đoạn của 
Tuckman. Mô hình này trình bày năm giai đoạn của phát triển nhóm - hình 

Phát triển Hình thành Phát triểnSóng gió Thực hiện Thoái trào
• Mục đích chưa 
rõ ràng
• Chưa tìm thấy 
động lực nhóm
• Đang tìm “vị trí” 
trong nhóm và tự 
tin để được “nhìn 
nhận”’
• Cần định hướng

• Đạt được thỏa 
thuận đồng thuận
• Thiết lập vai trò và 
trách nhiệm
• Hỗ trợ nhóm

• Tranh giành 
quyền lực
• Hình thành ý 
tưởng
• Mục đích trở nên 
rõ ràng hơn 
• Xung đột có thể 
xảy ra
• Cần huấn luyện

• Xác định mục tiêu
• Xác định mục 
đích
• Động lực nhóm 
tích cực

• Đạt được thành 
tích
• Đạt được mục 
tiêu/mục đích
• Cảm xúc lẫn lộn 
khi đạt được mục 
đích nhóm cuối cùng
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thành, sóng gió, ổn định, hoạt động và thoái trào. Giải thích rằng có thể áp dụng 
mô hình này khi các nhóm họp với nhau trong thời gian ngắn, chẳng hạn như 
thành lập nhóm điều tra đặc biệt để giải quyết một trường hợp cụ thể. Hoặc để 
phát triển nhóm dài hạn hơn, có thể áp dụng 5 Giai đoạn khi có người mới tham 
gia vào nhóm thực thi pháp luật hiện có.

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Chiếu mỗi slide dưới đây và yêu cầu học viên thảo luận những vấn đề sau:

● Bạn thấy có khó khăn gì trong mỗi giai đoạn về động lực nhóm và đối với 
những người luôn quyết đoán và những người khuyến khích người khác 
quyết đoán?

● Chúng ta có thể áp dụng chiến lược gì để hỗ trợ tất cả thành viên trong 
nhóm đạt được những gì tốt nhất trong giai đoạn này?

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Lưu ý đối với giảng viên

Ở giai đoạn này, các cá nhân thường tự ý thức hơn về động lực nhóm, đặc biệt 
là những người thiếu tự tin trong nhóm. Đây là thời điểm tốt để thực hiện các 
chiến lược khuyến khích tất cả thành viên tham gia tích cực. Một số phương 
pháp tiếp cận giúp thực hiện điều này gồm có:

● Khuyến khích nhóm tự giới thiệu bản thân về kỹ năng, kinh nghiệm và 
các lĩnh vực mà họ thích mở rộng thêm.

● Khuyến khích nhóm chia sẻ ý tưởng của họ một cách cởi mở về cách xây 
dựng dự án. Đôi khi điều này đòi hỏi một cách tiếp cận vượt quá giới hạn 
của một cuộc họp nhóm tiêu chuẩn, mà ở đó các thành viên thiếu tự tin 
trong nhóm có thể không cảm thấy thoải mái tham gia một cách đầy đủ. 
Có thể sử dụng các ví dụ sau:
o Cử các thành viên tham gia các nhóm nhỏ để đưa ra ý tưởng một 

cách sáng tạo và sau đó mời họ tham gia nhóm lớn hơn.
o Chia dự án thành các hợp phần nhỏ hơn để có thể được phân công 

các thành viên khác nhau chủ trì thực hiện.
. 

•	 Làm quen
•	 Thống nhất về mục tiêu nhiệm vụ và phương
pháp thực hiện

•	 Trưởng nhóm đưa ra phương hướng và cơ cấu
•	 Biết về vai trò và trách nhiệm của mình

Hình thành 
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Cần xây dựng và xác định rõ hệ thống quản lý dự án ở giai đoạn này, bao gồm: 

● Nhiệm vụ và trách nhiệm

● Quản lý nhóm, hệ thống và quy trình và hỗ trợ 

● Hệ thống giám sát và đánh giá

Các nhóm cũng nên xác định nhu cầu của các thành viên trong nhóm, ví dụ:

● Cần đào tạo thêm hoặc hỗ trợ

● Nhu cầu tiếp cận bổ sung, ví dụ: sử dụng xe lăn, hỗ trợ liên lạc, v.v.

Nếu áp dụng các chiến lược mang tính hỗ trợ và bao trùm ở giai đoạn này, thì có 
thể giảm thiểu các động lực gây khó khăn ở giai đoạn sau và hỗ trợ tăng cường 
gắn kết và khả năng phục hồi của nhóm.

•	 Tập trung vào các mối quan hệ các nhân các thành
viên trong nhóm

•	 Giải quyết các vấn đề về quyền lực, mâu thuẫn, đối
nghịch

•	 Trưởng nhóm cần rõ ràng và hài hoà

Sóng gió

Lưu ý đối với giảng viên

Khả năng lãnh đạo toàn diện và hiệu quả có vai trò quan trọng trong giai đoạn 
này để hỗ trợ động lực tích cực của nhóm.
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•	 Tính kết nối và cảm giác thân thuộc
•	 Trao đổi ý kiến và phản hồi
•	 Trưởng nhóm khuyến khích và xây dựng sự đồng
thuận

Phát triển

Lưu ý đối với giảng viên

Nếu ở giai đoạn phát triển nhóm trước đó các nhóm quan tâm đến việc phát 
triển giao tiếp tích cực thì giai đoạn này có thể là thời điểm tốt để củng cố sự tự 
tin và tính quyết đoán của bản thân thông qua việc ghi nhận những thực hành 
tốt của các thành viên/ đồng nghiệp trong nhóm.

Sóng gió có thể là một quá trình kéo dài hoặc liên tục trong động lực của nhóm.

Hãy nhớ rằng những người khác khó có thể tự tin và quyết đoán và điều này 
thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Mọi người nên đồng cảm và thông cảm 
cũng như tìm cách giao tiếp với đồng nghiệp theo cách phù hợp với nhu cầu của 
chính họ cũng như nhu cầu của đồng nghiệp.

Nhóm nên xem xét quá trình và kiểm tra với nhau để xem liệu nhu cầu của mọi 
người có được đáp ứng và mọi người cảm thấy được hỗ trợ hay không.

● Hỏi học viên xem họ có chiến lược gì để xử lý một số động lực khó khăn 
mà họ gặp phải trong hoạt động xây tháp không.

● Yêu cầu học viên chia sẻ cách họ duy trì sự tự tin và quyết đoán của bản 
thân trong giai đoạn phát triển nhóm này, dựa trên những gì họ đã học 
được từ khóa học. 
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Lưu ý đối với giảng viên

Nếu ở giai đoạn phát triển nhóm trước đó các nhóm quan tâm đến việc hình 
thành giao tiếp tích cực thì giai đoạn này có thể khuyến khích các đồng nghiệp 
xây dựng và phát triển giao tiếp tích cực hơn. Ở cấp độ này, các đồng nghiệp đã 
đủ tự tin và có thể được khuyến khích thử các kỹ năng mới hoặc đẩy bản thân 
ra khỏi vùng an toàn và phát triển theo nhiều cách khác nhau.

Hỏi ý kiến học viên về cách họ tự đẩy mình ra khỏi vùng an toàn trong giai đoạn 
này. Ví dụ: họ có thể tình nguyện tham gia phát biểu trước đám đông, đăng ký 
tham gia vào nhóm khác để học các kỹ năng mới, tham gia tập huấn nâng cao 
hoặc đảm nhận các vai trò và trách nhiệm khác 

●	 Cam kết thực hiện nhiệm vụ và trung thành với nhóm
●	 Chia sẻ trách nhiệm và vai trò linh hoạt
●	 Trưởng nhóm giám sát công việc và hỗ trợ nhóm

Thực hiện

Yêu cầu học viên chia sẻ ý kiến về cách họ có thể tăng cường cảm giác gắn kết 
giữa các đồng nghiệp của mình trong giai đoạn này, có thể bằng cách phản hồi 
tích cực, khuyến khích các hoạt động liên kết nhóm và các hoạt động học tập 
lẫn nhau, v.v.
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Thảo luận theo cặp:
Bạn sẽ áp dụng những nội dung được đề cập trong khóa
học như thế nào để giúp bạn tự tin và quyết đoán hơn ở
nơi làm việc?

Bạn sẽ áp dụng những nội dung được đề cập trong khóa
học như thế nào để hỗ trợ đồng nghiệp tự tin và quyết đoán
hơn ở nơi làm việc?

Bạn còn thắc mắc gì về các chủ đề được đề cập?

Phản hồi theo cặp

●	 Giả sử rằng các nhóm chỉ tồn tại trong một khoảng
thời gian

●	 Khi kết thúc nhóm hoặc một thành viên trong nhóm
rời khỏi, các thành viên trong nhóm sẽ trải qua một
khoảng thời gian “than khóc”

●	 Có thể có cảm giác mất mát khi nhóm tan rã.

Thoái trào

Lưu ý đối với giảng viên

Gợi nhớ về việc một thành viên trong nhóm đã đạt được thành tựu gì và cam 
kết giữ liên lạc với các thành viên khác trong nhóm để mở rộng mạng lưới 
chuyên môn/ xã hội của mình, điều này tác động tích cực đến sự tự tin.

3.2 Tự phản hồi (40 phút)

1. Chiếu slide nhiệm vụ và dành 15 phút để học viên suy nghĩ.
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2. Sau 15 phút, hãy tập trung học viên lại để thảo luận chung và trả lời câu 
hỏi

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Chuyên đề hai
Thực hiện 

Mục tiêu: Ôn lại khóa học và xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện việc 
học

Mục đích học tập: 
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Nhớ được các nội dung học tập chính của khóa học và hoàn thành đánh 
giá khóa học

● Xây dựng được kế hoạch hành động để thực hiện việc học  

Thời gian: 120 phút   

Mô tả nguồn tài liệu

4.2.1 Câu hỏi ôn tập kế 
hoạch hành động 

Đánh giá học viên về Mô-
đun 3

In mỗi học viên một bản

Hướng dẫn chuẩn bị

Ôn tập nội dung chính của khóa học. 

Ôn tập và kiểm tra về khái niệm các nội 
dung chính của khóa học. 

Xây dựng kế hoạch hành động để triển 
khai việc học.

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

1. Ôn tập

2. Trò chơi câu 
đố ném bóng 

3. Lập kế hoạch 
hành động 

20

45

55

Mục đích
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Hoạt động Một: Ôn tập 

Mục đích: Ôn tập nội dung chính của khóa học.

Thời gian: 20 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Nói nhanh

Chia học viên thành hai nhóm và yêu cầu họ đứng thành hai hàng đối diện 
nhau, đặt tên các nhóm là A và B. 

Giải thích:

● Phát cho học viên các chủ đề để trình bày trong vòng một phút, sẽ tính 
giờ lúc trình bày.

● Thành viên ở hai hàng sẽ lần lượt là người nghe hoặc người nói.

● Người nghe cũng được phép đặt câu hỏi nếu người nói không còn ý kiến 
gì khác.

● Sau một phút, giảng viên hô “di chuyển” và tất cả các thành viên của 
nhóm A sẽ chuyển cặp (nhóm B sẽ đứng yên).

Ví dụ 

Yêu cầu nhóm A là người nói chủ đề đầu tiên và nhóm B là người nghe.

Sau một phút, hô “dừng lại” và “di chuyển”.

Nhóm A sẽ bước sang một bước và nhóm B sẽ đứng yên.

Bây giờ tới lượt nhóm B nói và nhóm A nghe.

Và như vậy cho đến khi đề cập hết tất cả các chủ đề.
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Hoạt động Hai: Trò chơi ném bóng

Mục đích: Ôn tập và kiểm tra khái niệm nội dung học tập chính của khóa học

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Trò chơi câu đố ném bóng

Trước chuyên đề này, giảng viên nên chuẩn bị các câu hỏi được viết trong mẩu 
giấy, đủ cho mỗi học viên một câu.

Vo các mảnh giấy thành viên rồi cho vào một cái bát hoặc một cái mũ.

Yêu cầu học viên đứng thành một vòng tròn lớn và truyền cái bát vòng quanh. 
Mỗi người có thể lấy một viên giấy trong bát.

Giảng viên đứng ở giữa vòng tròn và ném bóng cho các học viên khác nhau, 
khi một học viên bắt được bóng, người đó sẽ đọc và trả lời câu của mình. Nếu 
người đó không biết câu trả lời, giảng viên yêu cầu những học viên còn lại trợ 
giúp. 

2.2 Bộ kỹ năng ôn tập

Yêu cầu học viên xem lại bộ kỹ năng dành cho cán bộ/ đội thực thi pháp luật mà 
họ đã làm từ đầu tuần (các nội dung đó vẫn được treo trước lớp học). Hỏi học 
viên có muốn bổ sung hoặc thay đổi bất nội dung gì trên bảng lật khi họ sắp 
hoàn thành khóa học không.

Hỏi học viên khóa học có thay đổi những gì họ nghĩ về kỹ năng liên quan đến 
vấn đề giới không
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Hoạt động ba: Lập kế hoạch hành động 

Mục đích: Xây dựng kế hoạch hành động để triển khai học tập.

Thời gian: 55 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

3.1 Lập kế hoạch hành động (20 phút)

Phát cho học viên Câu hỏi phản hồi Kế hoạch hành động 4.2.1 và giải thích rằng 
sẽ có các câu hỏi ôn tập và mẫu kế hoạch hành động. Học viên có 20 phút để tự 
ôn tập và hoàn thành biểu mẫu. 

3.2 Thảo luận chung (35 phút)

Mời học viên chia sẻ kế hoạch hành động nếu họ cảm thấy thoải mái để trả lời 
các câu hỏi cuối cùng.

Hỏi học viên gặp phải những thách thức gì khi thực hiện học tập và nhân cơ hội 
này thảo luận về các chiến lược thay thế trong nhóm. 

3.3 Đánh giá cuối khóa học

Giảng viên nên tổng hợp ý kiến phản hồi của học viên vào cuối Mô-đun 3, thông 
qua phương pháp và hình thức đánh giá do cơ quan họ đề xuất.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Tài liệu tập huấn
PHỤ LỤC 
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1. Thành tựu quan trọng trong sự nghiệp của bạn là gì?

2. Bạn đã vượt qua khó khăn gì để phát triển sự nghiệp của mình?

3. Mục tiêu nghề nghiệp cho tương lai của bạn là gì?

 Bạn có phát hiện/ lo ngại về những khó khăn trong việc đạt được những mục 
tiêu này không?

4. Bạn nghĩ sự nghiệp của mình sẽ khác như thế nào nếu bạn có giới tính khác 
(tại sao?)?

5. Bạn nghĩ vấn đề giới sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào trong việc đạt 
được các mục tiêu nghề nghiệp cho tương lai nếu bạn có giới tính khác (tại 
sao?)

1.2.1 Bài tập phản hồi 
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Trình bày ý kiến của mình trong 
cuộc họp nhóm 

Điều tra tội phạm gây liên quan 
đến tình cảm như bóc lột tình 
dục trẻ em 
 
Tham gia khóa học ở trường đại 
học 

Thuyết trình tại nơi làm việc 

Nhảy dù 

Điều tra về tội phạm bạo lực

Trình bày với cấp trên về các triệu 
chứng liên quan đến căng thẳng 

Tham gia một nhóm mới và kết nối 
với đồng nghiệp 

Kết nối mạng lưới với các cán bộ 
cấp cao 

Đi du lịch một mình ở một quốc 
gia khác 

1.4.1 Tìm hiểu về vùng thoải mái 
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Đối với mỗi bài báo, hãy thảo luận trong nhóm về các câu hỏi sau.
1. Mục quảng cáo/ bài báo/ bài viết hướng đến đối tượng nào?
2. Truyền tải thông điệp gì?
3. Những hình ảnh, từ ngữ, âm thanh nào dùng để truyền tải thông điệp này là 

gì?
4. Bạn nghĩ đối tượng mục tiêu cảm thấy như thế nào khi đọc bài báo đấy? 

2.1.1 Câu hỏi phản hồi về điều kiện giới 
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2.2.1 Nghiên cứu tình huống Pygmalion

Đọc các nghiên cứu tình huống sau và thảo luận trong nhóm các câu hỏi dưới 
đây.

1. Tình huống thể hiện kỳ vọng thấp hay cao?
2. Tác động đối với nhân vật trong tình huống là gì?
3. Có cách nào để tình huống mang lại kết quả tích cực hơn không?

Tình huống một
Linn là một nữ cán bộ thực thi pháp luật mới gia nhập nhóm, ở đây cô là một 
trong hai thành viên nữ duy nhất. Linn không nói nhiều trong các cuộc họp 
nhóm hàng tuần và người quản lý của cô ấy có thể thấy nguyên nhân là do cô 
ấy thiếu tự tin. Vì không muốn cô ấy cảm thấy khó chịu nên anh ấy không yêu 
cầu cô ấy đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

Tình huống hai
Phon là một nữ cán bộ thực thi pháp luật đã công tác được hơn hai năm. Đôi 
khi Phon không tự tin vào khả năng của mình mặc dù quản lý của cô ấy cho rằng 
cô ấy đang làm rất tốt. Hiện tại, nhóm đang thiếu nhân sự và người quản lý của 
Phon yêu cầu cô chủ trì một hoạt động xây dựng mối quan hệ cộng đồng. Phone 
lo lắng nhưng quản lý của cô ấy khẳng định cô ấy sẽ làm tốt. 
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Dưới đây là bảy loại biến dạng nhận thức phổ biến nhất

Đọc và khoanh tròn những lựa chọn liên quan tần suất mà bạn chứng kiến mỗi 
loại biến dạng nhận thức xảy ra trong cuộc sống của mình. (Bạn sẽ không bị hỏi 
về câu trả lời của mình. Bài tập này là dịp để bạn tự hồi tưởng).

  

 Luôn luôn       Thường xuyên Đôi khi Ít khi Không bao giờ

1. Sàng lọc
Chúng ta nhận các thông tin tiêu cực và phóng đại chúng và loại bỏ tất cả các 
thông tin tích cực của tình huống. Ví dụ, một người lựa chọn một chi tiết riêng, 
không vui và chỉ tập trung vào chi tiết đấy khiến tầm nhìn của họ về thực tế trở 
nên tối tăm hoặc biến dạng. Chẳng hạn như, bạn vừa kết thúc một cuộc phỏng 
vấn xin việc và mọi thứ diễn ra tốt đẹp ngoại trừ một câu hỏi mà bạn cảm thấy 
mình trả lời không tốt. Thay vì tập trung vào việc mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tất cả 
những gì bạn có thể nghĩ đến là câu hỏi mà bạn không trả lời đúng.

 Luôn luôn       Thường xuyên Đôi khi Ít khi Không bao giờ

2.3.1 Bài tập hồi tưởng - Biến dạng nhận thức
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2. Tư duy Phân cực (hay Tư duy “Đen trắng”)
Trong tư duy phân cực, mọi thứ đều là “đen hoặc trắng.” Chúng ta phải hoàn 
hảo hoặc chúng ta tin rằng mình đã thất bại - không có điểm trung gian. Ví dụ, 
sếp của bạn đã đưa ra ý kiến phản hồi về một báo cáo mà bạn đã viết, phần lớn 
báo cáo đã được ghi nhận ngoài một số lưu ý cần cải thiện. Từ phản hồi này, bạn 
quyết định rằng báo cáo thật tồi tệ và bạn đã thất bại.

 Luôn luôn       Thường xuyên Đôi khi Ít khi Không bao giờ

3. Khái quát hóa quá mức
Trong biến dạng nhận thức này, chúng ta đi đến kết luận chung dựa trên một sự 
việc hoặc một bằng chứng duy nhất. Nếu việc gì tồi tệ chỉ xảy ra một lần, chúng 
ta nghĩ nó sẽ xảy ra nhiều lần nữa. Một người có thể coi một sự kiện tồi tệ chỉ 
diễn ra một lần là một phần của các chuỗi sự kiện tồi tệ không bao giờ kết thúc. 
Ví dụ: bạn nộp đơn để được thăng chức và không được chọn, vì vậy bạn quyết 
định rằng bạn không may mắn với sự nghiệp của mình và trong tương lai bạn 
sẽ không bao giờ nộp đơn để được thăng chức nữa vì bạn sẽ không được chấp 
nhận.

 Luôn luôn       Thường xuyên Đôi khi Ít khi Không bao giờ

4. Bi kịch hóa
Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta nghĩ đó là thảm họa. Ví dụ: bạn đến muộn trong 
một cuộc họp quan trọng và bạn quyết định nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bị sa 
thải.

 Luôn luôn       Thường xuyên Đôi khi Ít khi Không bao giờ



Mô-đun 3
TỰ TIN VÀ QUYẾT ĐOÁN CÓ ĐÁP ỨNG YẾU TỐ GIỚI  TRONG ĐƠN VỊ  THỰC THI  PHÁP LUẬT 

149

5. Cá nhân hóa
Cá nhân hóa là sự biến dạng khi một người tin rằng hành động của người khác 
là phản ứng trực tiếp với họ. Ví dụ, sếp của bạn đến văn phòng với tâm trạng 
tồi tệ vào buổi sáng và bạn tự động nghĩ rằng nguyên nhân là do bạn. Cá nhân 
hóa cũng có thể tác động đến việc chúng ta tin rằng mọi thứ là trách nhiệm của 
chúng ta. Chẳng hạn như khi chúng ta liên tục quan tâm đến nhu cầu của người 
khác hơn là của mình. 

 Luôn luôn       Thường xuyên Đôi khi Ít khi Không bao giờ

6. Đổ lỗi
Chúng ta bắt người khác phải chịu trách nhiệm về nỗi đau của mình, hoặc theo 
hướng khác và đổ lỗi cho bản thân về mọi vấn đề. Ví dụ, khi chúng ta nói rằng 
người khác đang khiến chúng ta cảm thấy bản thân tồi tệ, trong khi thực tế 
không ai có thể “khiến” chúng ta cảm thấy theo bất kỳ cách nào - chỉ chúng ta 
có quyền kiểm soát cảm xúc và phản ứng mang tính cảm xúc của chính mình.

 Luôn luôn       Thường xuyên Đôi khi Ít khi Không bao giờ

7. Dán nhãn toàn thể
Khi chúng ta thực hiện một hành động hoặc kết quả và khái quát hóa nó quá 
mức và tự gọi mình bằng những cái tên/ nhãn tiêu cực. Ví dụ: bạn mắc lỗi và sau 
đó bắt đầu tự nói với bản thân rằng mình là “đồ rác rưởi”  

 Luôn luôn       Thường xuyên Đôi khi Ít khi Không bao giờ
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2.3.2 Ví dụ về biến dạng nhận thức  

Hoàn thành bảng dưới đây:

1. Viết hình thức biến dạng nhận thức cho mỗi ví dụ.

2. Đưa ví dụ về loại biến dạng nhận thức tại nơi làm việc.

.Ví dụ của chúng ta

Sáng nay sếp của Lee đi làm 
với tâm trạng rất tồi tệ. Ông 
ấy đã không trả lời khi Lee 
hỏi ông ấy có khỏe không. 
Lee cho rằng cô đã làm điều 
gì đó xúc phạm ông ấy.
Loại: 

Bo đã mất tự tin vào khả 
năng quản lý hiện trường 
vụ án. Bằng chứng quan 
trọng đã biến mất khỏi hiện 
trường vụ án cuối cùng mà 
anh ta quản lý. Mỗi lần phải 
quản lý một hiện trường vụ 
án tại nơi làm việc, anh ấy vô 
cùng căng thẳng vì anh ấy tin 
rằng điều này sẽ xảy ra một 
lần nữa.
Loại:  

Ví dụ của bạn
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Ví dụ của chúng ta Ví dụ của bạn

Lin vừa có một cuộc phỏng 
vấn xin việc, cô ấy trả lời 
đúng tất cả các câu hỏi, 
nhưng lúc ra khỏi phòng 
phỏng vấn, cô ấy gọi nhầm 
tên người phỏng vấn. Tất cả 
những gì cô ấy có thể nghĩ là 
mình ngốc nghếch đến mức 
nào, cô ấy rất xấu hổ và thất 
vọng về phần thể hiện của 
mình.
Loại:  

Jon vừa là một thành viên 
của nhóm điều tra cao cấp 
về một băng nhóm nguy 
hiểm bị phạt tù. Jon tin rằng 
băng nhóm đó sẽ trả thù. 
Mỗi khi vợ của Jon đi làm về 
muộn, anh đều lo sợ rằng cô 
ấy đã bị bắt cóc.
Loại: 
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Ví dụ của chúng ta Ví dụ của bạn

Nok tức giận với đồng 
nghiệp, vì người ấy tối 
nào cũng ở lại muộn để 
làm thêm giờ. Người đồng 
nghiệp khiến Nok cảm thấy 
tồi tệ và tội lỗi vì cô ấy không 
thể ở lại muộn vì còn phải 
chăm sóc gia đình.
Loại: 

Jo có bài thi ngày hôm nay 
ở nơi làm việc. Cô ấy đạt 
70%. Cô ấy mất điểm vì ba 
lỗi cô ấy mắc phải. Jo đang 
cảm thấy thực sự thất vọng, 
cô ấy học hành chăm chỉ 
nhưng khả năng thi cử thì 
“tồi tệ”.
Loại: 

Gary hôm nay đi làm muộn, 
anh ấy lúc nào cũng chậm 
trễ.
Loại:
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Ngày tận thế đã đến gần, một thiên thạch lớn đang hướng về trái đất. Bạn được 
chọn là người dẫn đầu các phi hành gia có nhiệm vụ đi vào không gian để xây 
dựng một nền văn minh mới trên một hành tinh khác; một phần của nhiệm vụ 
yêu cầu bạn phải chọn một nhóm gồm năm người để tham gia cùng bạn, hãy 
chọn trong số những người dưới đây, giải thích câu trả lời của bạn.

1. Một nhà vật lý thiên văn

2. Một người cha đơn thân và người con (tính là một người)

3. Một thợ xây

4. Một người làm vườn

5. Một người đàn ông 21 tuổi (nghiện ma tuý nặng)

6. Một bác sĩ

7. Một người đàn ông 70 tuổi

8. Một giáo viên

9. Cựu tổng thống của một quốc gia châu Phi

10. Quán quân chương trình truyền hình thực tế

2.3.3 Hành tinh mới       Tài liệu A
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1. Một nhà vật lý thiên văn - mắc chứng sa sút trí tuệ

2. Một người cha đơn thân và người con (tính là một người) - người cha cũng 
là người lãnh đạo sứ mệnh thám hiểm không gian đến hành tinh này.

3. Người thợ xây – là một phụ nữ 35 tuổi (có thể cũng có con)

4. Một người làm vườn - một phụ nữ 75 tuổi, là người đứng đầu hội nông dân 
nơi bà ấy ở

5. Một người đàn ông 21 tuổi (nghiện ma tuý nặng) - Một người đàn ông khoẻ 
mạnh và có sức khoẻ dẻo dai mắc bệnh tiểu đường Loại 1 nên phụ thuộc 
vào thuốc

6. Một bác sĩ – một nữ bác sĩ vừa mới đạt điều kiện hành nghề

7. Một người đàn ông 70 tuổi – Một phi hành gia kỳ cựu và khỏe mạnh

8. Một giáo viên – Một thầy giáo có vấn đề về rượu

9. Cựu tổng thống của một quốc gia châu Phi - Một nữ lãnh đạo có công mang 
lại hòa bình cho Đông Phi

10. Quán quân chương trình truyền hình thực tế - nhà khoa học nổi tiếng, được 
biết đến với chuyên môn trồng rau bằng hệ thống thủy canh lai hỗn hợp, 
phù hợp công việc ở hành tinh mới.

2.3.3 Hành tinh mới       Tài liệu B
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Khảo sát A

1. Nhắn tin khi đang lái xe rất nguy hiểm.

 a. Có    b. Không

 2. Cập nhật về luật pháp chính trị tác động đến cuộc sống của chúng ta là điều 
rất quan trọng.

 a. Có    b. Không

 3. Đường có hại cho sức khỏe của chúng ta.

 a. Có    b. Không

 4. Quan tâm đến môi trường là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

 a. Có     b. Không

 

---------------------cắt ở đây----------------------

Khảo sát A

1. Nhắn tin khi đang lái xe rất nguy hiểm.

 a. Có    b. Không

 2. Cập nhật về luật pháp chính trị tác động đến cuộc sống của chúng ta là điều 
rất quan trọng.

 a. Có    b. Không

 3. Đường có hại cho sức khỏe của chúng ta.

 a. Có    b. Không

 4. Quan tâm đến môi trường là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

 a. Có     b. Không

2.4.1 Bảng câu hỏi về sự bất hòa nhận thức
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 Khảo sát B

1. Tôi nhắn tin khi đang lái xe.

 a. Có    b. Không

2. Tôi có thể kể tên ít nhất ba điều luật đã được thông qua trong 12 tháng có 
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi.

 a. Có   b. Không

3. Tôi ăn đồ ăn vặt có đường

 a. Có   b. Không

4. Tôi không bao giờ mua đồ nhựa dùng một lần (chẳng hạn như chai nước hoặc 
túi nhựa)

 a. Có   b. Không 

---------------------cắt ở đây----------------------

Khảo sát B

11. Tôi nhắn tin khi đang lái xe.

 a. Có    b. Không

2. Tôi có thể kể tên ít nhất ba điều luật đã được thông qua trong 12 tháng có 
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi.

 a. Có   b. Không

3. Tôi ăn đồ ăn vặt có đường

 a. Có   b. Không

4. Tôi không bao giờ mua đồ nhựa dùng một lần (chẳng hạn như chai nước hoặc 
túi nhựa)

 a. Có   b. Không 
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4.1.1 Thẻ vai trò nhiệm vụ xây dựng tháp

• Bạn nhút nhát và không thích 
nói ra ý kiến của mình

• Chỉ thực hiện nhiệm vụ khi ai đó 
yêu cầu 

• Bạn không thích thực hiện các 
hoạt động liên quan đến cắt 
hoặc dán - nếu ai đó yêu cầu bạn 
làm điều này, bạn phản ứng một 
cách hung hãn thụ động 

• Bạn muốn tham gia và không 
ngại thực hiện bất kỳ hoạt động 
nào, nhưng bạn sợ mắc sai lầm

• Không làm bất cứ điều gì nếu 
không được người khác trong 
nhóm hướng dẫn 

• Bạn thích trở thành người lãnh 
đạo

• Cố gắng và chịu trách nhiệm về 
tình huống và cho mọi người 
biết phải làm gì

• Bạn không thích khi người khác 
thích trở thành lãnh đạo, khi 
người khác đưa ra ý kiến, bạn 
phải cố gắng và đưa ra ý kiến 
hay hơn

• Bạn thích trở thành người lãnh 
đạo

• Cố gắng và chịu trách nhiệm về 
tình huống và cho mọi người 
biết phải làm gì

• Nếu ai đó bảo bạn phải làm gì thì 
bạn phớt lờ họ hoặc nói với họ 
rằng bạn có ý kiến khác

• Bạn không thích làm việc nhóm, 
bạn muốn làm việc một mình

• Tự mình thực hiện nhiệm vụ

• Nếu ai đó thách thức, bạn đưa 
ra nhận xét hung hãn thụ động

• Bạn thích vui vẻ và pha trò
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1. Bạn học được ba nội dung học tập chính nào từ khóa đào tạo này mà bạn sẽ 
thử áp dụng trong công việc của mình?

 a. 

 b. 

 c. 

2. Bạn dự định thực hiện các nội dung học tập chính mà bạn nêu ở câu trả lời ở 
trên như thế nào (đưa ra khung thời gian/ khi nào bạn sẽ thực hiện)?

 a. 

 b. 

 c. 

3. Bạn muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực nào (nếu có)?

4. Bạn dự định tìm hiểu thêm về các lĩnh vực mà bạn đã xác định trong câu hỏi 
3 như thế nào? 

4.2.1 Câu hỏi phản ánh lập kế hoạch hành động
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