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Chúng ta muốn gì ? 



Tìm hiểu về hoạt nhóm có sự cùng tham gia 1 

2 Kỹ năng của người điều hành hoạt động  
nhóm có sự cùng tham gia 

Nội dung 



Hoạt động nhóm là gì ? 

Hãy nêu một số hoạt động nhóm mà các  
chị đã từng tổ chức ? 
 

 
 

(Thảo luận tại bàn, cử đại diện trả lời, ghi lên 
giấy A0 lên bảng) 
 

Hoạt động nhóm có sự cùng tham gia 



Hoạt động nhóm có sự cùng tham gia 

Hoạt động nhóm có sự cùng tham gia (=> 
mỗi bàn thảo luận trả lời câu hỏi này, cử 
đại diện trả lời) 
Hoạt nhóm có sự cùng tham gia là gì ?  
Ý nghĩa của hoạt động nhóm có sự tham 
gia? 



Hoạt động nhóm có sự cùng tham gia 

  Các hoạt động nhóm có thể là: cuộc họp, 
hội thảo, tập huấn, sinh hoạt Câu lạc 
bộ... 

 



Sinh hoạt nhóm có sự cùng tham gia là:   
+ sử dụng tích cực kiến thức và kinh nghiệm  
+ quá trình trao đổi/ thảo luận liên tục  
+ phân tích và điều chỉnh  
 => Ý nghĩa: đi đến thống nhất quan điểm  
           và hành động.  
 
  
 
 
 

 

Hoạt động nhóm có sự cùng tham gia 



  Giao tiếp có sự tham gia được xây dưng dựa 
trên sự tin cậy và cảm giác trách nhiệm đối với 
kết quả chung giữa những người cùng                   
tham dự. 

 

Hoạt động nhóm có sự cùng tham gia 



Các nguyên tắc của hoạt động nhóm 
có sự cùng tham gia 

Dân chủ, bình đẳng giữa những người tham 
dự 
Mọi ý kiến đều có giá trị 
Tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau 
Lập luận logich trong ý kiến 
Chia sẻ kinh nghiệm 
Tập trung vào nhu cầu của người tham dự 
Khuyến khích các suy nghĩ phê bình tích cực 



Các nguyên tắc của hoạt động nhóm 
có sự cùng tham gia (tiếp) 

•Các mâu thuẫn và ý kiến tranh luận nên được 
trực quan hóa và giải quyết với thời gian thích 
hợp 

•Các cảm giác không thoải mái cần được giải 
quyết nhanh chóng. 



Các giai đoạn của một hoạt động 
nhóm  

Phần mở đầu 
 
Hoạt động chính 

 
Phần kết thúc 



Các giai đoạn của một hoạt động nhóm  

 

Phần mở đầu: 
- Bố trí không gian 
làm việc 

- Giới thiệu lẫn 
nhau 
- Giới thiệu mục 
tiêu, nội dung làm 
việc 
- Giới thiệu cách 
làm việc, thời gian 
- Tạo không khí 
thoải mái...... 
 

Hoạt động chính:  

Có thể là một hoặc tập hợp 
trong số các hoạt động sau: 

-Cung cấp thông tin: qui định, 
hiện trạng, chỉ tiêu, khó khăn, 
giải pháp đề xuất.... 
-Thảo luận: các vấn đề, nguyên 
nhân, khó khăn và thách thức, 
quan điểm về giải pháp, cơ chế, 
hợp tác..... 
-Lựa chọn ưu tiên: vấn đề quan 
tâm.... 
-Bổ sung thông tin. 
-Định hướng vấn đề. 
-Làm ‘thư giãn’......  
 

 Phần kết thúc: 

- Tổng hợp các ý 
kiến. 
-Tóm tắt và nhấn 
mạnh các ý chính. 
-Xác định công việc 
đã đạt được. 
-Xác định nhu cầu 
tiếp theo. 
-Duy trì không khí 
hợp tác... 
 
 



    



Điều phối các hoạt động nhóm – 
Thúc đẩy sự tham gia 

Sự tham gia được thúc đẩy thông qua: 
Đối thoại để chia sẻ thái độ, quan điểm 
Đặt câu hỏi và thu thập ý kiến 
Sử dụng sự hỗ trợ của phương tiện trực quan 
Đánh giá và phản hồi liên tục 
Tạo môi trường làm việc phù hợp 
Sử dụng các hình thức làm việc nhóm khác 
nhau 



Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia 



Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia 

1. Kỹ năng điều phối  
2. Kỹ năng trình bày có hiệu quả 
3. Kỹ năng quan sát, đánh giá  
4. Kỹ năng lắng nghe  
5. Kỹ năng đặt câu hỏi 
6. Kỹ năng tổng kết, tóm tắt 



 
 

 
=> Người điều hành cần sử dụng 
công cụ kỹ năng đúng lúc và phù 
hợp trong từng giai đoạn của hoạt 
động nhóm thì mới mang lại hiệu 
quả có mục tiêu cho hoạt động đó. 

Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia 



Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia 

•Được dùng khi nào? 
•Được dùng như thế nào? 
•Ai dùng ? 
 
(viết vào thẻ màu, dán vào giấy A0, 
chuyển cho nhóm khác đóng góp thêm, 
dán giấy A0 kết quả lên bảng) 



Kỹ năng trình bày có hiệu quả 



Kỹ năng trình bày có hiệu quả 

Thông tin sắp xếp trình bày hợp lý 
Nên định hướng rõ mục tiêu của bài nói 
là gì 
Sử dụng các hình ảnh trực quan sinh 
động (nếu có) 
Nói rõ ràng, dễ nghe, có ‘cảm xúc’. 
Không nói quá nhanh hoặc quá nhỏ. Nên 
tạm ngừng giữa các ý chính. 



Kỹ năng trình bày có hiệu quả (tiếp) 

Nên đưa ra thông tin có tính định lượng 
rõ ràng cho các hoạt động: số lượng, kích 
thước, khối lượng, qui mô, thời lượng....  
Cách trình bày sinh động; 
Đánh giá được không khí buổi làm việc 
để điều chỉnh kịp thời. 

 



Sử dụng hình ảnh trực quan 

 Trực quan hóa là việc sử dụng “hình ảnh” 
(bao gồm chữ viết, hình chụp, hình vẽ, 
sơ đồ, vật mẫu...) để trình bày một thông 
tin có thể dễ dàng nhìn thấy được bằng 
mắt thay thế cho lời nói chỉ nghe thấy 
được bằng tai. 



Sử dụng hình ảnh trực quan (tiếp) 

 Thay vì dùng lời nói hoặc bằng chữ viết 
“dài dòng” trên bảng, nếu bạn dùng hình 
ảnh, sơ đồ... có liên quan và hỏi các 
tham dự viên xem họ thấy gì, hiểu gì thì 
sẽ thu hút hơn và dễ hiểu hơn, dễ nhớ 
hơn và hiệu quả hơn cho thảo luận. 



Sử dụng hình ảnh trực quan 



Kỹ năng điều hành thảo luận 

Trong điều hành thảo luận cần lưu ý: 
Đặt câu hỏi 
Hình thức thảo luận và thu thập ý kiến 
Cách tổng hợp và thu thập thông tin 
Sử dụng kết quả thảo luận. 



Kỹ năng đặt câu hỏi 

Các loại câu hỏi: 
 
  Câu hỏi mở: thường bắt đầu từ các từ nghi vấn: Cái 
gì? Tại sao? Khi nào? Như thế nào? Ở đâu? Ai? 

  Ví dụ: Theo chị, trong năm tới Chi hội cần tập trung 
tuyên truyền vào nội dung gì? Tại sao? 

  Câu hỏi đóng: Là câu hỏi có phương án trả lời “Có” 
hoặc “Không”. 

  Ví dụ: Chúng ta có nên tập trung đăng ký thực hiện 
công trình trồng hoa/cây xanh ở khu vực X không?  
 



Kỹ năng đặt câu hỏi (tiếp) 

Lưu ý: 
 
Hỏi đúng nội dung của cuộc nói chuyện: Các 
câu hỏi đặt ra phải đúng chủ đề đang thảo 
luận, không nên đi lan man, sai chủ đề; 
Không hỏi liên tiếp nhiều câu hỏi cùng một lúc, 
nên xen lẫn câu hỏi và phản hồi; 
Chú ý từ ngữ khi hỏi nên rõ ràng, dễ hiểu. 
 



Kỹ năng đặt câu hỏi (tiếp) 

Một số dạng câu hỏi có cấu trúc:  
 



Kỹ năng đặt câu hỏi (tiếp) 

Có thể lập câu hỏi để dẫn đến các dạng câu trả 
lời theo mong muốn: 

Ví dụ: 
 

 

Nội dung câu trả lời 
theo hướng... 

Dạng câu hỏi gợi ý 

Lựa chọn Trong số các vấn đề này, vấn đề nào là...? 
Phân tích  Điều gì quyết định...? 
So sánh Trong thực tế có điểm gì khác so với  báo  

cáo....? 
Giải thích Vì sao...? 
Xếp thứ tự Những việc này nên theo thứ tự ưu tiên 

nào? 
Dự báo Theo kinh nghiệm đã có, sắp đến thì....? 
.................... ............................ 



Kỹ năng lắng nghe 



Kỹ năng lắng nghe 

Khi lắng nghe, nên 
 

 Thể hiện sự quan 
tâm, hiểu được 

 Bày tỏ sự đồng cảm 
 Khuyến khích, động 

viên 
 Lặp lại, cấu trúc lại ý 

kiến nếu cần 
 Tóm tắt lại các ý dài           
 Giữ im lặng khi cần 

Khi lắng nghe, 
không nên 

 Làm gián đoạn 
 Đưa ra những câu 

hỏi dồn dập 
 Đưa ra bình luận 

quá sớm 
 Đi ngay đến kết luận 
 Tranh cãi 
 Để cảm xúc của 

người nói ảnh hưởng 
trực tiếp tới mình 



Thu thập ý kiến 

Cần viết cụ thể hướng dẫn hoạt động nhóm 
Quy tắc làm việc nhóm nhằm thu thập ý kiến 
có hiệu quả: 
Bố trí chỗ làm việc hợp lý giúp mọi người tham 
gia có hiệu quả; 
Chọn người điều phối, người ghi chép và người 
trình bày kết quả; 
Cùng thống nhất nội dung công việc, quy tắc 
làm việc và phân bổ thời gian thực hiện. 
 

 



Thu thập ý kiến 

Quy tắc làm việc nhóm nhằm thu thập ý kiến có 
hiệu quả: 
Cho cá nhân có thời gian tự suy nghĩ và đưa ra 
các ý kiến; 
Trực quan hóa kết quả làm việc trên vật liệu, 
phương tiện phù hợp; 
Kiểm tra xem còn thiếu gì không? 
Chuẩn bị trình bày kết quả. 
 



Thu thập ý kiến 

Các cách chia nhóm: 
Ngẫu nhiên 
Theo nghề nghiệp/chuyên môn 
Theo địa bàn sinh sống và công tác 
Theo giới 
Theo lựa chọn chủ để quan tâm của người 
tham dự 
 



Vai trò của người điều phối trong việc 
thu thập ý kiến 

Các hình thức thu thập ý kiến phổ biến: 
Hỏi trực tiếp tất cả những người có mặt; 
Chia nhóm nhỏ ngồi tại chỗ, thảo luận để chọn 
ra ý kiến đại diện, nói hoặc viết ra giấy; 
Chia nhóm hoặc di chuyển chỗ ngồi để làm 
việc theo chủ đề chung hoặc riêng; 
Mỗi nhóm phân tích riêng một vấn đề, sau đó 
di chuyển, bổ sung ý kiến cho nhau; 
Các hình thức sáng tạo khác. 



Kỹ năng quan sát, đánh giá 

Thông qua nhìn và nghe 
Quan sát qua: tác phong, thái độ thân mật 
hay khép kín, xem cách ngồi, sắc mặt, ánh 
mắt, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói v.v. 
 
⇒Tạo điều kiện thuận lợi cho Người điều hành 
trong suốt quá trình thực hiện các mục tiêu, nội 
dung cần truyền đạt. 
 



Kỹ năng tổng kết, tóm tắt 

Các phương pháp tóm tắt:  
 Tóm tắt tập hợp: Tập hợp các thông tin các 
thành viên vừa mới trình bày, để động viên nói 
nhiều hơn nữa: “có gì thêm nữa không?”, “có gì 
khác không?”… 
 Tóm tắt liên kết: liên kết những điều các 
thành viên vừa mới nói với những điều được 
trình bày trong những lần trước. 
 Tóm tắt chuyển tiếp: Nó đánh dấu và thông 
báo việc chuyển qua một nội dung khác. 
 



Kỹ năng tổng kết, tóm tắt (tiếp) 

Những điều nên làm khi tổng kết, tóm tắt:  
 Tóm tắt phải ngắn gọn và nên dùng lại các từ 
mà họ vừa mới dùng. 
 Tóm tắt khẳng định khi đã nắm chắc thông tin. 
 Đối với các thông tin có tính quyết định nên 
hỏi lại để đảm bảo độ chính xác của thông tin. 
 Đối với các thông tin chưa chắc chắn, nên 
tổng kết, tóm tắt dưới dạng câu hỏi. 
 



Kỹ năng điều phối 

Mọi người đều được phát biểu  
Mọi thành viên đều được tham gia và 
làm tăng trách nhiệm của họ 
 



Kỹ năng điều phối 
 

Vai trò của điều hành/điều phối: 
    



Thực hành tổ chức một cuộc sinh 
hoạt nhóm nhỏ 

Hãy thiết kế một kịch bản và sắm vai điều 
hành một cuộc sinh hoạt nhóm nhỏ có sự 
cùng tham gia, gợi ý cho từng nhóm. 

 



Gợi ý cho từng nhóm: 
 

1. Hãy xây dựng chương trình một cuộc họp theo 
phương pháp điều hành nhóm có sự tham gia? 

2. Hãy xây dựng chương trình một hoạt động có áp 
dụng phương pháp điều hành nhóm có sự tham 
gia ? 

3. Hãy đóng vai điều hành một hoạt động nhóm có 
sự tham gia? 

4. Hãy đóng vai điều hành một cuộc họp có áp dụng 
phương pháp điều hành nhóm có sự tham gia 

 



Thực hành tổ chức một cuộc sinh 
hoạt nhóm nhỏ 

Yêu cầu: 
- 4 nhóm, Nhóm cử nhóm trưởng, thư ký  
- Xây dựng kịch bản theo mẫu, chủ đề tự 
chọn 
- Trình diễn đóng vai điều hành theo kịch bản 
10-15 phút/ nhóm 
- Các nhóm theo dõi và đóng góp xây dựng 
cho các nhóm khác.  

 



Mẫu thiết kế kịch bản  
điều hành sinh hoạt nhóm 

TT Nội dung  Thời 
gian 

(Phút) 

Kỹ năng 
 

Người 
điều hành 
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