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1. LỜI MỞ ĐẦU
Nghị định 99/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/9/2010 và có hiệu
lực từ ngày 01/01/2011. Các đối tượng hưởng lợi từ các dịch vụ do rừng cung cấp
(chẳng hạn nhà máy thủy điện, các công ty nước sạch, các công ty có hoạt động
du lịch sinh thái) sẽ trả tiền cho người dân sống ở thượng lưu để bảo vệ diện
tích rừng này. Chính sách này nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong việc
huy động các nguồn lực xã hội cho việc bảo vệ và phát triển rừng và hướng tới
cải thiện sinh kế cho người dân sống ở miền núi. Hiện nay có 37 trên 60 tỉnh đã
thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ BV&PTR) để thực hiện chính sách
này.
Chi trả dịch vụ môi trường rừng (CTDVMTR) là một chính sách mới và có rất nhiều
điều cần phải học thêm để có thể thực hiện chi trả một cách công bằng, hiệu
quả và có kết quả. Những người thực hiện chính sách này cho dù họ là người
mua dịch vụ môi trường, hay người bán dịch vụ môi trường hoặc những người
hỗ trợ là những người có thể quyết định tốt nhất các cách để cải thiện việc thực
hiện chính sách này cũng như hoàn thiện chính sách nếu cần. Kinh nghiệm quốc
tế cho thấy việc nuôi dưỡng “Các cộng đồng thực hiện” (COP) là một cách tốt để
có thể học hỏi từ nhau, giải quyết các thách thức và tạo ra sự bền vững cho môi
trường. Từ năm 2014, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Cục Lâm Nghiệp
Hoa Kỳ và Dự án Rừng và Đồng bằng đã tổ chức ba “Cộng đồng thực hiện” tại ba
vùng của Việt Nam bao gồm 26 tỉnh thành và mỗi một diễn đàn này đã cho thấy
rằng Cộng đồng thực hiện (COP) được đón nhận nồng nhiệt và đánh giá là nên
được mở rộng trong tương lai.
Mục đích của cuốn sổ tay này nhằm giúp những người thực hiện hiểu rõ hơn về
khái niệm “Cộng đồng thực hiện” và để truyền tải thông tin về xây dựng và nuôi
dưỡng một COP tại địa phương đặc biệt trong việc hỗ trợ nhằm cải thiện việc
thực hiện Chính sách CTDVMTR ở Việt Nam. Qua hoạt động của COP, những
người thực hiện chính sách CTDVMTR từ người trả tiền cho dịch vụ đến người
nhận tiền hay bên trung gian sẽ có kỹ năng tốt hơn để cải thiện việc thực hiện
chính sách CTDVMTR ở Việt Nam và cũng có thể cải thiện việc phát triển chính
sách CTDVMTR.
Cuốn sổ tay này được xây dựng cho những người thực hiện ở địa phương, cán
bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ban quản lý rừng (BQLR) phòng hộ, khu
bảo tồn thiên nhiên hay trưởng thôn những người duy trì các hoạt động nhóm
và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách CTDVMTR.
Qua cuốn sổ tay này, chúng tôi hy vọng những người thực hiện chính sách
CTDVMTR sẽ có được thông tin hữu ích để xây dựng một COP theo cách năng
động và cam kết tham gia trong đó bao gồm làm thế nào để tổ chức các phiên
thảo luận nhóm và tổ chức các hoạt động xây dựng cộng đồng, làm thế nào để
sử dụng các sự kiện để xác định các nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản nhằm cải
thiện việc thực hiện chính sách CTDVMTR ở Việt Nam. Cuốn sổ tay này nên được
sử dụng như một “cẩm nang” trong việc thực hiện chính sách CTDVMTR và nên
được cập nhật hàng năm.
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2. GIỚI THIỆU VỀ CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN
2.1. Cộng đồng thực hiện là gì?
Định nghĩa
Các COP là tập hợp những người có cùng một niềm đam mê về một điều gì mà
họ làm và thường xuyên trao đổi để học hỏi làm thế nào để làm tốt hơn.
Những người này là các đầu mối trong một mạng lưới hợp tác. Mạng lưới này
được duy trì dựa vào sự sẵn lòng tham gia của các thành viên trong việc chia sẻ
các kiến thức liên quan, phát triển hơn nữa chuyên môn, và giải quyết các vấn
đề cụ thể.
Chức năng
COP sàng lọc thông tin, đưa ra các ý tưởng mới; đầu tư và cung cấp các nguồn
thông tin để triển khai hoạt động. COP tập hợp những người, hoặc nhóm người
riêng biệt, khác nhau; thúc đẩy và duy trì xây dựng cộng đồng; và giúp đỡ các
thành viên thực hiện các hoạt động hiệu quả hơn và năng suất hơn.
Năng lực
COP xác định, tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng kiến thức; giảm việc phải làm lại,
phải phát minh lại bộ máy và cho phép giải quyết vấn đề nhanh hơn, tiết kiệm
thời gian trong việc đáp ứng các nhu cầu và các câu hỏi. COP giới thiệu các hình
thức thực hiện tốt, đưa ra các ý tưởng mới cho các sản phẩm và dịch vụ, cho
phép học hỏi nhanh hơn, kết nối từ học đến hành và cải thiện hoạt động của các
tổ chức.
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á, 2011
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2.2. Cộng đồng thực hiện Chi trả dịch vụ môi trường rừng là gì?
Là những người đã, đang và sẽ tham gia thực hiện chính sách CTDVMTR. Cộng
đồng này có thể là những người tham gia trả tiền cho Dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR) như các nhà máy thủy điện, các công ty nước sạch, công ty du lịch….
Hay những người được nhận tiền DVMTR như BQLR, cộng đồng, hộ gia đình…. Và
những người hỗ trợ quá trình chi trả như các Quỹ BV& PTR, các Sở có liên quan.
Một COP có thể gồm nhiều bên liên quan như từ người nhận tiền hoặc người
trả tiền hoặc đôi khi cộng đồng đó chỉ toàn những người nhận tiền hoặc những
người trả tiền.

2.3. Vì sao thành lập cộng đồng thực hiện?
COP tạo ra nhiều cơ hội đưa con người gần nhau hơn thông qua thảo luận về
các chủ đề. COP đơn giản nhưng là một cuộc cách mạng, “COP” tao nhã mà cũng
thực tế khi đào xâu vào các vấn đề và giúp mọi người nghĩ về những vấn đề rộng
hơn. Với những người làm nghiên cứu hay những người thực thi, COP là nơi để
học thêm, cần phải thực hiện trong bối cảnh xã hội đang thay đổi.

2.4. Lịch sử hình thành Cộng đồng thực hiện
Ý tưởng COP do Beverly and Etiene Wenger-Trayner sáng lập (hai nhà lãnh đạo
nổi tiếng trong lĩnh vực về xã hội và COP).
COP là những nhóm người cùng chia sẻ mối quan tâm về các vấn đề nào đó hoặc
niềm đam mê về một chủ đề nào đó. Thành viên cộng đồng có ảnh hưởng lẫn
nhau và học hỏi từ nhau về vấn đề mà họ quan tâm. Thông qua sự tương tác họ
xây dựng môi quan hệ vững chắc và tin tưởng lẫn nhau, cùng cam kết giải quyết
các vấn đề. Môi trường nơi họ trao đổi là môi trường thể hiện mối quan hệ đồng
cấp chứ không phải là môi trường cấp trên cấp dưới.
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Trong chiều dài lịch sử phát triển
của Việt Nam đã có nhiều hoạt động
của COP. Việc “thực hiện” có từ thời
cổ đại. Những người cao tuổi trong
các bộ lạc thường dạy thế hệ trẻ nơi
nào, thời điểm nào và làm thế nào
để trồng trọt và săn bắn. Các thầy
lang dạy người học việc cách chọn và
chuẩn bị cây thảo mộc. Trong kinh
doanh đều có các mối quan hệ chủ
tớ, người giúp việc (như người thợ
mộc, thợ gốm, người đan rổ, người
làm nội thất). Con người có một lịch
Beverly and Etiene Wenger-Trayner
sử dài trong việc thành lập các cộng
đồng để học từ nhau để hoàn thành công việc tốt hơn.

2.5. Cộng đồng thực hiện và mạng lưới có giống
nhau?
Thuật ngữ “mạng lưới” được sử dụng khi hoạt động
mang tính thể chế hóa (ví dụ: cần có sự thành lập
Ý tưởng của các thành
chính thức để hoạt động), giữa các tổ chức, các cơ
quan hay có thể là các đơn vị hành pháp. Họ cùng
viên được xem là trung tâm.
có chung một tầm nhìn, mục tiêu và quy tắc. Các
đối tác trong mạng lưới có tổ chức các hoạt động
Mỗi lần các thành viên Cộng đồng thực
chung và thường xuyên trong khi COP thì lại không
có một cơ chế, quy tắc trao đổi được quy định cụ
hiện gặp nhau, mọi người di chuyển rất
thể nào cả.
COP chú trọng vào việc phát triển cách thức thực
nhiều qua các hoạt động nhóm
hiện một công việc nào đó và chú trọng vào việc học
hỏi từ xã hội. Trọng tâm của COP là đổi mới. COP
được duy trì dưới dạng “không chính thức” (không cần
có một quyết định thành lập) và theo nhiều cách khác
nhau tránh việc kiểm soát chặt chẽ của các quy tắc của việc
được thành lập dưới hình thức “chính thức”.
COP và mạng lưới là một phần của các hoạt động liên tiếp từ các nhóm hình
thành ngẫu nhiên, không chính thức về một chuyên môn nào đó đến các nhóm
chính thức được thể chế hóa như mạng lưới và có một đơn vị quản lý là đơn vị
đóng vai trò điều phối mạng lưới đó.
Nói đến COP là đề cập đến một nhóm người đến với nhau vì một chủ đề nào đó
(chẳng hạn việc thực hiện chính sách CTDVMTR). Thông qua việc đóng góp hết
minh cho chủ đề đó, họ xây dựng và chia sẻ các ý tưởng đồng nhất. Cộng đồng
cùng làm việc với nhau để hiểu hiện trạng, chia sẻ kiến thức và đưa ra các giải
pháp quanh một chủ đề hoặc các vấn đề cụ thể. Thành viên trong cộng đồng
tự đề xuất ra các cách tương tác với nhau để hiểu rõ nhau hơn và để học hỏi từ
nhau về một lĩnh vực chủ đề nào đó và cùng tìm cách đạt được kết quả tốt hơn.
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2.6. Các hình thức của Cộng đồng thực hiện

Từ nhỏ đến lớn: có
trưởng
nhóm và các thàn
h viên

g
Gặp qua mạn

Từ địa phương đế

n toàn cầu

Gặp trực tiếp
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CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN

CÙNG ĐỊA ĐIỂM KHÁC

THỜI GIAN và các loại hình ĐỊA ĐIỂM cho giao tiếp

CÙNG thời gian

KHÁC thời gian,

nhưng

KHÁC địa điểm

KHÁC địa điểm

ấn phẩm, email, thư thoại, khóa
học trực tuyến, fax, sách

tin nhắn, cuộc gọi nhóm, tọa đàm
trực tuyến, họp qua video

CÙNG thời gian,
CÙNG địa điểm
lớp học, các cuộc họp, hội thảo,
bảng lật, giấy ghi chép, bảng trắng

KHÁC thời gian,
CÙNG địa điểm
nhóm email, chia sẻ dữ liệu,
facebook, moodle, tra cứu
trực tuyến

CÙNG THỜI GIAN KHÁC
Nguồn: MFurniss, 2015
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Các bước chuẩn bị
cho sự kiện gặp gỡ của
cộng đồng thực hiện
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3. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CHO SỰ KIỆN
GẶP GỠ CỦA CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN
Bước 1. Lập ngân sách và tìm kiếm tài trợ
Chi phí cho một cuộc gặp gỡ của COP được
xác định dựa trên quy mô của buổi gặp gỡ
đó. Tuy nhiên càng ít chi phí thì càng tốt và
càng có thể tổ chức được nhiều cuộc gặp
gỡ này hơn. Chi phí bao gồm tiền ăn, ở đi
lại, phòng họp và văn phòng phẩm. Chi
phí cho văn phòng phẩm dùng trong buổi
gặp này có thể cao hơn các cuộc hội thảo
khác vì trong buổi gặp sẽ có nhiều hoạt
động nhóm (như thảo luận nhóm, trò chơi
theo nhóm) hay trang trí hội trường, những
hoạt động này cần nhiều văn phòng phẩm.

Một buổi gặp của cộng
đồng thực hiện KHÔNG giống các
buổi hội thảo, hội nghị thông thường vì nhu cầu
của thành viên cộng đồng sẽ là trung tâm và là
cơ sở để xác định nội dung và các hoạt động

Nguồn tài chính và cách tiếp cận các nhà tài trợ
tiềm năng

sẽ làm trong buổi gặp gỡ đó.

Một tỉnh đứng ra làm chủ nhà có thể chịu trách
nhiệm toàn bộ chi phí liên quan đến tổ chức
COP nhung các tỉnh khác tham gia có thể
cùng chia sẻ chi phí với tỉnh chủ nhà.
Chẳng hạn, tỉnh chủ nhà có thể chi trả
chi phí cho thuê hội trường, ăn trưa
cho đại biểu, còn các tỉnh khác tham
gia tự chi trả chi phí đi lại. Hiện nay
có một số dự án của các tổ chức phi
chính phủ và các nhà tài trợ như
USAID, GIZ, EU, ADB, WWF đang rất
quan tâm về CTDVMTR, tỉnh chủ nhà
có thể tiếp cận các nhà tài trợ này để
tìm kiếm nguồn hỗ trợ cụ thể. Nếu
tỉnh chủ nhà nằm trong vùng dự án
của các tổ chức này cơ hội tìm kiếm
nguồn hỗ trợ sẽ cao hơn. Ngoài ra tỉnh
chủ nhà có thể kết nối với các nhà tài trợ
qua Quỹ BV & PTR Việt Nam hoặc tìm kiếm
thêm thông tin từ chính văn phòng của các
nhà tài trợ.
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Bước2. Lựa chọn thành phần tham gia
Xác định thành phần tham gia vào COP phụ thuộc
vào mục tiêu của COP. Ví dụ nếu mục tiêu là để
học hỏi kinh nghiệm từ những người cung cấp
DVMTR thì thành phần tham gia có thể bao gồm
chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận
khoán hoặc COP có thể chỉ gồm các nhà hoạch
định chính sách nếu mục đích chỉ là chia sẻ
kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách
CTDVMTR giữa các nhà hoạch định chính sách.
Tuy nhiên, COP sẽ hiệu quả hơn nếu tất cả các
bên liên quan từ những người cung cấp DVMTR
(BQLR, hộ gia đình, xã) tới những bên mua DVMTR
(từ nhà máy thủy điện, công ty nước sạch, công ty
du lịch….) và những bên trung gian như Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm
lâm. Các thành phần tham gia càng đa dạng thì càng có
nhiều phản hồi và giải pháp đưa ra cho các thách thức, khó
khăn trong việc thực hiện chính sách CTDVMTR.
Số lượng người tham gia vào sự kiện COP cũng phụ thuộc vào ngân sách hiện có.
Nếu có nhiều tiền thì việc tụ họp tại COP có thể làm theo vùng (như khu vực phía
Bắc, COP cho Miền Trung, COP cho các tỉnh miền Nam) với các thành viên đến từ
nhiều tỉnh khác nhau, nếu ngân sách hạn chế thì có thể tổ chức cuộc gặp mặt ở
COP trong 1 tỉnh với các thành viên đến từ cấp tỉnh, huyện xã.

Xin ghi nhớ rằng COP
không có nghĩa là phải gặp mặt trực tiếp mà
giữ liên lạc với nhau qua emails, điện thoại, skype,
facebook hay trang web cũng là COP, miễn là việc giữ
liên lạc đó các bên giúp nhau thực hiện tốt hơn chính
sách, giúp nhau tháo gỡ những vướng mắc trong
quá trình thực hiện.
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Bước 3. Xác định vai trò của thành viên tham gia COP

Chủ nhà
Người này có thể là đại diện của một tỉnh/ huyện hay xã nơi
diễn ra sự kiện gặp mặt COP. Người này sẽ kết nối điều phối
viên COP với các cộng đồng, người hưởng lợi và xác định các
trưởng nhóm.

Chủ trì
Đây là người đại diện cho cấp cao hơn như cấp tỉnh (nếu làm
COP ở cấp huyện) cấp trung ương như VNFF (nếu làm COP cấp
vùng). Người này sẽ là người ban hành giấy mới. Đôi khi người
chủ trì cũng chính là chủ nhà điều này tùy thuộc vào quy mô
của COP.
Điều phối viên (thực hiện điều phối TRƯỚC ngày diễn ra buổi
gặp COP)
Người này sẽ giúp kết nối với cộng đồng, tổ chức sự kiện và tổ
chức buổi gặp gỡ của thành viên COP. Người điều phối cũng sẽ
chủ động tổ chức các cuộc họp nhỏ khác nhau với những người
lãnh đạo cấp cao, nhà tài trợ (nếu có) để chuẩn bị cho COP, xác
định các thành viên tham gia để gửi giấy mới và cùng xây dựng
nội dung cuộc gặp mặt của COP.
Cán bộ thúc đẩy (thực hiện điều phối TRONG buổi gặp COP)
Cán bộ thúc đẩy điều phối sẽ giúp hướng dẫn các hoạt động
trong COP, giúp làm cho các thành viên năng động hơn và hăng
hái tham gia vào COP thông qua các trò chơi các hoạt động phá
băng hay là người hướng dẫn trong các phiên thảo luận toàn
thể. Có thể có hơn một người làm cán bộ thúc đẩy cho một sự
kiện của COP (xem thêm phần dưới về các hoạt động của điều
phối viên). Cán bộ thúc đẩy có thể là người xác định các chủ đề
cho một nhóm COP để chú trọng và hướng các thành viên COP
theo một chương trình nhằm mục đích học hỏi. Người này sẽ là
trung tâm đóng vai trò quan trọng trong mỗi sự kiện của COP.
Đôi khi người điều phối viên cũng chính là cán bộ thúc đẩy.
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Người hỗ trợ hậu cần
Người này sẽ hỗ trợ điều phối viên chuẩn bị về mặt hậu cần
cho COP từ việc sắp xếp phương tiện cho đại biểu, chuẩn bị và
trang trí hội trường (xem phần dưới), đặt phòng và cho đại biểu
đăng ký, in ấn, thu thập tài liệu sẽ sử dụng trong COP và chuẩn
bị tên nếu cần…
Trưởng nhóm
Các trưởng nhóm có thể được lựa chọn từ trước bởi “chủ nhà”.
Các thành viên này cần là người có khả năng chỉ đạo nhóm, và
là người sẽ tham gia vào các phiên thảo luận nhóm hay thảo
luận mở về các chủ đề của CTDVMTR. Kiến thức và kinh nghiệm
của các thành viên cũng như niềm đam mê của họ với việc thực
hiện chính sách mong muốn làm cho việc thực hiện chính sách
được hiệu quả, tiến triển tốt và hướng tới việc thực hiện thành
công sẽ giúp đảm bảo cho việc đạt được mục tiêu là bảo vệ môi
trường và tăng phúc lợi xã hội.
Các trưởng nhóm có thể được hướng dẫn trước về vai trò và
công việc họ cần làm trước khi COP diễn ra.
Thư ký (người ghi chép)
Người này chịu trách nhiệm ghi chép hoặc tổng hợp các nội
dung thảo luận nhóm trong sự kiện COP. Người này sẽ là người
viết báo cáo tổng hợp, chia sẻ các ghi chép cho các thành viên
sau buổi COP.
Người theo dõi thời gian
Người này có thể là người điều phối viên hoặc là thúc đẩy viên
chịu trách nhiệm đảm bảo cho các phần thực hiện trong đúng
khung thời gian đã định.
Các thành viên còn lại
Những người này sẽ tham gia như các thành viên chủ chốt,
tham dự các buổi họp và tham gia vào các diễn đàn của COP.
Họ là những người chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và giúp đưa
ra các giải pháp cho các vấn đề sẽ được xác định bởi các thành
viên.
Tùy thuộc vào quy mô của COP và các hoạt động mà hoạt náo viên có thể xác
định cần có bao nhiêu người có các vai trò nào trong COP. COP càng nhỏ thì càng
ít người có các vai trò nêu trên và càng ít phức tạp hơn.
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Bước 4. Chuẩn bị địa điểm
Các buổi gặp mặt trực tiếp của COP ban đầu là cần thiết khi tiến hành xây dựng
và nuôi dưỡng các hoạt động COP tuy nhiên đó không phải là bắt buộc nhưng
dần thì những cuộc gặp mặt thế này sẽ ít đi khi thời gian trôi đi và mọi người sẽ
có xu hướng liên lạc với nhau theo các cách thức hiệu quả và ít chi phí hơn. Với
những các cuộc gặp mặt trực tiếp thì địa điểm và phòng họp là yếu tố quan trọng
đóng góp đến sự thành công của COP. Một nơi đủ rộng để để mọi người tham
gia có chỗ đi lại trong phòng và để tạo ra các khoảng trống gần gũi khuyến khích
mọi người trao đổi và chia sẻ, giúp đỡ nhau và là một nơi mọi người cảm thấy
thoải mái khi tham dự.
Kinh nghiệm tổ chức cho thấy rằng địa điểm tổ chức COP nếu được trang trí với
các hình ảnh, hoa và các biển “chào mừng” ở lối vào sẽ làm mọi người tham gia
thấy gần gũi hơn. Bên tổ chức cũng nên xem xét các yếu tố sau:
1. Không gian hội trường: Hội trường nên đủ lớn không chỉ cần đủ cho các
thành viên mà cũng cần cho các hoạt động khác trong COP như các trò chơi
nhóm. Nên có không gian cho các nhóm cũng như không gian để chia nhóm
thảo luận.

2. Trang trí hội trường: Có thể sử
dụng ảnh hoạt động liên quan
đến CTDVMTR, hoặc hoạt động
bảo vệ rừng, hoạt động giám sát
đánh giá được thực hiện ở các
tỉnh khác nhau. Có thể sử dụng
giấy decal hình rừng, hoa, lá,
loài vật để dán trang trí cho hội
trường họp. Có thể có thêm hoa
quả bánh kẹo, đồ uống trong
suốt thời gian họp mặt để tăng
tính thân thiện và tạo điều kiện
cho các đại biểu trao đổi làm
quen với nhau.
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3. Địa điểm tổ chức: Địa điểm có
thể tổ chức ở trong nhà hay
ngoài trời hoặc cả trong nhà và
ngoài trời. Trường hợp tổ chức
ở cả trong nhà và ngoài trời thì
khi thảo luận nhóm có thể xếp
các nhóm thảo luận ngoài trời
còn phiên thảo luận thì tổ chức
trong nhà. Bàn thảo luận nhóm
có thể thu xếp ở ngoài vườn gần
hội trường chính, hoặc ở quán
cà phê gần đó miễn là các đại
biểu cảm thấy thoải mái với khu
vực đó và có thể tập trung vào
thảo luận.
4. Bàn sử dụng cho thảo luận nhóm: Sử dụng bàn tròn hoặc bàn vuông miễn
là bàn đủ chỗ cho 5 đến 10 người/nhóm. Bàn có thể được sắp xếp theo các
nhóm riêng (mỗi nhóm 1 bàn ở 1 góc phòng họp, có ghế xếp xung quanh).
Có thể dùng giấy A0 trải trên bàn và bút màu để đại biểu có thể viết bất
kỳ những gì họ muốn lên giấy. Đôi khi những gì họ viết lên tờ giấy đó lại là
những ý tưởng tốt cho việc thảo luận trong COP. Mỗi bàn nên chỉ đủ cho tối
đa 10 người để đảm bảo tất cả thành viên nhóm có cơ hội chia sẻ ý tưởng
của họ trong quá trình thảo luận.
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Văn phòng phẩm hỗ trợ: Ngoài hệ thống âm thanh, giấy trắng A0 khi tổ chức
COP có thể cần thêm các văn phòng phẩm sau (mua tại các cửa hàng văn phòng
phẩm) (Xem thêm Bảng liệt kê những mục cần kiểm tra)

Bảng nhỏ gắn giấy (Flip chart): Mọi người
có thể viết trên bảng đó hoặc gắn giấy A0
để viết nội dung thảo luận hoặc gắn giấy
đã có kết quả thảo luận. Bảng này có thể
cung cấp bởi khách sạn nơi tổ chức COP.
Nếu không có bảng nhỏ này có thể sử
dụng giấy A0 gắn lên tường.

Băng dính giấy: Để dính các tờ giấy
bìa màu lên giấy A0 khi thảo luận
nhóm hoặc thảo luận toàn thể,
hoặc giấy A0 lên tường

Bút màu: Dùng để viết/vẽ các ý tưởng
thảo luận trên giấy A0

Decal màu: Dùng để đánh dấu thứ
tự các thách thức ưu tiên, hoặc
đánh dấu các nhóm khác nhau
(dán vào áo thành viên nhóm, mỗi
nhóm 1 màu)

Giấy bìa màu khổ nhỏ khoặc A6: Dùng
để ghi các nội dung thảo luận

Kéo: Dùng để cắt giấy màu, decal
màu, hoặc cắt giấy cho các trò chơi
nhóm
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•

Sắp xếp, trang trí phòng một cách thận thiện

•

Có thể có bàn nhỏ trong một không gian rộng nhưng cần đảm bảo rằng các
bàn này cần nối kết với nhau trong một tổng thể chung

•

Sử dụng nghệ thuật, và sản phẩm màu xanh

•

Không cần thiết tổ chức COP trong một khách sạn đẹp, đôi khi COP có thể tổ
chức dưới một bóng cây giúp COP có tính thân thiện hơn

Bước 5. Phát hành giấy mời và chuẩn bị chương trình
Bên chủ trì là tỉnh chủ nhà hoặc VNFF có thể là người ban hành giấy mời. Đôi khi
với các cấp khác thì giấy mời có thể do UBND huyện ban hành. Nội dung của giấy
mời sẽ bao gồm 1 chương trình đơn giản gồm các thông tin sau (Xem ví dụ mẫu
chương trình COP tại cuối sách):
Thông tin chung: Ngày và địa điểm tổ chức COP
Thời gian:
Khung thời
gian cho
mỗi hoạt
động chính

Hoạt động: Các hoạt động chính trong COP: (1)
họp trù bị với các trưởng nhóm, cán bộ thúc
đẩy, (2) lời chào mừng của tỉnh chủ nhà/VNFF,
(3) xác định vấn đề /thách thức cần giải quyết
trong lần gặp này (4) thảo luận nhóm1, (5) báo
cáo kết quả thảo luận nhóm (6) hoạt động phá
băng, (7) đóng kịch (nếu có), (8) đi thực địa2
(nếu có), (9) các hoạt động khác3, (10) phiên
toàn thể (11) xác định các hoạt động tiếp theo

Người chịu
trách nhiệm
chính: Người
hướng dẫn
chính cho
mỗi hoạt
động chính
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1 Chủ đề thảo luận sẽ được xác định bởi đại biểu trong quá trình thực hiện COP
2 Nhu cầu đi thực địa nên được xem xét cẩn thận đặc biệt là thời gian cần có để tổ chức. Nếu được thực
hiện, việc đi thực địa cần tổ chức cẩn thận để đảm bảo rằng việc học hỏi sẽ được đưa ra trong chuyến
đi thực địa, và địa điểm thực địa sẽ giúp cho đại biểu thảo luận sâu hơn về giải pháp
3 Các hoạt động khác được xác định bởi cán bộ thúc đẩy, người tổ chức và phụ thuộc vào tính sáng tạo
của họ.
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Trong ngày tổ chức COP
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4. TRONG NGÀY TỔ CHỨC COP
Khai mạc ngày đầu của COP, chủ nhà hay điều phối viên nên có phát biểu chào
mừng đại biểu, rồi cho đại biểu tham gia một số hoạt động giải trí và mời đại biểu
về ghế ngồi. Khi các đại biểu đã ổn định chỗ ngồi, ban tổ chức có thể giới thiệu
về mục đích của COP, và các thông thin hậu cần. Cũng cần cho đại biểu biết rằng
trong thời gian diễn ra COP họ sẽ di chuyển rất nhiều giữa các bàn và có thể họ
được yêu cầu di chuyển ngay cả khi họ đang trao đổi cũng như trong cuộc sống
đôi khi phải dừng làm một việc gì đó để làm việc khác. Các hoạt động chính trong
COP có thể gồm (không xếp theo thứ tự thực hiện):
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Hoạt động 1: Họp trù bị
Cuộc họp này như một cuộc “tổng duyệt” cho cán bộ thúc đẩy, người hỗ trợ hậu
cần, trưởng nhóm. Là nơi để hướng dẫn và trình bày về ý tưởng sẽ tổ chức COP
như thế nào, các hoạt động sẽ thực hiện và khung thời gian trong từng hoạt
động. Cuộc họp này diễn ra trong khoảng thời gian từ một đến hai tiếng với các
trưởng nhóm trong đó nêu rõ vai trò của họ và hướng dẫn họ dẫn dắt thảo luận
nhóm. Cuộc họp này có thể coi như một khóa tập huấn ngắn và có thể diễn ra ở
quán cà phê hay ở nơi có môi trường mở và thân thiện thoải mái. Từ cuộc họp/
khóa tập huấn này điều phối viên cũng có thể có thêm góp ý từ các thành viên
nhóm về khung thời gian để cải thiện chương trình cho từng phần hoạt động.

Hoạt động 2: Họp rút kinh nghiệm
Vì trong COP không có một chương trình cụ thể nào, cuối ngày thứ nhất, trưởng
nhóm, điều phối và cán bộ thúc đẩy sẽ họp và thảo luận rút kinh nghiệm cho
ngày đầu gồm những gì đã làm tốt, những gì chưa tốt cần cải thiện để giúp đại
biểu tham gia hăng hái đóng góp trong COP hơn và có thể sửa agenda của ngày
thứ 2 cho phù hợp. Cuộc họp tổng kết này sẽ giúp cán bộ thúc đẩy cải thiện
chương trình và loại bỏ những thời gian nhàm chán trong COP và cũng giúp cho
việc quản lý thời gian được hiệu quả hơn trong ngày tiếp theo.

Hoạt động 3: Làm quen với nhau
Sử dụng các trò chơi khác nhau để cho đại biểu làm quen với nhau thay vì sử
dụng cách truyền thống là mỗi đại biểu tự đứng lên giới thiệu về minh (Xem Hộp
công cụ phần cuối sách về các trò chơi làm quen)

Hoạt động 4: Xác định chủ đề của COP
Mỗi một lần gặp gỡ của COP, mọi người có thể nói về các chủ đề
khác nhau chẳng hạn những thành công, hoặc các ý tưởng thực
hiện táo bạo mặc dù các thách thức và các vấn đề có thể là các
chủ đề để thành viên cộng đồng cùng giúp nhau làm tốt hơn
nhưng đó không phải là tất cả. Việc xác định chủ đề phụ
thuộc vào thành viên cộng đồng, phụ thuộc vào việc họ
Mỗi
muốn chia sẻ gì.
Với trường hợp các thành viên muốn trao đổi về thách
thức, cán bộ thúc đẩy dựa vào khung thời gian dành cho
hoạt động này để xác định xem bao nhiêu thách thức sẽ
được ưu tiên thảo luận trong COP lần này. Theo kinh nghiệm
thì mỗi cuộc gặp COP chỉ có thể thảo luận tối đa 3 thách thức,
đôi khi chỉ có thời gian thảo luận 2 thách thức chính đặc biệt nếu
đại biểu muốn dành thời gian nhiều hơn cho các thách thức này.
Cán bộ thúc đẩy nên linh hoạt và đáp ứng yêu cầu của đại biểu.

một cộng đồng
sẽ tự chọn
các vấn đề mà
họ muốn thảo luận

Phương pháp:
•

Đại biểu chia nhóm ngẫu nhiên.

•

Mỗi nhóm có 30 phút nói về việc họ thực hiện PFES và những thách thức họ
đang phải đối mặt

•

Mỗi nhóm đưa ra nhiều nhất năm thách thức ưu tiên nhiều nhất
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•

Sử dụng giấy màu hoặc giấy thường viết
các thách thức. Mỗi thách thức viết vào
một tờ giấy.

Ở bước này các đại biểu không thảo luận về
các giải pháp mà chỉ thảo luận về các thách
thức. Làm theo cách này cán bộ thúc đẩy có
thể giúp lựa chọn và thu gọn các thách thức
của các nhóm mà có quan tâm nhiều nhất.

Câu hỏi cho đại biểu: Các thá

thức chính mà địa phương bạn

phải đối mặt khi thực thi chính

CTDVMTR là gì? Liệt

5 thách thức chính

ch

đang
sách

kê tối đa

Hoạt động 5: Sắp xếp các chủ đề
ưu tiên
Cán bộ thúc đẩy khi nhận được các chủ đề
từ các nhóm sẽ phân loại các chủ đề này
thành các nhóm nhỏ có nội dung tương tự
nhau rồi viết lên giấy A0, hoặc dính giấy màu
lên giấy A0.
Các đại biểu sau đó được yêu cầu “bỏ phiếu”
cho ba chủ đề quan trọng nhất. Cách bỏ
phiếu có thể bằng giơ tay, hoặc dùng giấy
màu dính vào chủ đề minh lựa chọn (mỗi
người dính 3 mẩu giấy màu cho 3 chủ đề),
hoặc dùng bút vạch vào các chủ đề minh
muốn chọn.
Cán bộ thúc đẩy sau đó sẽ đếm số “phiếu
bầu”, và 3 chủ đề có nhiều phiếu bầu nhất sẽ
được lựa chọn. Ví dụ của một cách lựa chọn
các chủ đề của một COP trước đây:

Hoạt động 6: Chia nhóm
Kinh nghiệm cho thấy mỗi một nhóm không quá 10 người để mỗi thành viên có
thể có cơ hội đưa ra ý kiến. Có rất nhiều cách để chia nhóm:
•

Cách 1: Cán bộ thúc đẩy có thể dùng danh sách đăng ký đại biểu để xếp
nhóm. Theo cách này cán bộ thúc đẩy có thể chắc chắn rằng mỗi nhóm đều
có đại diện đến từ các cấp, thành phần khác nhau.

•

Cách 2: Chọn ngẫu nhiên, đếm từ 1-5 (nếu muốn chia thành 5 nhóm). Ai ở số
nào sẽ vào nhóm đó.

•

Cách 3: chia nhóm theo thành phần các bên liên quan. Ví dụ các nhà máy
thủy điện vào 1 nhóm, nhóm đại diện cộng đồng dân cư cung cấp dịch vụ
vào một nhóm.

•

Cách 4: cho 4-5 loại kẹo vào một túi. Mỗi một đại biểu được bốc 1 cái kẹo, ai
có kẹo giống nhau sẽ vào một nhóm.
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Hoạt động 7: Thảo luận nhóm
Sau khi các đại biểu chia nhóm (mỗi nhóm
có thể được gán 1 số đại diện cho nhóm
đó), trưởng nhóm sẽ yêu cầu thành viên
nhóm tìm đúng bàn của minh. Từ đó
trưởng nhóm sẽ dẫn dắt nhóm thảo luận
về chủ đề đầu tiên. Trong COP, mọi thành
viên nên càng sáng tạo càng tốt và cần
năng động tìm cách làm cho thành viên
nhóm đóng góp nhiều hơn. Có rất nhiều
cách để khuyến khích thành viên nhóm
tham gia tích cực thảo luận, ví dụ:
Cách 1: Sau vòng 1 thảo luận, nhóm sẽ chuyển sang bàn khác và thảo luận về
cùng một chủ để nhưng là thảo luận lần 2 hay lần 3. Tuy nhiên theo kinh nghiệm
của các COP trước đây các đại biểu mong muốn chỉ thảo luận 2 vòng, trong
trường hợp này trưởng nhóm cần đảm bảo vòng thảo luận thứ 2 phải đạt được
hiệu quả cao. Cách xoay vòng thảo luận như sau:
•

Khi xoay vòng chuyển bàn, trưởng nhóm vẫn ngồi ở vị trí bàn cũ (chẳng hạn
nhóm 1 ở bàn 1, sẽ chuyển sang bàn số 2 của nhóm 2, nhóm 2 sẽ chuyển
sang bàn số 3…)

•

Một người bấm giờ sẽ đảm bảo mỗi vòng thảo luận diễn ra trong 20 phút, 5
phút để di chuyển sang bàn khác.

•

Đầu tiên cần sàng lọc và xác định các yếu tố đằng sau vấn đề, xác định yếu
tố chính (có thể việc xác định này sẽ cần cả thời gian của vòng thảo luận thứ
nhất)

•

Vòng thứ 2 sẽ thảo luận về giải pháp của các vấn đề (kết quả này sẽ được
dùng để chia sẻ với các nhóm khác)

•

Ghi chép các ý chính lên bảng hoặc giấy A0. Khuyến khích các thành viên
nhóm ghi ra bất kỳ ý nghĩ, ý tưởng, các chuyện vặt nào lên tờ giấy trải bàn
để không bị quên khi thảo luận. Trưởng nhóm có thể đề cập đến yếu tố này
trước khi bắt đầu thảo luận

•

Trước khi bắt đầu thảo luận vòng 2, trưởng nhóm sẽ dành từ 3 đến 5 phút để
tóm tắt lại nội dung đã được nhóm trước thảo luận và thống nhất.

•

Ý tưởng là xây dựng các khái niệm ý tưởng từ các thảo luận trước đó và thảo
luận tiếp theo sẽ tập trung sâu hơn.

Cách 2: Đưa ra các chủ đề thảo luận thông qua việc đóng kịch
Mỗi thách thức hay chủ đề có thể được phản ảnh qua một vở kịch. Cán bộ thúc
đẩy có thể cần đưa ra các ý tưởng ban đầu cho một vở kịch và hướng dẫn mỗi
nhóm, nhưng các vai trong vở kịch nên linh hoạt và không giới hạn số người để
các thành viên nhóm có thể tự thảo luận và đưa ra kịch bản phù hợp.
Mỗi nhóm có 30 phút để thảo luận về tình huống và phân vai cũng như xây dựng
lời thoại. Nhóm cũng có 10 phút để diễn. Sau mỗi một vở diễn các nhóm sẽ có
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30 phút thảo luận về giải pháp cho các thách thức hoặc tình huống được đưa ra
trong vở kịch. Các cán bộ thúc đẩy cũng có thể chuẩn bị các phần qua cho các
vở kịch hay nhất.
Trong trường hợp số lượng người trong cộng đồng tham gia lớn, việc đóng kịch
có thể giao cho 1 số nhóm để tránh tình trạng quá nhiều nhóm đóng kịch làm
mất thời gian và làm người nghe thấy nhàm. Vì vậy nên chuẩn bị một số hoạt
động nhóm cho các nhóm không được giao đóng kịch.
Ví dụ về ý tưởng của một vở kịch để phát cho một nhóm
Tình huống: Mức chi trả
quá thấp
Viễn cảnh: Nhiều thành
viên cộng đồng không
muốn tham gia chính sách
CTDVMTR vì họ thấy có
lợi hơn khi chuyển đổi đât
rừng sang đất nông nghiệp.
Tình huống: Cán bộ Quỹ
BV&PTR và trưởng thôn
đang cố gắng thuyết phục
các hộ gia đình ký hợp đồng
CTDVMTR để bảo vệ rừng.
Hãy đóng một vở kịch về
đối thoại giữa cán bộ Quỹ, trưởng thôn và hộ gia đình trong đó họ giúp hộ gia
đình nhận ra được giá trị của rừng với sinh kế của họ và giúp họ có thêm tiền từ
chính sách CTDVMTR.

Hoạt động 8: Báo cáo ngày tiếp theo
Kết thúc ngày thứ nhất, cán bộ thúc đẩy lựa chọn một số người sẽ là người tóm
tắt nội dung của ngày đầu vào buổi sáng hôm sau. Cách tóm tắt không nên viết
ra giấy và đọc mà nên sử dụng các hoạt động/trò chơi sáng tạo để thu hút sự chú
ý của các đại biểu, ví dụ một vài ý tưởng:
•

Gợi ý cách lựa chọn người sẽ tóm tắt cho ngày hôm sau:
‣‣ Ý tưởng 1: Cán bộ thúc đẩy sử dụng một quả bóng và quay lưng vào các đại
biểu, ném bóng về phía các đại biểu, quả bóng rơi vào ai người đó sẽ báo
cáo. Mỗi lần báo csao cần khoảng 3-4 người.
‣‣ Ý tưởng 2: Mỗi nhóm cần hát 1 bài hát có 1 từ về 1 chủ đề (ví dụ có từ
“rừng”), nhóm hát sau không được hát trùng bài với nhóm hát trước, nhóm
nào mà không hát được thì sẽ phải báo cáo cho ngày hôm sau.

•

Gợi ý về cách báo cáo: Đóng kịch: Cán bộ thúc đẩy có thể hướng dẫn các
báo cáo viên tham gia một vở kịch trong đó nội dung phản ánh nội dung của
ngày đầu. Vở kịch có thể bắt chước một chương trình như chương trình “Dân
hỏi Bộ Trưởng trả lời” hoặc đóng như một nhà báo phỏng vấn người dân/
nhà máy về việc thực hiện chính sách CTDVMTR.
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Hoạt động 9: Phiên toàn thể
Phiên toàn thể được thực hiện cho các hoạt động sau:
Giới thiệu và phản hồi kết quả thảo luận nhóm
Sử dụng giấy A0 và đại diện mỗi nhóm sẽ lên trình bày kết quả thảo luận nhóm.
Các nhóm khác sẽ đặt câu hỏi và nhóm trình bày sẽ trả lời.
Thảo luận thêm các chủ đề khác ngoài 3 chủ đề ưu tiên:
Thông thường mỗi một lần làm COP chỉ có đủ thời gian cho thảo luận sâu về 03
chủ đề, tuy nhiên nếu đại biểu muốn thảo luận thêm về các chủ đề khác thì cán
bộ thúc đẩy có thể sử dụng thời gian trong phiên thảo luận toàn thể để thảo luận
về các chủ đề này.
Thảo luận về các bước tiếp theo:
Quan trọng nhất là làm sao để các thành viên cộng đồng vẫn duy trì mối liên lạc
kể cả khi không gặp mặt trực tiếp. Vì vậy cần có phần thảo luận để các thành
viên đưa ra các ý tưởng giải pháp giúp họ vẫn liên lạc với nhau và cùng hỗ trợ
nhau kể cả khi mỗi người quay về địa phương của minh.Cán bộ thúc đẩy, cán bộ
điều phối hay người chủ trì COP có thể điều hành phiên này. Tuy nhiên ban tổ
chức nên chỉ định rõ ai sẽ điều hành phiên toàn thể trước khi diễn ra COP. Chẳng
hạn như các COP trước đây, ông Lượng của Quỹ BV&PTR VN sẽ là người điều
hành phiên toàn thể còn các hoạt động khác do cán bộ thúc đẩy của dự án VFD
thực hiện.
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Hoạt động 10: Hoạt động “phá
băng”
Đây là các hoạt động nhóm giữa các
phiên nhằm tạo thêm cơ hội cho đại
biểu quen biết nhau. Có rất nhiều
hoạt động phá băng mà cán bộ tổ
chức COP có thể tham khảo tại Hộp
công cụ số 1 và 2. Hoạt động phá
băng có thể sử dụng ngay đầu COP
để giúp cho các đại biểu làm quen
với nhau hoặc giữa các phiên thảo
luận về các chủ đề.

Hoạt động 11: Đi thực địa (không bắt buộc)
Một chuyến thực địa nên được tổ chức nếu:
•

Những người thực hiện chính sách PFES ở dưới điểm đó có kinh nghiệm hữu
ích và có thể dùng làm một ví dụ cụ thể của việc đưa ra các giải pháp cho các
thách thức, hoặc;

•

Cộng đồng địa phương đó đã xây dựng một cách thực hiện chính sách tiêu
biểu sáng tạo hoặc;

•

Cộng đồng đó đang gặp những khó khăn và họ chưa có giải pháp nào cụ
thể mà việc gặp những người tham gia COP có thể giúp họ tìm ra được giải
pháp và;

•

Địa điểm đó gần nơi tổ chức COP sẽ tiết kiệm được thời gian cho đại biểu và;

•

Có ngân sách để tổ chức đi thực địa.

Các nhiệm vụ chính và câu hỏi trả lời để quyết định có tổ chức đi thực địa hay
không:
Nhiệm vụ 1: Xác định nhu cầu cho chuyến đi thực địa
•

Liệu cộng đồng đó có thể có một bài học kinh nghiệm tốt cho những người
tham gia trong COP?

•

Liệu cộng đồng đó có khó khăn trong việc thực hiện chính sách mà những
người tham gia COP có thể giúp đỡ?

•

Liệu các thành viên COP sẵn lòng đi thực địa? (đôi khi thành viên sẽ thích đi
hơn nếu nơi đó có điểm tham quan du lịch)

Nhiệm vụ 2: Xác định địa điểm
•

Liệu địa điểm đó có gần nơi diễn ra COP và có dễ tiếp cận không?

•

Liệu chi phí tổ chức đi đến đó có hợp lý không?
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Nhiệm vụ 3: Xác định người liên lạc chính tại địa phương đó
•

Liệu có ai làm đầu mối tại địa phương hay huyện giúp sắp xếp các cuộc gặp
không?

Nhiệm vu 4: Chuẩn bị cho chuyến đi
•

Từ nơi họp COP đến chỗ đó bao xa?

•

Cần bao nhiêu xe ô tô chở đại biểu?

•

Chuyến đi sẽ hết bao lâu?

•

Mục đích của chuyến đi là gì?

•

Xây dựng chương trình cho chuyến đi thực địa (thời gian xuất phát, xác định
đại diện của cộng đồng người sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên
COP, các hoạt động hiện trường khác như thăm vùng rừng nhận tiền chi
trả….)

•

Ai sẽ là người viết tổng hợp nội dung trao đổi trong chuyến đi thực địa?

•

Ai sẽ là người phát biểu mở màn và kết thúc tại buổi đi thực địa?

•

Liệu có bài tập nào cho đại biểu trong thời gian thực địa không?

•

Có cần chia đại biểu thành các nhóm nhỏ để gặp gỡ cộng đồng không?

Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 29

Kỹ năng thúc đẩy - làm thế nào
để mọi người có thể tham gia
vào các cuộc thảo luận
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5. KỸ NĂNG THÚC ĐẨY - LÀM THẾ NÀO
ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THAM GIA
VÀO CÁC CUỘC THẢO LUẬN
Những kỹ năng này không chỉ cán bộ thúc đẩy, cán bộ điều phối mà cũng cần
cho các trưởng nhóm tham gia trong COP. Những người mà chỉ chú trọng vào sự
tham gia của một cá nhân sẽ dẫn đến việc chú trọng quá mức vào cái tôi. Trưởng
nhóm nên chú trọng vào sự đóng góp tạo ra thêm các mối quan hệ giữa “tôi”
và “chúng ta”. Xin nhớ rằng mục đích của COP không phải là chỉ trích mà là
đóng góp. Trưởng nhóm hay cán bộ thúc đẩy cần chú trọng vào sự đóng góp
của tất cả mọi người chứ không chỉ mỗi việc bắt mỗi người nói.
Trưởng nhóm nên tạo ra cơ hội để mọi người chủ động đóng góp ý kiến, có thể
cho họ thêm trách nhiệm để họ tạo ra sự khác biệt khi trưởng nhóm yêu cầu họ
tham gia ý kiến. Trưởng nhóm nên làm cho thành viên trong nhóm thấy thoải
mái khi phát biểu và đóng góp ý kiến, và phải đảm bảo rằng khi thành viên phát
biểu thì sẽ có người lắng nghe, qua đó những người khác có thể thấy được các
mẫu hình, và có người có thể thấy được toàn cảnh của vấn đề. Có thể một người
chỉ nói được một hoặc hai câu nhưng có thể một hoặc hai câu đó lại giúp đưa ra
nhiều ý tưởng. (Xem thêm Hộp công cụ 3 &4).

Trân trọng và khuyến khích sự dóng góp của từng
người sẽ có tính thuyết phục hơn là chỉ chú trọng vào
sự đóng góp hay thể hiện quyền lực của mỗi cá nhân
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Các hoạt động tiếp theo
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6. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Thành công của COP là làm thế nào để các thành viên sẽ vẫn giữ liên lạc và
giúp nhau vượt qua các khó khăn và chia sẻ bài học thành công trong việc
thực hiện chính sách kể cả khi sau khi gặp nhau ở COP.
COP có thể diễn ra ở nhiều cấp khác nhau và ở nhiều dạng khác nhau chẳng hạn
như qua danh sách các emails, nhóm trên facebook, vv…v.. nhưng để giúp thực
hiện tốt hơn PFES ở Việt Nam, COP ở cấp cao hơn (như cấp tỉnh) có thể giúp xác
định các hoạt động tiếp theo cho cấp thấp hơn căn cứ vào ngân sách có sẵn, thời
gian và địa điểm. Mặc dầu sẽ rất khó để có sự cam kết ngay lập tức về nguồn tài
trợ cho COP tiếp theo nhưng đã là thành công khi các thành viên đưa ra được
các hoạt động dự kiến tiếp theo sau khi về địa phương (Xem thêm Hộp công cụ 5
đến 9). Một số hoạt động tiếp theo có thể gồm:

• Chia sẻ biên bản cuộc gặp gỡ COP với các thành viên
• Chia sẻ các thông tin của các thành viên (Hộp công cụ 8)
• Thành lập danh sách các email hay nhóm xã hội
• Khuyến khích các thành viên liên lạc qua điện thoại
• Mời một số thành viên tham gia các sự kiện của các tỉnh bạn
• Gặp mặt ở các nhóm nhỏ hơn hàng quý hoặc hàng tháng
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Danh sách các
công việc cần thực hiện
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Danh sách 1 – Tổ chức 1 hoạt động COP sống động

ooXác định ai sẽ là người tổ chức, người hỗ trợ, các trưởng nhóm và những
người tham gia

ooXác định ngày, thời gian, và khoảng thời gian phù hợp nhất cho buổi hội thảo
ooXác định ai là người tham gia, số lượng người tham gia
ooXác định địa điểm họp phù hợp (chú ý các hướng dẫn) Xem Công cụ 2
ooSắp xếp phòng họp (Xem công cụ 2 về sự cần thiết và chất lượng mong
muốn)

ooMời người tham gia
ooLập chương trình họp
ooTạo và thu thập tài liệu
ooSắp xếp phương tiện đi lại nếu cần thiết
ooKiểm tra địa điểm họp về vị trí chỗ ngồi, âm thanh, bữa ăn, chi phí, …
ooChuẩn bị thanh toán
ooCân nhắc các chi phí phát sinh nếu có vấn đề xảy ra ngoài ý
ooCân nhắc các thủ tục chăm sóc sức khỏe nếu có nhu cầu
ooXác định địa điểm đi thực địa (nếu có)
Danh sách 2 – Chuẩn bị địa điểm họp

ooPhòng hoặc các phòng có cách âm tốt
ooCó hệ thống hỗ trợ âm thanh và video tốt. Màn hình và hệ thống âm thanh
phải phù hợp với kích thước của phòng

ooTiếng ồn xung quanh ở mức thấp
ooĐịa điểm phù hợp để sắp xếp bàn theo hình bàn Café
ooNơi để những người tham gia dùng bữa chung với nhau
ooCó không gian tốt để gặp gỡ trao đổi và giao lưu thân mật
ooDễ dàng sắp xếp nơi nghỉ ngơi trong ngân sách cho phép
ooDễ tìm
ooGiá phải chăng
ooNơi nghỉ ngơi cùng địa điểm nếu khả thi
ooCó chỗ để treo áp phích/ trang trí
ooĐiều hòa hoặc quạt để giảm nhiệt độ vào mùa hè

Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 35

Danh sách 3 – Chuẩn bị văn phòng phẩm

ooBảng kẹp giấy
ooBút viết cho đại biểu
ooGiấy A0
ooBút nhớ
ooGiấy màu
ooGiấy nhớ
ooKéo
ooDập ghim
ooTài liệu phát cho đại biểu (Các tài liệu về COP và các hoạt động nhóm)
ooMáy in (in kịch bản/ câu hỏi để thảo luận sau khi đã xác định được các thách
thức) (tùy chọn)

ooBăng dính giấy
ooBăng dính (các kích cỡ khác nhau)
ooGiấy dính trang trí (tùy chọn)
ooGiấy trắng (để in, chơi trò chơi, …)
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Hộp công cụ
Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 37

Hộp 1. Các hoạt động làm quen
Hoạt động 1 - Xé giấy
Để giúp vẽ bức tranh về giao tiếp và liệt kê
các đặc điểm của một người biết lắng nghe.
Vật liệu: Mỗi người 1 tờ giấy (có thể dùng
giấy đã sử dụng)
Hoạt động 1 - Xé giấy
Để giúp vẽ bức tranh về giao tiếp và liệt kê
các đặc điểm của một người biết lắng nghe.
Hướng dẫn: Bạn hãy đọc những hướng dẫn
trong đoạn dưới đây. Chú ý: Người nghe
không được xem những hướng dẫn này! (Những hướng dẫn này sẽ do người hỗ
trợ đọc)
“Hoạt động này đòi hỏi phải lắng nghe và tuân thủ theo những hướng dẫn. Sau
khi bạn nghe các hướng dẫn, hãy thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu.
1. Không ai được đặt câu hỏi trong suốt hoạt động này
2. Bạn chỉ được phép sử dụng những vật dụng đã được phát để thực hiện hoạt
động này
3. Bạn phải nhắm mắt trong suốt hoạt động – không được nhìn lén!
4. Gấp tờ giấy của bạn làm đôi
5. Xé góc phía trên bên phải của tờ giấy
6. Gấp tờ giấy của bạn làm đôi lần nữa
7. Xé góc phía dưới bên phải của tờ giấy
8. Gấp tờ giấy của bạn làm đôi
9. Xé góc phía trên bên trái của tờ giấy
10. Gấp làm đôi lần cuối cùng
11. Xé góc phía dưới bên trái của tờ giấy
12. Mở tờ giấy của bạn ra và giơ nó lên
13. Mở mắt ra, nhìn vào sản phẩm của mình và so sánh nó với sản phẩm của
những người khác.”
Tóm tắt: Hãy nhớ rằng, khi bạn giao tiếp với những người khác, họ có thể không
nhận được thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Nhận thức của mỗi cá nhân là
khác nhau. Có các nhóm để tóm tắt nội dung và thảo luận. Dưới đây là một số
chủ đề có thể thảo luận.
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1. Nếu các bạn nhận được cùng những chỉ dẫn giống nhau, tại sao sản phẩm của
mỗi người lại khác nhau?
2. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn với tư cách là một người làm truyền thông?
3. Bây giờ bạn có thể viết những hướng dẫn của riêng mình cho hoạt động này.
Sắp xếp lại nhóm thành các nhóm nghe. Mỗi thành viên trong nhóm nên đọc
to những hướng dẫn của mình để những thành viên còn lại thực hiện việc gấp
và xé giấy. Sau khi tất cả các thành viên trong nhóm lần lượt đọc hướng dẫn,
hãy quyết định hướng dẫn của ai là dễ làm theo nhất.
4. Ghi lại những đặc điểm của việc giao tiếp hiệu quả. Xem xét các điểm sau:
•

Những hướng dẫn nào của bạn thành công hoặc không thành công?

•

Bạn đã làm gì để giao tiếp chính xác hơn trong hoạt động thứ hai?

•

Tại sao những hoạt động giao tiếp tốt lại cần thiết ở tất cả mọi nơi trong cuộc
sống?

•

Những loại tình huống thực tế nào có thể tránh khỏi nếu việc giao tiếp luôn
luôn rõ ràng?

Những khác nhau: Hoạt động này có thể làm dễ dàng khi mở mắt, nhưng chỉ có
những hướng dẫn bằng lời

Hoạt động 2 - Đốt diêm
Học viên đứng thành vòng tròn. Mỗi người sẽ bật một que diêm và giới thiệu về
mình trong khoảng thời gian que diêm cháy. Nếu que diêm không cháy hay tắt
giữa chừng thì mất cơ hội. Hỏi ý kiến học viên, nhận xét, tổng kết.

Hoạt động 3 - Tìm bạn
Tập huấn viên chuẩn bị số lượng quân bài bằng số lượng học viên và số lượng
những quân bài giống nhau (ví dụ cùng K hoặc Q hoặc 10....) bằng số lượng
người trong nhóm tập huấn viên dự kiến chia. Sau khi học viên nhặt hết các lá
bài, đề nghị những người có cùng quân bài về một nhóm.
Ghi chú: có thể thay thể quân bài bằng các thẻ giấy trên đó có ghi tên con vật và đề
nghị học viên phải kêu theo tiếng con vật đó để tìm nhũng người bạn trong nhóm (ví
dụ Mèo, Ngựa, Khỉ...). Hoặc những người có những mảnh vẽ của 1 bức tranh về cùng
một nhóm.

Hoạt động 4 - Xin chữ ký
Phát cho mỗi học viên 1 tờ giấy trên đó có ghi những đặc điểm thú vị. Mỗi đặc
điểm ghi vào một dòng. (Ví dụ: thích ăn đồ chua, là con gái út trong gia đình;
không biết bơi, rất sợ chuột....). Học viên đi làm quen với nhau. Khi làm quen với
ai thì hỏi xem họ có những đặc điểm gì ghi trên tờ giấy. Đề nghị họ ghi tên vào
bên cạnh dòng chữ ghi đặc điểm đó.
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Hoạt động 5 - Các dây ruy băng màu
Mỗi học viên một bộ dây ruy băng có các màu khác nhau. Học viên sẽ buộc
những dây này vào từng chỗ tuỳ thích ví dụ: cổ tay, cổ, tai... Chia thành nhóm
nhỏ. Nếu bạn hô các dây màu đỏ cùng nhau thì các học viên sẽ phải cho các dây
của mình tiếp xúc với dây cùng màu của người khác.

Hoạt động 6 - Nói dối

Các học viên được 5 phút chuẩn bị một bài giới thiệu về bản thân.
Trong bài giới thiệu đó mỗi học viên khéo léo đưa vào một chi tiết
không có thực và mẫu thuẫn với toàn bộ phần giới thiệu. Lần lượt
từng học viên đứng lên giới thiệu về bản thân. Người tiếp theo sẽ
nhắc lại phần giới thiệu của người trước trong đó phát hiện ra chi
tiết không có thực. Cuộc chơi tiếp diễn cho đến người cuối cùng.
Hoạt động 7 - Tìm bạn là gì?
Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu về bản thân. Phần giới thiệu được liên
hệ với một đặc điểm nào đó để dễ nhớ, ví dụ “Tôi tên là Nam, tôi có một con chó
tên là Nick”. Người tiếp theo sẽ đứng lên nhắc lại phần giới thiệu của người trước,
sau đó tự giới thiệu về bản thân. Trò chơi được tiếp tục cho đến người cuối cùng.
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Hộp 2. Trò chơi khuấy động
Thực tế cho thấy các hoạt động học hỏi kinh nghiệm và bài tập thực hành có thể
nâng cao kỹ năng kết nối, kỹ năng quan trọng đối với thành công của nhóm. Vì
thế, việc học tập có thể thông qua một trò chơi! Khi các thành viên cùng tham gia
vào quá trình này, sự tương tác giữa họ sẽ giúp họ thích thú hơn và hiệu quả hơn
nhiều. Một số thành viên cho rằng họ có thể học được nhiều hơn khi có tương
tác nhiều hơn với các thành viên khác.
Các trò chơi cũng giúp cán bộ điều phối đưa ra thông điệp rõ ràng, dễ nhớ cho
học viên và nhiệm vụ sắp tới. Trò chơi là công cụ hữu ích để đưa các ý tưởng
chính đi đúng hướng.
Trò chơi giúp xây dựng tinh thần học tập. Chúng khác với các hoạt động thông
thường đó là đưa yếu tố vui vẻ, thú vị vào trong các cuộc họp nhóm.
Trò chơi giúp các thành viên trong nhóm học cách tin tưởng lẫn nhau. Chúng
mang lại cơ hội chia sẻ ý nghĩ, tình cảm, và kinh nghiệm khi nhóm xây dựng giải
pháp. Tăng cường hiểu và đánh giá đúng quan điểm của mỗi người là “tác dụng
phụ” rất có giá trị cho các cuộc thảo luận trong quá trình tổng kết hoạt động.
Trò chơi giúp các thành viên trong nhóm trở nên linh hoạt và dễ thích ứng hơn.
Các thành viên hiểu và đánh giá đúng thực tế là có nhiều hơn một cách giải quyết
vấn đề.
Trò chơi mang lại “cơ hội cho nhóm trưởng đưa ra các hành động phù hợp hợp.
Khi nào cần phối hợp, khi nào cần sáng tạo, hoặc khi nào cần kỹ năng kết nối,
trưởng nhóm có thể nhận thấy qua các phản hồi có được từ trò chơi xây dựng
nhóm và buổi tổng kết.
Trò chơi mang lại cơ hội kết nối. Kinh nghiệm cho thấy qua trò chơi có thể khám
phá một người trong một giờ chơi nhiều hơn là trong một năm giao tiếp. Khi
chúng ta tiếp cận và kết nối trực tiếp với nhóm của mình, sẽ phá vỡ được các rào
cản. Công nghệ có nhiều lợi ích và thuận tiện, nhưng cũng có thể là một rào cản
đối với việc kết nối con người.

Hoạt động 1 - Đổi chỗ cho nhau
Thành viên ngồi thành vòng tròn. Đảm bảo đủ ghế ngồi cho các thành viên, trừ
người điều hành đứng. Yêu cầu của trò chơi là những người có đặc điểm giống
nhau đổi chỗ cho nhau. Người điều hành nêu các đặc điểm - Ví dụ những người
tóc ngắn, những người đeo đồng hồ... đổi chỗ cho nhau. Trong quá trình những
người có cùng đặc điểm đứng dậy đổi chỗ, người điều hành sẽ ngồi vào một ghế.
Thành viên nào chậm chân bị mất ghế ngồi sẽ là người thua cuộc.

Hoạt động 2 - Chuyền chun
2 nhóm xếp thành 2 hàng một, mỗi thành viên ngậm một chiếc tăm. Chiếc chun
vũng sẽ được chuyền bằng tăm từ người đầu hàng đến người cuối hàng, đội nào
về đích trước là đội thắng cuộc.
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Hoạt động 3 - Mát xa cho nhau
Đề nghị mọi người đứng thành vòng tròn, hai tay đặt lên vai người bên phải.
Yêu cầu mọi người tưởng tượng vai người trước là bột làm bánh trôi bánh
chay. Đề nghị mọi người dùng tay bóp ‘bột’ cho nhuyễn. Sau đó, đề
nghị mọi người dùng tay chặt nhẹ vào vai người đằng trước. Yêu
cầu mọi người vừa mát xa vừa đi trong vòng tròn. Sau khoảng
2 phút, đề nghị mọi người đằng sau quay. Mọi người lại đặt
tay lên vai người trước và làm tương tự như lần đầu. Người
điều hành có thể yêu cầu các động tác khác nhau, miễn là
mọi người thoải mái tham gia và kết thúc trò chơi học
viên đỡ mỏi người. (Ví dụ: mưa - dùng các đầu ngón
tay vỗ nhẹ lên lưng người phía trước; gió - dùng 2
tay xoa lưng người trước; sấm chớp - dùng 2 tay
đấm lưng người đằng trước)

Hoạt động 4 - Viết chữ/dấu bằng
người
Yêu cầu học viên đứng và trưởng trò yêu
cầu học viên viết chữ bằng người. Học viên
có thể cử động, xoay người và sử dụng tay,
chân... ví dụ chữ H, A...Hoặc người trưởng
trò có thể đọc một số câu có dấu, đề nghị
học viên thể hiện dấu bằng các động tác. Ví
dụ Em thân yêu! (chấm than). Em có khoẻ
không? (hỏi chấm)

Hoạt động 5 - Làm theo những gì tôi
nói, không làm theo những điều tôi làm
Yêu cầu của trò chơi là mọi người làm theo những
gì người trưởng trò nói, không làm theo những gì
người đó là. Qui định khi người trưởng trò nói:
•

‘con thỏ ’ - hai tay để lên đầu.

•

‘ăn cỏ ” – bàn tay trái xoè, tay phải chụm lại để vào lòng tay
trái.

•

‘uống nước ’ – tay chụm lại và để vào mồm.

•

‘chui hang ’ tay phải chụm lại và để vào tai

Người trưởng trò các hiệu lệnh đồng thời làm các động tác thể hiện khác quy
định để gây nhiễu. Những học viên làm sai những động tác quy định sẽ bị thua
trong trò chơi.
Hoặc cách khác:
Đứng theo vòng tròn. Quy định: Ala - giơ hai tay cao lên trên đầu; A men: để 2 tay
lên vai; A Ma: chắp 2 tay trước ngực. Người trưởng trò hô to hiệu lệnh và đồng
thời người trưởng trò có thể làm đúng theo hiệu lệnh hoặc cố tình làm sai khác
để những người khác dễ mắc lỗi.
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Hoạt động 6 - Mũi tên - Con thỏ - Bức tường
Trò chơi quy định như sau:
•

Mũi tên thắng con thỏ.
•

Con thỏ thắng bức tường.
•

Bức tường thắng mũi tên.
Qui định thể hiện mũi tên bằng động tác tay giương cung
tên.
Con thỏ thể hiện bằng cho hai tay lên đầu làm tai thỏ.
Bức tường thể hiện bằng giơ thẳng 2 tay lên đầu.
Chia lớp thành 2 đội. Thông báo về quy định và cách
thể hiện. Đề nghị các đội quây tròn lại để bàn bạc
và quyết định nhóm sẽ làm gì (mũi tên / con thỏ /
bức tường). Phải đảm bảo toàn đội thống nhất cách
thể hiện, nếu có người làm những động tác khác,
đội sẽ thua. Khi 2 nhóm đã sẵn sàng, đề nghị cả hai
đội đứng thành hàng và quay lưng lại nhau. Người
trưởng trò đếm từ đến 3. Khi đếm đến 3 cả hai đội
phải đồng loạt quay đối mặt vào nhau và thể hiện
động tác.

Hoạt động 7 - Ngồi chung ghế
Trưởng trò ra các hiệu lệnh về số người phải chung ghế, ví
dụ 3 người 1 ghế, 5 người 2 ghế....những ai làm sai hiệu lệnh
hoặc không hoàn thành là người thua cuộc.

Hoạt động 8 - 7 up
Mọi người đứng thành vòng tròn và đếm lần lượt từ 1 đến 7. Qui định
khi đếm từ 1 đến 6 người đếm phải hô to con số và để tay lên vai (trái
hoặc phải). Nếu tay để lên vai trái nghĩa là người kế tiếp bên trái tiếp tục
hô. Nếu tay để lên vai phải nghĩa là người kế tiếp bên phải tiếp tục hô. Riêng
đến số thứ 7, người đến lượt sẽ không đọc số 7 mà chỉ im lặng để tay lên đầu.
Bàn tay chỉ hướng nào thì người kế tiếp tiếp tục hô. Nếu ai vi phạm những quy
định trên là người thua cuộc.

Hoạt động 9 - Ném bóng
Tung bóng về phía ai và người đó phải nói 1 nội dung liên quan đến chủ đề được
lựa chọn. Ví dụ: tên các thành phố ở Việt Nam, tên các thủ đô trên thế giới, các
loài vật, loài hoa...

Hoạt động 10 - Chim về chuồng
Đề nghị cả lớp đứng thành vòng tròn. Chia 3 người về một nhóm. Trong nhóm 3
người, 2 người nắm lấy tay nhau tạo thành chuồng chim. Người ở giữa chui trong
chuồng làm chim. Người trưởng trò ra các hiệu lệnh và yêu cầu các nhóm thực
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hiện theo ví dụ: mở cửa chuồng. Chim thò đầu ra khỏi chuồng. Chim cho một
chân ra khỏi chuồng... Khi người trưởng trò hô ‘Đổi chuồng’, các chim phải bay đi
tìm chuồng mới. Trong lúc này người trưởng trò sẽ vào một chuồng. Chim nào
không có chuồng sẽ phải làm người điều hành trò chơi.

Hoạt động 11 - Ghép câu
Chuẩn bị số thẻ giấy bằng số học viên tham gia chơi. Chia 2 nhóm có số lượng
bằng nhau. Yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm 1 viết một mệnh đề lên thẻ giấy,
bắt đầu bằng ‘Nếu...’ (ví dụ ‘nếu có gió mùa đông bắc’). Mỗi thành viên nhóm 2
viết một mệnh đề bắt đầu bằng ‘thì ...’ (ví dụ ‘thì anh sẽ yêu em’. Sau đó người
trưởng trò thu lại các thẻ giấy theo từng nhóm. Cử 2 người lên ghép các mệnh đề
thành câu. Mỗi người đọc ngẫu nhiên một thẻ giấy bắt đầu bằng “Nếu...” người
sau đọc ngẫu nhiên một thẻ giấy bắt đầu bằng ‘thì...’. Việc ghép này có thể tạo
ra những ý nghĩa buồn cười hoặc không lôgíc tạo không khí vui nhộn cho lớp.

Hoạt động 12 - Truyền thư qua vai
Dùng một tờ giấy bìa gập nhỏ để còn khoảng 25 cm x 5 cm. Yêu cầu mọi người
đứng thành vòng tròn vai sát vai. Đề nghị mọi người truyền miếng bìa (lá thư)
bằng vai theo một chiều nhất định. Người nào làm rớt lá thư sẽ bị phạt.

Hoạt động 13 - Thi bắt chước tiếng các con vật
Chia nhóm ngẫu nhiên theo tên các con vật: Chó sói, chó nhà lớn, chó con, chó
bẹc giê, bò, gà trống, mèo, dê...Mỗi nhóm thi tuyển lấy một người bắt chước
tiếng con vật được chỉ định giống nhất. Người điều khiển sẽ kêu mẫu một lần,
sau đó người của từng nhóm một sẽ lần lượt kêu. Những người khác sẽ biểu
quyết để chọn ra nhà vô địch.

Hoạt động 14 - Cõng bạn thổi bóng bay
Chia hai đội có số nam và nữ như nhau Đôi 1 nam cõng nữ chạy từ vạch xuất
phát đến đích. Nữ giữ bóng bay cho nam thổi đến khi vỡ thì cõng bạn quay về
chỗ. Đội nào nhanh nhất sẽ thắng.

Hoạt động 15 - Mưa phùn, mưa rào
Người điều hành giải thích rằng tất cả đang trên thuyền lênh đênh trên biển. Khi
bão thì thuyền vỡ và chúng ta phải nhay lên phao. Nếu phao quá tải thì sẽ chìm.
Nếu phao trống thì sẽ lãng phí. Học viên xếp thành vòng tròn và quay theo một
chiều. Giải thích khi nguời điều hành nói mưa phùn, mưa phùn... thì các học viên
đi đều và vỗ nhẹ lên vai người trước mưa rào, mưa rào... thì các học viên đi đều
và vỗ mạnh lên vai người trước. Khi người điều hành hô bão thì mọi người dừng
lại. Người điều hành hô Nhảy lên phao x người thì mọi người nhanh chóng hình
thành nhóm x người và cầm tay nhau thành vòng tròn. Tổng kết: những người
mắc lỗi thì sẽ bị phạt
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Hộp 3. Trò chơi xây dựng tinh thần hợp
tác/tinh thần đồng đội
Hoạt động 1 - Tham gia nhóm
Một nhóm cố gắng đứng trên 1 tờ giấy càng nhiều càng tốt và không được phép
để bất kỳ bàn chân nào ra ngoài tờ giấy
Vật liệu: Giấy A0
Hướng dẫn:
•

Đưa cho mỗi nhóm một nửa tờ giấy A0

•

Mục đích: tất cả mọi người trong nhóm phải cho toàn
bộ chân của mình lên tờ giấy

•

Mỗi nhóm có vài phút để thảo luận cách làm thế nào
để có thể để toàn bộ chân của mình lên tờ giấy và giữ
trong vài phút

•

Sau khi thảo luận, tất cả thành viên tham gia tập trung
ở giữa phòng và người quản trò sẽ đếm từ 1 đến 3. Tất
cả các nhóm phải tìm tờ giấy của mình và bắt đầu đứng
trên đó. Mỗi thành viên trong nhóm phải hỗ trợ nhau để
không ai bỏ chân ra khỏi tờ giấy.

•

Vòng 2: gấp nửa tờ giấy A0 đó làm đôi (ví dụ ¼ của tờ
giấy A0). Lặp lại các bước tương tự.

•

Có thể chơi tiếp vòng 3 (1/8 tờ giấy A0). Nhóm thắng cuộc là nhóm có thời
gian đứng lâu nhất trên mảnh giấy nhỏ nhất.

Hoạt động 2 - Trò chơi xếp tháp giấy
Trò chơi sáng tạo theo nhóm: Xem đội nào có thể xếp một tòa tháp bằng báo
cao nhất!
Mục tiêu: Xếp một tòa tháp bằng báo càng cao càng tốt
Vật liệu:
•

Một xấp báo

•

Các cuộn băng dính

•

Thước đo

Hướng dẫn:
•

Chia thành các nhóm 5 người. Đưa cho mỗi nhóm một
xấp báo và một cuộn băng dính

•

Giái thích luật chơi: Mục đích của trò chơi là xây tòa tháp bằng báo cao nhất,
chỉ được sử dụng báo và băng dính. Các đội chơi sẽ có một vài phút để thảo
luận chiến thuật của mình

•

Mỗi nhóm sẽ có khoảng 15 phút hoặc nhiều hơn. Đo xem chiều cao tòa tháp
báo của mỗi đội là bao nhiêu. Đội có tòa tháp cao nhất sẽ là đội thắng cuộc.
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Cách làm khác:
Thay vì xếp tòa thấp cao nhất, yêu cầu mỗi đội dựng cây cầu chắc
chắn nhất bằng băng dính và báo. Đối với hoạt động này, bạn
cần phải có khoảng một tá vỏ lon. Đến cuối cùng, đặt từng vỏ
lon lên trên cây cầu. Đội nào xếp được nhiều lon nhất lên
cây cầu của đội mình sẽ là đội thắng cuộc. Luật đặc biệt:
Vỏ lon có thể lăn qua chân cầu.

Hoạt động 3 - Lạc quan và bi quan
Dụng cụ: Mỗi người một trang báo gồm khoảng 30
hình vẽ, có một ô chữ nhỏ ở cuối trang thông báo
số hình vẽ, một ô khác ghi “ai đọc được dòng chữ
này sẽ trúng thưởng 1 chiếc xe ô tô”. Yêu cầu mọi
người đếm trong trang báo xem có bao nhiều
hình vẽ trong vùng 2’. Thực tế là mọi người sẽ
vẫn quan tam đến các hình vẽ nên không nhận
ra rằng có sẵn đáp án trên trang báo. Chỉ có một
số ít người nhận ra điều này. Nhận xét: Nếu bạn
là người sống năng động và lạc quan, bạn sẽ luôn
nhận ra các cơ may mà cuộc sống mang lại, nói
cách khác là bạn là người luôn “gặp may” trong
cuộc sống. Một số người khác do sống thụ động
và luôn bi quan nên họ tự đánh mất các cơ hội của
cuộc đời. Câu hỏi: Tại sao có những người luôn gặp
nhiều may mắn trong cuộc sống, một số người khác
thì không? Bạn có thể tự làm chủ số phận của mình bằng
triết lý và quan niệm sống của bản thân không?

Hoạt động 4 - Bối rối
Công bố luật chơi cho mọi người: Qui định rằng một người nào đó
sẽ làm một hành vi nào đó. Nếu việc đó đúng như yêu cầu của mọi
người ngầm thống nhất thi mọi người sẽ vỗ tay, nếu không đúng thì im
lặng. Bằng cách đó mọi người sẽ điều khiển được người đó thực hiện được
một mục tiêu thống nhất. Thực hiện: yêu cầu người chơi đi ra ngoài phòng, những
người trong phòng thống nhất yêu cầu. người chơi bước vào phòng và làm thử một
số hành động, nếu việc đó giống như yêu cầu thì mọi người vỗ tay, nếu không đúng
thì im lặng. Trò chơi kết thúc khi mọi người dẫn dắt được người chơi thực hiện được
hành động yêu cầu.

Hoạt động 5 - Người tìm đường
Các nhóm sẽ thảo luận (với bút và giấy khổ to) để đưa ra một phương án kinh doanh
chưa từng có trên thị trường (chú ý các ý tưởng càng mới lạ càng được khuyến khích,
chẳng hạn “vào chùa bán thịt chó cho nhà sư”). Lần lượt đại diện từng nhóm sẽ trình
bày ý tưởng của nhóm mình và đưa ra các luận cứ để bảo vệ ý tưởng đó. Câu hỏi
thảo luận: Kết quả đạt được là do đâu (do tính đoàn kết nhất trí của tập thể)/ Sự cần
thiết của tính sỏng tạo trong kinh Doanh. Các nhóm khác có thể tranh luận để bác
bỏ ý tưởng được đưa ra.
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Hoạt động 6 - Thuyết trình bán hàng (20-30 phút)
Chia nhóm, mỗi nhóm bầu ra một người bán hàng và một khách hàng, mỗi nhóm
tìm ra một mặt hàng cho riêng mình (nên dùng ngay những gì mình sẵn có ví dụ:
giầy, dép, ...). Mỗi nhóm sẽ có 15 phút để chuẩn bị. Sau khi đã chuẩn bị xong
thì tất cả các khách hàng ra ngồi một bàn riêng và nhân viên bán hàng của
từng nhóm sẽ lần lượt đi gặp khách hàng để bán món hàng của mình.
Các khách hàng sẽ biểu quyết để tìm ra người bán hàng tài ba nhất.
Nhóm nào bán kém nhất sẽ bị phạt tiền, nhóm giỏi nhất sẽ được
nhận tiền.

Hoạt động 7 - Chuyển táo (5 phút)
Chia nhóm, xếp hàng một. Chuẩn bị mỗi nhóm một quả
táo, quả cam....Học viên phải kẹp quả táo vào giữa cằm
và vai của mình để chuyền cho nhau, nếu rơi thì phải
làm lại. Nhóm nào nhanh nhất sẽ được thưởng.

Hoạt động 8 - Phát huy nội lực
Chia 2 nhóm có số lượng người bằng nhau. Chọn
một địa điểm có mặt sàn rộng, không vướng đồ
đạc. Yêu cầu trong 5 phút, hai đội phải sử dụng
những nguồn lực của chính mình tạo thành một
sợi dây dài xếp xuống sàn. Đội nào xếp thành sợi
dây dài nhất, đội đó chiến thắng. (ghi chú các đội
không được lấy đồ chung của lớp học như thước
kẻ, giấy...Học viên có thể sử dụng đồ cá nhân như
khăn quàng, thắt lưng, túi xách...)

Hoạt động 9 - Dắt bạn (theo từng đôi)
Chuẩn bị khăn hoặc mảnh vải đủ dài và dầy để bịt mắt.
Nên tổ chức trò chơi này ngoài trời nhưng tránh những chỗ
nguy hiểm hoặc có nhiều đồ vật cản trở. Chia học viên thành
từng đôi. Những người cần tìm hiểu thêm về nhau hoặc những
người cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ, hợp tác với nhau nên về
cùng một đôi. Trong nhóm hai người, một người sẽ bị bịt mắt, vì vậy,
người kia sẽ phải dắt tay bạn đi đến đích người trưởng trò yêu cầu. Khi nhóm
về đến đích lần đầu, trưởng trò yêu cầu đổi vai. Người dắt bạn lại bị bịt mắt để người
kia dẫn. Kết thúc trò chơi, người trưởng trò nên hỏi một số câu hỏi để học viên phân
tích về quá trình xây dựng sự tin tưởng, mối quan hệ, tình cảm...với nhau thông qua
trò chơi. Ví dụ: Cảm giác của bạn lúc bị bịt mắt như thế nào? Người bạn mở mắt đã làm
gì để giúp bạn về đích? Bạn cảm nhận gì về sự giúp đỡ của người bạn đó?

Hoạt động 10 - Xây dựng con thuyền chung
Chia nhóm. Mỗi nhóm có nhiệm vụ làm chung 1 con thuyền đáp ứng một số yêu
cầu của tập huấn viên và trong một khoảng thời gian quy định với những nguyên
vật liệu cho sẵn (Ví dụ chắc chắn nhất; tốn ít nguyên vật liệu nhất; ... Có thể thay
thế con thuyền bằng những công việc khác để cả nhóm làm chung, ví dụ ngôi
nhà, bộ quần áo ...)
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Hoạt động 11 - Múa gậy
Cần chuẩn bị gậy tre/trúc và máy nghe nhạc. Chia học viên về nhóm 2 người.
Phát cho mỗi nhóm 1 chiếc gậy tre/trúc (dài khoảng 90 - 100 cm). Bật nhạc, đề
nghị mỗi người chỉ sử dụng 1 ngón tay để giữ gậy. Các nhóm múa gậy theo tiếng
nhạc. Nhóm nào rơi gậy là nhóm thua. Trò chơi này cần sự hợp tác, hiểu nhau
giữa các thành viên.

Hoạt động 12 - Kể chuyện tập thể
Ngồi vòng tròn, mỗi người nói 1 câu, người sau phải nói tiếp hợp lôgíc với câu nói
trước để tạo thành 1 câu chuyện.

Hoạt động 13 - Gắn bó
Chia nhóm, mỗi nhóm đứng trên 1 tờ giấy to, sau đó, tờ giấy được gấp nhỏ dần,
đảm bảo các thành viên trong nhóm phải ở trên tờ giấy, không được dẫm chân
ra bên ngoài.

Hoạt động 14 - Chuyển giao công nghệ
Chia lớp thành 2 đội. Phát cho mỗi thành viên của từng đội 1 chiếc tăm/hoặc 1
cái ống hút để ngậm ở miệng. Đề nghị trong vòng 1 phút mỗi đội lần lượt chuyển
các sợi thun vòng từ người đầu tiên đến người cuối cùng thông qua sử
dụng chiếc tăm/ống hút. Đảm bảo học viên không được dùng tay.
Nếu đội nào để sợi thun vòng bị rơi, chiếc thun đó không được
tính. Đội chiến thắng là đội chuyển được nhiều sợi thun nhất.

Hộp 4. Trò chơi ôn lại nôi
dung đã thảo luận hôm
trước
Hoạt động 1 - Tung bóng (bóng ném về
phía ai, người đó phải bắt bóng và nói
lên 1 điều đã học của buổi học trước)
Bóng có thể làm từ giấy, mỗi tờ giấy viết một
câu hỏi về nội dung hôm trước, rồi vê lại
thành quả bóng to, sau mỗi 1 câu hỏi, 1 tờ
giấy được bóc ra chỉ để lại quả bóng giấy có
các tờ chưa được trả lời.

Hoạt động 2 - Hiểu nhau và hiểu bài
Viết một số nội dung học lên thẻ giấy. Một nội
dung vào 1 tờ. Mời 1 học viên lên xem nội dung
đó. Sau đó, người này có nhiệm vụ thể hiện nội
dung đó bằng hình vẽ, sơ đồ hoặc biểu tượng
hoặc động tác, kịch câm để cả lớp đoán đó là nội
dung gì. Để tạo không khí cạnh tranh/thi đua, có
thể chia lớp ra thành một vài nhóm và có tính điểm.
Mỗi đội cử 1 người lên giúp đội mình trả lời. Nếu thành
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viên trong đội không trả lời được, các đội khác được quyền trả lời. Nếu trả lời
đúng, họ sẽ giành số điểm của đội không trả lời được. Đội giành số điểm cao
nhất là đội chiến thắng.

Hoạt động 3 - Ngồi vòng tròn vừa hát và vừa truyền một vật
Khi lời hát dừng, vật truyền do ai cầm thì người đó là người phải trả lời câu hỏi
liên quan đến bài học do người điều hành đưa ra

Hộp 5. Hướng dẫn cho cán bộ thúc đẩy
•

Nên giúp học viên hứng thú với
COP. Càng vui càng tốt, trong khi
vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Nhớ
rằng một trong số các mục tiêu
là đó là kết nối mọi người và để
làm được điều đó, mọi người cần
phải vui.

•

Đảm bảo rằng mọi người được
nói thoải mái. Cố gắng phá vỡ
nguyên tắc thứ bậc, nguyên tắc
có thể ngăn cản mọi người nói
thoải mái. Việc đưa mọi
người tham gia vào các
cuộc thảo luận là rất cần thiết.
•

Khuyến khích nhóm làm quen với nhau nhiều hơn. Cần
khuyến khích những người chưa biết nhau làm quen với
nhau.
•

Cố gắng để mọi người bên nhau mọi lúc, như giờ
nghỉ, giờ ăn, lúc di chuyển…Mọi người càng có nhiều
thời gian bên nhau thì càng tốt.
• Nhắc các thành viên tham dự về mục đích và
mục tiêu chung.
•
duy.

Chuẩn bị và hỏi các câu hỏi kích thích tư

•
Xây dựng môi trường hỗ trợ chứ không
phải một kế hoạch cứng nhắc hay ra lệnh thực
hiện việc gì và kết quả ra sao.
•
Cần tuân thủ các nguyên tắc, ngay cả với
trò chơi cũng nên linh hoạt.
• Cần phải thừa nhận là không tránh khỏi một số
kết quả không hài lòng. Điều phối tốt sẽ khắc phục
được điều này, và tiếp tục tập trung vào duy trì môi
trường hỗ trợ.
•
Duy trì nhiệt huyết: Vui và hài hước thường là
cách tốt nhất để có được điều này.

Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 49

Hộp 6. Phương pháp giữ mọi người bên
nhau và trò chuyện
Một trong các hoạt động quan trọng nhất để duy trì nhóm là ăn. Khi
mọi người ăn cùng nhau, sẽ hình thành các mối quan hệ. Khi mọi người
thường xuyên ăn cùng nhau, sẽ tạo điều kiện cho các thành viên họp
tại chỗ. Dưới đây là một số ý tưởng về cách thúc đẩy cộng đồng trong
bữa ăn.
Khi ban tổ chức chưa đưa đồ ăn lên, thông báo về thời gian và địa điểm mà các
thành viên sẽ cùng nhau đi đến nhà hàng hoặc các kế hoạch ăn uống khác
Sử dụng phương pháp kết nối các thành viên tại bàn
Sắp xếp lại chỗ ngồi nhằm kết nối các thành viên với nhau
Yêu cầu các thành viên ngồi với người mà họ ít quen biết nhất
Yêu cầu mọi người ngồi cạnh người sống ở xa mình nhất
Tạo cơ hội cho các thành viên đứng lên và hòa nhập với nhau, ngay cả khi họ
đang ăn tại bàn. “Đứng lên và chào ba người ở các bàn khác”.
Phục vụ đồ ăn buffe, để có thể kết nối mọi người với nhau. Khi mọi người ngồi tại
bàn, mức độ tương tác chỉ giới hạn ở người ngồi cạnh mình. Khi đứng lên, sự hòa
nhập sẽ dễ dàng hơn. Chuẩn bị một số ghế để nghỉ ngơi, nhưng cố gắng khuyến
khích đứng nếu có thể và phù hợp.
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Hộp 7. Cách tạo danh sách nhóm e-mail
•

Nên có danh sách hộp thư
nhóm cho bất kỳ COP. Gần
như tất cả mọi người đều sử
dụng email, vì thế không có
khó khăn gì trong việc này. Ưu
điểm của email nhóm là:
‣‣ Tất cả mọi người đều có tên
trong mỗi hộp thư
‣‣ Địa chỉ đơn giản để có thể
tiếp cận tất cả mọi người thay
vì thêm rất nhiều tên vào mỗi
khi gửi một lá thư. Ví dụ, ngay
khi tạo hộp thư, địa chỉ đơn
giản ourCoP@googlegroups.
com sẽ gồm tất cả mọi người
đã ký tên vào danh sách.
‣‣ Thư được lưu lại để xem sau này.
‣‣ Người nhận có thể quyết định chỉ nhận một “tập san” thư mỗi ngày hoặc
tuần để hạn chế sự xao lãng

Ví dụ cách tạo nhóm trên google:
Bạn có thể sử dụng chức năng “Tạo nhóm google” để chia sẻ thông tin và giao
tiếp với những người có cùng một sự đam mê hoặc sở thích, mối quan tâm hoặc
giữa các tổ chức với nhau. Ban có thể chia sẻ tài liệu, mời tham gia các sự kiện
tới các thành viên trong nhóm mà bạn không cần phải gửi đến cho từng người.
Làm thế nào để tạo 1 nhóm:
1. Mở trang: https://groups.google.com/forum/#!creategroup
2. Trong trang này có thể điền các thông tin
a. “Group name: tên nhóm”
b. “Group email address: địa chỉ email của nhóm”: đánh địa chỉ email mà
bạn muốn sử dụng làm địa chỉ email của nhóm. Lưu ý địa chỉ này có phần
mặc định là googlegroups.com. Ví dụ: địa chỉ của nhóm COP miền bắc sẽ
là: COPMIENBAC@googlegroups.com
c. Group description: mô tả về nhóm
d. Group’s primary language- ngôn ngữ chính trong nhóm: có thể chọn
Tiếng Việt (vietnamese)
e. Group type-loại nhóm: có nhiều lựa chọn như nhóm email, nhóm trang
web, nhóm hỏi và trả lời, nhóm hợp tác...
f. Basic permissions- quyền cơ bản: lựa chọn các thành viên được phép làm
gì trong nhóm như gửi bài, chỉ đọc, tham gia nhóm.
Sau đó nhấn vào nút “create” màu đỏ ở trên cùng của trang.

Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 51

Hộp 8. Cách lập và sử dụng Facebook
Group
Facebook Group (Facebook nhóm) có thể là công
cụ hiệu quả và dễ sử dụng đối với việc xây dựng
cộng đồng và chia sẻ kiến thức, tin tức, cũng như
các thông tin cá nhân. Trở ngại đó là không phải
tất cả mọi người đều sử dụng Facebook; Tuy
nhiên, nhiều người ở Việt Nam sử dụng Facebook
và vì thế nó cũng đóng vai trò quan trọng. Dưới
đây là hướng dẫn tạo Nhóm Facebook:
Trang https://www.facebook.com/
help/16286644
3847527/ hướng dẫn các bước thiết lập nhóm
qua Facebook.
Cần đảm bảo tạo nhóm “kín” để các thông tin không được công bố rộng rãi, chỉ
mở cho những người là thành viên của nhóm. Không lựa chọn Facebook “profile”
– đây là Facebook dành cho cá nhân, không phải nhóm, hoặc Facebook Fan Page
– loại mà bạn “thích” – trang này không phù hợp vì chỉ dành cho doanh nghiệp,
tổ chức và các nhân vật nổi tiếng, không phải dành cho cộng đồng. Sử dụng
Facebook Group bởi vì nó cho phép mọi thành viên trong nhóm có thể đăng bài,
điều này rất quan trọng đối với việc tiếp nhận, chia sẻ tối đa và ý thức cộng đồng.
Nó cũng cho phép tải tài liệu lên, điều này có thể giúp ích cho các thành viên.

Hộp 9. Lập danh sách liên hệ để chia sẻ
thông tin
Tạo danh sách thành viên COP trong “Danh sách liên hệ” để phát cho mọi người
cũng là cách hữu hiệu giúp mọi người liên lạc với nhau. Truyền nhau tờ danh
sách để các thành viên điền thông tin của mình lên đó. Sau đó photo cho mỗi
người một bản và gửi cho mọi người qua email.
Dưới đây là gợi ý các thông tin trong danh sách liên hệ. Đưa vào trang giấy khổ
ngang để có đủ chỗ điền thông tin vào mỗi cột. Các thông tin khác, có thể bổ
sung hoặc bỏ đi nếu muốn.
Tên

Vị trí
Số điện
Email
công tác
thoại

Tên
Facebook

Tên
WhatsApp
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Tên Skype

Hộp 10. Phương pháp “Thế giới Café”
Trang thông tin: http://www.theworldcafe.com/method.html đưa ra 7 nguyên
tắc thiết kế tích hợp, phương pháp World Café là một hình thức đơn giản, hiệu
quả và linh hoạt đối với việc tổ chức đối thoại nhóm.
World café có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Cụ thể về bối cảnh, số lượng,
mục đích, địa điểm, và các trường hợp khác sẽ hình thành giấy mời, thiết kế, và
lựa chọn câu hỏi riêng nhưng mô hình cơ bản gồm có 5 hợp phần sau:
1. Sắp xếp: Tạo một môi trường “đặc biệt”, hầu hết đều theo mô hình một quán
café, ví dụ các bàn hình tròn có khăn trải bàn họa tiết ca rô, giấy, bút màu,
lọ hoa, và thiết bị “cây gậy nói” (talking stick) tùy chọn. Mỗi bàn có bốn ghế.
2. Chào mừng và giới thiệu: Người chủ chương trình bắt đầu bằng tiết mục
chào mừng và giới thiệu về quy trình World Café, bố trí bối cảnh, chia sẻ quy
ước, và để các thành viên thư giãn.
3. Quay vòng theo nhóm nhỏ: Quy trình bắt đầu với 15 phút hoặc hai mươi
phút đối thoại vòng tròn của từng nhóm nhỏ ngồi xung quanh bàn. Sau hai
mươi phút, mỗi thành viên trong nhóm di chuyển đến một bàn mới. Có thể
hoặc không để lại một người làm “chủ bàn” cho vòng tiếp theo, người này
sẽ chào đón nhóm tiếp theo và tóm tắt với họ về những gì đã diễn ra trong
vòng trước.
4. Câu hỏi: Mỗi vòng được mở đầu bằng một câu hỏi được thiết kế cho từng bối
cảnh cụ thể và mục đích mong muốn của phiên thảo luận. Các câu hỏi giống
nhau có thể được sử dụng cho hơn một vòng, hoặc có thể được tổng hợp lại
để tập trung vào cuộc hội thoại hoặc hướng dẫn hướng trao đổi.
5. Kết quả: Sau các nhóm nhỏ (và/hoặc giữa các vòng, nếu muốn), từng cá
nhân được mời lên chia sẻ ý kiến hoặc kết quả từ các cuộc đối thoại của mình
với những người còn lại trong nhóm lớn. Các kết quả này được phản ánh
trực quan theo nhiều cách, phần lớn thường sử dụng hình thức ghi lại dưới
dạng đồ họa đặt ở trước phòng.
Quy trình cơ bản này đơn giản và dễ học,
nhưng sự phức tạp và khác nhau về bối
cảnh, số lượng thành viên, câu hỏi, và
mục đích thảo luận có thể sẽ cần một
người chủ trì có kinh nghiệm hỗ trợ. Tùy
theo từng trường hợp, các dịch vụ tư vấn
chuyên nghiệp và những cán bộ chủ trì
giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng qua dịch
vụ World Cafe và chúng tôi sẽ rất vui khi
được chia sẻ với bạn về những gì bạn
cần.
Ngoài ra, có nhiều nguồn có sẵn hỗ trợ
tổ chức một World Café mới, trong đó có
hướng dẫn tổ chức miễn phí, COP trực tuyến và các Chương trình Học hỏi lẫn
nhau áp dụng mô hình World Café. Với CTDVMTR, mô hình này có thể được áp
dụng và gọi là Café 99.
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Hộp 11. Thiết lập và tổ chức hội thảo
trực tuyến (WEBINARS)
•

Đây là phương pháp “Cùng thời gian – Khác địa điểm” hoặc nếu các webina
được lưu lại để xem sau theo yêu cầu, thì được gọi là phương pháp “Khác
thời gian – Khác địa điểm”.

•

Thuận tiện cho cả người hướng dẫn và học viên tham dự

•

Không mất chi phí đi lại – thường rất cao

•

Giảm phát thải CO2, không ảnh hưởng đến môi trường

•

Nếu sử dụng video, một nhóm nhỏ có thể nhìn thấy nhau

•

Các câu hỏi được đưa ra dưới dạng chữ, và cán bộ hướng dẫn có thể chọn
lựa các câu hỏi hay nhất

•

Những người không có điều kiện di chuyển do không đủ kinh phí, hay hạn
chế về phương tiện di chuyển, hay các lý do khác cũng có thể tiếp cận được
kiến thức thông qua phương pháp này.

•

Phương pháp này có thể được sử dụng như là nguồn tài liệu tham khảo

•

Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều công cụ, và nhận thấy các công cụ phù hợp và
đạt hiệu quả cao gồm: Adobe Connect, WebEx, Fuze Meeting, GoToMeeting
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Hộp 12. Cách thành lập trang về thông
tin nhóm
Một trang có ảnh và lý lịch tóm tắt của từng thành viên trong COP là một cách
hoàn hảo để giúp mọi người làm quen với nhau. Bằng cách này, chúng ta có thể
biết được thông tin về đơn vị công tác, trình độ chuyên môn và sở thích của nhau
trước và sau các cuộc họp. Cách này cho phép trao đổi thông tin về các thành
viên của COP phong phú hơn. Các thông tin của từng thành viên có thể gồm: Tên
/ Đơn vị công tác/ Kinh nghiệm (đã làm ở đâu, bao nhiêu năm, chuyên môn về
lĩnh vực gì?) / Học vấn/Sở thích/ Facebook (nếu có)/ Địa chỉ skype (nếu có).
Cách viên nên theo phong cách giống người khác giới thiệu về thành viên đó hơn
là giọng văn của chính người đó. Ví dụ 1 mẫu trang thông tin nhóm
Michael Furniss là nhà khoa học thổ nhưỡng thủy văn
lâm nghiệp mới về hưu và từng là thành viên của nhóm
quản lý rừng cộng đồng Arcata. Michael có bằng Cử nhân
về Khoa học thổ nhưỡng và dinh dưỡng cho cây, bằng
thạc sĩ về khoa học thổ nhưỡng. Ông là một thành viên
của Nhóm đánh giá quản lý hệ sinh thái rừng. Ông cũng
đã làm việc ở nhiều nước nhằm áp dụng các kết quả
nghiên cứu với thực tế, duy trì vùng rừng đầu nguồn và
bảo vệ nguồn nước. Bạn có thể liên lạc với Michael ở địa
chỉ michael@watershed.org.
Để làm được việc này một cách dễ
dàng, phát một tấm thẻ 5x7 cho các
thành viên và yêu cầu họ viết một
phần thông tin ngắn gọn về mình lên
đó. Cung cấp mẫu để giúp mọi người
trình bày đơn giản và ngắn gọn. Sau
đó, nhiếp ảnh gia sẽ chụp ảnh cho
từng người, ghi lại cẩn thận tên và viết
đúng chính tả. Có thể đặt phần thông
tin của một số người vào cùng một
trang, thêm thông tin liên hệ, đưa vào
trang web/bản tin hoặc các định dạng
khác để tất cả các thành viên của COP
đều có thể truy cập được.
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Hộp 13: Mẫu chương trình dự kiến cho COP
Ngày 1
Giờ

Chủ đề

Người thực hiện

07.30 Họp nhóm các điều phối viên

Các điều phối viên

08.30

Phát biểu chào mừng và mục đích tổ chức hội thảo
Ông/Bà …
COP

08.40 Phát biểu chào mừng tỉnh chủ nhà
Giới thiệu
08.45 Giải thích mục địch và hình thức tổ chức

09.15

Các đại biểu tự giới thiệu về nhau
Giới thiệu về “Cộng đồng thực hiện” (Phần này có
thể không cần khi đã tổ chức nhiều lần về Cộng
đồng thực hiện với một nhóm thành viên)
Cộng đồng thực hiện là gì

Lợi ích của việc chia sẻ kinh nghiệm, và học
hỏi thêm
Bài tập mở- Phát phiếu điều tra (Phần này không
09.45 bắt buộc, chỉ dùng nếu đơn vị tổ chức muốn biết
thêm thông tin từ các thành viên)

Đại diện ….
Ông/Bà

Ông/bà….

Toàn thể

10.30 Nghỉ giải lao
Để đại biểu cùng xác định các chủ đề tiềm năng và
ghi trên bảng trắng.
Thách thức trong việc thực hiện PFES
10.45 Các thay đổi về chính sách và thể chế cần có
Sau khi các vấn đề này được ghi ra, mỗi đại biểu
đánh dấu 3 các chủ đề ưu tiên nhất để thảo luận.
và chọn 2 chủ đề trong số đó cho phần thảo luận
tiếp theo.
1200

Toàn thể

Ăn trưa

13.30 Chia nhóm

Cán bộ điều phối

13.45 Phân vai cho từng nhóm

Cán bộ điều phối/
cán bộ thúc đẩy
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Giờ

Chủ đề

Người thực hiện

Vở kịch 1 về chủ đề #1:

14.45

Nhóm 1 – Đưa ra vấn đề từ các khía cạnh khác
nhau
Nhóm 2 – Nhóm 2 đưa ra giải pháp từ các khía
cạnh khác nhau

Nhóm

Nhóm 3 – …..
Thảo luận bàn tròn về vấn đề nêu ra trong vở kịch.
15.15 Cần có người viết biên bản. Thảo luận giải pháp đã 5 Điều phối viên
nêu và đưa ra các giải pháp khác tốt hơn.
15.45 Nghỉ giải lao
16.00 Báo cáo từ thành viên nhóm về kết quả thảo luận

Đại diện nhóm

Thảo luận chung về kết quả chủ đề #1
16.30

Làm rõ các vấn đề nêu ra
Tổng hợp giải pháp

Toàn thể

Cam kết và thời gian
17.00 Kết thúc ngày 1

Đại diện chủ nhà

Họp rút kinh nghiệm ban tổ chức (Điều chỉnh
17.15 chương trình ngày hôm sau cho phù hợp với nhu
cầu thành viên)

Ban tổ chức gồm
trưởng nhóm, cán
bộ điều phối, cán
bộ thúc đẩy
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Ngày 2
Giờ

Chủ đề

Người thực hiện

Tổng kết những kết quả và khám phá của ngày hôm
08.30 trước và phần thảo luận về làm thế nào để đưa các Đại diện …..
ý tưởng này vào thực hiện PFES
08.40

Bài tập về hoạt động nhóm (Trò trơi nhóm, có thể
Toàn thể
kèm theo đoạn phim ngắn nào đó liên quan)

09.15 Giới thiệu về cách thức thảo luận nhóm

Ông/bà….

Thảo luận và khám phá về PFES- chủ đề #2 (chủ đề
này được xác định ở ngày đầu):
09.30 Thảo luận bàn tròn #2 – chuyển nhóm 02 lần cho Các nhóm
mỗi lần thảo luận 25 phút. Dành 5 phút cho các
nhóm chuyển bàn
10.30 Nghỉ giải lao
10.45 Báo cáo từ thành viên nhóm về kết quả thảo luận

5-6 Đại biểu

Thảo luận chung về kết quả chủ đề #1
11.30

Làm rõ các vấn đề nêu ra
Tổng hợp giải pháp

Toàn thể

Cam kết và thời gian
1200

Nghỉ ăn trưa
Các bước tiếp theo
Các chủ đề quan trọng khác đã được nêu ra cần tiếp
tục được thảo luận và theo đuổi trong tương lai gần
(có thể đưa ra các danh sách ưu tiên)

1300

Ý tưởng về việc duy trì hoạt động COP cách bền Toàn thể
vững
Chủ nhà của COP tiếp theo
Lựa chọn thành viên của tỉnh người sẽ tiếp tục cung
cấp thông tin về COP và giải pháp cho COP tiếp theo
Tham quan thực địa (nếu có)
Hỏi đáp

17.00 Bế mạc

58 Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

Toàn thể
Đại diện ……
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