
Vận động và tạo ra thay đổi
Học viên sẽ tìm hiểu về khái niệm vận động bằng cách xác định một vấn đề ảnh
hưởng đến cộng đồng của họ và suy nghĩ về hai sự thay đổi đối với vấn đề đó mà họ
muốn thấy trong tương lai.



Vận động là gì?

Phần 1

Nói với học viên

Chúng ta trân trọng nhiều khía cạnh trong cộng đồng và môi trường xung quanh.
Chúng ta có thể biết ơn bạn bè mình. Chúng ta có thể thích chơi trong một đội thể
thao cụ thể. Chúng ta có thể thích được nghe bản nhạc mới của những nghệ sĩ mà
chúng ta yêu mến.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta chưa hài lòng về một số khía cạnh trong cộng đồng của
mình. Đó có thể là khi trường bạn học vừa áp dụng một quy tắc ăn mặc mới, đòi hỏi
phải diện những trang phục đắt đỏ mà chúng ta không đủ tiền mua. Có khi là một vị
chính trị gia đã đắc cử đang cố gắng xây dựng những đạo luật mà không cân nhắc
đến nhu cầu của chúng ta. Hay đó có thể là khi các phương tiện giao thông trong
khu vực sinh sống không đưa chúng ta tới những nơi mình muốn.

Giả sử bạn phát hiện ra rằng tất cả mọi người phải bắt ba tuyến xe buýt qua nhiều
trạm và phải đi bộ một đoạn dài thì mới đến được siêu thị gần nhất.

Hỏi học viên

Bạn có thể thử thay đổi điều đó bằng cách nào?

Mình có thể liên hệ với ai để nhờ giúp đỡ không?

Có khi bạn bè của bạn cũng phải nếm trải cùng vấn đề với bạn. Làm cách nào để tất
cả mọi người đứng lên tự bảo vệ mình?

Phần 2

Nói với học viên

Trong tình huống kiểu này, chúng ta thường cảm thấy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn
biết bao nếu bản thân thay đổi được những gì làm mình phiền lòng. Mong muốn bảo
vệ điều bạn tin tưởng và tạo ra thay đổi này được gọi là "vận động".

Tương tác trong lớp

Trên màn hình máy chiếu phía trước căn phòng, hãy xem lại một trang web được
dùng để vận động. Nêu bật cách mọi người, thường là giới trẻ, bắt đầu cuộc vận
động được mô tả trên trang web đó. Họ là những người nhận ra rằng có vấn đề nào
đó đang ảnh hưởng đến cộng đồng của mình và muốn làm gì đó để cố gắng thay đổi
tình hình. Ví dụ với bối cảnh Hoa Kỳ: chiến dịch vận động Đấu tranh vì $15 và cuộc
Diễu hành của phụ nữ. Ví dụ có quy mô toàn cầu hơn: Tự do ngôn luận toàn cầu,



Hòa bình xanh và Bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới.

Nói với học viên

Bây giờ, chúng ta sẽ xác định một vấn đề trong cộng đồng làm bạn trăn trở, cũng
như một số bước tiếp theo mà bạn và cộng đồng có thể thực hiện để giải quyết vấn
đề đó.



Bài tập

Bài tập

Bài tập

Chia học viên thành các nhóm gồm 3 thành viên. Dành cho mỗi nhóm thời gian trong
phiên hiện tại và ít nhất hai ngày trọn vẹn để: 1) nghiên cứu về một vấn đề tác động
đến cộng đồng của họ, xác định ít nhất hai tác động mà vấn đề đó gây ra cho cộng
đồng cũng như hai cách có thể giải quyết vấn đề đó, và 2) thiết kế một tấm áp phích
cung cấp thông tin về vấn đề vừa xác định được cũng như các giải pháp khả quan
mà họ sẽ trình bày trước nhóm lớn trong “buổi trình bày”.

Nói với học viên

Trong nhóm của bạn,

1. Hãy nghiên cứu và xác định một khía cạnh mà bạn muốn thay đổi trong cộng
đồng của mình. Cộng đồng ở đây có thể là trường học, khu vực sống hoặc một
nhóm mà bạn tham gia tại địa phương. Bạn có thể trao đổi với bạn bè, giáo viên
và/hoặc gia đình để xem họ muốn thay đổi điều gì hoặc xem có vấn đề nào
đang tác động đến họ không.

2. Tạo một tấm áp phích. Sau khi các nhóm treo tấm áp phích của mình lên tường,
chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một "buổi trình bày". Trong hoạt động này,
từng nhóm sẽ thảo luận về vấn đề mà họ đã xác định được, cùng với cách giải
quyết vấn đề.

Mỗi nhóm phải xác định ít nhất hai tác động mà vấn đề đó gây ra cho cộng đồng của
họ và hai cách có thể giải quyết vấn đề.

Sáng tạo: yêu cầu các nhóm chụp ảnh và dán lên tấm áp phích [tốt nhất là cho phép
học viên sử dụng máy in] để minh họa vấn đề và/hoặc giải pháp. Nếu không, các
nhóm cũng có thể sử dụng biểu đồ diễn tiến, đồ thị và biểu đồ để thể hiện phạm vi
của vấn đề và/hoặc giải pháp.

Mỗi tấm áp phích nên "độc lập" - nói cách khác là tấm áp phích nên chứa đủ thông
tin để người đọc/người xem có thể hiểu được vấn đề cũng như giải pháp khả quan
mà không nghe thành viên nhóm giải thích.

Bài tập

Hãy cho mỗi nhóm đủ thời gian để nghiên cứu và thiết kế tấm áp phích của họ. Hãy
đảm bảo rằng bạn luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cho họ về mặt kỹ thuật.
Khi nhóm lớn tập hợp lại, hãy yêu cầu học viên treo tấm áp phích lên tường, dành 20



phút để nhóm lớn có thời gian đi lại và quan sát tấm áp phích của các nhóm nhỏ.
Sau đó, dành cho mỗi nhóm nhỏ 30 phút để trình bày về tấm áp phích của mình cho
nhóm lớn nghe.
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