
Nâng cao nhận thức thông qua phương tiện truyền
thông
Học viên sẽ tìm hiểu và xác định cách sử dụng những loại phương tiện truyền thông
khác nhau để nâng cao nhận thức xoay quanh một vấn đề.



Sử dụng phương tiện truyền thông để thay đổi

Phần 1

Nói với học viên

Truyền thông là một công cụ tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng với người khác. Nhiều
người xem nền tảng phương tiện kỹ thuật số là cách yêu thích để chuyển tải các
thông điệp của mình. Ví dụ: HolaSoyGerman sử dụng YouTube để chia sẻ những
câu chuyện hài hước với mọi người trên toàn thế giới, còn Malala Yousafzai thì dùng
Twitter để bảo vệ quyền của phụ nữ và thanh thiếu niên.

Đôi khi, người trẻ tuổi chủ trương sử dụng phương tiện kỹ thuật số để đề cập tới các
vấn đề cụ thể. Ví dụ: Amandla Stenberg là một diễn viên trẻ kiêm nhà hoạt động xã
hội. Năm 2015, trong giờ học lịch sử, cô đã ra mắt một video về nền văn hóa của
người da đen và hiện tượng chiếm dụng văn hóa. Thông qua video này, Amandla đã
đóng vai người ủng hộ và nâng cao nhận thức về một vấn đề mà mình tâm huyết. Có
người lại thích sử dụng các nền tảng truyền thông phi kỹ thuật số như TV, radio hoặc
báo chí để chia sẻ ý tưởng.

Trên màn chiếu, hãy chiếu một video ví dụ gần đây, có nội dung phù hợp với bối
cảnh địa phương/khu vực của bạn/học viên, để minh họa thêm cách sử dụng
phương tiện truyền thông khi cần nâng cao nhận thức và vận động mọi người ủng hộ
một mục đích cụ thể.

Nói với học viên

Để kêu gọi sự thay đổi, tất cả các phương tiện truyền thông đều có thể là công cụ
mạnh mẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Trong hoạt động tiếp theo, chúng ta sẽ
tìm hiểu ý tưởng này bằng cách tạo ra thông điệp rồi truyền tải trên các phương tiện
khác nhau để tiếp cận đông đảo đối tượng mình muốn.



Bài tập

Phần 1

Nói với học viên

Chúng ta hãy tìm ví dụ về một nội dung truyền thông (ví dụ: video trên YouTube, bài
viết trên Facebook, tranh ảnh) vừa truyền cảm hứng vừa có thể là một cách hay để
truyền tải thông điệp về một mục đích mà mình quan tâm. Chúng ta có 15 phút để
tìm nội dung này. Sau đó, từng người sẽ cho cả nhóm xem nội dung mình tìm được,
rồi chia sẻ vì sao mình cho rằng nội dung này truyền cảm hứng.

Tương tác trong lớp

Hãy cho học viên 15 phút để tìm ví dụ về nội dung truyền thông mà họ cho là truyền
tải hiệu quả thông điệp về một mục đích nào đó. Sau đó, dành thêm 15 phút cho
từng người mô tả ngắn gọn và/hoặc cho cả nhóm xem nội dung truyền thông rồi thảo
luận lý do họ cho rằng nội dung đó truyền cảm hứng.

Có thể hoàn thành phần 2 của bài tập này trong cuộc họp hiện tại hoặc thứ hai, tùy
theo thời gian được phân bổ.

Phần 2

Nói với học viên

Sau khi đã tìm tòi, thảo luận một ví dụ về nội dung truyền thông mình cho là hiệu
quả và truyền cảm hứng để thúc đẩy mục đích nào đó, bây giờ sẽ là lúc chúng ta tự
tạo ra nội dung truyền thông xoay quanh một mục đích mà mình quan tâm. Trong
vòng 20 phút tiếp theo, mọi người hãy nghĩ đến một mục đích quan trọng với bản
thân mình, rồi viết ra một ý tưởng truyền thông cụ thể để nâng cao nhận thức về mục
đích đó. Nội dung truyền thông có thể bao gồm:

1. Một bài viết dạng văn bản, truyền tải được mục đích của mình và lý do mọi
người nên hành động.

2. Ý tưởng về một hình ảnh hoặc đồ họa (hoặc chính hình ảnh/đồ họa đó) giúp
truyền đạt mục đích, cũng như làm sao để người khác có thể ủng hộ mục đích
đó.

3. Ý tưởng làm một video để nâng cao nhận thức và khuyến khích hành động xoay
quanh mục đích đó.

Ngoài ý tưởng này, mọi người nhớ viết thêm:



1. Tối thiểu hai cách thiết thực để truyền tải nội dung, từ đó tăng cường mức độ
nhận diện và nhận thức về mục đích.

Tương tác trong lớp

Cho học viên 20 phút để viết ý tưởng. Tiếp đến, yêu cầu học viên chia sẻ ý tưởng đó
với nhóm lớn hơn. Dành 15 phút để thảo luận.
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