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Lời giới thiệu

Cuốn tài liệu tập huấn Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và 
cộng đồng do trẻ em khởi xướng được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thuỵ Điển và 
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Anh xuất bản bằng tiếng Anh lần đầu tiên tại Thái Lan, 
là tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường năng lực của trẻ 
em trong việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học và cộng đồng.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em xuất bản cuốn tài liệu Tập huấn này dựa trên 
tiến trình do Marta Casamort Ejarque (Điều phối viên và Tư vấn Dự án DRM) 
xây dựng cho dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai “Lắng nghe nguồn nước”, do Tổ 
chức Cứu trợ trẻ em Anh thực hiện tại Cuba. Bản thảo đầu tiên của cuốn tài 
liệu này được hoàn thành sau hai khoá tập huấn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
cho các tập huấn viên thanh niên vào tháng Tám và tháng Chín năm 2006. Sau 
đó bản thảo của cuốn tài liệu được các đối tác của dự án, Nhóm Rabatbai, Quỹ 
Duang Prateep, Quỹ nguồn lực Châu Á và mạng lưới Thanh niên vì Sự phát 
triển sử dụng trong các hoạt động dự án có trẻ tham gia tại các tỉnh miền Nam 
của Thái Lan. Tháng 1 năm 2007, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và các đối tác đã 
chỉnh sửa cuốn tài liệu một lần nữa và cuốn tài liệu được ra đời là kết quả của 
tiến trình này.

Theo kinh nghiệm thực hiện vào năm 2006 của Tổ chức Cứu trợ Trẻ 
em, sự tham gia của trẻ trong việc thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai tại cộng đồng cho thấy rõ rằng trẻ em không chỉ là các “nạn nhân” của 
thiên tai mà còn là những công dân có năng lực và các em có thể tham gia 
thực sự vào các hoạt động mang lại lợi ích cho xã hội với sự hỗ trợ thích đáng 
và đầy đủ từ người lớn.

Cuốn tài liệu này nhằm mục đích tăng cường khả năng lãnh đạo của 
trẻ và thanh niên trong quá trình lập kế hoạch, phân tích và thực hiện các hoạt 
động giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua việc tổ chức các khoá tập huấn về các 
chủ đề sau.

Khái niệm và định nghĩa liên quan đến giảm nhẹ rủi ro •	
thiên tai.

Lập bản đồ về rủi ro và nguồn lực của cộng đồng.•	
Chiến dịch truyền thông giáo dục về giảm nhẹ rủi ro  •	
thiên tai.
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Công việc tiếp theo sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến các hoạt 
động giảm nhẹ thảm hoạ và lồng ghép vào các hoạt động giảm thiểu rủi ro 
thảm hoạ tại cấp cộng đồng mang tính chiều sâu.

Dẫn trình viên của các khoá tập huấn có thể lựa chọn bất cứ nội dung 
nào của cuốn tài liệu phù hợp với bối cảnh công việc hiện tại. Cuốn tài liệu có 
thể sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau, ví dụ như trong các chương 
trình tập huấn thường xuyên trong các lớp học hoặc cho chương trình cắm trại 
xây dựng năng lực ở ngoài trường học.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hy vọng rằng cuốn tài liệu này sẽ hỗ trợ các tổ 
chức và cá nhân tăng cường sự tham gia của trẻ và thanh niên cùng với những 
nỗ lực của cộng đồng nhằm giảm nhẹ rủi ro trong thảm hoạ.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em
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1Chuẩn	bị:
Khởi	đầu

Ý tưởng chủ đạo của phần này nhằm đảm bảo sự tham gia 
của trẻ trong dự án giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ, giúp các em hiểu 
được lợi ích của dự án đối với các em, trường học và chính cộng 
đồng của các em. Các em cần hiểu được vai trò của mình trong 
dự án, những việc các em sẽ thực hiện và khối lượng thời gian 
các em sẽ dành cho các hoạt động dự án. Tuy nhiên, quan trọng 
nhất là các em sẽ tự quyết định về sự tham gia của mình vào dự 
án. Các hoạt động của dự án sẽ được thực hiện suôn sẻ và hiệu 
quả khi các thành viên hiểu được đầy đủ tiến trình dự án và điều 
quan trọng nữa là trẻ tự nguyện tham gia. 
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1.1 Lựa chọn trẻ

Yếu tố cốt lõi nhất ở đây là trẻ tự nguyện tham gia vào dự án •	
và bất kỳ trẻ nào trong cộng đồng nơi dự án triển khai đều có 
cơ hội được tham gia mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử 
nào. 

Những vấn đề cần chú ý khi 
lựa chọn trẻ

Cung cấp cho trẻ đầy đủ thông tin liên quan đến dự án để trẻ có 1. 
thể tự quyết định có tham gia dự án hay không?

Tạo cơ hội để trẻ có thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết 2. 
định.

Nếu số lượng thành viên tham gia dự án bị hạn chế (mỗi khoá 3. 
tập huấn không quá 30 người), cần đảm bảo rằng quá trình tiến 
hành lựa chọn dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử về độ 
tuổi, quốc tịch, sắc tộc, giới, ngôn ngữ, tôn giáo, điều kiện kinh 
tế - xã hội, hay tình trạng thể chất, v.v..

Trong giai đoạn khởi đầu của tiến trình này, dẫn trình viên cần 4. 
giải thích rõ với trẻ về lượng thời gian mà trẻ cần dành cho dự 
án cũng như những lợi ích của việc tham gia dự án. Trẻ cần hiểu 
được rằng trẻ sẽ có nhiều trách nhiệm hơn và đôi khi có thể thấy 
mệt mỏi khi tham gia các hoạt động dự án, do đó trẻ cần chắc 
chắn về sự cam kết của mình ngay từ khi bắt đầu dự án.

Trẻ cần nhận thức được rằng trẻ có thể lựa chọn không tiếp tục 5. 
tham gia các hoạt động dự án bất cứ lúc nào.
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Một số hoạt động có thể sử dụng để lựa chọn 
trẻ tham gia dự án

Trước khi tìm các ứng viên để tham gia dự án, tổ A. 
chức các hoạt động nâng cao nhận thức như diễn 
kịch, kể chuyện về thảm hoạ hoặc chiếu phim về 
những bài học kinh nghiệm của dự án thí điểm.

Giải thích về các mục tiêu và kế hoạch hoạt động sơ B. 
bộ của dự án cho các thành viên tiềm năng.

Tiến hành nhận các đơn tham gia của trẻ có trình độ C. 
kiến thức nhất định hoặc phù hợp với tiêu chí liên 
quan tới mục tiêu của dự án.

Số lượng học viên tối đa cho một khoá tập huấn là D. 
30 người. Việc tiến hành lựa chọn đối tượng học 
viên cần phải dân chủ và minh bạch nếu có hơn 30 
trẻ mong muốn tham gia. Số lượng học viên phù 
hợp cũng có thể phụ thuộc vào một số yếu tố khác 
như kỹ năng của dẫn trình viên.
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1.2 Giới thiệu về dự án và giải thích 
vai trò của trẻ em trong dự án

Mục tiêu
Đảm bảo trẻ hiểu được mục đích của dự án, tiến trình và vai trò của trẻ trong 
dự án. 

Cách thức tiến hành

Dẫn trình viên giải thích về dự án cho các tham dự A. 
viên là trẻ em và cung cấp các thông tin sau (ví dụ: 
tài liệu phát tay)

Dự án Giảm nhẹ rủi ro thảm họa do trẻ em 
khởi xướng trong trường học và tại cộng đồng

1.  Mục tiêu dự án: 

Tăng cường kỹ năng của trẻ, giúp trẻ hiểu về những rủi ro trong thảm 
hoạ tại cộng đồng, qua đó trẻ có thể đảm trách vai trò dẫn dắt trong 
việc giảm nhẹ rủi ro và ảnh hưởng của thảm hoạ. 

2. Các nguyên tắc và chiến lược của dự án:

Trong dự án này, trẻ em là trung tâm của các hoạt động. Sự tham 
gia của trẻ trong tất cả các bước là cần thiết. Trẻ em được tạo cơ hội 
để có được các kỹ năng từ việc suy nghĩ, lập kế hoạch, cho đến việc 
thực hiện hoạt động dự án một cách độc lập.

3.  Vai trò của trẻ trong dự án:

Trẻ em và thanh niên sẽ được tập huấn về phương thức giảm thiểu 
rủi ro trong thảm hoạ. Các em sẽ tham gia vẽ bản đồ nguồn lực và 
rủi ro của cộng đồng. Các em cũng sẽ được khuyến khích thực hiện 
một chiến dịch truyền thông giáo dục về giảm nhẹ rủi ro trong thảm 
họa. Cuối cùng, các em sẽ cùng tham gia đánh giá và rút ra các bài 
học kinh nghiệm từ dự án. 
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Dẫn trình viên thảo luận với các tham dự viên có tiềm năng về B. 
cách thức trẻ có thể tham gia trong dự án giảm nhẹ rủi ro trong 
thảm hoạ. Dẫn trình viên điều khiển cuộc thảo luận để đi đến kết 
luận rằng trẻ em và thanh niên có quyền và có khả năng trình 
bày quan điểm của mình về những vấn đề quan trọng trong cộng 
đồng của các em. Cũng giống như người lớn, trẻ em có thể đóng 
vai trò quan trọng trong việc giảm nhẹ rủi ro trong thảm hoạ và hỗ 
trợ cộng đồng trong trường hợp có thảm hoạ xảy ra. 

Tại	sao	sự	tham	gia	của	trẻ	em	
lại	quan	trọng?

Năm 2004, thảm hoạ sóng thần xảy ra tại miền Nam Thái Lan, 
khi đó trẻ em đã chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trong việc 
hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong và sau khi thảm hoạ xảy ra.

Trẻ đã cứu những nạn nhân thảm hoạ khỏi chết đuối.•	
Trẻ giúp đỡ người lớn trong các nhà lánh nạn tạm thời.•	
Trẻ lớn trông nom trẻ nhỏ.•	
Trẻ an ủi, giúp đỡ những người bạn bị mất người thân.•	
Trẻ tham gia vào việc dọn dẹp môi trường và làm công •	
việc nhà.

Trẻ tham gia vào việc tìm kiếm lương thực cho gia  •	
đình mình.

Trẻ em đã đảm nhiệm những vai trò đó hết sức tự nhiên. Khi 
các em được người lớn hỗ trợ tăng cường kỹ năng và nâng cao năng 
lực, các em có thể đảm nhận những vai trò quan trọng như:

Tổ chức các nhóm tình nguyện bảo vệ trẻ em tại trường •	
học và cộng đồng.

Tổ chức các nhóm thực hiện chương trình phát thanh •	
tại cộng đồng

Tổ chức các nhóm giúp đỡ, hỗ trợ các bạn gặp hoàn •	
cảnh khó khăn do thiên tai gây nên.

Chuẩn bị kế hoạch ngăn ngừa và tổ chức các chiến •	
dịch truyền thông giáo dục nhằm giảm nhẹ rủi ro trong  
thảm hoạ.
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Giảm	nhẹ	rủi	ro	
trong	thảm	hoạ:2

Khái	niệm	và	định	nghĩa

Trước khi tiến hành bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động được trình 
bày trong cuốn tài liệu tập huấn này, trẻ tham gia vào dự án cần hiểu 
được những khái niệm cơ bản và định nghĩa liên quan đến giảm nhẹ rủi 
ro trong thảm hoạ. Dẫn trình viên nên tránh sử dụng thuật ngữ ‘giảm nhẹ 
rủi ro trong thảm hoạ’ dưới dạng viết tắt ‘DRR’ để tránh hiểu lầm. Chỉ khi 
trẻ phân biệt được sự khác nhau giữa “hiểm hoạ” và “thảm hoạ”, cũng 
như hiểu được các khái niệm “rủi ro”, “đánh giá rủi ro” và “quản lý rủi ro”, 
các em sẽ sẵn sàng cho các hoạt động tiếp theo.  
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2.1 Thế nào là “hiểm hoạ”? 
Thế nào là “thảm hoạ”?

Mục tiêu
Đảm bảo trẻ em hiểu được ý nghĩa của “hiểm hoạ” và “thảm hoạ” và phân biệt 
được hai khái niệm này.

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bút dạ viết bảng.

Cách thức tiến hành

Dẫn trình viên chia trẻ thành những nhóm nhỏ và A. 
phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ lớn và bút.

Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm thảo luận cách B. 
hiểu của các em về “hiểm hoạ” và “thảm hoạ”. Yêu 
cầu các em viết câu trả lời của mình lên giấy.

Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm trình bày ngắn gọn C. 
về câu trả lời của mình và thảo luận.

Dẫn trình viên sử dụng các câu trả lời của trẻ để đi D. 
đến các kết luận sau đây:

Hiểm hoạ là những nguy cơ hoặc rủi ro có nguồn gốc do con 
người hoặc tự nhiên tạo ra, và kết quả gây ra những thiệt hại. Ví dụ, 
hiểm hoạ tự nhiên như lụt, bão (lốc tố), động đất. Ví dụ về hiểm hoạ 
do con người gây ra như: lạm dụng hoá chất, mìn, ô nhiễm hoá chất 
độc hại. 

Thảm hoạ là một loại hiểm hoạ gây ra những thiệt hại lớn tới cộng 
đồng, vượt quá giới hạn ứng phó của cộng đồng.  
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Lưu ý dành cho Dẫn trình viên

Dưới đây là một số ví dụ về sự khác biệt giữa hiểm hoạ và  
thảm hoạ:

Sóng thần là một loại hiểm hoạ•	
Người dân ở đảo Hawaii, một hòn đảo ở Thái Bình Dương, •	
có kế hoạch tốt để phòng ngừa thiệt hại bởi sóng thần. Khi 
sóng thần xảy ra tại đây, nhà cửa và các công trình xây dựng 
không bị thiệt hại, và cũng không có ai bị chết. Trong trường 
hợp này, sóng thần ở đây không phải là một thảm hoạ

Khi sóng thần xảy ra ở Indonesia, nơi mà người dân không •	
có kế hoạch phòng tránh, do vậy khi sóng thần xảy ra, đã có 
rất nhiều thiệt hại đối với con người và tài sản ở đây vì nó 
vượt quá khả năng ứng phó của cộng đồng. Trong trường 
hợp này, sóng thần ở Indonesia là thảm hoạ.
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2.2 Thế nào là “rủi ro”, 
“đánh giá rủi ro” và “quản lý rủi ro”?

Mục tiêu
Đảm bảo trẻ em hiểu được ý nghĩa của ‘rủi ro’, ‘đánh giá rủi ro’, ‘quản lý rủi ro’ 
là gì và có khả năng áp dụng các khái niệm vào thực tiễn.

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bút viết bảng

Cách thức tiến hành

Dẫn trình viên mời các em chia sẻ ý kiến về rủi ro có A. 
thể xảy ra trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, trẻ em 
có thể cho rằng một người phụ nữ đi một mình ở nơi 
vắng vẻ có thể có nguy cơ bị tấn công, hoặc một ai 
đó đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm cũng có 
thể có thể bị chấn thương trong trường hợp tai nạn 
xảy ra. 

 Dẫn trình viên tóm lược những ví dụ mà trẻ đưa ra B. 
và giải thích để trẻ hiểu:

 Dẫn trình viên giải thích rằng nếu chúng ta muốn C. 
biết liệu chúng ta có rủi ro dẫn đến một tác động 
tiêu cực hay không, thì chúng ta cần suy nghĩ - hoặc 
đánh giá - nguy cơ mà rủi ro có thể xảy ra. Rủi ro có 
thể tồn tại trong những trường hợp nào?

Rủi ro là một nguy cơ tiềm ẩn
dẫn đến một tác động tiêu cực.
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 Dẫn trình viên giải thích rằng các rủi ro khá phổ D. 
biến trong đời sống hàng ngày. Nhưng nếu chúng 
ta biết có rủi ro, liệu chúng ta có thể chỉ đứng nhìn 
và để một điều gì đó có hại và nguy hiểm xảy ra hay 
không? Nếu chúng ta không mong muốn điều gì có 
hại và nguy hiểm xảy ra, thì chúng ta phải tìm cách 
để kiềm chế và giảm nhẹ rủi ro.

Đánh giá rủi ro là một khảo sát hay 
nghiên cứu nhằm tìm hiểu, theo dõi 

và tiên liệu về những yếu tố 
trực tiếp hay gián tiếp gây ra 

những nguy cơ dẫn đến những tác động 
tiêu cực đối với trẻ em và người lớn 

trong cộng đồng.

Quản lý hay giảm nhẹ rủi ro có nghĩa 
là hạn chế

các khả năng có thể khiến một điều gì đó
gây ra tác động tiêu cực, hoặc có hại.
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2.3 Hoạt động đánh giá rủi ro: 
Dự báo thời tiết

Mục tiêu
Khuyến khích trẻ hiểu cách thức áp dụng đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro trong 
thực tiễn đời sống.

Dụng cụ
Một vài bản copy của bức hình dưới đây

Cách thức tiến hành

Dẫn trình viên cho trẻ xem tranh (hoặc phát bản sao của tranh) và đặt A. 
câu hỏi: “Khi các em nhìn bức hình bên trái (đám mây), liệu các em 
có thể cho biết những rủi ro nào có thể xảy ra?”. Các em có thể trả lời 
rằng rủi ro trong trường hợp này là trời có thể mưa và các em sẽ bị 
ướt, không thể tới trường.

Sau khi trẻ trả lời, dẫn trình viên giải thích cho các em biết câu trả lời B. 
mà các em đưa ra là một cách “đánh giá rủi ro”. (Các em cũng có thể 
đưa ra những loại rủi ro có thể mà bức hình “đám mây” biểu thị).

Sau đó dẫn trình viên hỏi, “Theo các em, rủi ro này nguy hiểm như thế C. 
nào?” hoặc “Những nguy cơ có hại nào ở đây?”. (Các em có thể cho 
rằng tình huống sẽ rất nguy hiểm vì đám mây xám xịt và dường như 
trời sẽ có mưa lớn).

Sau khi các em trả lời, dẫn trình viên giải thích để các em thấy câu trả D. 
lời của các em là một cách xác định, hoặc phân tích về mức độ nguy 
hiểm của rủi ro (mức độ và phạm vi) mà đám mây có thể gây ra các 
tác động xấu.
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 Sau đó, dẫn trình viên hỏi “Các em sẽ làm gì để giải quyết nguy E. 
cơ bị ướt bởi trời mưa to?”. Các em có thể đề xuất mang ô trong 
trường hợp này.

 Sau khi các em trả lời, dẫn trình viên giải thích câu trả lời của các F. 
em là một ví dụ về “quản lý rủi ro” hoặc “giảm nhẹ rủi ro”. Điều đó có 
nghĩa là các em đã nghĩ tới những rủi ro (hoặc khả năng có thể xảy 
ra) của việc bị ướt và vì vậy các em biết cách hạn chế hoặc giảm 
nhẹ rủi ro.

 Dẫn trình viên giải thích rằng có thể có những cách khác để hạn G. 
chế rủi ro bị ướt. Ví dụ, các em có thể mặc áo mưa, hoặc đi ô tô 
chứ không đi xe máy, các em có thể đợi tới khi trời hết mưa rồi mới 
đi ra ngoài...

 Dẫn trình viên kết luận bằng cách đưa ra các ví dụ cho thấy trẻ em H. 
cần phải biết trước về những rủi ro của một tác động tiêu cực, từ 
đó các em có thể xác định được các rủi ro. Dựa trên đánh giá sơ 
bộ, nếu các em cho rằng nhất định có rủi ro, các em sẽ có thể tìm 
ra cách để giảm nhẹ hoặc kiềm chế rủi ro. Hãy nhớ rằng, mỗi người 
có một cách khác nhau để giảm nhẹ rủi ro.

 Dẫn trình viên trình bày kết quả thảo luận theo bảng dưới đây.I. 

Tình huống
Chúng ta nghe bản tin dự báo thời tiết trên đài hoặc vô tuyến 

trước khi chúng ta đi ra ngoài

Rủi ro:
Sau khi nghe bản tin dự báo thời tiết, chúng ta biết rằng 

trời có thể mưa to

Đánh giá rủi ro:
Sẽ có tác động lớn nào có thể xảy ra hay không? Tại sao?

Có, bởi vì có thể chúng ta sẽ bị ướt

Nguy cơ có thể là gì? Tại sao?
Rủi ro từ trời mưa rất có thể xảy ra vì thông thường các bản tin dự báo 

thời tiết có độ chính xác khá cao

Giảm nhẹ rủi ro - Những gì chúng ta cần làm:
Mang theo ô che mưa và đi giày chống thấm nước
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2.4 Hoạt động đánh giá rủi ro:
Ở nhà một mình

Mục tiêu
Nhằm giúp trẻ phát triển kỹ năng trong việc phân tích rủi ro thảm hoạ

Dụng cụ
Một hoặc vài bản phô-tô của bức tranh dưới đây:

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên chỉ cho các em bức tranh và phát cho các em A. 
bản phô tô bức tranh

 Dẫn trình viên đặt câu hỏi: “Trong bức tranh trên, những nguy B. 
cơ gì mà trẻ em có thể gặp phải?”. Các em có thể nói rằng em 
bé trong bức tranh có thể bị điện giật, bị đinh đâm, bị bỏng bởi 
nước sôi, hoặc có thể bò ra khỏi cửa và ngã xuống cầu thang.

 Sau khi các em trả lời, dẫn trình viên hỏi tiếp “Các em có thể C. 
cho biết những rủi ro ở đây sẽ như thế nào?” hoặc “Mức độ 
nguy hiểm sẽ như thế nào?”. Các em có thể trả lời rằng nguy 
hiểm có nguy cơ xảy ra rất cao trong trường hợp này. Thậm chí 
trẻ có thể bị thiệt mạng, trong trường hợp em bé trong bức hình 
bò ra ngoài và bị xe ô tô đâm vào, hoặc nếu cánh cửa của bếp 
lò để hở và trẻ cố gắng với lấy siêu nước đang đun sôi.
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 Dẫn trình viên giải thích rằng câu trả lời của các em chính là một cách D. 
xác định hoặc phân tích mức độ và phạm vi rủi ro có thể gây hại đối với 
trẻ.

 Sau đó dẫn trình viên hỏi “Những việc làm nào các em nghĩ là cần thiết E. 
để tránh rủi ro cho em bé?”. Các em có thể trả lời rằng “không nên để em 
bé ở nhà một mình, hoặc căn phòng cần phải thiết kế lại để tránh nguy 
hiểm cho em bé”. (ví dụ: Cần phải di chuyển ổ điện đến vị trí cao hơn, 
cần phải tắt bếp lò, cánh cửa cần được đóng chặt, và những thứ sót lại 
trên sàn nhà cần phải được dọn sạch.)

 Sau khi các em trả lời, dẫn trình viên giải thích rằng những gì các em nêu F. 
ra là các hình thức của việc “quản lý rủi ro” hay “giảm nhẹ rủi ro”. Bởi vì, 
các em đã nghĩ đến những rủi ro mà em bé trong hình có nguy cơ gặp 
phải, và sau đó tính đến các phương án để hạn chế hay giảm nhẹ những 
rủi ro đó.

 Dẫn trình viên có thể kết thúc hoạt động này bằng cách tóm tắt ý kiến G. 
thảo luận của các em theo bảng dưới đây.

Tình huống
Một em bé ở nhà một mình trong căn phòng có cửa mở thông  

với bên ngoài

Rủi ro:
Trẻ có thể bò ra ngoài ngôi nhà và gặp nguy hiểm

Sẽ có những tác động lớn nào không? Tại sao? 
Có, bởi vì em bé còn quá nhỏ để biết rằng ở bên ngoài rất nguy hiểm.

Chúng ta cần phải làm gì? 
Đóng chặt cửa dẫn tới căn phòng và đảm bảo rằng có người lớn ở đó 

để trông chừng trẻ.
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Lưu ý dành cho Dẫn trình viên

Tóm lại, dẫn trình viên cần chú ý các bước chính trong quản lý 
và giảm nhẹ rủi ro nhằm:

Xác định các rủi ro bằng việc suy nghĩ và liệt kê các •	
rủi ro có thể xảy ra.

Phân tích các loại và phạm vi rủi ro.•	
Tính đến các cách, hoặc biện pháp giảm nhẹ và quản •	
lý các rủi ro đã được xác định. Ví dụ: Những gì chúng 
ta có thể làm để phòng tránh hoàn toàn hiểm nguy? 
Nếu chúng ta không thể hoàn toàn phòng tránh các 
nguy hiểm đó, thì chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu 
mức độ của thiệt hại hay nguy hiểm?
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2.5 Hoạt động đánh giá rủi ro:
Những rủi ro của hiểm hoạ tự nhiên

Mục tiêu
Giúp trẻ em phát triển kỹ năng phân tích các rủi ro của thảm hoạ.

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bút viết bảng

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên chia trẻ thành ba nhóm và đưa cho A. 
mỗi nhóm một chủ đề và một số câu hỏi thảo luận. 
Mỗi nhóm sẽ trả lời những câu hỏi sau

“Giả sử rằng làng/thị trấn của em phải đối mặt 
với loại hiểm hoạ thiên nhiên này hàng năm.”

 Nhóm 1: Lũ lụt•	
 Nhóm 2: Sụt lở đất•	
 Nhóm 3: Bão (hoặc lốc tố)•	

Theo các em, nếu hiểm hoạ thiên nhiên này xảy ra thì ngôi 1. 
làng của các em sẽ gặp những rủi ro gì?

Trong làng của các em, những nhóm người dân nào có thể 2. 
bị nhiều thiệt hại nhất bởi những loại rủi ro này?

Người dân cần phải chuẩn bị gì để giảm thiểu rủi ro này? 3. 
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 Mỗi nhóm sẽ thảo luận các câu hỏi trên từ 15 đến 20 B. 
phút và viết câu trả lời lên giấy khổ lớn.

 Các nhóm trình bày ngắn gọn kết quả thảo luận C. 
của mình.

 Dẫn trình viên khuyến khích trẻ thảo luận kỹ về D. 
những nhóm người trong cộng đồng có nhiều 
nguy cơ gặp phải rủi ro nhất (ví dụ, trẻ em hoặc 
người già). Phần thảo luận này sẽ dẫn đến hoạt 
động tiếp theo.
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2.6 Khái niệm “dễ bị tổn thương” 
có nghĩa là gì?

Mục tiêu
Khuyến khích trẻ phân tích khái niệm “dễ bị tổn thương” trong mối liên hệ với 
hiểm hoạ hoặc thảm hoạ, từ đó các em hiểu được nhóm người nào trong cộng 
đồng có thể gặp nhiều thiệt hại, rủi ro hơn những nhóm khác.

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bút viết bảng

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên giải thích với trẻ khái niệm “dễ bị tổn A. 
thương” có nghĩa là khả năng dễ bị thương hay bị 
thiệt hại.  

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ làm việc theo các nhóm B. 
đã chia trước đó. Các em sẽ thảo luận về các nhóm 
dân cư trong cộng đồng chịu nhiều rủi ro nhất hoặc 
dễ bị tổn thương khi hiểm hoạ thiên nhiên xảy ra. 
Các em cũng có thể đưa ra những gợi ý dựa trên 
những tình huống về hiểm hoạ thiên nhiên khác.

 Dẫn trình viên ghi lên giấy khổ lớn những nhóm dân C. 
cư dễ bị tổn thương mà các em đã liệt kê.

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ thảo luận trong nhóm về D. 
lý do tại sao các em lại cho rằng những nhóm dân 
cư đã được liệt kê thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

 Nếu trẻ chưa sẵn sàng để liệt kê tất cả các nhóm E. 
dân cư dễ bị tổn thương, dẫn trình viên đặt các câu 
hỏi dẫn dắt để các em có thể kể ra những nhóm đó. 
“Liệu các em nhỏ có dễ bị tổn thương khi thảm hoạ 
xảy ra không?” “Tại sao?” “Thế còn người lớn thì 
thế nào?” “Tại sao?” “Thế còn những bạn bị khuyết 
tật như phải dùng xe lăn?” “Tại sao lại như vậy?”
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Dễ bị tổn thương là khả năng
dễ bị thương hay bị thiệt hại.

Dễ bị tổn thương đề cập đến khía cạnh một cá nhân, cộng 
đồng, công trình, dịch vụ hoặc khu vực địa lý sẽ chịu thiệt hại hay bị 
đình trệ do ảnh hưởng của một hiểm họa mang tính thảm họa cụ thể.

Ai dễ bị tổn thương?
Người già có thể do sức khoẻ không tốt và thể chất yếu, họ 

thường hay lo sợ và không muốn rời khỏi căn nhà của mình dù bất 
cứ điều gì xảy ra. Có thể họ không có đủ thông tin. Mặt khác, người 
già thường không muốn mình bị coi là gánh nặng của con cháu nên 
nhiều khi họ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của các em nhỏ.

Trẻ nhỏ chưa có các kỹ năng thể chất và phối hợp của 
người già. Sự tò mò có thể khiến các em gặp nguy hiểm. Các em còn 
quá nhỏ để biết cách đặt ra các ưu tiên, các em không có kiến thức và 
thông tin như người lớn. Khả năng kiềm chế cảm xúc của các em còn 
hạn chế có thể dẫn tới những chấn thương về tâm lý nghiêm trọng do 
những tình huống rất khốn khó gây ra.

Thanh thiếu niên có khả năng kiềm chế cảm xúc kém 
hơn người lớn tuổi. Họ rất dễ mất bình tĩnh và dễ bị bạn bè lôi kéo 
theo những cách tiêu cực. Nhóm này có thể có tính tò mò và thích áp 
dụng những điều mới khám phá. Các em nữ có thể chịu rủi ro do bị 
quấy rối tình dục hoặc bị tấn công trong tình trạng hỗn loạn của hiểm 
hoạ thiên nhiên. Các em có thể dằn vặt nếu mình không thể giúp đỡ 
các thành viên khác trong gia đình.

Phụ nữ có thể bảo vệ, chăm sóc con cái và gia đình họ (kể 
cả đồ đạc và tài sản) hơn cả chính bản thân họ. Về thể chất, phụ nữ 
có thể không khoẻ như nam giới và họ có thể không được tiếp cận 
đầy đủ thông tin. Nhận thức văn hoá của họ về bản thân và vai trò 
của mình trong xã hội có thể dẫn họ tới những rủi ro. Ví dụ trong đợt 
sống thần Tsunami ở Ấn Độ Dương năm 2004, tại Ấn Độ, một số phụ 
nữ đã bị chết đuối, họ không dám ngoi lên mặt nước do sợ để lộ cơ 
thể vì sóng làm rách váy của họ.   

Những nhóm yếm thế có thể bao gồm người khuyết 
tật, trẻ đường phố, người ăn xin, lao động di cư, người bị trục xuất, 
dân tộc thiểu số. Họ thiếu thông tin và trình độ, đồng thời rất khó có 
cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Họ có thể ở trong tình 
trạng bất hợp pháp (ví dụ, họ là những lao động nhập cư không được 
thừa nhận). Họ có thể bị phân biệt đối xử - điều này gây ra những bất 
an trong cuộc sống của họ.
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2.7 Thế nào là “năng lực”?

Mục tiêu
Khuyến khích trẻ phân tích khái niệm “năng lực” trong mối liên hệ với hiểm hoạ 
hay thảm hoạ để các em thấy được nhóm dân cư nào trong cộng đồng có thể 
an toàn và nhờ đó có khả năng giúp đỡ người khác. 

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, phiếu nhỏ, bút viết

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm thảo luận xem A. 
nhóm dân cư nào trong cộng đồng ít bị tổn thương 
(ít có khả năng bị thiệt hại) hơn những nhóm khác 
nếu hiểm hoạ thiên nhiên xảy ra (lũ lụt, sạt lở đất 
hoặc bão lớn). Mỗi em đuợc phát ít nhất 2 tấm phiếu 
để viết câu trả lời của mình trong vòng 5 phút. Câu 
trả lời của các em có thể bao gồm các nhóm như 
lãnh đạo của cộng đồng, những người khoẻ mạnh, 
và những người giàu kinh nghiệm, v.v...

 Dẫn trình viên yêu cầu các em đính những phiếu B. 
lên giấy khổ lớn (mỗi nhóm một tờ giấy khổ lớn), 
khuyến khích các em đọc nội dung tấm phiếu và tập 
hợp các câu trả lời theo các tiêu chí.

 Dẫn trình viên yêu cầu mỗi nhóm trẻ giải thích tại C. 
sao tại cộng đồng đó có nhóm ít bị tổn thương hơn 
những nhóm khác. Dẫn trình viên bổ sung câu trả 
lời lên giấy khổ lớn. Câu trả lời thường gặp là:
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 Dẫn trình viên tổng kết, lưu ý những ví dụ trên cho D. 
thấy, trong cộng đồng, có những người ít bị tổn 
thương hơn những người khác trong cùng cộng 
đồng. Họ có kỹ năng và kiến thức để đối phó với 
những tình huống khó khăn. Những khả năng, kiến 
thức, kỹ năng này được gọi là “năng lực”.

 Dẫn trình viên có thể sử dụng thông tin ở trang sau E. 
để giải thích kỹ hơn về khái niệm “năng lực” trong 
bối cảnh này. 

Ai ít bị tổn thương hơn?
 Những người làm việc ngoài cộng đồng và khu vực có hiểm •	
hoạ.

 Lãnh đạo cộng đồng - do có vài trò quản lý nên họ hiểu biết khá •	
đầy đủ về cộng đồng (ví dụ, việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc 
các dịch vụ). Họ có thể được tiếp cận với các dịch vụ và thông tin 
nhiều hơn những người khác.

 Những người trong độ tuổi lao động có thể chín chắn hơn những •	
người trẻ tuổi. Họ có thể có kỹ năng ra quyết định tốt hơn, vì vậy 
họ có khả năng đối phó với các tình huống khó khăn một cách 
hiệu quả hơn.

 Những người cung cấp dịch vụ cho dân chúng, giáo viên và •	
những người có công việc liên quan đến thông tin có thể gặp ít rủi 
ro hơn.

 Những người có sức khoẻ tốt có khả năng tự lo cho bản thân và •	
hỗ trợ người khác.

 Những người giàu kinh nghiệm và nắm được những thông tin về •	
các hiểm hoạ và thảm hoạ kể cả trong quá khứ, có thể ít bị tổn 
thương hơn. Ví dụ, tại miền Nam Thái Lan, người dân tộc Moken 
đã truyền từ đời này sang đời khác những kinh nghiệm về dấu 
hiệu cảnh báo khi sóng thần đang tới. 

 Những người trong gia đình có nhiều thành viên có thể ứng phó •	
tốt hơn vì họ có thể dựa vào nhau cả về thể chất và tinh thần.
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Năng lực là khả năng ứng phó 
trong tình huống khó khăn

Có nghĩa là phải có kỹ năng và kiến thức 
để chuẩn bị và ứng phó với rủi ro.

Năng lực được xem xét trên những khía cạnh khác nhau. Năng lực tồn tại 
và phục hồi trong tình huống khó khăn bao gồm những kỹ năng và khả năng 
như:
 

 Chạy nhanh•	
 Bơi nhanh•	
 Có được nguồn tài chính để xây nhà kiên cố ở •	
khu vực an toàn

 Biết phản ứng trong trường hợp khủng hoảng •	
như cất đồ đạc vào nơi an toàn, giữ kho lương thực 
khô ráo, không uống nước bị ô nhiễm, v.v.

Năng lực của một người có thể được phát triển và 
nâng cao nếu được hỗ trợ thích đáng. Năng lực của 
các nhóm dân cư dễ bị tổn thương có thể được củng 
cố bằng cách:

 Tạo các cơ hội cho người dân tiếp cận thông •	
tin, bao gồm cả việc xây dựng các kênh thông tin dễ 
tiếp cận.

 Nâng cao nhận thức và giáo dục ý thức cho •	
người dân về những điều mà các nhóm dễ bị tổn 
thương cần. 

 Giảm sự cách biệt giữa nhóm dễ bị tổn thương •	
và các nhóm khác, bao gồm cả việc đấu tranh chống 
lại sự phân biệt đối xử đối với những nhóm người 
yếu thế. 

 Kết hợp các khoá học về phòng ngừa thảm hoạ •	
ở trường học và tại cộng đồng. 
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2.8 Ôn lại các khái niệm

Mục tiêu
Đảm bảo trẻ có hiểu biết rõ ràng về các thuật ngữ và khái niệm cơ bản liên 
quan tới giảm nhẹ rủi ro trong thảm họa.

Dụng cụ
Hai quả bóng, một quả to và một quả nhỏ (ví dụ, một quả bóng đá và một quả 
bóng bàn)

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên ôn tập lại những định nghĩa của các A. 
thuật ngữ như sau. 

Hiểm hoạ là những nguy hiểm do con người hoặc tự nhiên gây ra, để 
lại những thiệt hại về người, tài sản, hay môi trường.

Thảm hoạ là một loại hiểm hoạ do con người hoặc tự nhiên gây ra, 
để lại những thiệt hại và mất mát to lớn trong cuộc sống cộng đồng, vì nó 
vượt quá giới hạn ứng phó của cộng đồng.  

Rủi ro là một nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến một tác động tiêu cực hoặc có hại. 

Đánh giá rủi ro là một khảo sát hay nghiên cứu nhằm tìm hiểu, theo 
dõi và tiên liệu về những yếu tố trực tiếp hay gián tiếp gây ra những nguy 
cơ tiềm ẩn của những tác động xấu có thể xảy ra đối với trẻ em và người 
lớn trong cộng đồng.

Quản lý và giảm nhẹ rủi ro có nghĩa là hạn chế các khả năng có 
thể khiến một điều gì đó gây tác động xấu, hoặc có hại xảy ra.

Chuẩn bị sẵn sàng có nghĩa là giúp các cá nhân và cộng đồng sẵn 
sàng hành động khi một hiểm hoạ thiên nhiên có thể xảy ra, theo đó họ có 
thể ngăn chặn và giảm nhẹ những mất mát trong cuộc sống và thiệt hại về 
tài sản và môi trường.

Dễ bị tổn thương là khả năng dễ bị thương hay bị thiệt hại. 

Năng lực là khả năng ứng phó trong tình huống khó khăn, có nghĩa là 
phải có kỹ năng và kiến thức để đối phó và phòng ngừa rủi ro.   
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 Dẫn trình viên có thể yêu cầu trẻ chơi một trò chơi B. 
nhằm củng cố kiến thức cho các em về các thuật 
ngữ và khái niệm cơ bản đã được thảo luận. Các 
em không nhất thiết phải chơi toàn bộ trò chơi được 
gợi ý trong các bước tiếp theo. 

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ đứng thành vòng tròn C. 
và giải thích cách chơi. Có hai quả bóng, và nhiệm 
vụ của các em là ném hai quả bóng này cho nhau. 
Quả bóng to sẽ được ném trước, quả nhỏ ném sau. 
Quả bóng to được ném theo thứ tự lần lượt theo 
vòng tròn (không ném chéo). Khi quả bóng to bắt 
đầu được chuyển đi, quả bóng nhỏ sẽ được ném 
theo cách tương tự. Ai nhận được quả bóng to phải 
cố gắng chuyển cho người bên cạnh thật nhanh 
trước khi quả bóng nhỏ được chuyển đến. Những 
người nhận được bóng nhỏ thì cần phải chuyển thật 
nhanh để quả bóng nhỏ có thể bắt kịp quả bóng lớn. 
Trò chơi sẽ kết thúc nếu quả bóng nhỏ bắt kịp quả 
bóng lớn. Khi đó, tất cả mọi người sẽ hô to để báo 
hiệu một “tiếng nổ lớn”.

 Dẫn trình viên bắt đầu trò chơi bằng cách ném quả D. 
bóng to cho các em, sau đó ném quả bóng nhỏ. Dẫn 
trình viên nên cho trẻ truyền bóng vài lượt.

 Khi kết thúc trò chơi, dẫn trình viên giải thích, giả sử E. 
nếu quả bóng to là quả bom và quả bóng nhỏ là ngòi 
nổ. Các em phải cố gắng không để hai vật này gặp 
được nhau vì sẽ rất nguy hiểm nếu quả bom bén 
ngòi nổ.
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 Bài học rút ra từ trò chơi giúp dẫn trình viên lưu ý F. 
với trẻ rằng chúng ta có thể xem quả bom (quả bóng 
to) tượng trưng cho tính dễ bị tổn thương của cộng 
đồng và ngòi nổ (quả bóng nhỏ) là hiểm hoạ có 
thể xảy ra. Cộng đồng sẽ an toàn nếu hiểm hoạ và 
tính dễ bị tổn thương không di chuyển theo những 
đường giao nhau. Ví dụ, sóng thần là một loại hiểm 
hoạ. Thực tế cho thấy, những người dân sống ở 
vùng có nguy cơ bị sóng thần tấn công được coi là 
sự dễ bị tổn thương của cộng đồng. Nếu sóng thần 
xảy ra thì nguy cơ xảy ra thảm hoạ rất cao. Nhưng 
nếu cộng đồng được chuẩn bị để đối phó, đồng thời 
có kiến thức và thông tin về những tình huống như 
vậy, điều đó có nghĩa là năng lực của người dân 
trong việc ứng phó với hiểm hoạ được cải thiện và 
rủi ro trong thảm hoạ được giảm nhẹ. 
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2.9 Hiểm hoạ và thảm hoạ ở Việt Nam

Mục tiêu
Đánh giá mức độ hiểu biết của trẻ về hiểm hoạ và thảm hoạ có thể xảy ra trong 
cộng đồng và đảm bảo trẻ ý thức được những tình huống tiềm ẩn đó.

Dụng cụ
Hai tờ giấy khổ lớn (Ghi “Hiểm hoạ” và “Thảm hoạ” vào từng tờ), thẻ giấy.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên yêu cầu mỗi trẻ viết 1 ví dụ hiểm hoạ A. 
và 1 ví dụ thảm hoạ vào thẻ giấy theo cách hiểu của 
các em.

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ đính thẻ của mình lên hai B. 
tờ giấy khổ lớn tương ứng. Qua đó, dẫn trình viên 
sẽ nắm được mức độ hiểu biết của các em về hiểm 
hoạ và thảm hoạ như thế nào.

 Nếu câu trả lời của các em đã bao trùm hết tất cả C. 
các loại hiểm hoạ có thể xảy ra trong khu vực các 
em sinh sống, dẫn trình viên sẽ tiến hành bước tiếp 
theo. Nếu câu trả lời chưa bao trùm hết những tình 
huống có thể xảy ra, dẫn trình viên nên giải thích 
thêm theo gợi ý dưới đây.
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Những hiểm hoạ và thảm hoạ 
thường gặp ở Việt Nam

Lũ lụt1. 

Tai nạn giao thông2. 

Bão3. 

Hạn hán4. 

Sạt lở đất5. 

Hoả hoạn (bao gồm cả cháy rừng)6. 

Xâm hại mặn7. 

Dịch bệnh (ví dụ: sốt xuất huyết ở người, bệnh lợn tai xanh...)8. 

Việt Nam đã phải hứng chịu nhiều hiểm hoạ và thảm hoạ do tự nhiên 
và con người gây ra. Một số hiểm hoạ, như bão, sạt lở đất và lũ lụt, 
có nguy cơ xảy ra  thường xuyên hơn, do đó cũng gây thiệt hại nặng 
nề hơn. 





		Bản	đồ	rủi	ro	và	nguồn	lực	của	cộng	đồng

Bản đồ rủi ro và nguồn lực cộng đồng được lập bởi trẻ em 
thì không giống bản đồ cộng đồng thông thường. Trong trường hợp này, 
bản đồ sẽ xác định các nhóm người nào, và ở đâu là an toàn, và nhóm 
người nào, vị trí nào là rủi ro trong trường hợp có thảm hoạ xảy ra. Công 
việc thu thập thông tin về cộng đồng được xem như là bước cơ bản để giúp 
các em vẽ được bản đồ này. Thông qua đó, các em được trao cơ hội để 
kiểm tra chéo các thông tin về bản đồ cùng với người lớn trước khi chia sẻ 
thông tin về bản đồ với các thành viên khác trong cộng đồng. Bên cạnh đó, 
các em cũng sẽ biết ghi nhận lợi ích thiết thực của loại bản đồ này và có 
được kỹ năng cần thiết để vẽ bản đồ. Khi trẻ em giúp người lớn xung quanh 
mình lập kế hoạch phòng ngừa thảm hoạ, người lớn sẽ có dịp nhìn thấy 
cách thức trẻ đóng góp công sức đối với cộng đồng của họ.

3
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3.1 Bản đồ rủi ro và nguồn lực  
của cộng đồng là gì?

Mục tiêu
Nhằm giải thích ý nghĩa và lợi ích của bản đồ rủi ro và nguồn lực cộng đồng 
cũng như các bước liên quan trong việc vẽ loại bản đồ này.

Dụng cụ
Giấy A0, giá đỡ, thẻ giấy, bút viết bảng

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên giải thích ý nghĩa của bản đồ rủi ro và A. 
nguồn lực cộng đồng bằng cách viết tóm tắt những 
từ khoá lên thẻ giấy để trẻ có thể hiểu một cách dễ 
dàng và rành mạch về nội dung bài học.

Bản đồ rủi ro và nguồn lực cộng đồng 
là một bản phác hoạ về một vùng, hay một nơi do con người 
lập ra, nó giúp chúng ta biết được các rủi ro, tình trạng dễ bị 
tổn thương, và năng lực cộng đồng trong mối tương quan 

với các hiểm hoạ.
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 Dẫn trình viên giải thích lợi ích của việc vẽ bản đồ B. 
rủi ro và nguồn lực cộng đồng

Bản đồ rủi ro và nguồn lực cộng đồng được vẽ nhằm:
 Giúp mọi người trong cộng đồng hiểu •	
một cách dễ dàng và biết địa điểm các nơi 
thường có rủi ro và nguồn lực của cộng 
đồng.

 Phòng tránh hoặc giảm nhẹ tác động •	
của một hiểm hoạ hoặc thảm hoạ.

 Giúp người dân trong cộng đồng •	
chuẩn bị nguồn lực để đối phó với các mối 
đe doạ do thảm hoạ gây nên.

 Giúp người dân trong cộng đồng đối •	
phó với một hiểm hoạ hoặc một thảm hoạ 
thông qua sự tham gia của cộng đồng.

 Thể hiện kết quả thảo luận trong cộng •	
đồng dân cư về rủi ro và nguồn lực.

 Tạo cơ hội để trẻ em và thanh niên •	
tham gia vào quá trình giảm nhẹ rủi ro thảm 
hoạ.
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 •	 Bản đồ thảm hoạ chỉ ra những khu vực ở 
gần hoặc ngay trong cộng đồng có thể bị ảnh hưởng 
bởi thảm hoạ. Ví dụ, bản đồ của khu vực có thể bị 
ảnh hưởng bởi sóng thần chỉ ra những nơi mà sóng 
có thể xâm lấn, trong khi bản đồ về khu vực hay xảy 
ra lũ lụt lại chỉ ra những điểm dễ bị ngập úng, bản 
đồ về sụt lở đất lại chỉ ra những khu vực mà đất có 
thể bị lở. Mỗi bản đồ đều chỉ ra rõ ràng những vùng 
nguy hiểm và an toàn.

 •	 Bản đồ rủi ro chỉ ra những địa bàn có nguy 
cơ xảy ra thảm hoạ, tính dễ bị tổn thương của cộng 
đồng, như những công trình xây dựng không kiên 
cố có thể bị phá huỷ hoặc những nơi mà các nhóm 
dân cư không thể lánh nạn khi thảm hoạ xảy ra.

 •	 Bản đồ rủi ro và nguồn lực chỉ ra 
những nơi có nguy cơ xảy ra thảm hoạ, tính dễ bị 
tổn thương của cộng đồng, những rủi ro và nguồn 
lực của cộng đồng, bao gồm năng lực như những 
nơi ẩn náu an toàn, trung tâm cứu hộ, đài truyền 
thanh, trống báo liên của cộng đồng. 

 Dẫn trình viên giải thích với học viên để học viên C. 
thấy được có ba loại bản đồ đề cập đến rủi ro và 
nguồn lực trong cộng đồng.
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Chín bước

Phác thảo bản đồ cơ sở hoặc bản đồ cộng đồng bao gồm 1. 
những thông tin cơ bản đã được xác định như vị trí nhà cửa, 
những địa điểm công cộng, đường xá, vùng thảm hoạ…

Xác định vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong 2. 
nhóm trong quá trình nghiên cứu và lập bản đồ.

Chuẩn bị cho công việc thực địa, thiết kế câu hỏi và tất cả 3. 
các thành viên hiểu rõ cách thu thập và ghi chép thông tin.

Thực hiện khảo sát tại cộng đồng để xác định “rủi ro” và 4. 
“nguồn lực” mà cộng đồng đã có.

Thảo luận và phân tích thông tin thu thập được, đặc biệt là 5. 
những thông tin về rủi ro và nguồn lực.

Đưa những thông tin chính lên bản đồ của cộng đồng.6. 

Kiểm tra chéo tính chính xác của thông tin trên bản đồ với 7. 
các chuyên gia ở cộng đồng, và chỉnh sửa nếu cần thiết.

Treo bản đồ tại những nơi công cộng trong cộng đồng8. 

Sử dụng bản đồ như tài liệu hướng dẫn cho việc lập kế hoạch 9. 
phòng chống rủi ro hoặc sử dụng như một phần của các hoạt 
động phòng ngừa thảm hoạ.

 Dẫn trình viên phát cho trẻ những tấm phiếu trên đó D. 
có ghi những thông tin nêu trên hoặc ghi lên giấy 
khổ lớn. 

 Dẫn trình viên giải thích cho trẻ tiến trình lập bản đồ E. 
rủi ro và nguồn lực bao gồm chín bước.
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3.2. Lập bản đồ cơ sở

Mục tiêu
Giúp trẻ xác định được những thông tin cơ bản về cộng đồng nơi trẻ đang sinh 
sống từ đó lập bản đồ rủi ro và nguồn lực của cộng đồng.

Dụng cụ
Bản phô tô bản đồ cơ sở (ví dụ như bản đồ cơ sở tại Patong như ảnh dưới 
đây), giấy khổ lớn hoặc bìa cứng, bút màu hoặc bút chì.

Bản đồ cơ sở: Pa Tong

Nguồn: Qũy nguồn lực Châu Á.
Phuket, Thái Lan.
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Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên giải thích cho trẻ rằng bản đồ cơ sở A. 
cung cấp những thông tin cơ bản về cộng đồng, 
như những địa điểm công cộng, nhà cửa, các công 
trình xây dựng, đường xá…

 Dẫn trình viên chia trẻ thành ba nhóm và đưa cho B. 
mỗi nhóm một bản phô tô bản đồ cơ sở. Trẻ sẽ được 
yêu cầu xem bản đồ và ghi lại những thông tin mà 
các em nhìn thấy được từ bản đồ đó.

 Dẫn trình viên yêu cầu từng nhóm trình bày ý kiến C. 
của nhóm, sau đó tổng hợp lại những thông tin tìm 
được từ bản đồ cơ sở.

 Dẫn trình viên yêu cầu từng nhóm lập bản đồ cơ sở D. 
của cộng đồng nơi các em đang sinh sống, sử dụng 
giấy khổ lớn hoặc bìa cứng và bút chì màu. Công 
việc này được thực hiện trong 30 phút.

 Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm trình bày kết quả E. 
làm việc của mình, sau đó tổng kết về các phần 
trình bày, ghi chú những thông tin về các địa điểm 
công cộng, nguồn lực, nhà của những người lãnh 
đạo tại cộng đồng, v.v.

 Dẫn trình viên kết luận bằng cách chỉ ra rằng tất cả F. 
các em đều có thể tham gia vào việc lập bản đồ cơ 
sở vì các em là những thành viên của cộng đồng.

Lưu ý dành cho Dẫn trình viên

Bản đồ do trẻ lập thể hiện kiến thức, kỹ năng và thái độ của các em. 
Dẫn trình viên có thể hiểu hơn về các em thông qua việc tìm hiểu về 
bản đồ mà các em lập. Bản đồ có thể sử dụng cho các hoạt động về 
sau như là công cụ để đánh giá, phỏng vấn khi các em tiến hành các 
nghiên cứu của mình tại cộng đồng. 
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3.3. Chuẩn bị cho công việc tại thực địa

Mục tiêu
Chuẩn bị cho trẻ về công việc tại thực địa bao gồm việc quan sát về môi trường 
vật chất và xã hội, liên lạc với những thành viên trong cộng đồng để thu thập 
thông tin cho việc lập bản đồ rủi ro và nguồn lực tại cộng đồng.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ suy nghĩ về những chủ A. 
đề và vấn đề mà các em cho rằng các em có thể hỏi 
những người dân tại cộng đồng khi làm việc tại thực 
địa. Dẫn trình viên có thể đặt những câu hỏi như, 
“Khi các em tiến hành nghiên cứu về vấn đề phòng 
ngừa thảm hoạ tại cộng đồng, các em quan tâm 
về vấn đề gì? Những thông tin nào các em muốn 
biết?”

 Dẫn trình viên giải thích cho trẻ rằng những câu hỏi B. 
này là những gợi ý cho các em trong quá trình thu 
thập thông tin. Những câu trả lời của thành viên 
trong cộng đồng sẽ được sử dụng để lập bản đồ rủi 
ro, nguồn lực của cộng đồng và chiến dịch truyền 
thông giáo dục (vấn đề này sẽ được thảo luận trong 
những hoạt động sau).

 Dẫn trình viên chia trẻ thành ba nhóm, dựa theo mối C. 
quan tâm của các em: Nhóm về y tế, nhóm về cộng 
đồng và nhóm về môi trường. Dẫn trình viên có thể 
lựa chọn sắp xếp các nhóm theo những cách khác 
tuỳ thuộc vào cộng đồng mục tiêu.
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Nhóm y tế: tìm hiểu về các vấn đề y tế như các nguồn gây ô 
nhiễm (nước, thực phẩm, hoá chất,…), trung gian truyền bệnh (côn 
trùng, vật nuôi…), xử lý rác thải và quản lý vệ sinh, dịch vụ y tế, nhân 
lực về y tế, các vấn đề về sức khoẻ đang tồn tại, các nhóm dễ bị tổn 
thương đối với vấn đề y tế. 

Nhóm cộng đồng và xã hội: tìm hiểu các vấn đề xã hội tại 
cộng đồng, xác định các nhóm và các cá nhân dễ bị tổn thương khi 
có thảm hoạ, việc tiếp cận giáo dục đối với trẻ em và các đối tượng 
khác, tình trạng và vị trí của những người dân tộc thiểu số.

Nhóm môi trường: tìm hiểu về những vấn đề về môi trường 
như tình trạng nhà ở và các công trình xây dựng (độ kiên cố), cơ sở 
hạ tầng của địa phương như đường ống nước, ga, cáp điện, đường 
sá, cầu cống,v.v. Nhóm này cũng cần tìm hiểu về các điều kiện liên 
quan đến môi trường tại cộng đồng như vị trí các con sông và tình 
trạng đê điều, vị trí của các khu rừng ngập mặn và cây trồng, v.v..

 Sau khi trẻ đã được chia thành các nhóm, dẫn trình D. 
viên kiểm tra lại với từng nhóm xem các em đã nắm 
rõ những vấn đề mà các em được phân công tìm 
hiểu và các câu hỏi mà các em sẽ đặt cho các thành 
viên trong cộng đồng. Dẫn trình viên sẽ thảo luận 
các phương pháp phỏng vấn và giúp trẻ phân công 
công việc trong nhóm (phỏng vấn, ghi chép, vẽ bản 
đồ, v.v..), theo những thông tin sau.
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Môi trường

Vấn đề cần nghiên cứu

Y tế Cộng đồng

Độ kiên cố của •	
nhà ở và các công 
trình xây dựng

Điều kiện cơ sở •	
hạ tầng như nước 
sinh hoạt, đường 
điện, ống dẫn ga, 
đường sá và cầu 
cống.

Điều kiện về đê •	
điều, trụ cầu, và 
vị trí của rừng 
ngập mặn và cây 
trồng…

Công cụ và thói •	
quen giao tiếp, 
thông tin. 

Trung tâm y tế và •	
bệnh viện.

Nguồn nhân lực •	
chăm sóc y tế 
như nhân viên 
làm việc tại các 
trung tâm y tế 
(bác sĩ, y tá, phụ 
tá) và những 
tình nguyện viên 
chăm sóc y tế.

Quản lý vệ sinh •	
và rác thải.

Các nguồn nhiễm •	
bệnh và trung 
gian truyền bệnh.

Vị trí của những •	
người có vấn đề 
về sức khỏe.

Ai là những người/•	
nhóm người dễ bị 
tổn thương? Họ 
ở đâu? (trẻ em, 
người già, người 
khuyết tật, các 
nhóm người dân 
tộc…)

Tất cả trẻ em tại •	
địa bàn có đến 
trường không? 
Những em không 
đến trường sống 
ở đâu?

Các địa điểm, •	
trung tâm nơi 
người dân thường 
tụ tập thì ở đâu? 
Ai sử dụng những 
địa điểm đó.

Những tổ chức •	
nào hoạt động tại 
địa bàn? Công 
việc của họ là gì?
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Mục đích phỏng vấn

Thảm hoạ và rủi ro1. 

Những người dân tại cộng đồng có nhận thức được •	
nguy cơ của thảm hoạ và rủi ro tại cộng đồng của mình 
hay không?

Họ có biết thảm hoạ có thể xảy ra ở đâu tại địa bàn của •	
mình không?

Họ có biết cá nhân hoặc nhóm người nào dễ bị tổn •	
thương không?

Họ có biết những loại hành vi nào có thể dẫn đến những •	
rủi ro xảy ra thảm hoạ hay không?

Kế hoạch của cộng đồng2. 

Cộng đồng có kế hoạch phòng ngừa thảm hoạ không?•	
Nếu có, kế hoạch đó phòng ngừa vấn đề gì? Và ai lập ra •	
kế hoạch đó?

Kế hoạch đó được chia sẻ như thế nào trong cộng đồng? •	
Có phải tất cả những người dân tại cộng đồng đều biết về 
kế hoạch đó không?

Sự tham gia của trẻ em và thanh niên3. 

Trẻ em tham gia như thế nào trong các công việc của •	
cộng đồng?

Trẻ em có cơ hội tham gia vào các cuộc họp (cùng với •	
người lớn) hay không? Nếu có, các em tham gia như 
thế nào?

Trẻ em có tự tin trình bày ý kiến của mình trước mọi người •	
về các vấn đề của cộng đồng hay không? Trẻ em có biết về 
thảm hoạ, tuyến đường sơ tán, địa điểm an toàn không? 
… Nếu các em biết, các em biết qua nguồn thông tin nào? 
Nếu không biết, các em muốn tìm hiểu những thông tin 
này như thế nào?
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3.4. Tổ chức cho trẻ tham quan thực địa

Mục tiêu
Thu thập thông tin cho việc lập bản đồ rủi ro và nguồn lực của cộng đồng.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên nên phối hợp chuẩn bị trước với các A. 
thành viên trong cộng đồng về chuyến đi thực địa 
của các em.

 Dẫn trình viên tổ chức trẻ thành ba nhóm đi thăm B. 
các thành viên của cộng đồng theo những nội dung 
mà từng nhóm quan tâm. Các em sẽ thu thập thông 
tin theo các hướng dẫn nêu trên bằng cách quan 
sát và thảo luận (ví dụ, thảo luận nhóm tập trung và 
phỏng vấn với những người có thông tin chính như 
lãnh đạo cộng đồng, cán bộ địa phương, các cơ 
quan hoạt động tại cộng đồng)
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Hướng dẫn tiến hành thảo luận 
nhóm tập trung

Tại sao phải tổ chức những nhóm tập trung?

Khuyến khích các thành viên trong cộng đồng suy nghĩ về giảm •	
nhẹ rủi ro trong thảm hoạ.

Thu thập những kinh nghiệm đã có liên quan đến thảm hoạ•	
Khuyến khích người lớn trở thành những người đồng minh, hỗ •	
trợ các hoạt động xác định vị trí.

Một số hướng dẫn trong quá trình thực hiện

Dẫn trình viên hoặc những người làm việc với trẻ cần giải thích •	
với nhóm tham gia thảo luận (người lớn) lý do vì sao trẻ muốn 
tổ chức hoạt động thảo luận này.

Sử dụng ngôn từ đơn giản phù hợp với những người lớn tham •	
gia thảo luận

Sử dụng thuật ngữ đơn giản để giải thích khái niệm giảm nhẹ rủi •	
ro trong thảm hoạ, sự nguy hiểm, dễ bị tổn thương, khả năng và 
rủi ro cho người lớn tham gia thảo luận.

Khuyến khích tất cả mọi người đóng góp ý kiến trong khi  •	
thảo luận.

Lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp. Phòng họp phải yên •	
tĩnh và thoải mái. Thời gian phải phù hợp với người lớn.

Tạo không khí thân thiện.•	
Tôn trọng ý kiến của tất cả các thành viên tham gia thảo luận•	
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Hướng dẫn phỏng vấn cá nhân

Dẫn trình viên và những người làm việc cùng với trẻ em cần giải •	
thích với những đối tượng mục tiêu của nhóm tập trung lý do vì 
sao trẻ muốn tổ chức hoạt động thảo luận này.

Trước hết, tạo tâm lý thoải mái cho người được phỏng vấn bằng •	
những câu chuyện xã giao, sau đó thông báo cho họ về cuộc 
phỏng vấn bắt đầu.

Ghi chép tên, tuổi, nghề nghiệp của người được phỏng vấn.•	
Bắt đầu bằng câu hỏi về chủ đề phù hợp với người được •	
phỏng vấn.

Sử dụng ngôn ngữ đơn giản phù hợp với những người lớn tham •	
gia phỏng vấn.

Hãy để cho người được phỏng vấn trả lời hết ý, không bị •	
ngắt lời, có thể gợi ý khi cần thiết nhưng không quá lạm dụng  
điều đó.

Hãy nhớ hỏi thêm những thông tin cần thiết hoặc yêu cầu giải •	
thích nếu có chỗ nào đó chưa rõ hoặc chưa đủ thông tin mà 
chúng ta cần biết.

Nếu người được phỏng vấn trả lời về nội dung của câu hỏi trong •	
danh sách trước khi được hỏi, hãy ghi chép lại và bỏ qua câu 
hỏi đó - không nên hỏi lại vì trùng lặp thông tin.

Không bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc có cử chỉ thể hiện đồng ý, •	
hay không đồng ý với người được phỏng vấn, mặc dù bạn có 
thể hỏi/nhận xét những câu như “Tôi có thể nhầm lẫn, những 
tôi nhớ hình như điều đó xảy ra vào tháng Ba chứ không phải 
tháng Năm”.

Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, hãy hỏi người được phỏng vấn •	
xem họ có câu hỏi gì muốn hỏi chúng ta không và ghi chép lại 
các câu hỏi và câu trả lời. Cảm ơn họ vì đã tham gia cuộc phỏng 
vấn và giúp họ hiểu rằng những thông tin mà họ cung cấp rất 
hữu ích cho dự án.



52

3.5. Phân tích những kinh nghiệm  
về thảm hoạ

Mục tiêu
Giúp trẻ nhận ra tầm quan trọng mà những kinh nghiệm của các thành viên 
trong cộng đồng mang lại cho việc phòng chống thảm hoạ trong tương lại.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên tổng kết và giải thích cho trẻ em những A. 
lợi ích khi các em hiểu được những kinh nghiệm mà 
cộng đồng đã có về các nguy hiểm và thảm hoạ, và 
làm thế nào để hiểu được những điều này? Ví dụ, 
trẻ em có thể nói chuyện với những người có kinh 
nghiệm như người già, lãnh đạo của cộng đồng, 
lãnh đạo tôn giáo, cán bộ nhà nước như giáo viên, 
và những người khác có kiến thức về cộng đồng và 
lịch sử của cộng đồng.

 Dẫn trình viên yêu cầu mỗi nhóm trẻ xem những B. 
hướng dẫn phỏng vấn dưới đây.

Câu hỏi ví dụ để phỏng vấn/thảo luận về 
kinh nghiệm liên quan đến thảm hoạ

Vấn đề môi trường và cơ sở hạ tầng1. 

Những loại hiểm hoạ hay thảm hoạ nào đã xảy ra tại cộng đồng •	
trước đây?

Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng?•	
Những ảnh hưởng được ghi nhận ở đâu (gần hay xa •	
cộng đồng)?

Những tổn thất và thiệt hại nào đã xảy ra?•	
Nguồn gốc của hiểm hoạ là từ đâu?•	
Cộng đồng có kế hoạch ứng phó với hiểm hoạ không?•	
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Vấn đề Y tế2. 

Những loại hiểm hoạ hay thảm hoạ nào đã xảy ra tại cộng đồng?•	
Điều này ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ của người dân •	
tại cộng đồng?

Những nhóm người nào dễ bị tổn thương đối với hiểm hoạ đó?•	
Những ai trong cộng đồng có kinh nghiệm về Y tế có thể trợ giúp •	
cho cộng đồng?

Có trung tâm Y tế nào mà người dân có thể trông cậy khi hiểm •	
hoạ/thảm hoạ xảy ra không?

Vấn đề về cộng đồng và xã hội3. 

Những loại hiểm hoạ hay thảm hoạ nào đã xảy ra tại cộng đồng?•	
Những tác động về xã hội của hiểm hoạ là gì? Ví dụ, điều gì xảy •	
ra với các gia đình? trẻ em? người già?...

Có bao nhiêu người trong cộng đồng biết về hiểm hoạ và biết •	
cách phản ứng khi hiểm hoạ xảy ra? Họ biết bằng cách nào? Có 
những ai mà các em nghĩ là chưa biết những điều này không?

Cộng đồng tìm hiểu ý kiến của người dân về kế hoạch của cộng •	
đồng theo cách nào?
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3.6. Phân tích các phát hiện

Mục tiêu
Giúp trẻ sử dụng các thông tin thu thập được để xếp loại ưu tiên các quan ngại 
liên quan đến thảm hoạ tại cộng đồng. 

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bút viết bảng

Cách thức tiến hành

 Sau khi trẻ thực hiện những nghiên cứu tại thực A. 
địa, dẫn trình viên yêu cầu mỗi nhóm thảo luận về 
những phát hiện của mình, và suy nghĩ về những 
câu hỏi sau. Những mối nguy hiểm hay thảm hoạ 
nào đã xảy ra tại cộng đồng? Tại sao lại như vậy? 
Những rủi ro nào có thể xảy ra đối với cộng đồng? 
Cộng đồng hiện đã có những nguồn lực nào để đối 
phó với những tình huống đó?

 Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm trình bày về những B. 
phát hiện và phân tích của nhóm mình. 

 Dẫn trình viên viết những phát hiện trên giấy khổ C. 
lớn và tổng hợp lại những mối nguy hiểm chính mà 
các nhóm đã liệt kê (ví dụ, lũ lụt, lở đất, bão...)
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 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ cùng nhau quyết định D. 
chọn một loại nguy hiểm để tập trung chuẩn bị cho 
việc lập bản đồ của cộng đồng lần đầu tiên. Thường 
thì chúng ta cần tham khảo ý kiến của chuyên gia 
và thu thập thông tin một cách hệ thống trước khi 
quyết định chọn loại nguy hiểm nào để lập bản đồ. 
Trong trường hợp này, dẫn trình viên có thể sử dụng 
những tiêu chí sau để hướng dẫn trẻ: Mật độ xuất 
hiện của từng loại nguy hiểm? Mức độ ảnh hưởng 
của từng loại nguy hiểm có thể gây nên? (Dẫn trình 
viên có thể chọn cách yêu cầu trẻ lập bản đồ rủi ro 
và nguồn lực cho từng loại nguy hiểm, tuỳ thuộc vào 
những loại nguy hiểm nào có ảnh hưởng đến cộng 
đồng của các em. Bởi vì vùng rủi ro và tuyến đường 
sơ tán khi có sụt lở đất có thể rất khác với trường 
hợp lũ lụt...)

Lưu ý dành cho Dẫn trình viên

Quá trình phân tích những phát hiện mà trẻ đưa ra rất quan trọng 
do những thông tin này sẽ được sử dụng để xác định địa bàn và xây 
dụng chiến dịch truyền thông giáo dục. 
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3.7. Lập bản đồ rủi ro và nguồn lực

Mục tiêu
Giúp trẻ xác định trọng tâm của bản đồ rủi ro và nguồn lực tại cộng đồng và bắt 
đầu xây dựng bản đồ đó.

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bìa cứng, bút viết bảng, bút màu.

Cách thức tiến hành

 Khi trẻ đã quyết định được loại nguy hiểm mà các A. 
em sẽ tập trung trên bản đồ của mình, dẫn trình 
viên giải thích cho các em sự cần thiết của việc 
thống nhất ý kiến trước khi tiến hành vẽ bản đồ. 
Dẫn trình viên có thể viết những nội dung đó lên 
giấy khổ lớn.

Cùng nhau thống nhất về....

Loại nguy hiểm mà bản đồ sẽ tập trung miêu tả?•	
Khu vực bản đồ thể hiện sẽ lớn cỡ nào (những cộng đồng nào, •	
những trường học nào...)

Những màu nào sẽ được sử dụng để biểu thị mức độ nguy hiểm •	
khác nhau của các khu vực khác nhau? Thông thường, màu đỏ 
biểu thị mức độ rất nguy hiểm, màu da cam hoặc màu vàng là 
nguy hiểm và màu xanh lá cây là ít nguy hiểm.

Những biểu tượng nào sẽ được sử dụng để miêu tả những địa •	
điểm khác nhau cộng đồng (nhà ở, trường học, bệnh viện...)? 
Tốt nhất là đảm bảo rằng mọi người dễ dàng hiểu những biểu 
tượng đó.
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Cùng nhau thống nhất về....

Trong chuyến đi thực địa, rủi ro và nguồn lực của cộng đồng •	
được xác định ở những nơi nào?

Những nhóm mục tiêu dễ bị tổn thương được xác định ở vị •	
trí nào?

Hướng Bắc ở phía nào? (Theo hướng của la bàn)•	
Tỷ lệ của bản đồ là bao nhiêu?•	
Ai sẽ được phân công nhiệm vụ gì trong quá trình xây dựng bản •	
đồ và từng người sẽ thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào? 

Tên của bản đồ là gì? Tên bản đồ nên giải thích về loại nguy •	
hiểm, khu vực mà bản đồ biểu thị và tác giả của bản đồ đó.

 Khi trẻ đã thống nhất về các nội dung đó, dẫn trình B. 
viên yêu cầu các em chuẩn bị danh sách những 
nội dung của bản đồ và cùng xây dựng biểu tượng 
để sử dụng trong bản đồ. Các em có thể giúp đỡ 
lẫn nhau để phác hoạ bản đồ hoặc giao cho một 
số bạn có khả năng vẽ tốt hơn để thể hiện. Trong 
quá trình vẽ, các em nên dùng bút chì cho bản thảo 
đầu tiên. Tất cả các em sẽ cùng làm việc để đưa  
những thông tin đã thống nhất và các biểu tượng 
lên bản đồ.
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Bản đồ Rủi ro và Nguồn lực 
huyện Châu Thành - tỉnh Đồng Tháp  

Bản đồ Rủi ro và Nguồn lực 
xã Âu Lâu - TP.Yên Bái 

Ví dụ Bản đồ Rủi ro và Nguồn lực 
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3.8. Kiểm tra chéo thông tin của bản đồ

Mục tiêu
Khuyến khích việc thảm khảo ý kiến các thành viên cộng đồng để đánh giá tính 
chính xác của bản đồ và chỉnh sửa nếu cần thiết.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên giải thích với trẻ rằng khi các em lập A. 
xong bản đồ, các em nên tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia hoặc những người có kiến thức chuyên 
môn liên quan đến vấn đề này. Đây là cách để kiểm 
tra tính chính xác và rõ ràng của những thông tin 
trên bản đồ, đồng thời thu thập được những ý kiến 
góp ý để hoàn thiện hơn bằng cách xem xét và chỉnh 
sửa lại nếu cần thiết. 

 Những người có chuyên môn về lĩnh vực này bao B. 
gồm giáo viên địa lý, hiệu trưởng, trưởng thôn/chủ 
tịch xã, cán bộ thuộc Ban Phòng chống lụt bão, hay 
Hội chữ Thập đỏ.

Lưu ý dành cho Dẫn trình viên

Đây là bước rất quan trọng và hữu ích để tăng cường vai trò của trẻ 
trong cộng đồng do các em có cơ hội để trình bày và trao đổi thông tin 
về cộng đồng, giải thích các hoạt động với người lớn. Những người 
được nói chuyện và đưa ra các ý kiến góp ý cho các em có thể sẽ 
chấp nhận những kỹ năng và khả năng của các em để các em có thể 
tham gia tích cực vào những công việc tại cộng đồng.

Ngoài ra, khi người lớn xem những bản đồ mà các em thực hiện, họ 
có thể suy nghĩ tích cực và nghiêm túc về việc sử dụng những thông 
tin có giá trị này. Họ cũng có thể sẽ yêu cầu các em xây dựng thêm 
những bản đồ khác.

Hãy nhớ rằng chất lượng những thông tin của bản đồ sẽ khác nhau 
tuỳ thuộc vào độ tuổi và năng lực của trẻ.
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3.9. Chia sẻ thông tin của bản đồ trong 
cộng đồng

Mục tiêu
Đưa bản đồ ra những nơi công cộng để tất cả các thành viên trong cộng đồng 
có cơ hội hiểu thêm về vấn đề giảm nhẹ rủi ro trong thiên tai.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ lập kế hoạch thông báo A. 
về thông tin của bản đồ cho những người dân trong 
cộng đồng. Dẫn trình viên giải thích rằng bản đồ sẽ 
được đưa ra cho mọi người cùng xem và yêu cầu 
các em gợi ý địa điểm để treo bản đồ, sao cho tất cả 
mọi người đều có thể nhìn thấy.

 Dẫn trình viên lưu ý trẻ rằng khi các em phân phát B. 
những bản copy bản đồ tại những nơi công cộng 
(ví dụ, quầy tạp hoá, đền chùa/nhà thờ, cầu...) 
các em phải giải thích về nội dung bản đồ cho mọi 
người. Các em có thể nói cho mọi người biết rằng 
việc xây dựng bản đồ là một phần của chiến dịch 
truyền thông nhằm giảm nhẹ rủi ro của thảm hoạ 
tại cộng đồng.
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3.10. Lợi ích của việc lập bản đồ trong 
phòng chống hiểm hoạ

Mục tiêu
Giúp trẻ nhận thức được việc lập bản đồ rủi ro và nguồn lực là một phần của 
chiến dịch truyền thông giáo dục về giảm nhẹ rủi ro trong thảm hoạ

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên giải thích với trẻ em rằng bản đồ mà A. 
các em lập có thể sử dụng để xây dựng chiến dịch 
truyền thông giảm nhẹ rủi ro trong thảm hoạ, và là 
một bộ phận của bản đồ phòng chống thảm hoạ mà 
các trường học và địa phương sẽ dử dụng.

 Dẫn trình viên giải thích rằng người lớn và trẻ em B. 
ở nhiều vùng khác đã được hưởng lợi từ những 
bản đồ tương tự được lập tại cộng đồng ở miền 
Nam Thái Lan từ đợt sóng thần năm 2004. Ví dụ, 
hiệu trưởng trường Ban Nai Rai ở tỉnh Pangnga sử 
dụng một bản đồ tương tự để hoàn thiện hơn kế 
hoạch phòng chống thảm hoạ tại cộng đồng. Một ví 
dụ khác, các em ở một trường học tại Phuket (Ra-
japrachanukroh 36) được yêu cầu lập bản đồ rủi ro 
và nguồn lực và bản đồ này đã được tuyên truyền 
rộng rãi tới các thành viên của cộng đồng.





		 Xây	dựng	chiến	dịch	
truyền	thông	giáo	dục

	 giảm	nhẹ	rủi	ro	thảm	hoạ
4

Mục tiêu
Giúp trẻ hiểu được lợi ích của chiến dịch truyền thông giáo dục trong giảm 
nhẹ rủi ro thảm hoạ và cung cấp những kỹ năng giúp các em có thể lập kế 
hoạch và xây dựng những tài liệu và hoạt động truyền thông đơn giản.

Trẻ em có thể hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ bằng cách cung 
cấp những thông tin chính xác cho các bạn cùng trường và trẻ em, người 
lớn tại cộng đồng. Các em có thể làm việc này bằng nhiều cách khác nhau, 
ví dụ, làm các tờ rơi hoặc áp phích hay tổ chức các hoạt động như diễn 
kịch, múa rối. Việc xây dựng các tài liệu và chuẩn bị các hoạt động cho 
chiến dịch truyền thông ban đầu tưởng chừng khó khăn và cần phải chuẩn 
bị kỹ càng. Nếu lập kế hoạch và phối hợp nhóm tốt, quá trình xây dựng và 
chia sẻ tài liệu sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho cả trẻ em và người lớn, 
thường thì quá trình này nhận được sự ủng hộ tích cực của cộng đồng.
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4.1 Những nguyên tắc cơ bản để tiến hành 
một chiến dịch truyền thông giáo dục

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bút viết bảng, các áp phích có sẵn của các chiến dịch truyền 
thông đã được tổ chức (ví dụ, áp phích cổ động không hút thuốc lá)

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên giải thích về tài liệu và phương tiện A. 
truyền thông cho trẻ thông qua các ví dụ đã quen 
thuộc ở địa phương và khuyến khích các em thảo 
luận về các tài liệu mà các em đã biết trong cuộc 
sống hàng ngày. Những loại tài liệu và phương tiện 
truyền thông mà các em đã nhìn thấy? Chủ đề là 
gì? Các em có hiểu được ý tưởng của tài liệu đó 
không? Lưu ý rằng, ví dụ về chiến dịch truyền thông 
chống hút thuốc lá ở Thái Lan đã được thực hiện 
hơn 20 năm. Chiến dịch bao gồm việc truyền đạt 
thông tin tới công chúng và vận động (hoặc yêu 
cầu) pháp luật hạn chế việc hút thuốc. Dẫn trình 
viên giải thích rằng nếu một chiến dịch được thực 
hiện sau một thời gian dài mà không đem lại kết quả 
khả quan có nghĩa là đã có những sai sót trong khi 
lập kế hoạch hoặc tiến hành chiến dịch. Một chiến 
dịch thành công phụ thuộc vào mức độ hiểu biết về 
các yếu tố của truyền thông.

 Dẫn trình viên giải thích về những yếu tố cơ bản B. 
trong truyền thông nhằm mục đích giáo dục bằng 
cách sử dụng biểu đồ, nhấn mạnh sự khác nhau 
giữa kiến thức, thái độ và hành vi. Dẫn trình viên lưu 
ý rằng tài liệu và các hoạt động truyền thông nhằm 
mục đích 1) Giáo dục người dân (mang đến cho họ 
kiến thức), 2) thay đổi thái độ của người dân, và 3) 
thay đổi hành vi của họ. Có thể thực hiện những 
hoạt động nhằm đạt lần lượt từng mục tiêu hoặc 
tiến hành đồng thời cùng một lúc.           
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Hành vi

 Dẫn trình viên có thể trình bày các ví dụ về tài liệu C. 
của các chiến dịch truyền thông khác cho trẻ, ví dụ 
như chiến dịch truyền thông chống hút thuốc lá hay 
lái xe nguy hiểm. Thông qua việc thảo luận về những 
chiến dịch truyền thông đó, dẫn trình viên làm nổi 
bật những yếu tố dưới đây, phân biệt sự khác nhau 
giữa kiến thức, thái độ và hành vi.        
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Kiến thức: Mọi người biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, 
có thể bị ốm và tử vong.

Thái độ: Mọi người nghĩ tới hoặc muốn bỏ thuốc vì họ biết điều đó 
có hại cho sức khoẻ.

Hành vi: Nhưng có những người vẫn hút thuốc mặc dù họ biết hút 
thuốc có hại cho sức khoẻ. 

HOẶC nếu chiến dịch thành công: người dân sẽ bỏ hút thuốc lá.

Kiến thức: Nam thanh niên hiểu rằng lái xe nhanh sẽ nguy hiểm

Thái độ: Lái xe nhanh rất “sành điệu”. Đấy là một cách thể hiện 
sự can đảm. Do vậy họ sẽ không nghĩ tới việc bỏ thói quen lái xe 
nhanh.

Hành vi: Một cậu bé vẫn thích lái xe nhanh vì với cậu việc tỏ ra 
sành điệu quan trọng hơn việc tránh rủi ro gây tai nạn. Hơn nữa, cậu 
tin rằng sẽ không có nhiều rủi ro vì khả năng lái xe của cậu rất tốt. 
HOẶC nếu chiến dịch thành công: cậu bé nhận ra rằng cậu có thể tự 
giết mình và quyết định sau này sẽ lái xe chậm và cẩn thận hơn và 
không tự tạo ra những rủi ro như vậy nữa. 

HOẶC 

Hút thuốc lá 

Lái xe nguy hiểm
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Vì vậy....

Dẫn trình viên chia trẻ thành những nhóm nhỏ (mỗi D. 
nhóm không quá 5-7 em). Mỗi nhóm sẽ được xem 
một ví dụ về tài liệu quảng cáo của một chiến dịch 
truyền thông (ví dụ, áp phích) và suy nghĩ 1) Chiến 
dịch truyền thông này dự định hướng tới đối tượng 
nào (đối tượng tác động chính), 2) Chiến dịch truyền 
thông này nhắm tới điều gì? (mục tiêu của chiến 
dịch), và 3) Chiến dịch truyền thông này muốn đạt 
được những thay đổi nào? (kiến thức, thái độ, hành 
vi hoặc cả ba mục đích này)? Các nhóm có 20 phút 
để thảo luận.

Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm trình bày ngắn gọn E. 
ý kiến của nhóm mình và thảo luận. 

Nếu các em trình bày ý kiến của mình chưa rõ ràng, F. 
dẫn trình viên có thể bổ sung một số thông tin, 
làm rõ về tính đa dạng của các loại phương tiện, 
tài liệu và hoạt động truyền thông (kịch sân khấu, 
chương trình phát thanh, áp phích, tờ rơi...) và trong 
một chiến dịch có thể sử dụng nhiều hơn một loại 
phương tiện hoặc hoạt động truyền thông. Điều cốt 
yếu là phải xây dựng các mục tiêu thật rõ ràng và 
xác định được nhóm mục tiêu mà chiến dịch truyền 
thông nhắm tới (nhóm mục tiêu chính). Sau khi hoàn 
thành công việc này, bắt đầu tiến hành chuẩn bị các 
tài liệu, hoạt động đơn giản và phù hợp dành cho 
nhóm mục tiêu chính.
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 Dẫn trình viên lưu ý các nguyên tắc cơ bản để xây G. 
dựng tài liệu và hoạt động truyền thông khái quát 
như sau.

 Dẫn trình viên kết luận bằng cách nhắc lại cho các H. 
em nhớ những sản phẩm mà các em xây dựng cho 
chiến dịch truyền thông chỉ là những “công cụ” chứ 
không phải là mục đích chính của dự án hay chiến 
dịch. Xây dựng những tài liệu hay, thiết kế những 
hoạt động tốt không có nghĩa là chiến dịch sẽ thành 
công. Sự thành công chỉ được đo lường sau khi các 
tài liệu đã được phân phát và các hoạt động được 
thực hiện với nhóm mục tiêu chính.

Nhóm mục tiêu chính: Một chiến dịch truyền thông giáo dục 
phải nhắm vào một nhóm mục tiêu cụ thể. Ví dụ, phụ nữ, phụ nữ làm 
việc nội trợ, trẻ em trong trường học, trẻ em không đi học, nam giới, 
nam thanh thiếu niên, v.v...

Nhóm mục tiêu này suy nghĩ như thế nào? Chúng ta 
cần biết và hiểu nhóm mục tiêu chính để có thể có cách tiếp cận phù 
hợp với họ. Chúng ta cần tìm hiểu xem nhóm mục tiêu này biết và suy 
nghĩ gì về vấn đề mà chúng ta đang vận động.

Mục tiêu rõ ràng: Chúng ta cần xây dựng những mục tiêu rõ 
ràng về những thay đổi mà chúng ta mong muốn đạt được về kiến 
thức, thái độ và/hoặc hành vi của nhóm mục tiêu này.  
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Tài liệu truyền thông giảm nhẹ rủi ro  
trong thảm hoạ

Chúng ta cần đánh giá:

Tình hình trước khi tiến hành chiến dịch truyền thông:•	  
Ví dụ, nam giới sống  trong cộng đồng có rủi ro về bão lụt 
thường hay từ chối sơ tán khi có lũ lụt vì muốn cố gắng 
cứu tài sản hoặc thể hiện sự can đảm của mình.

Kiến thức, thái độ, hành vi của nhóm mục tiêu:•	  Việc 
nam giới từ chối không đi sơ tán có thể dẫn tới nhiều rủi 
ro, bao gồm cả việc bị thương và tử vong. 

Thay đổi mà chúng ta muốn nhắm tới: •	 Tài liệu của 
chiến dịch vận động cần phải cung cấp cho nhóm mục 
tiêu chính thêm những kiến thức, như việc nhận thức 
được rằng từ chối đi sơ tán khi có lũ lụt dẫn đến những 
rủi ro và thiệt hại. Kết quả là, người dân có thể thay đối 
thái độ và thấy được mạng sống quan trọng hơn tài sản. 
Hành vi cũng có thể thay đổi, theo đó người dân có thể 
chuẩn bị kế hoạch sơ tán để đối phó với vấn đề lũ lụt. Tất 
cả những điều này thể hiện sự thay đổi tình hình so với 
trước khi thực hiện chiến dịch truyền thông.
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4.2 Xây dựng tài liệu và hoạt động cho 
chiến dịch truyền thông

Cách thức tiến hành
Dẫn trình viên giải thích 6 bước xây dựng tài liệu và hoạt động cho chiến dịch 
truyền thông.

Bước 1. Đánh giá tình hình: Tiến hành khảo sát để thu thập, lựa chọn, phân 
tích và xử lý thông tin để tìm ra loại hiểm hoạ nào là rủi ro đối với cộng đồng, 
nhóm mục tiêu chính mà chúng ta muốn hướng tới, và thông điệp mà chúng 
ta muốn chuyển đi thông qua các hoạt động truyền thông. Những thông tin 
này có thể được thu thập trong quá trình tiến hành nghiên cứu xác định rủi ro 
và các nguồn lực của cộng đồng hoặc nếu không có thể cần tham quan thực 
địa tại cộng đồng.

Bước 2. Lập kế hoạch: Xác định xem chúng ta mong muốn đạt được điều 
gì và sử dụng kết quả đánh giá tình hình trong bước 1 để lập kế hoạch chiến 
dịch truyền thông giáo dục để đạt được mục đích đó. Đánh giá nhóm mục 
tiêu chính và những nhóm mục tiêu thứ yếu. Xác định các mục tiêu của các 
hoạt động truyền thông. Cân nhắc kỹ lưỡng thông điệp của chiến dịch truyền 
thông, và suy nghĩ về phương tiện truyền thông hiệu quả nhất để chuyển các 
thông điệp này. Xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách. 

Bước 3. Xây dựng tài liệu và chiến dịch truyền thông: Thực hiện kế hoạch 
hành động. Điều cốt lõi là các tài liệu, hoạt động và thông điệp phải được thiết 
kế cẩn thận, thông điệp phải rõ ràng và có các cách truyền thông tin hiệu quả 
(các kênh đưa thông tin).

Bước 4. Thử nghiệm phương tiện và tài liệu truyền thông: tiến hành thử 
nghiệm tài liệu và hoạt động bằng cách lấy ý kiến tham khảo của các chuyên 
gia và các thành viên của nhóm mục tiêu chính. Hãy hỏi họ xem liệu tài liệu và 
các hoạt động có cung cấp thông tin chính xác và rõ ràng hay không? Đánh 
giá xem thông điệp được chuyển đi như thế nào? Những người mà thông điệp 
nhắm tới có dễ dàng  nắm được nội dung của thông điệp hay không?

Bước 5. Phát động các hoạt động và phân phát tài liệu: Sau khi thử nghiệm 
các tài liệu và hoạt động, tiến hành chỉnh sửa nếu cần thiết, sau đó phát hành 
các tài liệu rộng rãi ra công chúng và thực hiện các hoạt động có liên quan.

Bước 6. Đánh giá: Đánh giá tác động của các hoạt động và tài liệu đối với 
thái độ của công chúng. Những tài liệu và hoạt động này có đạt được những  
tác động mong muốn hay không, thông điệp đã đến được với những đối 
tượng chúng ta nhắm tới chưa, chúng ta có cần phải cải thiện hay chỉnh sửa 
gì không?
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4.2.1. Bước 1: Đánh giá tình hình

Dụng cụ
Thẻ giấy, giấy khổ lớn, bút viết bảng, băng dính, tài liệu phát tay phần trình bày.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên hướng dẫn thảo luận về công việc A. 
đánh giá tình hình (thế nào là đánh giá tình hình, 
mục đích là gì...)

Nếu nhóm trẻ đang học cấp trung học 
hoặc cao hơn:

Trao đổi về các kinh nghiệm tham gia nghiên cứu. Các em đã •	
tham gia thực hiện các nghiên cứu chưa, các em đã làm như 
thế nào?

Liên kết kinh nghiệm mà các em có với hoạt động đánh giá để •	
các em thấy được việc đánh giá tình huống đòi hỏi những kỹ 
năng giống như công việc nghiên cứu mà các em đã tham gia 
trước đây (thu thập thông tin về thái độ và hành vi rủi ro của các 
nhóm mục tiêu để xác định nhóm mục tiêu chính)

Giải thích các nguyên tắc đánh giá để trẻ hiểu rõ ý nghĩa của •	
hoạt động. Sử dụng tài liệu phát tay hoặc bản chiếu.

Nếu trẻ đang học tiểu học:

Hỏi trẻ rằng khi muốn tìm hiểu một điều gì đó, mọi người thường •	
làm gì. Gợi ý rằng khi muốn tìm hiểu điều gì đó cần đặt câu hỏi 
và thu thập thông tin, sau đó cùng thảo luận các thông tin để 
có được cách hiểu thống nhất. Hoạt động đó được gọi là đánh 
giá tình hình.
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 Dẫn trình viên khuyến khích trẻ đánh giá tình hình B. 
rủi ro trong cộng đồng của các em dựa trên những 
nghiên cứu thực địa mà các em đã thực hiện. Dẫn 
trình viên dẫn dắt trẻ bằng cách yêu cầu các em 
xem lại các thông tin mà các em đã thu thập được 
theo những câu hỏi sau.

Khung đánh giá tình hình

Loại hiểm hoạ nào có rủi ro lớn nhất tại cộng đồng? Vì sao?•	
Thảm hoạ thường xảy ra lúc nào và ở đâu?•	
Những tác động của thảm hoạ là gì?•	
Những ai bị ảnh hưởng khi thảm hoạ xảy ra?•	
Những điều gì làm tăng rủi ro xảy ra thảm hoạ? (những kiến •	
thức nào bị thiếu, thái độ và hành vi của người dân ra sao)? Ví 
dụ, người dân có thể không biết tới những rủi ro, họ không biết 
về lộ trình sơ tán hoặc họ có thể từ chối sơ tán.

Những kiến thức, thái độ, hành vi nào có thể giảm nhẹ rủi ro •	
trong thảm hoạ?

Những nguồn lực nào có sẵn tại cộng đồng để thực hiện truyền •	
thông thông tin? Ví dụ, hệ thống phương tiện truyền thông địa 
phương và trung ương đã có chưa (phát thanh, truyền hình, 
báo và tạp chí), địa điểm thảo luận và họp tại cộng đồng (trung 
tâm, hội trường xã, nhà văn hoá xã...), cán bộ và các hãng 
truyền thông (làm việc cho chính quyền địa phương hay cơ 
quan chính phủ với nhiệm vụ về an toàn xã hội, sức khoẻ hay 
dự báo thời tiết, v.v…)?

Các nguồn lực cần thiết cho công tác truyền thông mà cộng •	
đồng chưa có và có thể thay đổi điều đó không?
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 Dẫn trình viên hỗ trợ trẻ tổng hợp lại công việc đánh C. 
giá tình hình theo khung phía trên.

 Dẫn trình viên có thể khuyến khích trẻ đánh giá D. 
thêm rủi ro của tình hình trong cộng đồng của các 
em bằng cách thực hiện các hoạt động sau.

Khung đánh giá tình hình

A. Hoạt động đánh giá tình hình: Lịch thời vụ 

Dẫn trình viên chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm 5-7 em) và a. 
giải thích những công cụ (hoặc hoạt động) có thể hỗ trợ các em 
đánh giá tình hình rủi ro tại cộng đồng của các em. Hoạt động 
đầu tiên có tên là Lịch thời vụ.

Dẫn trình viên gợi ý trẻ suy nghĩ về khung đánh giá tình hình và b. 
những hiểm hoạ  dẫn đến rủi ro cực lớn cho cộng đồng và gây 
ra thảm hoạ mà các em đã thống nhất trước đó.

Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm kẻ bảng gồm 3 cột giấy khổ c. 
lớn. Dẫn trình viên có thể chuẩn bị sẵn biểu đồ ví dụ để hướng 
dẫn các em. Tiêu đề cho một cột lần lượt là: “Trước thảm hoạ”, 
“Trong khi tham hoạ xảy ra”, “Sau thảm hoạ”.

Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm phân tích các giai đoạn liên d. 
quan đến thảm hoạ (ở các cột) theo sự hiểu biết và hạn chế của 
các nhóm dân cư trong cộng đồng (người lớn, trẻ em, phụ nữ, 
nam giới, người cao tuổi). Dưới đây là một ví dụ.
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Sau đó, dẫn trình viên có thể yêu cầu trẻ làm một bài tập tương e. 
tự để đánh giá thái độ và hành vi. Lưu ý rằng việc đánh giá thái 
độ và hành vi có thể phức tạp hơn đánh giá kiến thức. Vì vậy, 
cần phải suy nghĩ trước những cách thảo luận phù hợp đối với  
thảm hoạ để hướng dẫn và gợi ý cho trẻ. 

Trước khi 
xảy ra lũ lụt

Trong khi lũ lụt Sau lũ lụt

Nam giới hiểu •	
rằng không được 
cắm ổ điện vào 
những nơi nước 
lũ có thể dâng 
đến.

Phụ nữ biết •	
những nơi nào an 
toàn. 

Không phải ai •	
cũng biết nơi trú 
ẩn an toàn khi 
xảy ra lũ lụt.

Trẻ em không biết •	
mình phải mang 
theo đồ đạc gì.

Phụ nữ biết rằng •	
phải đun nước 
truớc khi uống.

Trẻ em biết rằng •	
mình không nên 
chơi ở những 
nơi nước chảy 
mạnh.
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Dẫn trình viên yêu cầu mỗi nhóm vẽ hình một cây to trên giấy a. 
khổ lớn. Cây phải có rễ, cành và lá. Dẫn trình viên có thể chuẩn 
bị sẵn hình vẽ theo mẫu dưới đây.

Dẫn trình viên khuyến khích trẻ suy nghĩ và thảo luận những điều b. 
mà mọi người trong cộng đồng của các em chưa biết những rủi 
ro do hiểm hoạ gây ra trong cộng đồng (nhớ lại khung đánh giá 
tình hình) và những thông tin không chính xác hoặc bị hiểu sai 
tại cộng đồng. Yêu cầu các nhóm viết câu trả lời lên thẻ giấy 
hoặc giấy khổ lớn.

Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm lựa chọn một ví dụ điển hình c. 
nhất mà các em cho rằng đó là “thông tin sai” hoặc “thông tin 
mà cộng đồng chưa biết”. Các em viết câu trả lời vào chính giữa 
những cành cây trên hình vẽ. Ví dụ, cộng đồng không biết cách 
chuẩn bị ứng phó đối với lũ lụt 

Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm suy nghĩ vì sao cộng đồng lại d. 
thiếu những kiến thức đó (nguyên nhân của những vấn đề) và 
viết câu trả lời vào vị trí rễ cây trên hình vẽ. Ví dụ, các thành viên 
trong cộng đồng không nghĩ rằng họ có rủi ro phải đối mặt với lũ 
lụt, hoặc họ chưa được cung cấp bất cứ thông tin gì, hay được 
cảnh báo về những rủi ro đó.

Dẫn trình viên yêu cầu các nhóm suy nghĩ về những điều gì có e. 
thể xảy ra khi mọi người không có đủ thông tin chính xác (kiến 
thức) và viết câu trả lời và phần lá cây trên hình vẽ. Ví dụ, nhiều 
người bị chết, tài sản bị phá huỷ... 

B. Hoạt động đánh giá tình hình: Cây vấn đề
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4.2.2. Bước 2: Lập kế hoạch

Dụng cụ 
Giấy khổ lớn, bút viết bảng, bản chiếu trình bày những điểm chính về các bước 
xây dựng các hoạt động và tài liệu truyền thông, tài liệu và ghi chép của các 
nghiên cứu thực địa, các ví dụ về tài liệu truyền thông. 

Cách thức tiến hành

A. Lựa chọn nhóm mục tiêu chính

 Dẫn trình viên giải thích ý nghĩa và cách phân loại các nhóm mục tiêu a. 
chính.

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ lựa chọn một nhóm mục tiêu chính và một b. 
nhóm mục tiêu thứ cấp cho chiến dịch truyền thông của mình theo các 
tiêu chí dưới đây.

Nhóm mục tiêu chính: là những người mà chiến dịch truyền 
thông muốn nhắm tới nhằm thay đổi thái độ và hành vi của họ.

Nhóm mục tiêu thứ cấp: là những người có ảnh hưởng tới thái 
độ của nhóm mục tiêu chính.

Ví dụ: Một tờ rơi vận động tuyên truyền về vấn đề an toàn trong 
trường hợp động đất tập trung vào nhóm phụ nữ làm công việc nội 
trợ. Nhóm mục tiêu thứ cấp là trẻ em, vì trẻ em có tác động ảnh 
hưởng tới những người mẹ trong trường hợp này. Trong dự án này, 
trẻ em đã xây dựng chiến dịch truyền thông nhắm vào đối tượng là 
những phụ nữ làm công việc nội trợ.
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 Dẫn trình viên khuyến khích trẻ phân tích các lý do khi lựa chọn những c. 
nhóm mục tiêu cụ thể này. Các em cần phải kết nối những thông tin các 
em thu được từ cộng đồng khi thực hiện công việc tại thực địa với quyết 
định mà các em đưa ra.  

Các tiêu chí lựa chọn nhóm mục tiêu chính

Nhóm mục tiêu chính - là nhóm người chịu ảnh hưởng nhiều •	
nhất khi thảm hoạ xảy ra. Nhóm mục tiêu này có thể được xác 
định bằng cách nhìn vào địa bàn có nhiều người chết và bị 
thương nhất từ trước đến nay, cũng như đánh giá xem nhóm 
mục tiêu nào dễ bị tổn thương nhất tại các địa bàn đó.

Nhóm mục tiêu thứ cấp bao gồm những người có ảnh hưởng •	
đến suy nghĩ và hành động của nhóm mục tiêu chính chính. Ví 
dụ, rất khó có thể thay đổi thái độ và hành vi của những người 
lớn tuổi, nhưng con cháu của họ có thể làm việc này hiệu quả 
hơn những người khác trong cộng đồng.

Đánh giá nhóm mục tiêu chính. Mặc dù nhóm mục tiêu này •	
được xác định là nhóm chủ yếu chịu ảnh hưởng nhiều nhất 
khi thảm hoạ xảy ra, nhưng để có một chiến dịch truyền thông 
thành công thì không thể không đánh giá nhóm mục tiêu này.



78

B. Thiết lập các mục tiêu

 Dẫn trình viên giải thích để các em biết rằng mục tiêu của tài liệu truyền a. 
thông và hoạt động tương ứng với những thay đổi dự kiến có thể có liên 
quan đến kiến thức, thái độ, hành vi của nhóm mục tiêu chính, và cũng 
là kết quả của chiến dịch truyền thông. 

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ xem lại kết quả làm việc nhóm của mình về b. 
nội dung đánh giá tình hình và lựa chọn nhóm mục tiêu chính. 

 Dẫn trình viên chia trẻ thành các nhóm nhỏ và yêu cầu mỗi nhóm trả c. 
lời các câu hỏi sau đây – căn cứ vào những thông tin đã có ở trên. Giải 
thích rằng nếu các em có thể ước lượng số lượng người của mỗi nhóm 
mục tiêu chính mà các em nhắm tới, điều này sẽ giúp các em đánh giá 
mức độ thành công của chiến dịch truyền thông của các em sau này 
(đánh giá kết quả).

Đánh giá tình hình

Địa bàn mục tiêu (cộng đồng hoặc trường học) là.....•	
Hiểm hoạ là...........•	
Vấn đề liên quan đến kiến thức là................•	
Nguyên nhân của các vấn đề này là..................•	
Kết quả của các vấn đề này là.....................•	
Các nhóm mục tiêu chịu ảnh hưởng là..............•	

Do đó, nhóm mục tiêu chính là...............
Nhóm mục tiêu thứ cấp là..............
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 Yêu cầu các nhóm trình bày ngắn gọn kết quả thảo luận của các em.d. 

C. Chuẩn bị thông điệp

Nhóm mục tiêu chính

Xác định các nhóm mục tiêu mà dự án hướng tới (nhóm chính •	
và nhóm thứ cấp). Đưa ra các lý do.

Xác định các mục tiêu của chiến dịch truyền thông. Nếu có thể, •	
ước lượng số lượng người mà chiến dịch truyền thông muốn 
nhắm tới.

Phân tích các nguồn lực có sẵn để truyền đạt thông tin. Ví dụ, •	
phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia, địa điểm 
thảo luận và họp cộng đồng, cán bộ và cơ quan truyền thông.

 Dẫn trình viên giải thích ý nghĩa khái niệm “thông điệp”. Thông điệp là một a. 
lời phát biểu được chuyển đến nhóm mục tiêu chính với câu chữ dễ hiểu 
và dễ nhớ. Thông điệp được xây dựng dựa trên các mục tiêu của chiến 
dịch truyền thông.

Các thành tố

Một chiến dịch truyền thông có khoảng 3 thông điệp (và không •	
quá 5 thông điệp)

Qua thông điệp, người tiếp nhận sẽ được thông báo, khuyến •	
khích và tiếp sức để tham gia thực hiện các mục tiêu của chiến 
dịch truyền thông.

Thông điệp nên tổng hợp vấn đề và giải thích cách giải quyết •	
rõ ràng.

Một thông điệp hiệu quả sẽ tác động trực tiếp vào cảm xúc và •	
sự quan tâm của người nhận.

Chiến dịch truyền thông cần có một khẩu hiệu, nhãn hiệu hay •	
tên của chiến dịch lôi cuốn sự chú ý (tuỳ cách gọi). Khẩu hiệu 
thường bao gồm một phần của thông điệp chứ không phải toàn 
bộ thông điệp hoàn chỉnh.

Những thông điệp tốt thường ngắn gọn, có liên quan đến thái •	
độ và những mối quan tâm của đối tượng tiếp nhận thông điệp, 
thông điệp cần chính xác và “truyền cảm.”
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Chuẩn bị thông điệp

Ngắn gọn.•	  Thông điệp càng dễ đọc thì khả năng người 
nhận đọc thông điệp sẽ càng cao.

Trình độ ngôn ngữ:•	  Cân nhắc trình độ văn hoá và khả 
năng sử dụng ngôn ngữ thuần thục của nhóm người nhận 
thông điệp đích.

Sử dụng•	  những thông tin thực tế để hỗ trợ và 
chứng minh cho thông điệp. Hầu hết người nhận 
thông điệp sẽ bị thuyết phục bởi những thông tin thực tế. Hãy 
tìm những thông tin thực tế có thể gây ra những tranh luận cụ 
thể và tạo cảm giác cần phải giải quyết những tranh luận đó.

Sử dụng những ví dụ “người thật, việc thật”•	 . Nếu 
chúng ta có thể kể cho người nhận thông điệp một câu chuyện 
về một tình huống có thật mà họ có thể có liên quan tới, họ sẽ 
có nhiều khả năng để phản hồi lại thông điệp của chúng ta.

Miêu tả •	 những lợi ích của việc đạt được 
những mục tiêu đã đề ra. Tập trung vào những lợi 
ích, nhưng cũng cần biết về vấn đề chi phí. Những mục tiêu 
đó sẽ góp phần cải thiện như thế nào cho đất nước? Cho 
cộng đồng địa phương? Cho cuộc sống thường ngày của 
người nhận thông điệp?



82

Ví dụ

Thông điệp

Hút thuốc là một nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh ung thư, 1. 
trên thế giới một nửa số người hút thuốc đã chết vì thói quen 
này.

Nhiều người quả quyết rằng hút thuốc giúp họ giải quyết 2. 
được căng thẳng. Nhưng thực tế, chất nicotine là một chất 
kích thích và không giúp bạn bớt căng thẳng. 

Bỏ hút thuốc có thể làm giảm đi nhiều lần nguy cơ mắc bệnh 3. 
ung thư và các bệnh khác.

Khẩu hiệu
“Hít thở không khí trong lành, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc”
Và/hoặc
“Nếu bạn không bỏ thuốc, nguy cơ mắc bệnh ung thư là hiển nhiên”

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ xem lại nội dung đánh giá tình hình và các b. 
mục tiêu mà các em muốn đạt được thông qua các tài liệu và hoạt động 
truyền thông ghi trên giấy khổ lớn. Các em cần sử dụng những thông tin 
đó để tổng hợp nên thông điệp mà các em muốn gửi tới nhóm mục tiêu 
chính đã được lựa chọn.
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Y tếĐánh giá tình hình

 Dẫn trình viên khuyến khích trẻ suy nghĩ và thảo luận thông điệp của c. 
chiến dịch truyền thông theo những hướng dẫn trên. Yêu cầu các em 
tổng hợp ý kiến thảo luận và ghi trên giấy khổ lớn, nội dung 1) Khẩu 
hiệu, 2) Thông điệp chính và 3) Thông điệp phụ.

Nhóm mục tiêu chính•	
 Nhóm mục tiêu thứ cấp•	
 Mục tiêu truyền thông•	
 Nguồn lực truyền thông•	

Địa bàn tác động chính •	
là.............

 Hiểm hoạ là.................•	
 Những vấn đề liên •	
quan đến kiến thức 
là.......................

 Nguyên nhân của •	
những vấn đề này 
là........................

 Kết quả của những vấn •	
đề này là.....

 Nhóm mục tiêu chịu ảnh •	
hưởng là.......

 Do đó, nhóm mục tiêu •	
chính là.......
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Tài liệu truyền thôngPhương tiện truyền thông

Áp phích•	
Tờ rơi hoặc sách quảng •	
cáo

Sách truyện/bản tin•	
Lịch•	
Quảng cáo•	
 Băng cát sét và đĩa CD•	
 Trang phục/con rối•	

Phương tiện truyền •	
thông dạng in ấn (báo, 
tạp chí, bản tin)

Phương tiện mỹ thuật •	
(áp phích, tranh ảnh, 
lịch)

Phát thanh•	
 Truyền hình•	
 Nhạc và bài hát •	
 Phương tiện truyền •	
thông tại cộng đồng 
(kịch sân khấu, múa rối)

 Các cuộc thi•	
 Lễ hội•	

D. Lựa chọn tài liệu và phương tiện truyền thông

 Dẫn trình viên giải thích sự đa dạng về các tài liệu và phương tiện thường a. 
được sử dụng trong các hoạt động truyền thông.

 Dẫn trình viên giải thích những tài liệu và phương tiện truyền thông khác b. 
nhau sẽ có tác dụng không giống nhau tuỳ thuộc vào cộng đồng, tình hình 
tại cộng đồng và nhóm mục tiêu chính. Nhắc lại rằng, tất cả các tài liệu và 
phương tiện truyền thông cần phải 1) Lôi cuốn, 2) Dễ hiểu (rõ ràng, súc 
tích và cụ thể), 3) Có tính tham gia (thu hút sự tham gia của nhiều người 
vào việc sử dụng các biểu tượng thị giác và ngôn ngữ), 4) Được chấp 
nhận trong bối cảnh văn hoá, và 5) Khuyến khích mọi người hành động.

 Dẫn trình viên giới thiệu những ví dụ về tài liệu và phương tiện truyền c. 
thông hiệu quả và lôi cuốn mà trẻ đã được thấy hàng ngày, và có bao gồm 
những thành tố trên.
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 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ lựa chọn loại tài liệu và phương tiện mà các em d. 
muốn sử dụng trong chiến dịch truyền thông (như áp phích, mẩu tin truyền 
thanh, kịch sân khấu, múa rối). Các em cần phải cân nhắc tới thói quen 
sống của nhóm mục tiêu chính và sự phù hợp của tài liệu và phương tiện 
truyền thông khi xuất hiện và tiếp cận với họ. (ví dụ, người cao tuổi thường 
thích nghe đài ở nhà hơn là xem áp phích trên đường phố). Hãy cân nhắc 
xem liệu các em có thể tự chuẩn bị các tài liệu và phương tiện truyền thông 
hay không?

 Khi trẻ đã quyết định được tài liệu và phương tiện truyền thông phù hợp, e. 
yêu cầu các em làm việc theo nhóm để chuẩn bị những dụng cụ khác. Ví 
dụ, một nhóm làm việc về áp phích, nhóm khác sáng tạo đoạn quảng cáo 
trên đài phát thanh, nhóm phát triển kịch .

E.  Kế hoạch hành động, khung thời gian và ngân sách

 Dẫn trình viên yêu cầu mỗi nhóm xây dựng kế hoạch hoặc chiến lược sử a. 
dụng và phân phối các tài liệu và phương tiện truyền thông mà các em xây 
dựng. Các em cần đánh giá loại tài liệu hoặc phương tiện truyền thông sử 
dụng cho từng nhóm mục tiêu chính, khi nào/ở đâu/thời lượng và chi phí, 
v.v…

 Các ý tưởng có thể điền vào bảng trên giấy khổ lớn như sau. Dưới đây là b. 
một ví dụ về bảng kế hoạch dành cho sản phẩm truyền thông.

Loại phương 
tiện truyền 

thông

Nhóm mục 
tiêu chính Mục đích Địa điểm Thời gian Người thực 

hiện Ngân sách
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1. Xác định các nhóm mục tiêu

Nhóm mục tiêu thứ cấpNhóm mục tiêu chính 

Người cao tuổi. Bởi vì:

Họ được những người phụ nữ •	
làm công việc nội trợ tại nhà 
chăm sóc. Những người này có 
thể không tự chăm sóc mình và 
không muốn rời khỏi ngôi nhà 
của mình.

 Phụ nữ làm công việc nội trợ của 
6-7 hộ gia đình trong vùng rủi ro. 
Bởi vì:

Thái độ của họ có thể dẫn đến •	
những rủi ro gây ra lũ lụt. Họ có 
thể chỉ sơ tán nếu như họ biết 
chắc rằng các thành viên trong 
gia đình đã an toàn.

Họ là những người thường ở •	
nhà và lo lắng cho sự an toàn 
của tất cả các thành viên trong 
gia đình.

2.  Xác định các mục tiêu của chiến dịch truyền thông

Các nhóm mục tiêu sẽ biết cách chuẩn bị khi có lũ.•	
Các nhóm mục tiêu sẽ biết cách đánh giá mức độ nguy hiểm •	
nếu xảy ra lũ.

Các nhóm mục tiêu sẽ biết về những vùng an toàn và có hiểm •	
hoạ, lộ trình sơ tán khi có lũ.

Các nhóm mục tiêu sẽ biết về những dấu hiệu cảnh báo hiểm •	
hoạ.

Các nhóm mục tiêu sẽ hiểu về ảnh hưởng của lũ.•	
Các nhóm mục tiêu sẽ sẵn sàng và tự nguyện sơ tán, họ có khả •	
năng hỗ trợ các thành viên khác trong gia đình và có những vật 
dụng cần thiết để mang theo.
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Các cá nhân và cơ quan
Bao gồm lãnh đạo tại cộng đồng, trưởng thôn, thành viên của •	
các tổ chức hành chính cấp thôn, xã, những người được nhóm 
phụ nữ mục tiêu tôn trọng (giáo viên, hội trưởng các tổ chức 
đoàn thể, tình nguyện viên về sức khoẻ, nhân viên của các tổ 
chức phi chính phủ), các tổ chức phòng chống thảm hoạ.

Mạng lưới truyền thông đại chúng địa phương
Bao gồm đài phát thanh địa phương, các hình thức truyền •	
thông khác qua đài phát thanh (ví dụ, phát thanh hai chiều), hệ 
thống loa đài tại làng xã, hệ thống điện thoại di động, báo địa 
phương.

Địa điểm họp 
Bao gồm các nơi thờ tự (đền, chùa, nhà thờ...), trường học, •	
trung tâm y tế, cửa hàng tạp hoá, nhà của người đứng đầu 
nhóm phụ nữ…

 3. Phân tích các nguồn lực truyền thông của cộng đồng

 Trong khung thời gian cho phép, dẫn trình viên có thể yêu cầu trẻ suy c. 
nghĩ về thời gian cần thiết để các hoạt động và tài liệu truyền thông đạt 
được những tác động hiệu quả. Các em sẽ đưa ra mốc thời gian lượng 
giá (đánh giá) kết quả trong kế hoạch làm việc. Hướng dẫn các em về 
thời lượng cần thiết để các tài liệu và phương tiện truyền thông phát huy 
tác dụng, đồng thời các em cũng cần đánh giá công việc của mình trong 
khoảng thời gian hợp lý để có thể điều chỉnh nếu cần thiết (xem phần 
4.2.6. Bước 6:  Đánh giá.)
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4.2.3. Bước 3: Xây dựng

Dụng cụ
Các tài liệu cần thiết để xây dựng thông tin và phương tiện truyền thông, mẫu 
tài liệu và phương tiện truyền thông khác.

Cách thức tiến hành

 Trẻ tiếp tục làm việc nhóm, tập trung vào việc phát A. 
triển tài liệu hoặc phương tiện truyền thông cụ thể 
(ví dụ, nhóm làm việc áp phích, nhóm làm việc phát 
thanh, nhóm làm việc kịch sân khấu)

 Mỗi nhóm sẽ xây dựng một ví dụ về tài liệu và phương B. 
tiện truyền thông. Dẫn trình viên nên hướng dẫn trẻ 
trong quá trình thực hiện công việc và đảm bảo rằng 
các em bám sát chủ đề thảm hoạ. Dẫn trình viên 
nhắc các em 1) tập trung vào các mục tiêu và nhóm 
đối tượng tác động chính đã được xác định, 2) sử 
dụng khẩu hiệu ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và phù 
hợp với nhóm mục tiêu chính, và 3) đảm bảo tài liệu 
được trình bày lôi cuốn và hấp dẫn.
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Những yếu tố tạo nên tính hiệu quả của tài 
liệu và phương tiện truyền thông

Lôi cuốn (áp phích nhiều màu sắc, chương trình phát thanh sinh •	
động).

Câu tuyên bố ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu (thông điệp)•	
Thể hiện sự thấu hiểu và thông cảm đối với các nhóm mục tiêu •	
chính.

Tránh những vấn đề mà nhóm mục tiêu chính không thích hoặc •	
phản đối.

Truyền cảm hứng cho nhóm mục tiêu chính có những hành •	
động phù hợp.

Thể hiện mặt tích cực của việc giải quyết vấn đề. Nếu chỉ nhìn •	
thấy mặt tiêu cực, người nhận sẽ có thể không ủng hộ thông 
điệp của chiến dịch truyền thông (Ví dụ tại Cuba, nhà thiết kế 
gợi ý một bức tranh vẽ một người đàn ông đang ngã xuống 
nước và thần chết đang chuẩn bị cướp đi mạng sống của anh 
ta. Bức tranh này làm nổi bật rất rõ mối nguy hiểm, nhưng thông 
điệp của nó gây quá nhiều sợ hãi mà nhóm mục tiêu chính  
không muốn nghe.)

Những điểm mạnh và những hạn chế

Tờ rơi, sách giới thiệu thông thường có nhiều không gian để •	
chứa đựng thông tin hơn những loại tài liệu khác và dễ dàng 
mang theo.

Áp phích có ít chỗ để đưa thông tin hơn nhưng dễ gây chú ý (và •	
dễ nhớ) hơn sách giới thiệu. Một tờ áp phích có thể tiếp cận tới 
một lượng lớn công chúng và khách qua đường.

Kịch sân khấu có thể truyền tải một lượng lớn thông tin đồng •	
thời có giá trị giải trí, nhưng lại chỉ là sự kiện đơn lẻ và chỉ tiếp 
cận được với những người có mặt tại thời điểm biểu diễn.

Chương trình phát thanh có thể tiếp cận nhiều người và có thể •	
giải truyền tải những thông tin chi tiết. Nhưng chỉ những ai có 
đài mới có thể tiếp cận được với hình thức này.
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4.2.4. Bước 4: Thử nghiệm tài liệu và 
phương tiện truyền thông

Dụng cụ
Bản thảo tài liệu và phương tiện truyền thông đã xây dựng cho chiến dịch 
truyền thông, bút, sổ ghi chép, hướng dẫn câu hỏi.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên giải thích lại rằng trước khi xuất bản A. 
các tài liệu và phương tiện truyền thông với số lượng 
lớn, chúng ta nên thử nghiệm mẫu với các chuyên 
gia và thành viên của nhóm mục tiêu chính. Trẻ em 
cần đảm bảo rằng những gì các em làm truyền tải 
được thông điệp của chiến dịch truyền thông và 
nhóm mục tiêu chính đánh giá cao điều đó.

 Giải thích rằng nên thử nghiệm với hai nhóm. 1) B. 
Các chuyên gia như lãnh đạo cấp cộng đồng hoặc 
các nhân viên cứu trợ để có được những ý kiến góp 
ý về kỹ thuật và lý thuyết. 2) Thành viên của nhóm 
mục tiêu chính như phụ nữ làm công việc nội trợ, trẻ 
em…

 Tuỳ thuộc vào loại tài liệu và phương tiện truyền C. 
thông tiến hành thử nghiệm mà sử dụng cách 
phỏng vấn cá nhân hoặc tiến hành thảo luận nhóm 
tập trung. Dẫn trình viên có thể hướng dẫn trẻ đọc 
hướng dẫn dưới đây.

 Sau khi thử nghiệm, trẻ sẽ chỉnh sửa những chỗ cần D. 
thiết và đưa ra bản tài liệu và phương tiện truyền 
thông cuối cùng (bao gồm cả việc diễn tập lại vở 
kịch sân khấu).
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Giới thiệu về bản thân mình. Giải thích rằng bạn đã chuẩn bị tài liệu 
cho chiến dịch truyền thông giáo dục tại cộng đồng và bạn muốn tìm 
hiểu ý kiến của mọi người về tài liệu đó. Không giải thích về mục tiêu 
của chiến dịch truyền thông vì có thể điều đó sẽ ảnh hưởng đến suy 
nghĩ của người được hỏi.

1. Sự lôi cuốn:

Anh/chị/cô/chú/bác có thích tài liệu này không? Vì sao thích? Vì •	
sao không thích?

Anh/chị/cô/chú/bác có thể gợi ý để chỉnh sửa tài liệu cho phù •	
hợp hơn không? 

2. Độ hiểu biết 

Hãy giải thích những gì mà anh/chị/cô/chú/bác nhìn và/hoặc •	
đọc được ở tài liệu này?

Theo anh/chị/cô/chú/bác, tài liệu này có ý nghĩa như thế nào?•	
Có từ ngữ hay biểu tượng/hình ảnh nào mà anh/chị/cô/chú/bác •	
không hiểu hay không? Nếu có, thì đó là phần ngôn ngữ hay 
hình ảnh? 

3. Sự tham gia (liên quan)

Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu này dễ hiểu và thường được sử •	
dụng tại cộng đồng hay không? Nếu không, hãy giải thích.

4. Sự tán đồng

Có điều gì trong tài liệu này mà anh/chị/cô/chú/bác không đồng •	
ý không? Tại sao?

Anh/chị/cô/chú/bác có cho rằng tài liệu này phù hợp với cộng •	
động của mình không? Nếu không, xin giải thích.

5. Hành động

Tài liệu này có gợi ra cho anh/chị/cô/chú/bác điều gì cần làm •	
không? Làm như thế nào?

Anh/chị/cô/chú/bác có thực hiện những hành động được gợi ý  •	
trong tài liệu này không? Tại sao có? Tại sao không?

Thử nghiệm tài liệu và phương tiện truyền thông
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4.2.5. Bước 5: Phát động chiến dịch 
truyền thông

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bút viết bảng, tài liệu cần thiết để phát động chiến dịch.

Cách thức tiến hành

 Dẫn trình viên hướng dẫn trẻ rằng các em có thể A. 
phát động chiến dịch bằng cách tổ chức sự kiện 
công khai hoặc một loạt các sự kiện phân phát tài 
liệu hoặc tổ chức các hoạt động. Hoặc tuỳ vào tình 
hình, các em có thể không tổ chức phát động chiến 
dịch công khai. Các hoạt động để phát động chiến 
dịch có thể rất khác nhau tuỳ thuộc vào loại tài liệu 
và phương tiện truyền thông.

 Dẫn trình viên hỗ trợ trẻ quyết định lựa chọn tổ chức B. 
loại hoạt động phát động chiến dịch nào và lập kế 
hoạch cho các hoạt động đó.

Một số gợi ý để tổ chức phát động chiến 
dịch truyền thông

Các hoạt động trong chiến dịch truyền thông cần thể hiện tính •	
lôi cuốn để các thành viên trong cộng đồng nhận ra được vai trò 
của dự án. Ví dụ, hoạt động được sắp xếp vào ngày họp thôn 
hay hội làng. Phải tham khảo ý kiến của những người đứng ra 
tổ chức các sự kiện này để họ có thể hỗ trợ cho trẻ, tránh sự 
trùng lặp, xung đột giữa các sự kiện.

Thời gian tiến hành phát động chiến dịch cần chính xác, chương •	
trình phải được lên kế hoạch trước với thời gian khai mạc và bế 
mạc cụ thể.

Hoạt động phát động chiến dịch có thể là sự kiện đặc biệt do trẻ •	
em và các thành viên trong cộng đồng cùng tổ chức.

Tất cả các thành viên trong cộng đồng đều phải được mời tham •	
gia chuẩn bị cho chiến dịch truyền thông. Điều này sẽ giúp cho 
hoạt động trở nên đặc biệt vì tất cả các thành viên của cộng 
đồng đều được huy động tham gia.
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4.2.6. Bước 6: Đánh giá

Dụng cụ
Giấy khổ lớn, bút viết bảng, tài liệu và thông tin liên quan đến chiến dịch truyền 
thông, công cụ đánh giá.

Cách thức tiến hành

Dẫn trình viên và trẻ em cần phải nhất trí trước (trong A. 
giai đoạn lập kế hoạch hành động) về khung thời 
gian để tiến hành đánh giá. Dẫn trình viên giải thích 
lại rằng công việc đánh giá nhằm để tìm hiểu xem 
những tài liệu và phương tiện truyền thông đã thực 
hiện có thể hiện sự phù hợp với nhóm mục tiêu chính 
và cộng đồng hay không, chiến dịch truyền thông có 
đạt được những mục tiêu đã đề ra không? 

 Dẫn trình viên yêu cầu trẻ xem lại những mục tiêu B. 
mà các em đã thống nhất trước khi xây dựng các 
tài liệu và công cụ chuẩn bị cho chiến dịch truyền 
thông. Các em nên xem xét những câu hỏi sau

Kết quả của chiến dịch truyền thông

Chiến dịch đã thực hiện được những điều chúng ta muốn hay •	
chưa?

Chúng ta đã thực hiện được những điều chúng ta dự trù trong •	
kế hoạch chưa?

Tác động của chiến dịch là gì? Làm thế nào chúng ta biết được •	
điều đó?

Những tác động tích cực liệu có thể tiếp diễn dài hơn 6 tháng •	
hay không?

Nếu mục tiêu đề ra chưa đạt, nguyên nhân gì dẫn đến điều đó? •	
Chúng ta cần phải làm gì?
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Kết luận

Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần xem xét khi tiến hành tập huấn các hoạt 
động giảm nhẹ rủi ro trong thảm hoạ với trẻ em là tập trung vào hợp phần “trẻ 
em khởi xướng” trong toàn bộ tiến trình. Bởi vậy, khi tiến hành tập huấn, cần 
ghi nhớ những điểm sau:

Tập huấn viên đóng vai trò dẫn trình viên chứ không phải giáo viên. Vai •	
trò của tập huấn viên là hỗ trợ và hướng dẫn trẻ em trong suốt tiến trình 
và đảm bảo rằng các em hiểu được các khái niệm và hướng dẫn, theo 
đó các em có thể tự tin và độc lập thực hiện dự án nhằm đạt được những 
kết quả mong đợi.

Tiến trình của khoá tập huấn được thiết kế dựa vào cộng đồng và sử •	
dụng các tiếp cận có sự tham gia và học tập tích cực. Tập huấn không 
nên chỉ tổ chức trong không gian lớp học, mà ngược lại, trẻ cần được 
khuyến khích và hỗ trợ tới gặp và nói chuyện với những người lớn trong 
cộng đồng càng nhiều càng tốt. 

Những sản phẩm do trẻ thực hiện (ví dụ bản đồ rủi ro và nguồn lực, chiến •	
dịch truyền thông giáo dục...) có thể rất khác nhau về chất lượng và tính 
toàn diện tuỳ thuộc vào độ tuổi của trẻ. Điều này hoàn toàn được chấp 
nhận. 

Mặc dù, trẻ được tập huấn để có được năng lực đánh giá rủi ro trong •	
thảm hoạ và thực hiện các chiến dịch truyền thông giáo dục, nhưng các 
em không thể làm những việc đó một mình. Các em cần được cha mẹ, 
các thầy cô giáo, cộng đồng và chính quyền địa phương hỗ trợ để có thể 
thực hiện được những sáng kiến của mình.

Tính bền vững của các hoạt động giảm nhẹ rủi ro trong thảm hoạ phụ thuộc 
rất lớn vào sự hợp tác của người lớn (nhà trường và cộng đồng). Khi tiến trình 
kết thúc, chúng ta mong muốn người lớn và trẻ em cùng làm việc với nhau để 
xây dựng tiến trình giảm nhẹ rủi ro trong thảm hoạ và/hoặc kế hoạch ứng phó 
thảm hoạ cấp cộng đồng.
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Tài liệu 1
Giảm nhẹ rủi ro trong thảm hoạ:

Khái niệm và định nghĩa

Hiểm hoạ•	  là những nguy hiểm do con người hoặc tự nhiên 
gây ra, để lại những thiệt hại về người, tài sản, hay môi trường.

Thảm hoạ•	  là một loại hiểm hoạ do con người hoặc tự nhiên 
gây ra, để lại những thiệt hại và mất mát trong cuộc sống cộng 
đồng, vì nó vượt quá giới hạn ứng phó của cộng đồng.  

Rủi ro•	  là một nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến một tác động tiêu cực 
hoặc có hại 

Đánh giá rủi ro•	  là một khảo sát hay nghiên cứu nhằm tìm 
hiểu, theo dõi và tiên liệu về những yếu tố trực tiếp hay gián tiếp 
gây ra những nguy cơ tiềm ẩn của những tác động xấu có thể 
xảy ra đối với trẻ em và người lớn trong cộng đồng.

Quản lý và giảm nhẹ rủi ro•	  có nghĩa là hạn chế các khả 
năng có thể khiến một điều gì đó gây tác động xấu, hoặc có hại 
xảy ra.

Chuẩn bị sẵn sàng•	  có nghĩa là giúp các cá nhân và cộng 
đồng sẵn sàng hành động khi một hiểm hoạ thiên nhiên có thể 
xảy ra, theo đó họ có thể ngăn chặn và giảm nhẹ những thiệt hại 
về người, về tài sản và môi trường.

Dễ bị tổn thương•	  là khả năng dễ bị thương hay bị 
thiệt hại

Năng lực•	  là khả năng ứng phó trong tình huống khó khăn, có 
nghĩa là phải có kỹ năng và kiến thức để đối phó và phòng ngừa 
rủi ro.
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Tài liệu 2
9 bước lập bản đồ rủi ro và nguồn lực của 

cộng đồng

Vẽ bản đồ phác thảo hoặc bản đồ địa lý của cộng đồng bao 1. 
gồm các thông tin cơ bản như vị trí nhà cửa, những địa điểm 
công cộng, đường, vùng có hiểm hoạ...

Xác định vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong 2. 
nhóm trong quá trình lập bản đồ/nghiên cứu.

Chuẩn bị cho các chuyến thực địa, thiết kế câu hỏi và đảm 3. 
bảo rằng mọi người hiểu rõ về cách thu thập và ghi chép 
thông tin.

Thực hiện khảo sát tại cộng đồng để xác định “rủi ro” và 4. 
“nguồn lực” của cộng đồng.

Thảo luận và phân tích các thông tin thu được, đặc biệt là 5. 
những thông tin liên quan đến rủi ro và nguồn lực.

Điền những thông tin rút ra được vào bản đồ của cộng 6. 
đồng.

Kiểm tra chéo độ chính xác của thông tin trong bản đồ với 7. 
những người có chuyên môn tại cộng đồng, chỉnh sửa nếu 
cần thiết.

Treo bản đồ tại những nơi công cộng tại cộng đồng.8. 

Sử dụng bản đồ để hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó, 9. 
hoặc là một phần của những hoạt động phòng ngừa thảm 
hoạ. 
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Tài liệu 3
Chia nhóm hoạt động tại thực địa cộng đồng

Nhóm y tế: tìm hiểu kỹ về vấn đề y tế như các nguồn gây ô 1. 
nhiễm (nước, thức ăn, hoá chất...), trung gian truyền bênh 
(côn trùng, vật nuôi...), rác thải và vấn đề xử lý vệ sinh, dịch 
vụ y tế, cán bộ y tế, những vấn đề liên quan đến y tế đang tồn 
tại và các nhóm dễ bị tổn thương đối với vấn đề y tế. 

Các nhóm cộng đồng và xã hội: tìm hiểu các vấn đề xã hội tại 2. 
cộng đồng, vị trí của các nhóm và cá nhân dễ bị tổn thương 
đối với thảm hoạ, việc tiếp cận giáo dục cho trẻ em và những 
người khác, tình trạng và vị trí của các người dân vùng dân 
tộc thiểu số. 

Nhóm môi trường: tìm hiểu các vấn đề về môi trường như 3. 
điều kiện nhà ở và các công trình xây dựng khác (độ bền), 
cơ sở hạ tầng tại địa phương như nước, đường ống ga, dây 
cáp điện, đường xá, cầu cống...Nhóm này cũng cần tìm hiểu 
điều kiện về môi trường của cộng đồng, vị trí các con sông, 
tình trạng đê điều, vị trí rừng ngập mặn và mùa vụ.
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Môi trường Sức khoẻ/Y tế Cộng đồng

Tài liệu 4 
Những vấn đề liên quan đến nghiên cứu 

trong các chuyến đi thực địa tại cộng đồng

Độ bền của nhà •	
cửa và các công 
trình xây dựng.

Điều kiện cơ sở •	
hạ tầng, điều kiện 
về nước, dây 
cáp điện, ống ga, 
đường xá và cầu 
cống.

Tình trạng đê •	
điều, đập nước, 
vị trí trồng cây 
đước ngăn mặn 
và chống xâm 
thực, tình trạng 
mùa màng....

Công cụ và các •	
thói quen về 
truyền thông

Bệnh viện và •	
trung tâm y tế.

Nhân viên y tế như •	
các cán bộ trung 
tâm y tế (bác sĩ, y 
tá, phụ tá) và các 
tình nguyện viên 
chăm sóc y tế.

Rác thải và xử lý •	
vệ sinh.

Các nguồn bệnh •	
và trung gian 
truyền bệnh

Nơi ở của những •	
người có vấn đề 
về sức khoẻ. 

Các nhóm và cá •	
nhân dễ bị tổn 
thương là ai? Họ 
ở đâu? (Trẻ em, 
người già, người 
khuyết tật, những 
nhóm dân tộc 
thiểu số...)

Nhà trường: có •	
phải tất cả các 
trẻ em trong 
vùng đều đi học 
không? Những 
trẻ không đi học 
đang ở đâu?

Địa điểm và các •	
trung tâm hội 
họp cộng đồng, 
những ai sử dụng 
địa điểm này?

Những cơ quan •	
nào đang hoạt 
động tại cộng 
đồng, họ muốn 
làm gì?

Các khu vực an •	
toàn và các tuyến 
đường sơ tán.  
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Tài liệu 5
Hướng dẫn phỏng vấn

1. Hiểm hoạ và rủi ro

Những người dân tại cộng đồng có biết được thế nào là hiểm •	
hoạ và rủi ro tại nơi họ sinh sống hay không?

Họ có biết những khu vực có hiểm hoạ nằm ở đâu không? •	
Họ có biết những nhóm người/cá nhân nào dễ bị tổn thương hay •	
không?

Họ có biết những loại hành vi nào có thể dẫn đến những rủi ro •	
gây ra thảm hoạ không?

2. Kế hoạch của cộng đồng?

Cộng đồng có kế hoạch phòng chống hay không?•	
Nếu có, kế hoạch được xây dựng với mục đích gì và ai là người •	
xây dựng kế hoạch đó?

Kế hoạch đó được chia sẻ với người dân như thế nào? Tất cả •	
người dân có biết về kế hoạch đó không?

3. Sự tham gia của trẻ em và thanh niên

Trẻ em tham gia như thế nào vào công việc của cộng đồng?•	
Trẻ em có cơ hội được tham gia các buổi họp (với người lớn) •	
hay không? Nếu có, những buổi họp đó diễn ra như thế nào?

Trẻ em có tự tin để trình bày ý kiến của mình trước mọi người •	
về các công việc của cộng đồng hay không? Trẻ em có biết về 
hiểm hoạ, tuyến đường sơ tán khi có thảm hoạ, những nơi an 
toàn tại cộng đồng không? Nếu có, các em biết từ nguồn thông 
tin nào? Nếu không, các em muốn tìm hiểu những điều này theo 
cách nào?
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Tài liệu 6
Hướng dẫn thảo luận nhóm tập trung

Tại sao phải tổ chức những nhóm tập trung?

Khuyến khích các thành viên trong cộng đồng suy nghĩ về giảm •	
nhẹ rủi ro trong thảm hoạ.

Thu thập những kinh nghiệm sẵn có liên quan đến thảm hoạ•	
Khuyến khích người lớn trở thành những người đồng minh, hỗ •	
trợ các hoạt động xác định vị trí.

Một số hướng dẫn khi thực hiện hoạt động

Dẫn trình viên và những người làm việc cùng với trẻ em cần giải •	
thích với những đối tượng mục tiêu của nhóm tập trung lý do vì 
sao trẻ muốn tổ chức hoạt động thảo luận này.

Sử dụng ngôn từ đơn giản phù hợp với những người lớn tham •	
gia thảo luận

Sử dụng thuật ngữ đơn giản để giải thích khái niệm giảm nhẹ rủi •	
ro trong thảm hoạ, sự nguy hiểm, dễ bị tổn thương, khả năng và 
rủi ro cho người lớn tham gia thảo luận.

Khuyến khích tất cả mọi người đóng góp ý kiến trong khi thảo •	
luận.

Lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp. Phòng họp phải yên •	
tĩnh và thoải mái. Thời gian phải phù hợp với người lớn.

Tạo không khí thân thiện.•	
Tôn trọng ý kiến của tất cả các thành viên tham gia thảo luận.•	
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Tài liệu 7
Hướng dẫn phỏng vấn cá nhân

Dẫn trình viên và những người làm việc cùng với trẻ em cần giải •	
thích với những đối tượng mục tiêu của nhóm tập trung lý do vì 
sao trẻ muốn tổ chức hoạt động thảo luận này.

Trước hết, tạo tâm lý thoải mái cho người được phỏng vấn bằng •	
những câu chuyện xã giao, sau đó thông báo cho họ về cuộc 
phỏng vấn bắt đầu.

Ghi chép tên, tuổi, nghề nghiệp của người được phỏng vấn.•	
Bắt đầu bằng câu hỏi về chủ đề phù hợp với người được phỏng •	
vấn.

Sử dụng ngôn ngữ đơn giản phù hợp với những người lớn tham •	
gia phỏng vấn.

Hãy để cho người được phỏng vấn trả lời hết ý, không bị ngắt •	
lời, có thể gợi ý khi cần thiết nhưng không quá lạm dụng điều 
đó.

Hãy nhớ hỏi thêm những thông tin cần thiết hoặc yêu cầu giải •	
thích nếu có chỗ nào đó chưa rõ hoặc chưa đủ thông tin mà 
chúng ta cần biết.

Nếu người được phỏng vấn trả lời về nội dung của câu hỏi trong •	
danh sách trước khi được hỏi, hãy ghi chép lại và bỏ qua câu hỏi 
đó - không nên hỏi lại vì trùng lặp thông tin.

Không bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc thể hiện sự đồng ý hay không •	
đồng ý với người được phỏng vấn, mặc dù bạn có thể hỏi/nhận 
xét những câu như “Tôi có thể nhầm lẫn, những tôi nhớ hình 
như điều đó xảy ra vào tháng Ba chứ không phải tháng Năm”.

Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, hãy hỏi người được phỏng vấn •	
xem họ có câu hỏi gì muốn hỏi chúng ta không và ghi chép lại 
cả câu hỏi và câu trả lời. Cảm ơn họ vì đã tham gia cuộc phỏng 
vấn và giúp họ hiểu rằng những thông tin mà họ cung cấp rất 
hữu ích cho dự án.
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Tài liệu 8
Mẫu câu hỏi phỏng vấn/thảo luận về những kinh 

nghiệm liên quan đến thảm họa

1. Vấn đề môi trường và cơ sở hạ tầng

Những loại hiểm hoạ hay thảm hoạ nào đã xảy ra tại cộng đồng trước •	
đây?

Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng?•	
Những ảnh hưởng được ghi nhận ở đâu (gần hay xa cộng đồng)?•	
Những tổn thất và thiệt hại nào đã xảy ra?•	
Nguồn gốc của hiểm hoạ là từ đâu?•	
Cộng đồng có kế hoạch ứng phó với hiểm hoạ không?•	

2. Vấn đề Y tế

Những loại hiểm hoạ hay thảm hoạ nào đã xảy ra tại cộng đồng?•	
Điều này ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ của người dân tại •	
cộng đồng?

Những nhóm người nào dễ bị tổn thương đối với hiểm hoạ đó?•	
Những ai trong cộng đồng có kinh nghiệm về Y tế có thể hữu ích cho •	
cộng đồng?

Có trung tâm Y tế nào mà người dân có thể trông cậy khi hiểm hoạ/•	
thảm hoạ xảy ra không?

3. Vấn đề về cộng đồng và xã hội

Những loại hiểm hoạ hay thảm hoạ nào đã xảy ra tại cộng đồng?•	
Những tác động về xã hội của hiểm hoạ là gì? Ví dụ, điều gì xảy ra •	
với các gia đình? trẻ em? người già?...

Có bao nhiêu người trong cộng đồng biết về hiểm hoạ và biết cách •	
phản ứng khi hiểm hoạ xảy ra? Họ biết bằng cách nào? Có những ai 
mà các em nghĩ là chưa biết những điều này không?

Cộng đồng tìm hiểu ý kiến của người dân về kế hoạch của cộng đồng •	
theo cách nào?
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Tài liệu 9
Xây dựng tài liệu và hoạt động cho 

chiến dịch truyền thông

Bước 1. Đánh giá tình hình: Tiến hành khảo sát thu thập, lựa 
chọn, phân tích và xử lý thông tin để tìm ra loại hiểm hoạ nào là rủi ro đối với 
cộng đồng, nhóm mục tiêu chính mà chúng ta muốn hướng tới, và thông điệp 
mà chúng ta muốn chuyển đi thông qua các hoạt động truyền thông. Những 
thông tin này có thể được thu thập trong quá trình tiến hành nghiên cứu xác 
định rủi ro và các nguồn lực của cộng đồng hoặc nếu không có thể cần tham 
quan thực địa tại cộng đồng.

Bước 2. Lập kế hoạch: Xác định xem chúng ta mong muốn đạt 
được điều gì và sử dụng kết quả đánh giá tình hình trong bước 1 để lập kế 
hoạch chiến dịch truyền thông giáo dục để đạt được mục đích đó. Đánh giá 
nhóm mục tiêu chính và những nhóm mục tiêu thứ yếu. Xác định các mục 
tiêu của các hoạt động truyền thông. Cân nhắc kỹ lưỡng thông điệp của chiến 
dịch truyền thông, và suy nghĩ về phương tiện truyền thông hiệu quả nhất để 
chuyển các thông điệp này. Xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách. 

Bước 3. Xây dựng tài liệu và chiến dịch truyền 
thông: Thực hiện kế hoạch hành động. Điều cốt lõi là các tài liệu, hoạt 
động và thông điệp phải được thiết kế cẩn thận, thông điệp phải rõ ràng và có 
các cách truyền thông tin hiệu quả (các kênh đưa thông tin).

Bước 4. Thử nghiệm phương tiện và tài liệu truyền 
thông: tiến hành thử nghiệm tài liệu và hoạt động bằng cách lấy ý kiến 
tham khảo của các chuyên gia và các thành viên của nhóm mục tiêu chính. 
Hãy hỏi họ xem liệu tài liệu và các hoạt động có cung cấp thông tin chính xác 
và rõ ràng hay không? Đánh giá xem thông điệp được chuyển đi như thế nào? 
Những người mà thông điệp nhắm tới có dễ dàng  nắm được nội dung của 
thông điệp hay không?

Bước 5. Phát động các hoạt động và phân phát tài 
liệu: Sau khi thử nghiệm các tài liệu và hoạt động, tiến hành chỉnh sửa nếu 
cần thiết, sau đó phát hành các tài liệu rộng rãi ra công chúng và thực hiện các 
hoạt động có liên quan.

Bước 6. Đánh giá: Đánh giá tác động của các hoạt động và tài liệu đối 
với thái độ của công chúng. Những tài liệu và hoạt động này đã đạt được những 
tác động mong muốn hay không, thông điệp đã đến được với những đối tượng 
chúng ta nhắm tới chưa, chúng ta cần phải cải thiện hay chỉnh sửa gì không? 
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Trước khi xảy ra lũ lụt Trong khi lũ lụt Sau lũ lụt

Tài liệu 10
Hoạt động đánh giá tình hình: Lịch thời vụ

Lịch thời vụ
Vẽ một bảng bao gồm 3 cột trên giấy khổ lớn. Tiêu đề của mỗi cột •	
như sau:

Cột thứ nhất:  “Trước khi xảy ra thảm hoạ ”•	
Cột thứ hai: “Trong khi xảy ra thảm hoạ”•	
Cột thứ ba: “Sau khi xảy ra thảm hoạ ”•	

Phân tích từng giai đoạn (theo từng cột) dựa trên những kiến thức •	
hoặc những hiểu biết khác biệt giữa các nhóm người trong cộng đồng 
(người lớn, trẻ em, phụ nữ, nam giới và người già). 

Nam giới hiểu •	
rằng không được 
cắm ổ điện vào 
những nơi nước 
lũ có thể dâng 
đến.

Phụ nữ biết •	
những nơi nào an 
toàn. 

Không phải ai •	
cũng biết nơi trú 
ẩn an toàn khi 
xảy ra lũ lụt.

Trẻ em không biết •	
mình phải mang 
theo đồ đạc gì.

Phụ nữ biết rằng •	
phải đun nước 
trước khi uống.

Trẻ em biết rằng •	
mình không nên 
chơi ở những 
nơi nước chảy 
mạnh.

Ví dụ
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Tài liệu 11
Hoạt động đánh giá tình hình: Cây vấn đề

Yêu cầu mỗi nhóm vễ hình một cây to trên giấy khổ lớn. Cây phải có •	
rễ, cành và lá.

Khuyến khích trẻ suy nghĩ và thảo luận những điều mà mọi người trong •	
cộng đồng của các em không biết về hiểm hoạ gây ra những rủi ro cực 
kỳ lớn (nhớ lại khung đánh giá tình hình) và những thông tin không 
chính xác hoặc bị hiểu sai tại cộng đồng. Yêu cầu các nhóm viết câu 
trả lời lên thẻ giấy hoặc giấy khổ lớn.

Yêu cầu các nhóm lựa chọn một ví dụ điển hình nhất mà các em cho •	
rằng đó là “thông tin sai” hoặc “thông tin mà cộng đồng chưa biết”. Các 
em viết câu trả lời vào chính giữa những cành cây trên hình vẽ.

Yêu cầu các nhóm lựa chọn một ví dụ điển hình nhất mà các em cho •	
rằng đó là “thông tin sai” hoặc “thông tin mà cộng đồng chưa biết”. Các 
em viết câu trả lời vào chính giữa những cành cây trên hình vẽ.

Vị trí giữa những cành cây: “thông tin sai” hoặc “thông tin mà cộng •	
đồng chưa biết”.

Yêu cầu các nhóm suy nghĩ vì sao cộng đồng lại thiếu những kiến thức •	
đó (nguyên nhân của những vấn đề) và viết câu trả lời vào vị trí rễ cây 
trên hình vẽ.

Vị trí rễ cây: vì sao cộng đồng lại thiếu những kiến thức đó (nguyên •	
nhân của những vấn đề). Ví dụ, các thành viên trong cộng đồng có thể 
nghĩ rằng họ không có nguy cơ tổn thương do lũ, hoặc họ không được 
cung cấp các thông tin hoặc được cảnh báo về các nguy cơ của thiên 
tai.  

Yêu cầu các nhóm suy nghĩ về những điều gì có thể xảy ra khi mọi •	
người không có đủ thông tin chính xác (kiến thức) và viết câu trả lời và 
phần lá cây trên hình vẽ. 

Vị trí lá cây: những điều gì có thể xảy ra khi mọi người không có đủ •	
thông tin chính xác (kiến thức). Ví dụ, những người có thể bị chết, tài 
sản có thể bị thiệt hại.






