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Học tập là gì?
Nó không phải là một kiện hàng có dây buộc,
hay máy móc có bảng chỉ dẫn chính xác
Nó không tuân theo luật lệ hay thầy bà
Không ai có thể sáng chế ra nó dù nhiều người đã thử
Nó không bao giờ bị nắm bắt hay đóng chai,
bị mổ xẻ, định nghĩa hay giao nhận.
Nó có nhiều sắc màu và mùi vị,
nhiều hương thơm và bố cục,
nó có thể nói bằng mọi ngôn ngữ.
Và mỗi khi có người kể chuyện
còn người khác tận tâm lắng nghe
thì nó có thể xảy ra.
Và mỗi khi ai đó đặt câu hỏi
và trân trọng những câu trả lời
mà họ không hề mong đợi, rồi hành động,
thì nó sẽ xảy ra.
Nó nằm ngoài kia ở cộng đồng, chờ đón bạn,
như trái ngon đỏ lự hay bông hoa xanh nhạt, hay như hạt
mưa rơi trong lòng tay bạn, vì bạn nhìn thấy nó rơi.
- Tracey Martin -

Chào mừng!
…đến với cuốn
Barefoot Guide 2
Chào các
bạn!
Đây là tài liệu tham khảo dành cho các nhà lãnh đạo,
người hướng dẫn và những người làm công tác phát
triển muốn cải thiện và làm phong phú thêm các quy trình
học tập của tổ chức mình. Tài liệu này phục vụ cho các
cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển
nhằm mục đích góp phần tạo ra những thay đổi xã hội.
Đây không chỉ là một cuốn sách khác về tổ chức học tập
và thay đổi xã hội. Nó khác với những cuốn sách khác ở chỗ
nó được viết bởi nhiều người. Cuốn sách này là kết quả từ nỗ
lực chung của một nhóm những người hoạt động trong lĩnh
vực phát triển đến từ nhiều nơi trên thế giới. Cuốn sách được
thiết kế và được viết trong 3 hội thảo cùng tham gia viết sách.
Các bạn có thể xem cuốn sách này như là một cái gì đó để khởi
đầu, và tiếp tục, một hành trình đầy hiệu quả hướng đến sự học
hỏi và thay đổi xã hội.
Chúng tôi (các tác giả của cuốn
sách) đều đam mê học hỏi, và
chúng tôi đã đưa vào cuốn sách
này nhiều kinh nghiệm và kiến thức
khác nhau. Cuốn sách bao hàm nhiều
chủ đề đa dạng như huy động sự tham
gia của cộng đồng, phát triển cộng
đồng, việc học tập ở người trưởng
thành, tài trợ, đánh giá, sự hướng
dẫn, cách viết lách sáng tạo, ... Trong cuốn sách,
chúng tôi cố gắng sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và
tránh ‘cách nói phát triển’. Chúng tôi hy vọng những
người lãnh đạo cộng đồng, nhân viên các tổ chức
phi chính phủ và các cơ quan chuyên tài trợ - những
người đang phấn đấu để giúp tổ chức của mình có
thiên hướng trở thành tổ chức học tập - sẽ nhận thấy
cuốn sách này hữu ích và gợi mở nhiều điều hay.
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Việc viết cuốn sách này quả là một hành trình học tập đối với
chúng tôi. Hầu hết chúng tôi chưa từng tham gia viết sách trong nghề
nghiệp của mình, mặc dù một vài người biết sáng tác vài bài thơ. Hầu
hết chúng tôi chưa từng gặp nhau trước khi đến Kleinmond (Nam
Phi) để tham gia hội thảo viết sách đầu tiên. Và rất ít người trong số
chúng tôi đã từng tham gia viết sách cùng với những người khác. Để
làm quen và để xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi
đã chia sẻ những câu chuyện cá nhân về việc học tập và tập trung
vào những giá trị mà cuốn sách này muốn hướng đến – hiểu biết lẫn
nhau, tạo môi trường an toàn để thoải mái chia sẻ, không cãi cọ, thể
hiện trách nhiệm cá nhân, nhìn nhận lại bằng hành động, và tán
thưởng tính đa dạng. Chúng tôi học cách phát triển giọng văn viết và
góp ý một cách chân thành cho nhau về các chương sách. Thậm chí,
chúng tôi còn vẽ chân dung của nhau và cùng nhau học chơi trống –
tất cả đều nhằm khơi dậy niềm hứng khởi và sáng tạo. Dần dần,
chúng tôi đã trở thành một tập thể mạnh, trong đó mỗi người sẵn
sàng gạt bỏ cái tôi của mình, loại bỏ một số phần viết của mình để
lồng ghép các chương sách khác nhau trở thành sản phẩm mới đầy
hấp dẫn. Đây quả là một sự hợp tác hiệu quả!
Cuốn sách này có sự liên hệ chặt chẽ với cuốn Barefoot Guide 1. Ý
tưởng viết cuốn Barefoot Guide phiên bản thứ hai được hình thành
khi một số tác giả của cuốn Barefoot Guide 1 chợt nhận ra rằng chỉ
riêng Chương 7 của cuốn sách về Sự học tập và đổi mới trong tổ
chức có thể dễ dàng được phát triển thành một cuốn sách.
Nhiều tổ chức ao ước trở thành một ‘tổ chức học tập’, nhưng có
rất ít tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực này, ngoại trừ đối với thế giới
doanh nghiệp. Nhưng tài liệu dành cho doanh nghiệp lại khó diễn giải
và khó áp dụng trong lĩnh vực phát triển xã hội vốn phức tạp hơn rất
nhiều. Cuốn sách này cố gắng lấp đầy khoảng trống đó cho các tổ
chức xã hội dân sự, và theo như những ý kiến phản hồi về cuốn
Barefoot Guide 1, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu những người
làm việc cho các cơ quan nhà nước và giới doanh nghiệp cũng tìm
thấy những điều hữu ích từ cuốn sách này.
Một phần lớn của cuốn sách này nói về việc học tập và tầm quan
trọng của nó trong việc giúp các tổ chức đóng góp hiệu quả hơn cho
những thay đổi xã hội mang tính tích cực và bền vững. Mục đích của
chúng tôi không phải là giúp các bạn tạo ra một tổ chức học tập thật
đẹp đẽ, mà là giúp các bạn củng cố tổ chức và công việc của mình, để
từ đó có thể đem lại những tác động tích cực và bền vững đối với môi
trường quanh mình. Bên cạnh đó, thay đổi xã hội là một
hiện tượng đa dạng và đa phương diện. Chúng
ta không thể suy nghĩ về sự thay đổi xã hội nếu
không lấy sự học tập làm trung tâm.
Học tập không phải là cái gì đó màn
tính kĩ thuật. Chúng tôi muốn khuyến
khích bạn hãy tiếp nhận những điều
mới lạ. Chúng tôi hy vọng có thể khơi
dậy trong bạn nỗi băn khoăn không chỉ
về việc bạn đã làm công việc của mình
một cách đúng đắn chưa, mà còn đặt ra
những câu hỏi đầy tính triết lý. Chúng
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tôi không muốn lấy bất cứ một cái gì đó ra làm ‘chuẩn mực tốt nhất’
– thực ra chúng tôi tin chắc rằng ý tưởng lấy cái gì đó ra làm chuẩn
mực tốt nhất cho toàn cầu chỉ là một sự áp đặt! Mỗi chúng ta phải
xây dựng những cách thức làm việc phù hợp với bối cảnh của mình
và cởi mở để học hỏi từ người khác. Chúng tôi ý thức được rằng sự
học tập vốn đã và đang diễn ra rất nhiều ở cộng đồng, trong các tổ
chức và trong các phong trào xã hội. Mục đích của chúng tôi là
nhằm tán thưởng những gì đã có và cố gắng giúp các tổ chức học
một cách tập tốt hơn nữa. Chúng tôi muốn thêm mắm thêm muối
vào những gì vốn đã tốt rồi.
Cuốn sách này đầy ắp những câu chuyện đời thực, những hình
ảnh và ý tưởng. Dù không phải những câu hỏi của bạn lúc nào
cũng được giải đáp, chúng tôi hy vọng cuốn sách có thể giúp bạn
đặt ra những câu hỏi tốt hơn. Nó không nói với bạn rằng tổ chức
của bạn phải như thế nào, thay vào đó, nó khơi dậy cho bạn những
ý tưởng để giúp tổ chức của bạn ngày càng trở nên hiệu quả hơn
và biết nhìn nhận lại nhiều hơn – vì một xã hội thay đổi theo hướng
tích cực hơn và bền vững hơn.
Có thể bạn sẽ không đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối. Bạn
cần phải lựa chọn cách đọc cho mình. Nhưng bạn đừng lo; có nhiều
sự gợi ý khác nhau để bạn tham khảo. Hãy nhớ rằng phần kết cũng
là phần bắt đầu mà thôi – đối với bạn, với tổ chức của bạn và đối
với mối quan hệ của bạn với những người bạn đang làm việc cùng
để mang lại sự thay đổi xã hội.
Chúng tôi đã sử dụng nhiều câu chuyện – những câu chuyện về
sự học tập của chính chúng tôi và những câu chuyện do người khác
kể. Chúng tôi nhận thấy rằng các câu chuyện đều có sức thuyết phục
rất cao. Tuy nhiên, sức thuyết phục của chúng cũng có thể mang
lại những kết quả vừa tính cực vừa tiêu cực. Kể một câu chuyện
duy nhất nào đó có thể khiến người ta dễ dàng khái quát hóa hay
mô hình hóa. Chúng tôi hiểu rằng khi kể chuyện, chúng tôi phải
biết cách chọn lọc. Chúng tôi xây dựng các câu chuyện trên cơ
sở thế giới quan của chúng tôi, sự diễn giải và những giả định
của chúng tôi. Đặc biệt, khi sử dụng những câu chuyện của
những người khác, chúng tôi có trách nhiệm phải sử dụng
chúng một cách cẩn thận và tôn trọng tác giả. Chúng tôi hy
vọng rằng chúng tôi đã giải quyết vấn đề nhạy cảm này một
cách có trách nhiệm bằng cách chỉ sử dụng những câu
chuyện mà chúng tôi biết người kể chuyện đã kể cho chúng
tôi bằng sự chân tình của họ.
Cuối cùng, cuốn sách này không hàm chứa nhiều tham vọng.
Chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ đề cập một phần nhỏ những
kiến thức và kinh nghiệm của những người làm công tác phát
triển trên khắp thế giới. Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cuốn
Barefoot Guide phiên bản thứ hai này, chúng tôi rất mong các
bạn sẽ đóng góp những câu chuyện và kinh nghiệm của mình
cho cuốn sách hoặc cho trang web của chúng tôi, đồng thời kết
nối với những người khác và những tổ chức khác có cùng mối
quan tâm như bạn. Chúng tôi thực sự mong muốn rằng nội dung
của cuốn sách này sẽ tiếp tục được bổ sung và trở nên phong
phú hơn. Hành trình học tập của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà
thôi, và chúng tôi mong các bạn hãy tiếp bước cùng chúng tôi!
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Chúng tôi mong nhận được ý kiến phản hồi của các bạn
1. Cuốn sách này có thôi thúc bạn thực hiện những thay đổi trong
cách làm việc hay cách tiếp cận công việc của mình? Sẽ rất tốt
nếu bạn kể cho chúng tôi một câu chuyện ngắn về việc bạn đã
áp dụng nó như thế nào và kết quả như thế nào?
2. Những chương nào đặc biệt hữu ích với bạn? Tại sao?
3. Còn điều gì khác bạn muốn thấy trong cuốn sách này?
4. Có phần nào trong cuốn sách khiến bạn khó hiểu?
5. Có điều gì khiến bạn không đồng tình? Hãy nói cho chúng tôi biết
tại sao bạn không đồng tình và hãy đưa ra đề xuất góp ý.
Hãy gửi ý kiến phản hồi của bạn đến: feedback@barefootguide.org.

Chia sẻ các công cụ và tài liệu tham khảo
Chúng tôi cũng rất hoan nghênh nếu nhận được các nguồn tham khảo
bổ sung để chúng tôi có thể sử dụng trong các phiên bản mới của cuốn
sách trong tương lai và sử dụng cho trang web. Đó có thể là những
hoạt động, tài liệu, các nghiên cứu trường hợp, hay thậm chí là thơ ca
và hình ảnh mà bạn thấy hữu ích. Chúng tôi không thể hứa hẹn rằng
chúng tôi sẽ chắc chắn sử dụng chúng, nhưng mỗi sự đóng góp của
bạn sẽ được xem xét một cách nghiêm túc và sẽ được ghi nhận nếu
được sử dụng. Nếu bạn muốn đóng góp, vui lòng hãy email đến địa
chỉ: contact@barefootguide.org.
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CHƯƠNG 1

Những bước đi đầu tiên:

Chuẩn bị cho hành trình học tập
Thử nghiệm những phương pháp học tập mới
Vài năm trước, chúng tôi đã tự vấn bản thân những câu hỏi
như thế này: “Thực chất công việc của chúng ta là gì?
Chúng ta cần chú trọng học tập ở đâu? Chúng ta đã học tập
hay chưa? Văn hóa tổ chức của chúng ta hỗ trợ học tập hay
cản trở học tập?”. Những câu hỏi như thế này giúp chúng tôi
nhìn nhận lại những nhu cầu của mình một cách cặn kẽ hơn.
Sau một hội thảo xây dựng ý tưởng, chúng tôi quyết định
dành ra 3 ngày mỗi tháng để áp dụng thử một số phương
pháp học tập mới.
Tuy phải mất đến mấy tháng chúng tôi mới tìm ra phương
pháp học tập phù hợp với tổ chức mình, nhưng điều này
đang mang lại cho chúng tôi chất lượng công việc khác hẳn.
Chúng tôi ít chịu áp lực hơn; ngược lại, mọi người hợp tác
với nhau hơn và làm việc năng suất hơn. Thậm chí, báo cáo
cho các nhà tài trợ cũng được viết hay hơn nhờ thông tin dồi
dào về những gì chúng tôi đang làm, đang học và đang đạt
được.

CHƯƠNG 1: Những bước đi đầu tiên - Chuẩn bị cho hành trình học tập
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Chúng ta bắt đầu từ đâu?
Bạn có thể đặt câu hỏi: “Làm thế nào chúng ta có thể trở thành một tổ
chức học tập và phát triển?”. Có lẽ ai cũng muốn có một đáp án dễ cho
câu hỏi này, nhưng thực tế thì không hề đơn giản như vậy. Mỗi tổ chức
đều khác nhau và có phương thức của riêng mình. Tuy nhiên, luôn có
một điểm rất quan trọng cần có, đó chính là sự mong muốn và ủng hộ
mạnh mẽ của những người lãnh đạo tổ chức trong việc đầu tư đủ thời
gian và nguồn lực cho tiến trình học tập. Nếu không, mọi thứ chỉ đơn
thuần là ý tưởng mà thôi!
Trong chương này, chúng tôi xin đưa ra một số nguyên tắc hữu ích,
một số ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm đúc kết từ thực tế để giúp bạn
tham khảo và định hướng. Chương sách này cũng sẽ giúp bạn lập kế
hoạch cho hành trình học tập của mình và tự quyết định những phần
nào là phù hợp nhất với bạn và tổ chức của bạn.

Chúng ta đều học
tập, mọi lúc mọi nơi"
"

Hiểu rõ và củng cố cách
chúng ta đã và đang học
Thực ra, tổ chức của bạn đã là một tổ chức học tập! Bạn ngạc nhiên
vì điều đó ư? Mọi tổ chức đều học tập: một số học tốt, một số học chưa
tốt, một số học có ý thức, một số không ý thức mình đang học.
Tất cả chúng ta đều học, hầu như mọi khi mọi lúc. Thông thường
chúng ta không ý thức được điều này. Trí não chúng ta liên tục tiếp
nhận những gì chúng ta nhìn, nghe, cảm giác, nếm, ngửi, đồng thời xử
lý, lưu trữ và diễn giải những thông tin này bằng nhiều cách khác nhau.
Quá trình này diễn ra khi ta thức cũng như khi ta ngủ. Tương tự, các tổ
chức cũng như vậy.
Bởi vì chúng ta vốn đã và đang học nên thách thức đầu tiên của
chúng ta là phải nhận ra sự học đó, đồng thời phải ý thức rõ hơn về
việc làm thế nào chúng ta có thể làm cho quá trình học diễn ra, nhờ đó
chúng ta có thể củng cố những gì đang làm tốt và khắc phục những gì
làm chưa tốt. Chẳng hạn, một đồng nghiệp của bạn sử dụng nhật ký để
ghi chép lại những gì diễn ra khi đi thực địa ở cộng đồng. Sau đó, người
ấy sử dụng nhật ký đó để viết báo cáo. Nếu nhiều đồng nghiệp khác
của bạn cũng làm như vậy thì có thể các buổi họp và các báo cáo của
tổ chức bạn sẽ rất phong phú thông tin vì các bạn có thể chia sẻ với
nhau những gì mình tìm hiểu được.
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Hãy xem chúng ta đã học từ những nơi dưới đây như thế nào.

Học từ cộng đồng và học với cộng đồng
Chúng ta định hướng cho những hành động tiếp theo dựa vào những gì
chúng ta lắng nghe từ cộng đồng? Đây có lẽ là sự học hỏi quan trọng
nhất. Hãy coi trọng điều này, hãy ý thức hơn về nó và tự hỏi bạn có thể
làm gì để tốt hơn nữa. Hãy hỏi: ‘Làm sao chúng ta có thể lắng nghe
chăm chú hơn, sâu sắc hơn?’

"Những điều chúng ta
nghe từ cộng đồng tác
động đến hành động của
chúng ta như thế nào?"

Liệu những người bạn hướng dẫn hay làm việc cùng biết rằng bạn
quan tâm đến những ý kiến của họ và cần học hỏi từ họ? Có lẽ nếu
người dân biết được điều này, họ sẽ cởi mở hơn, chia sẻ thông tin
nhiều hơn. Họ cũng sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn và có động lực
để lắng nghe và học hỏi nhiều hơn.

Học tập với đồng nghiệp
Là những đồng nghiệp, chúng ta có thể chia sẻ ý kiến với nhau trên
xe trên đường đi thực địa về nhà. Khi đó, trong đầu chúng ta vẫn còn
đầy ắp những ấn tượng và cảm giác sống động về những gì vừa mới
diễn ra ở cộng đồng. Lúc này, làm thế nào chúng ta trò chuyện hiệu
quả, làm thế nào chúng ta đặt những câu hỏi tốt và cùng nhau chia sẻ
những gì chúng ta học được?
Khi nghỉ giải lao ở chốn công sở, các bạn đồng nghiệp có thể trò
chuyện thân mật với nhau về công việc. Điều này có đáng quý
không? Chúng ta có không gian gặp gỡ dễ chịu để khuyến khích
những cuộc chuyện trò thân mật hay không? Nhân viên được phép
tham gia trò chuyện về công việc của họ, hay họ bị bắt buộc phải luôn
dán mặt vào bàn làm việc của mình?
Hãy nhớ rằng nhiều người dễ dàng thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của
mình khi giải lao dùng trà hơn là khi họ tham gia họp hành, hội thảo.
Vì vậy, nếu chúng ta muốn chuyện trò “có ý nghĩa” với họ, chúng ta
có thể pha cho họ tách trà và luận đàm về công việc. Bằng cách này,
chúng ta có thể giúp họ cởi mở hơn khi tham gia vào các cuộc họp
hành chính thức.

Học từ những cuộc họp
Họp hành có thể mang lại rất nhiều cơ hội để học tập, mặc dù họp
hành cũng có thể gây nhàm chán và mất thời gian. Trong các cuộc
họp, điều gì khiến mọi người thoải mái nhất? Điều gì khiến họ tư duy
nhiều hơn? Chúng ta nên làm gì nhiều hơn trong các cuộc họp?

CHAPTER 1: First steps: preparing for our learning journey

‘

Hãy nhớ rằng nhiều người
dễ dàng thể hiện suy nghĩ
và cảm xúc của mình khi
giải lao dùng trà hơn là khi
họ tham gia họp hành, hội
thảo.

’

Học thông qua giám sát, tư vấn và
hướng dẫn hỗ trợ
Trong nhiều tổ chức, người ta kết hợp các
hình thức giám sát, tư vấn và hướng dẫn cá
nhân để hỗ trợ cho nhân viên. Các hình
thức này phổ biến trong một số tổ chức,
nhưng lại không phổ biến trong những tổ
chức khác. Tổ chức của bạn có sử dụng
những hình thức hỗ trợ quan trọng này một
cách hiệu quả hay chưa? Nếu được áp
dụng một cách quy cũ và thường xuyên, rất
có thể những hình thức hỗ trợ này sẽ giúp
cải thiện hiệu quả công việc của cá nhân và
tổ chức.
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Bốn lối đi để bạn lựa chọn
Xây dựng và củng cố những lề lối học tập hiện có có thể là đã đủ đối với tổ chức của bạn. Nhưng nếu bạn muốn nhiều hơn thế, bạn cần
suy nghĩ xem tổ chức bạn nên như thế nào. Bạn hãy xem tổ chức của bạn ứng với thực trạng nào trong bốn thực trạng sau đây:
A. Hiện nay chúng tôi đã ổn … nhưng có lẽ chúng tôi có thể thử nghiệm thêm một số cái mới.

B. Chúng tôi đã ổn … nhưng chúng tôi muốn thực sự phát triển hơn nữa.
C. Chúng tôi chưa ổn. Chúng tôi thực sự cần thay đổi.
D. Chúng tôi không chắc chắn …

A. Hiện nay chúng tôi đã ổn … nhưng có lẽ chúng tôi có thể thử nghiệm thêm một số cái mới
Tổ chức của bạn được tổ chức tương đối tốt. Bản thân bạn cũng đang làm việc hiệu quả. Có lẽ bạn đã trải qua một số thay đổi
lớn lao trong năm qua và giờ đây bạn chỉ cần chú tâm vào công việc của mình mà thôi. Rất có thể bạn đang học hỏi được nhiều
khi bạn làm việc, lúc ở cộng đồng cũng như lúc ở văn phòng. Bản thân bạn và các đồng nghiệp không cảm thấy bất cứ áp lực
nào phải dành thời gian để học. Điều này thực sự có nghĩa nếu tổ chức của bạn là một tổ chức mới được thành lập hay là một tổ
chức tiên phong. Có lẽ những người bạn làm việc cùng muốn bạn làm điều gì đó mới mẻ (các nhà tài trợ muốn thấy một hệ
thống giám sát chẳng hạn), nhưng bạn cảm thấy hài lòng với những gì bạn đang làm. Nếu quả thực như vậy, bạn chỉ cần lướt
sơ qua cuốn sách này - xin lưu ý là chúng tôi không nói rằng tất cả các tổ chức đều cần phải thay đổi cách học, hay phải học có ý
thức hơn. Có thể sang năm sẽ khác khi có những thay đổi trong công việc của bạn. Nhưng lúc này đây, hãy lờ cuốn sách này đi.
Hãy trở lại với công việc!
Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rằng bạn có thể cải thiện một số thứ cho tổ chức của bạn, chẳng hạn như giới thiệu cách thực
hành phản hồi theo nhóm nhỏ, thì cuốn sách này có thể hữu ích cho bạn. Hãy đọc phần còn lại của chương này và xem có điều
gì có nghĩa với tổ chức của bạn không. Hãy bỏ qua những gì bạn thấy không có nghĩa.
Nếu tổ chức của bạn là một tổ chức tiên phong, hãy xem xét hai thách thức sau đây.

Những thách thức về học tập trong một tổ chức tiên phong
1. Học từ trải nghiệm
Những tổ chức tiên phong là những tổ chức trẻ tuổi. Đây thường là những tổ
chức nhỏ, linh hoạt và dành nhiều thời gian trải nghiệm ở cộng đồng. Những tổ
chức này đôi khi không có cấu trúc rõ ràng, thường lập kế hoạch theo công
việc mình đang làm và cứ thế tiếp tục.

Tham khảo thêm ở trang 75,
Barefoot Guide 1.
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Nhìn từ bên ngoài, những tổ chức kiểu này có vẻ như không được tổ chức tốt,
nhưng thực ra họ có thể hoạt động có hiệu quả và hiệu suất cao – trái ngược
hẳn với các tổ chức có bộ máy tổ chức, quản lý cồng kềnh. Những tổ chức này
thường linh hoạt, dễ thích nghi và sáng tạo. Người ngoài, đặc biệt là các nhà
tài trợ và chính quyền, thấy họ hơi lộn xộn, thậm chí không đáng tin hay không
bền vững. Tuy nhiên, những tổ chức trẻ có thể làm việc rất hiệu quả vì họ
không hoạt động theo những nguyên tắc mang tính quy ước.
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Họ có phải là những tổ chức học tập? Phải, tất nhiên họ là những tổ chức
học tập, và là một dạng tổ chức học tập đặc biệt – họ học chủ yếu thông qua
hành động! Họ học bằng trực giác, thiếu ý thức và không biết rằng họ đang học.
Vì văn hóa và hệ thống tổ chức của họ mang tính tùy tiện, đơn giản, thông tin
trong tổ chức họ được chia sẻ một cách thoải mái mà không bị ràng buộc bởi
các luật lệ và cấu trúc của tổ chức. Điều này tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc
học tập.
Đôi khi, các nhà tài trợ gây phức tạp và làm giảm dần việc học tập ở những
tổ chức này khi đưa ra quá nhiều đòi hỏi về hệ thống lập kế hoạch, giám sát và
đánh giá.
Thách thức: Tổ chức của bạn có chịu áp lực phải trở nên có cấu trúc và hệ
thống hơn bạn cảm thấy cần thiết hay không? Làm thế nào bạn có thể giúp
người khác hiểu rõ bạn cần gì và không cần gì?

‘

Trở thành một tổ
chức minh bạch là
cách hiệu quả nhất
để khuyến khích việc
học tập trong tổ chức
bạn.

2. Cởi mở để trao đổi và chia sẻ!
Cho dù việc liên lạc diễn ra một cách tự do, các tổ chức tiên phong vẫn có thể
gặp những vấn đề trong việc trao đổi, chia sẻ. Vì mọi người liên lạc với nhau
không theo nguyên tắc nào nên có thể sẽ có những người vô tình bị bỏ qua trong
quá trình liên lạc. Điều này cản trở việc học tập. Những người dễ dàng và
thường xuyên sử dụng email thường tiếp nhận thông tin đầu tiên, và điều này có
thể dần dần làm giảm sự hòa nhập và tham gia của những người khác. Có thể
một số nhân viên không sống hay làm việc gần trụ sở hoặc văn phòng làm việc
và không hề biết gì về những cuộc họp quan trọng. Cũng có thể chuyện tán gẫu
chỉ diễn ra lúc giải lao dùng trà giữa một vài người mà thôi. Tất cả những điều
này khiến một số người không tham gia vào những cuộc đàm luận quan trọng,
dù chính thức hay không chính thức, trong khi những người khác lại nắm bắt rõ
những điều liên quan đến tổ chức.
Trở thành một tổ chức minh bạch là cách hiệu quả nhất để khuyến khích việc
học tập trong tổ chức bạn. Người ta không thể học nếu họ không được chia sẻ
thông tin.
Thách thức: Làm thế nào tổ chức của bạn có thể minh bạch hơn, tích cực
trao đổi và chia sẻ với nhiều người hơn?

CHƯƠNG 1: Những bước đi đầu tiên - Chuẩn bị cho hành trình học tập
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B. Chúng tôi đã ổn … nhưng chúng tôi muốn thực sự phát triển hơn nữa
Tổ chức của bạn đã phát triển khá tốt. Các bạn đã cách xa những năm tháng đầu tiên và đã được tổ chức tốt hơn. Bạn cảm
thấy tổ chức bạn đang học tập nhiều điều từ công việc và cộng đồng, nhưng việc học hỏi diễn ra khá bừa bãi, hơi cứng nhắc
hay quá tẻ nhạt. Bạn đã sẵn sàng học tập một cách có ý thức hơn, sáng tạo và chỉnh chu hơn, nhưng bạn không biết phải bắt
đầu từ đâu. Hoặc có thể bạn đã bắt đầu nhưng mọi việc không thực sự diễn ra như bạn muốn vì bạn chưa có đủ ý tưởng để
xây dựng những thói quen học tập hiệu quả. Có thể bạn muốn triển khai một hệ thống lập kế hoạch, giám sát và đánh giá có
chất lượng.
Nếu những điều trên đây là thực tế ở tổ chức của bạn thì cuốn sách này có nhiều điều để bạn tìm hiểu.
Cho dù tổ chức của bạn đã định hình tốt, xin lưu ý rằng không có gì xảy ra một cách đương nhiên. Không phải cứ học một vài
phương pháp giản đơn nào đó là được. Sự kháng cự đối với việc học tập mạnh hơn hẳn những gì bạn nhận thấy. Nếu bạn bỏ
qua điều này, những nỗ lực học tập của bạn có thể sẽ thành công cốc. Nếu bạn thực sự hiểu và giải quyết được những yếu tố
kháng cự lại việc học tập, bạn sẽ tạo ra nghị lực tốt để học tập.

Những thách thức về học tập trong một tổ chức phức tạp hơn và trong bối cảnh
phức tạp hơn
1. Làm rõ vai trò nghĩa là xây dựng năng lực
Tôi vẫn nhớ thời mình còn làm việc cho một tổ chức trước đây. Tổ chức của tôi
phát triển rất nhanh, năm này qua năm khác. Đột nhiên, chúng tôi nhận thấy nhu
cầu cần phát triển những vai trò mang tính chuyên môn hơn; mỗi người trong
chúng tôi cần được trang bị những kỹ năng mới. Cho tới thời điểm đó, tất cả
chúng tôi đều kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc. Không ai có vai trò rõ ràng
hay vai trò chuyên biệt. Vì vậy, chúng tôi phát triển vai trò mới và những năng
lực mới. Chúng tôi nhanh chóng quyết định về phân công vai trò của mỗi người.
Tiếp đến, chúng tôi tìm cách phát triển các kỹ năng phù hợp. Một số người tham
gia các lớp tập huấn. Những người khác tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu. Chúng tôi
cũng tổ chức một số hoạt động tham quan học tập. Tất nhiên, mọi người cũng
phải học từ công việc mình làm và học hỏi lẫn nhau trong tổ chức. Tất cả những
cách thức trên đều hữu ích, nhưng thực ra chúng tôi đã phạm phải một sai lầm.
Vấn đề là ở chỗ chúng tôi không có ý tưởng rõ ràng về vai trò mới của
mình. Chúng tôi đã quá vội vã. Tất nhiên, chúng tôi không bao giờ bị
buộc phải gắn chặt với những vai trò cố định. Nhưng đáng lẽ chúng tôi
vẫn nên dành thêm chút thời gian để suy ngẫm về việc ai đang làm
việc gì, và công việc thực sự của mỗi người là vì cái gì.
Công việc của tôi là gây quỹ, và vì vậy tôi đã tham
gia một khóa tập huấn về vận động gây quỹ.
Nhưng tôi chẳng học được bao nhiêu vì tất cả đều
đã quá rõ đối với tôi rồi. Vì vậy, chúng tôi cùng
nhau ngồi lại để làm rõ vai trò của một cán bộ gây
quỹ là gì. Sau khi thảo luận, chúng tôi nhận ra rằng
gây quỹ chỉ là một trong những sản phẩm cuối của
công việc của tôi mà thôi. Vai trò thực sự của tôi là
hỗ trợ huy động các nguồn lực và xoay sở các
nguồn lực, cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.
Cần không ngừng duy trì đối thoại về mục đích
thực sự của tổ chức và giúp mọi người hiểu rõ về
hướng tiếp cận của tổ chức nhằm vừa cải thiện
công việc, vừa cuốn hút các nhà tài trợ; xây dựng
các mối quan hệ và mạng lưới hợp tác;
CHAPTER 10: First steps: preparing for our learning journey
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Kết nối tổ chức mình với các đối tác chiến lược hoạt động trong cùng lĩnh
vực để tăng cường hợp tác; khuyến khích các đồng nghiệp tư duy về huy
động nguồn lực, v.v… Đây không phải là năng lực mà là vai trò. Thông
thường, năng lực chủ chốt chính là sự hiểu rõ về công việc của mình trong
vai trò đó. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy tự tin và thấy mình có khả năng thực hiện
công việc. Vì vậy, nếu ai đó nói rằng họ cảm thấy chưa ổn về kỹ năng làm
việc của họ, trước hết hãy kiểm tra xem họ đã biết những mong đợi ở họ là
gì chưa.
Vai trò công việc rõ ràng sẽ giúp người ta tự đánh giá xem họ đã có
những năng lực cần thiết (kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm) để đáp ứng
mong đợi ở họ hay chưa. Thường thì họ đã có sẵn những năng lực cần có
mà họ không hề hay biết. Họ chỉ cần sử dụng những năng lực đó và có thể
trau dồi thêm chút ít. Nếu không, tổ chức có thể giúp họ thông qua hướng
dẫn hỗ trợ, tham quan học tập, hội thảo, tập huấn, tự học, v.v...

2. Bạn có thể học từ những ai nữa?
Cho dù bạn luôn dựa vào kinh nghiệm từng trải để cải thiện thực hành học
tập, rất có thể đôi lúc bạn gặp phải những trở ngại. Mọi thứ thường quá phức
tạp để bất cứ một tổ chức nào có thể nắm bắt một cách đầy đủ. Đọc sách vốn
đã là việc tốt. Nhưng nhiều người lựa chọn nên đọc nhiều hay đọc có chọn
lọc.
Rất đáng để bạn tìm hiểu xem có tổ chức nào khác cùng hoạt động trong
cùng lĩnh vực với tổ chức của bạn và hãy thu xếp đến thăm để học hỏi những
kinh nghiệm của họ, đồng thời chia sẻ với họ những kinh nghiệm của bạn.
Học tập đồng đẳng là một phương pháp rất hữu hiệu thay cho tập huấn, đào
tạo.
Tất nhiên, học tập thông qua giao lưu chia sẻ cũng đồng nghĩa với việc bạn
phải gạt bỏ bản năng cạnh tranh của mình. Cởi mở để học hỏi từ người khác
đồng nghĩa rằng bạn thoải mái thừa nhận sự yếu kém và những khó khăn của
mình, đồng thời sẵn sàng chia sẻ những yếu kém và những khó khăn đó với
người khác.

‘Sự lắng nghe là một điều kỳ lạ và có sức lôi cuốn mạnh mẽ,
một sức mạnh sáng tạo. Những người bạn biết lắng nghe ta là những
người ta muốn hướng đến. Khi ta được lắng nghe, ta trở nên cởi mở
trải lòng.’
Karl Menninger

"Thường thì họ đã có sẵn
những năng lực cần có mà
họ không hề hay biết. Họ chỉ
cần sử dụng những năng lực
đó và có thể trau dồi thêm
chút ít".
little.

’

3. Học cách cộng tác
“Cộng tác” là một từ thông dụng và mang ý nghĩa tốt đẹp. Đơn
giản là vì chúng ta cần phải làm việc với nhiều người khác
nhau và nhiều tổ chức khác nhau để có thể góp phần đạt
được những kết quả thực sự và mang tính bền vững. Nhưng
cộng tác không phải là việc dễ dàng. Những người làm việc
trong một tổ chức còn khó cộng tác với nhau, huống hồ việc
cộng tác giữa hai hay nhiều tổ chức khác nhau.
Chính vì vậy, cùng nhau học tập đóng một vai trò hết sức quan
trọng. Ngày nay, chúng ta có nhiều cơ sở để khẳng định rằng
nếu các tổ chức (hoặc cộng đồng) cùng nhau học hỏi, cùng
nhau chia sẻ những bài học kinh nghiệm và cùng nhau nhìn lại
những trải nghiệm, thì đó chính là nền tảng ban đầu của việc
cộng tác. Nó giúp người ta học hỏi lẫn nhau và hiểu nhau
trước khi quyết định làm việc với nhau.

Xây dựng văn hóa nghe - hỏi
Việc hữu ích nhất cần làm để cải thiện việc học tập trong tổ
chức bạn có lẽ là vun đắp thứ văn hóa nghe – hỏi và kỹ năng
nghe – hỏi. Văn hóa lắng nghe tốt là khi mọi người trong tổ
chức thực sự quan tâm đến nhau, quan tâm đến những gì
người khác nghĩ, những gì họ cảm thấy và những gì họ
muốn. Những người lãnh đạo giỏi thường dành thời gian ngồi
với nhân viên của mình và khuyến khích họ nói ra những điều
từ “khối óc, con tim và đôi chân” của họ, đồng thời cũng
khuyến khích họ làm điều tương tự với những người khác.
Bằng cách này, mọi người không chỉ học hỏi lẫn nhau, có
được những thông tin và ý tưởng quan trọng, mà họ còn giúp
vun đắp một văn hóa giàu tính tư duy hơn, biết quan tâm đến
nhau hơn, giàu lòng nhiệt huyết hơn, nhờ đó mọi người vui
vẻ hơn và làm việc hiệu quả hơn.
Tham khảo chương 2,
BFG 1.
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Tất nhiên, kỹ năng lắng nghe tốt hơn cũng nhờ vào việc mọi
người hỏi nhau những câu hỏi tốt hơn. Rất có thể bạn sẽ
nhận được câu trả lời hay nếu bạn đặt một câu hỏi tốt. Vì
vậy, xây dựng kỹ năng đặt câu hỏi là việc rất đáng làm.
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C. Chúng tôi chưa ổn. Chúng tôi thực sự cần thay đổi.
Tổ chức bạn cần thực hiện nhiều công việc khác nhau. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn trước, và bạn biết
rằng bạn không chỉ cần phải học tập mà còn phải suy nghĩ lại về cách làm việc của mình.
Nhưng mọi người quá bận rộn để tạm ngừng công việc và cùng nhau học tập. Tất cả các bạn đều cần
dành thời gian để cải thiện việc thực hành học tập của cả tổ chức. Tuy nhiên, có vẻ như các bạn không
có thời gian, hoặc cũng có thể một số người tỏ ra không quan tâm đến việc học tập. Có thể bạn đã thử
tổ chức một số hoạt động thảo luận chia sẻ phản hồi ở cộng đồng cũng như ở trong tổ chức, nhưng
điều đó chẳng mang lại hiệu quả gì, thậm chí còn làm cho tình hình trở nên xấu hơn.
Có thể có một số người chống đối việc học tập, hoặc cũng có thể họ thiếu tự tin hay thiếu tin tưởng để
tự mở lòng với người khác, để chia sẻ những thành công hay thất bại và học hỏi từ những thành công
và thất bại đó. Có lẽ tổ chức của bạn quá chú trọng đến kết quả công việc, khiến mọi người không
muốn chia sẻ những nỗ lực hay “thất bại” của mình vì lo ngại rằng họ có thể mất việc, không được tăng
lương hay không được thăng chức.
Không lúc này thì lúc khác, mọi tổ chức đều đối mặt với thực trạng nói trên. Nhưng đừng hoảng sợ!
Đây là một điều diễn ra hết sức tự nhiên. Nếu bạn có khả năng giải quyết được vấn đề này, bạn có thể
đặt nền tảng để xây dựng bước phát triển thành công tiếp theo cho tổ chức mình.
Cũng có thể tổ chức của bạn đang trong thời kỳ chuyển đổi sang giai đoạn mới trong quá trình phát
triển tổ chức. Tổ chức của bạn đang cần những thay đổi mang tính căn bản. Khi đó, việc học tập chỉ là
một phần thách thức. Nếu quả thực là như vậy đối với tổ chức bạn, chúng tôi khuyên bạn hãy đọc cuốn
Barefoot Guide 1 để tìm hiểu về những thách thức trong quá trình chuyển đổi tổ chức (từ Chương 4
đến Chương 6).
Thậm chí những gì chúng tôi trao đổi ở trên chỉ đúng một phần nào đó đối với tổ chức của bạn, bạn vẫn
nên tiếp tục đọc cuốn sách này, nhưng hãy đặc biệt chú ý đến những thách thức gặp phải khi giải quyết
các vấn đề về văn hóa tổ chức liên quan đến việc hỗ trợ hay cản trở cá nhân học tập và tập thể học tập.

Những thách thức học tập trong thời kỳ quá độ hoặc giai đoạn khủng hoảng
1. ĐỪNG HOẢNG HỐT!
Điều đầu tiên bạn cần phải nhận thức rõ, đó là
rơi vào khủng hoảng không phải khi nào cũng
tồi tệ. Khủng hoảng thường mang lại nhiều cơ
hội để thay đổi, cho dù có thể bạn cảm thấy đau
khổ và khó khăn trong cơn khủng hoảng. Nên
nhớ rằng ở đâu có đau khổ, ở đó có lí do tốt để
thay đổi. Vấn đề là ở chỗ những người lãnh đạo
thường bị khiển trách, tự khiển trách mình hoặc
khiển trách nhân viên khi mọi việc diễn ra không
suôn sẻ. Điều này là không nên chút nào bởi vì
khủng hoảng là điều hết sức bình thường.
Thách thức ở đây là: Bạn hãy tìm hiểu khủng
hoảng và bế tắc nghĩa là gì.
Tham khảo thêm ở
trang 71 - 79,
Barefoot Guide 1
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2. Rũ bỏ lề lối cũ để học tập
Có một điều khá thú vị khi một tổ chức đang trong thời kỳ quá
độ (một từ nhẹ nhàng) hay nói cách khác khi gặp bế tắc hoặc
khủng hoảng, đó là việc học tập không giúp ích nhiều. Vấn đề
không phải là bạn không biết cái gì và nghĩ rằng bạn cần phải
học. Vấn đề là ở chỗ bạn đã biết cái gì và bạn đã quen làm gì
đến mức có lẽ đã đến lúc bạn phải rũ bỏ nó đi. Đôi khi, chúng
ta bị mắc kẹt trong thói quen cũ, chúng ta làm theo cách
chúng ta đã quen, làm những việc mà chúng ta có kỹ năng và
kinh nghiệm để làm, cho dù những việc đó không còn cần
thiết nữa. Lúc này, bên ngoài đã có những thay đổi nên
chúng ta cũng phải thay đổi theo. Nếu chúng ta muốn sử
dụng những ý tưởng mới và những kỹ năng mới, chúng ta
cần phải gạt bỏ một số cái cũ không còn hữu dụng. Thực
vậy, đây chính là lúc bạn cần rũ bỏ cái cũ, chứ không phải là
lúc để học tập.
Có nhiều thứ khác nhau chúng ta có thể phải rũ bỏ. Có khi
những thứ cần rũ bỏ này nằm ngay trong lề lối làm việc của
tổ chức, hoặc có lẽ trong mục đích hoạt động, cách tiếp cận
hay chiến lược của tổ chức. Đôi khi chúng ta phải rũ bỏ
những thứ bên trong tổ chức – văn hóa tổ chức, các giá trị tổ
chức, cấu trúc tổ chức, các mối quan hệ, các vai trò, quy trình
công việc – mà chúng ta đã quá đỗi quen thuộc.

Xem	
  chương	
  10,	
  trang	
  
112	
  -‐	
  117,	
  BFG	
  1	
  

"Đôi khi thay đổi nhiều
quá cũng tạo ra áp lực"

See

Ví dụ, chúng ta có thể đã quen với việc mời người dân đến
tham dự những buổi họp đánh giá do chúng ta tổ chức, thiết
kế và hướng dẫn. Việc này giúp chúng ta kiểm soát kết quả
tác động tốt hơn và có thể giúp chúng ta đáp ứng được
những yêu cầu của nhà tài trợ. Rồi chúng ta nhận ra rằng sẽ
tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta tham gia vào tiến trình của
người dân, thay vì để họ tham gia vào tiến trình của chúng ta.
Vì vậy, chúng ta khuyến khích người dân sử dụng các câu
hỏi đánh giá trong các buổi họp của họ và theo cách của họ nhưng chỉ khi họ muốn và khi họ thấy hữu ích. Điều này có
nghĩa chúng ta không hoàn toàn kiểm soát các nội
dung phản hồi của người dân mà chúng ta cần có để
phục vụ yêu cầu nhà tài trợ. Lúc này, cái chúng ta
cần có chính là sự tham gia ràng buộc và mối quan
hệ với cộng đồng chặt chẽ hơn.
Sẽ luôn luôn là điều tốt nếu việc làm đầu tiên
của bạn là xem xét lại việc mình làm. Khi
công việc của bạn đã được làm lại hoặc thay
đổi, bạn có thể xem xét việc định hướng lại
cho tổ chức mình để hỗ trợ tốt hơn cho
những thay đổi.
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Thách thức ở đây là: Bạn hãy sẵn sàng gạt bỏ một số
thứ quan trọng với bạn, bắt đầu từ lề lối làm việc của
bạn, sau đó là các lề lối và quy trình làm việc của tổ
chức bạn (không phải mọi thứ!).
Trong tiến trình thay đổi của tổ chức, nếu những thay
đổi diễn ra quá mạnh mẽ, có thể bạn sẽ muốn tập trung
điều chỉnh hoặc giới thiệu một số phương pháp học
tập có ý thức. Nhưng bạn hãy thận trọng không nên
làm thay đổi quá nhiều. Nếu mọi người thực sự sẵn
sàng và nhiệt tình thì không sao, nhưng đôi khi thay đổi
quá nhiều lại tạo ra áp lực. Người ta gọi điều này là
“mệt mỏi vì thay đổi”.
Trước hết, hãy thử nghiệm, hãy củng cố những gì bạn
đã có, và sau đó có thể bổ sung một số thứ giản đơn và
hấp dẫn. Hãy khuyến khích tinh thần trải nghiệm. Nếu
lúc đầu mọi thứ không diễn ra như mong đợi thì cũng
chẳng sao cả. Có khá nhiều ý tưởng trong cuốn sách
này và trên website của Barefoot Guide. Để khởi đầu,
bạn hãy thử nghiệm một, hai ý tưởng nào đó – những ý
tưởng hay nhưng đơn giản.

D. Chúng tôi không
chắn chắn…
Nếu bạn thấy những mô tả ở trên không ăn khớp gì với tổ chức của mình, bạn hãy trao đổi với các
đồng nghiệp. Hãy hỏi họ xem theo họ thì những thách thức về học tập của tổ chức nằm ở đâu. Nếu
bạn lo ngại mọi người không sẵn lòng chia sẻ, bạn có thể thảo luận theo nhóm nhỏ hoặc chỉ giữa hai
người với nhau bằng cách nêu ra một số câu hỏi và ý tưởng. Cũng có thể bạn muốn nhờ ai đó bên
ngoài tổ chức đến phỏng vấn mọi người trong tổ chức để xem xét về các suy nghĩ, cảm giác và
thiện chí của mọi người trong việc trở thành một tổ chức học tập có ý thức hơn.

CHAPTER 15: First steps: preparing for our learning journey

13

Tạo điều kiện để sự thay đổi được diễn ra
Đối với nhiều người, sự thay đổi là cái gì đó mang tính nhân – quả. Bạn nêu ra vấn đề (kết quả), tìm
nguyên nhân gây ra vấn đề đó, và sau đó thiết kế và thực hiện giải pháp để giải quyết vấn đề (một
phép nhân – quả mới). Hoặc giả bạn quyết định điều bạn muốn, có lẽ là một tầm nhìn nào đó về tương
lai (một kết quả mong đợi), rồi sau đó lập kế hoạch các bước để đạt được tầm nhìn đó (nguyên nhân).
Sự thay đổi thường được nhìn nhận dưới góc độ phức tạp hơn và có tính luân hồi hơn với rất nhiều
nguyên nhân và kết quả tác động lẫn nhau.
Nhưng cũng có nhiều cách nghĩ khác về sự thay đổi. Không phải suy nghĩ theo phép nhân – quả là
hoàn toàn sai lầm, nhưng có lẽ có những cách nghĩ khác tốt hơn. Một trong những cách nghĩ đó là hãy
quan tâm đến việc không chỉ “làm thế nào và tại sao mọi thứ thay đổi” mà còn “làm thế nào và tại sao
mọi thứ không thay đổi”. Mọi người, cá nhân cũng như tập thể, quá đỗi tích cực và năng động tham gia
vào nhiều hoạt động công việc đến mức chúng ta không thấy ngạc nhiên về những thay đổi được tạo
ra. Đầy là quá trình diễn ra hầu như liên tục. Thực ra, chúng ta cảm thấy ngạc nhiên nhất khi mọi thứ
không thay đổi, khi mọi việc rơi vào bế tắc, và chúng ta cảm thấy tò mò về những tác nhân nào làm cản
trở sự thay đổi. Chúng ta tò mò về những rào cản ngăn cản chúng ta đạt được kết quả mong muốn.
Xin lấy một ví dụ để làm rõ ý thêm. Hãy nghĩ về một thực trạng “bế tắc” trong tổ chức của bạn, một
thực trạng cần được thay đổi, chẳng hạn như việc học tập diễn ra thiếu ý thức. Có thể mọi người có
tiềm năng và nhiệt huyết để tạo ra thay đổi. Có thể có nhiều khả năng khác nhau để giải quyết thực
trạng này. Tuy nhiên, đang có những rào cản nhất định nào đó cản trở những khả năng này. Những
rào cản này làm trì trệ và khiến thực trạng khó được thay đổi. Có thể có những mối quan hệ quyền lực
không lành mạnh đang diễn ra trong tổ chức khiến việc trao đổi, chia sẻ bị hạn chế. Có thể mọi người
đặt nặng kết quả công việc hơn sự trung thực. Có thể mọi người sợ bị chỉ trích. Có thể tổ chức bạn
không đầu tư chút thời gian nào cho việc học tập. Rất có thể mọi người quan tâm học hỏi lẫn nhau
nhưng có quá nhiều thứ cản trở điều đó.
Bạn có thể xem xét việc này dưới góc độ nhân – quả, nhưng điều đó không giúp bạn nhìn
thấy tiềm năng thay đổi và hiểu được đâu là những rào cản cản trở thay đổi.
Thách thức đầu tiên là hãy cùng nhau xác định mong đợi tương lai - hãy nghĩ đến điều
gì đó đầy hấp dẫn nhưng bạn cảm thấy có tính khả thi. Một khi bạn đã xác định mong
đợi tương lai, việc còn lại là hiểu rõ điều gì có thể cản trở bạn đạt được mong đợi và tìm
cách giải quyết những cản trở đó.
Tóm lại, bạn không nhất thiết phải luôn làm cho điều gì đó
xảy ra. Thay vì vậy, bạn hãy cho phép nó xảy ra và mở ra
những khả năng mà tập thể của bạn mong muốn.
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Công việc của chúng ta là gì? Đâu là
nơi chúng ta nên chú trọng học tập?
Cuốn sách này được xây dựng nhằm giúp các tổ chức trở nên
phát triển hơn và học tâp có ý thức hơn. Mục đích của việc trở
thành một tổ chức học tập là để chúng ta trở nên hiệu quả hơn
trong công việc, cải thiện các hoạt động của chúng ta ở cộng
đồng. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên ở đây là:
“Công việc của chúng ta là gì?”, và “Đâu là nơi chúng ta nên
chú trọng học tập?”.
Một khi chúng ta đã trả lời được những câu hỏi này, chúng ta có
thể hỏi tiếp:
“Cách học nào sẽ giúp chúng ta cải thiện công việc một cách tốt
nhất?”

Hãy bắt đầu với những việc bạn thực sự
đang làm, chứ không phải những việc bạn
định làm. Đây là nguyên tắc cơ bản của
phương pháp Học tập bằng hành động.

Đâu là công việc thực sự của chúng ta?
Ai đó có thể nói “Ồ, chúng tôi biết rõ công việc của mình rồi.
Điều này đã được nêu rõ trong kế hoạch chiến lược. Vì vậy, hãy
hỏi câu hỏi khác đi”. Nhưng khoan đã! Điều quan trọng là bạn
hãy bắt đầu bằng cách nhìn nhận lại công việc của tổ chức
mình và tự nhủ rằng đâu là công việc thực sự của tổ chức.
Chính xác thì chúng ta cần gì để hỗ trợ việc học tập hiệu quả?
Chúng ta không muốn lãng phí thời gian cho những khía cạnh
không cần thiết trong công việc của tổ chức.

Hai ‘bản đồ’ giúp xác định trọng tâm học
tập trong công tác của tổ chức
Bản đồ 1:

Khám phá những việc bạn thực sự đang làm

Thông thường, có sự khác nhau giữa kế hoạch hay đề xuất của
bạn so với công việc bạn thực sự đang làm. Kế hoạch của bạn
và các đề xuất dự án có thể bao hàm những ý tưởng của bạn,
thậm chí là những lý thuyết về sự thay đổi, nhưng thực sự thì
bạn làm gì và suy nghĩ của bạn khi làm việc ở cộng đồng là gì?
Lý thuyết của bạn về sự thay đổi trên thực tế diễn ra như thế
nào? Đây là những điều cần được làm sáng tỏ.
Đối với một số người, luôn có sự rạch ròi giữa lý thuyết và
thực hành, nhưng với nhiều người khác
những gì họ đang làm lại thường mang
tính trực giác hay thiếu ý thức, và vì vậy có
thể cuối mỗi ngày làm việc những gì họ đã
làm lại khác với những gì họ đã lập kế
hoạch.
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Hãy thử thảo luận nhóm để phác thảo một bản đồ, hay một bức
tranh, về công việc của các bạn:

Trước khi bắt đầu luận đàm theo nhóm, việc
bạn luôn cần làm là dành chút thời gian cho
mọi người suy nghĩ trước về những điều họ
chuẩn bị chia sẻ.

1. Mô tả cho nhau những việc mọi người thực sự đang làm. Hãy
dành chút thời gian để mọi người chuẩn bị (cá nhân hoặc theo
nhóm). Mỗi người hãy kể cho những người khác trong nhóm
nghe một cách tỉ mỉ về một công việc điển hình của mình, tốt nhất
là về công việc nào đó đã được hoàn thành.
2. Khi người này kể chuyện, những người khác cần chú ý lắng
nghe với một số câu hỏi cụ thể trong đầu, chẳng hạn như:
Đâu là sự khác biệt được tạo ra?
Công việc đã đóng góp như thế nào?
Nhu cầu nào thực sự được giải quyết?
Có vấn đề gì xảy ra trong công việc?
Vấn đề được giải quyết như thế nào?
Ai là người tích cực thúc đẩy quá trình này?
3. Sau khi mỗi người chia sẻ câu chuyện của mình, những
người khác có thể nêu ý kiến phản hồi về những điều họ
cảm thấy quan trọng, những điều lôi cuốn sự chú ý của họ từ
câu chuyện đã kể.
4. Sau đó, hãy bắt đầu đối thoại với nhau để tìm câu trả lời
cho những câu hỏi:
Vậy thực sự thì chúng ta đang làm gì – bản chất thực sự
của công việc chúng ta là gì?
Đâu là những điều chúng ta quan tâm?
Điều này có ý nghĩa gì đối với công việc của tôi trong
thời gian tới?
Điều này có thể xảy ra với mỗi thành viên trong
nhóm. Và vì vậy, các bạn sẽ phác họa được bức
tranh chung về công việc của tổ chức mình.
Có nhiều cách khác nhau để làm việc này. Chúng ta
có thể yêu cầu mọi người chuẩn bị bài trình bày để làm
cơ sở đặt câu hỏi và thảo luận. Chúng ta cũng có thể
áp dụng phương pháp “Café Thế giới” (bạn có thể
tham khảo trên website) để tìm hiểu thêm về những sự
kết nối khác nhau trong công việc của chúng ta.
5. Bây giờ bạn hãy xem xét nên tập trung việc
học tập ở đâu – bức tranh chung đã được
phác họa sẽ giúp bạn đưa ra quyết định của
mình. Có thể bạn muốn tiếp tục chia sẻ những
câu chuyện để hiểu rõ hơn về công việc của
nhau. Có thể bạn nhận ra bạn cần phải hiểu rõ
hơn về những nhu cầu bạn đang giải quyết và
cần suy nghĩ kỹ hơn về mục đích của mình. Có
thể bạn nhận thấy mình còn thiếu một số kỹ
năng và cần phải bồi dưỡng những kỹ năng đó.
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Bản đồ thứ hai:

Năm yếu tố căn bản của hướng tiếp cận mang tính phát triển
Có một cách thức khác để biết nên chú trọng học tập ở đâu - đó
là hãy tìm hiểu 5 yếu tố căn bản của hướng tiếp cận mang tính
phát triển và xem xét tổ chức của bạn cần chú trọng học tập ở
đâu nhiều hơn. Đây là những yếu tố mang tính đặc thù đối với
hầu hết các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển:
1. Xây dựng các mối quan hệ – xây dựng lòng tin và sự rõ ràng
2. Đào sâu hiểu biết – giúp mọi người phơi bày và hiểu rõ
thực tại của mình
3. Tạo điều kiện thay đổi – làm cho những chuyển biến và đột phá có thể diễn ra
4. Hỗ trợ thay đổi – triển khai thực hiện
5. Nhìn nhận lại sự thay đổi – đánh giá tiến độ và kế hoạch tiếp theo.
Chúng ta bắt đầu bằng xây dựng các mối quan hệ. Tuy vậy, những
yếu tố này luôn diễn ra đồng thời, mặc dù tùy hoàn cảnh cụ thể
có thể có lúc yếu tố này được nhấn mạnh hơn yếu tố nọ. Ngay
khi chúng ta bắt đầu xây dựng mối quan hệ với những người
chúng ta làm việc cùng, chúng ta bắt đầu hiểu về những gì
đang diễn ra. Sự xây dựng quan hệ này tiếp tục diễn ra trong
toàn bộ tiến trình.
Bạn hãy chia sẻ và thảo luận về những yếu tố này với các đồng nghiệp.
Hãy đặt ra những câu hỏi đối với mỗi yếu tố để khám phá và đánh giá công việc của các bạn.

1. Xây dựng
các mối
quan hệ

5. Nhìn nhận lại
- chu trình
thay đổi mới,
hay kết thúc

2. Đào sâu hiểu
biết

3.
Tạo điều
kiện thay
đổi
4. Hỗ
trợ thay đổi
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1. Xây dựng các mối quan hệ
Sự thay đổi bắt đầu và kết thúc bằng quan hệ, và bằng nhu cầu
cần có sự tin tưởng lẫn nhau để các bên có thể trung thực và
hợp tác tốt. Nếu không có điều này, những người chúng ta làm
việc cùng sẽ khép kín với chúng ta, và do đó, chúng ta sẽ không
thể làm việc một cách hiệu quả. Hơn nữa, cần phải có sự cởi mở
và minh bạch để đảm bảo mọi người hiểu đủ rõ những điều
người khác suy nghĩ, cảm thấy và mong muốn.
Thông thường, công việc thực sự cần diễn ra liên quan đến
mức độ quan hệ. Quyền lực nằm chính ở các mối quan hệ. Vì
vậy, nếu có sự lạm dụng quyền lực, hoặc nếu quyền lực cần
được san sẻ cân bằng hơn, thì mức độ quan hệ chính là điểm
mấu chốt. Câu hỏi ở đây là:

• Chúng ta xây dựng quan hệ với những người
chúng ta làm việc cùng như thế nào để họ tin tưởng
và hiểu được chúng ta?

• Chúng ta tác động đến các mối quan hệ giữa
Xem Barefoot Guide 1,
chương 3, để tìm hiểu về quyền
lực và các mối quan hệ.

"Sự thay đổi bắt đầu và kết
thúc bằng quan hệ"

chính họ và giữa họ với những người khác
như thế nào?
2. Đào sâu hiểu biết
Hiểu được những việc chúng ta đang làm là một thách thức hàng
đầu. Đằng sau những gì đang diễn ra luôn ẩn chứa những vấn đề
sâu xa. Những vấn đề đó cần được phơi bày và hiểu rõ, không chỉ
bởi chúng ta mà quan trọng hơn là bởi những người chúng ta làm
việc cùng để tự thân họ có thể thấy rõ vấn đề. Nhờ đó, họ có thể
dễ dàng nhìn thấy và thực hiện quá trình thay đổi của mình.

Giúp người khác nhìn thấy bản thân mình và hoàn cảnh của
mình khiến họ dễ dàng chấp nhận sự thay đổi họ cần phải đối
mặt và chấp nhận làm những việc cần phải làm.
Thú vị ở chỗ, quá trình xây dựng các mối quan hệ và đào
sâu hiểu biết không chỉ là bước chuẩn bị để tạo điều kiện cho
sự thay đổi diễn ra, mà quá trình này còn thường tạo ra những
thay đổi tức thì – đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến các
mối quan hệ, sự thiếu rõ ràng và hiểu nhầm.
Câu hỏi ở đây là:

• Làm thế nào chúng ta giúp người khác hiểu được
hoàn cảnh của họ?

• Làm thế nào chúng ta giúp họ tiếp tục tìm hiểu
về bản thân mình?

• Để thay đổi, cần có những điều kiện gì?
• Làm sao điều này giúp chúng ta hiểu về công việc của
mình?
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3. Tạo điều kiện để thay đổi
Bế tắc, cứng nhắc, bám víu vào cái cũ, không chịu gạt bỏ những
ý niệm cũ và nỗi đau cũ, những mối quan quan hệ khó khăn,
văn hóa không phù hợp, những chiến lược và thế giới quan – tất
cả cần phải được nới lỏng để mở ra những cách nhìn mới. Một
số trong những vấn đề này có thể được giải quyết thông qua
việc học tập bằng những cách thức tốt hơn mà chúng tôi gọi là
“học từ hành động”.
Nhưng đôi khi cảm giác bế tắc, hay khủng hoảng, có thể
được giải quyết nếu chúng ta từ bỏ thói quen cũ. Chúng ta cần
phải rũ bỏ những cách nhìn nhận cũ để hướng đến cách nhìn
mới, qua đó tạo điều kiện cho chúng ta nhìn thấy một tương lai
mới. Câu hỏi ở đây là:
•

Chúng ta đóng vai trò gì trong việc giúp người
khác thay đổi bản thân họ, thay đổi các mối quan
hệ của họ, hoặc thay đổi những điều kiện sống hay
điều kiện làm việc của họ?

• Làm thế nào chúng ta giúp họ gạt bỏ những gì
cần phải gạt bỏ và học những gì cần phải học?
4. Hỗ trợ và củng cố sự thay đổi
Sau khi cam kết thay đổi và bắt đầu thực hiện thay đổi, người ta
có thể dễ dàng quay ngược trở lại với những lề lối cũ và thói
quen cũ. Sự thay đổi cần phải được củng cố - cái mới cần phải
bén rễ để ổn định. Có thể cần phải xây dựng những kỹ năng
mới, những năng lực mới để đảm bảo những kế hoạch mới có
thể được kích hoạt và thực hiện. Những người lãnh đạo có thể
cần được tham mưu, còn tiến trình có thể cần được xem xét và
củng cố lại. Câu hỏi ở đây là:

‘
’

Sự thay đổi cần phải
được củng cố - cái mới
cần phải bén rễ để ổn
định

• Làm thế nào chúng ta giúp người khác biến những
dự định và kế hoạch của họ thành những hành động
và kết quả cụ thể?

• Có tính bền vững hay không?
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5. Nhìn nhận lại
Trong quá trình tạo điều kiện thay đổi, chúng ta cần thường
xuyên tạm ngừng để nhìn nhận lại tiến trình, phản ánh về
những việc đang làm và giám sát tiến độ nhằm đảm bảo mọi
việc đang đi đúng hướng. Việc này có thể diễn ra một cách
liên tục, nhưng có những thời điểm chúng ta cần nhìn nhận
lại một cách thực sự kỹ lưỡng để quyết định nên tiếp tục
chuyển qua một chu trình thay đổi mới hay nên kết thúc và rẽ
sang lối đi khác. Khuyến khích và giúp người ta có khả năng
phản hồi và nhìn nhận lại sẽ vun đắp tính tự chủ và tính bền
vững cho tương lai, giúp cho họ có khả năng hiểu được
những tiến trình thay đổi đối với bản thân họ.
Câu hỏi ở đây là:

• Chúng ta có dành đủ thời gian và khoảng cách
để mọi người nhìn nhận lại tiến trình và rút ra
những bài học kinh nghiệm?

• Quá trình phản hồi, nhìn nhận lại mà chúng
ta đang hỗ trợ có đạt chất lượng tốt hay chưa?

• Chúng ta có nâng cao quyền và vị thế cho người
khác để tự thân họ thực hiện quá trình nhìn nhận
lại và học hỏi?

Điều này có ý nghĩa gì đối với việc học tập?
Một khi bạn đã đi qua 5 yếu tố của hướng tiếp cận mang tính phát triển nói trên, bạn có thể
bổ sung thêm bước thứ sáu: “Điều này có ý nghĩa gì đối với việc học tập?” Khám phá 5
yếu tố này cho hoạt động của tổ chức bạn vốn dĩ đã là một quá trình học tập, nhưng đồng
thời nó còn chỉ ra cho bạn những khía cạnh cụ thể trong công việc mà bạn cần quan tâm,
nhờ đó bạn có thể củng cố, cải thiện hoặc thậm chí thay đổi những khía cạnh đó.
Lúc này, những câu hỏi hữu ích có thể là:
Chúng ta nên làm gì nhiều hơn?
Chúng ta nên làm gì ít hơn?
Chúng ta nên bắt đầu làm gì?
Chúng ta nên ngưng làm gì?
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Những lĩnh vực cần chú trọng học tập
Sau đây là một số lĩnh vực quan trọng nhất mà tổ chức của bạn có thể chú trọng học tập và phát triển.
•

Làm rõ mục đích thay đổi và xây dựng các lý thuyết về thay đổi
Điều gì thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta? Chúng
ta có thể đóng góp tốt nhất cho xã hội trong lĩnh vực nào?

•

Hiểu rõ “thay đổi xã hội” nghĩa là gì
Đào sâu thêm các lý thuyết về thay đổi để liên hệ giữa công việc
chúng ta đang làm với những đóng góp chúng ta muốn đem lại cho xã
hội.

•

Xây dựng cách tiếp cận, các chiến lược và phương pháp thực hành

– nhằm có những can thiệp, những chương trình hay dự án cụ thể
Nhu cầu thực sự là gì, và công việc thực sự của chúng ta là gì? Chúng
ta đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm gì? Điều gì có ý nghĩa
đối với hành động tiếp theo của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể
cải thiện cách tiếp cận trong trường hợp này? Chúng ta học hỏi được gì
từ những những tổ chức khác?
•

Cho và nhận phản hồi
Làm thế nào chúng ta có thể giúp mọi người nhìn thấy và hiểu rõ những đóng góp của họ
và giúp họ có những phản hồi cụ thể và hữu ích, thông qua đó họ có thể học hỏi, cả cá
nhân lẫn tập thể? Làm thế nào để việc phản hồi có thể được tiếp nhận một cách tích cực
chứ không mang tính chất chỉ trích, tiêu cực?
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•

Xây dựng những kỹ năng cụ thể
Những kỹ năng nào cần được củng cố? Những kỹ năng nào cần phải có?

•

Xây dựng hệ thống và quy trình hỗ trợ tốt
Làm thế nào chúng ta có thể thiết kế các hệ thống và quy trình hỗ trợ
để vừa đáp ứng các nhu cầu, vừa phù hợp với thực tế công việc của
chúng ta?

•

Đổi mới và sáng tạo
Làm thế nào chúng ta có thể khuyến khích sự đổi mới, tính sáng tạo và
sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro? Làm sao chúng ta có thể phát huy tinh
thần hợp tác để cùng nhau khởi xướng những ý tưởng, dự định và sáng
kiến mới mẻ?

•

Vượt qua những mâu thuẫn và điều phật lòng
Làm thế nào chúng ta có thể công khai và hóa giải những mâu thuẫn và những điều phật lòng?

•

Xây dựng sự tin cậy lẫn nhau
Làm thế nào chúng ta có thể thường xuyên làm mới các mối quan hệ và
làm mới lòng nhiệt tình làm việc cùng nhau? Làm thế nào chúng ta có
thể chú trọng đến những “cảm xúc” của tổ chức và những con người
đang làm việc trong đó?

•

Xây dựng lối sống và làm việc lành mạnh
Làm sao chúng ta có thể giúp mọi người mở rộng tầm nhìn về công
việc của họ, lập kế hoạch tốt và phát triển bản thân ngày càng hoàn
thiện? Làm thế nào chúng ta có thể giúp họ tìm thấy sự cân bằng
giữa công việc và cuộc sống riêng tư?
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CHƯƠNG 2

Tôi và chúng ta:
Mối liên hệ giữa học tập cá nhân
và học tập ở quy mô tổ chức
3 lần khủng hoảng!
“Chúng tôi đã sa thải vị tổng giám đốc điều hành. Anh ta biển
thủ công quỹ. Sổ sách quản lý tài chính là một mớ lộn xộn. Văn
phòng thì bị sử dụng sai mục đích. Còn nhân viên thì rất nhiều
người không đi làm việc. Chúng tôi không có lựa chọn nào
khác. Chúng tôi buộc phải sa thải anh ta. Giờ thì anh ta đang
lôi chúng tôi ra tòa vì bị đối xử bất công.”
Vị Chủ tịch của tổ chức nhân đạo này - nguyên là một chính trị
gia, một người trung thực và nghiêm nghị - nói tiếp với sự bực
bội “Chúng tôi đã tin tưởng anh ta. Anh ta là ‘một người trong
số chúng tôi’. Lẽ ra chúng tôi phải thận trọng hơn.” Ông lắc đầu
và tránh ánh mắt của chúng tôi. Chúng tôi không thể tin vào
mắt mình. Ai cũng có thể nhận thấy sự hỗn độn ở cái văn
phòng này với những mớ giấy tờ nằm ngổn ngang khắp nơi.
Trong mắt chúng tôi, tổ chức của ông trông như một đống
hoang tàn. Cả sếp của tôi và tôi đều khá mới lạ với vai trò của
mình, và đây mới là cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi với vị chủ
tịch này. Với chúng tôi, có vẻ như cần phải có một chương
trình hành động giải cứu đối với tình trạng này.
Một số đối tác và nhà tài trợ ở nước ngoài quả quyết rằng tổ
chức nói trên sẽ không sụp đổ. Và công việc của những
chuyên gia về phát triển tổ chức như chúng tôi là phối hợp các
đối tác với nhau trong chương trình hành động giải cứu này.
Một trong những đối tác đã cử một nhà quản lý có kinh
nghiệm đến nước sở tại trong 3 tháng để giúp tổ chức nhân
đạo này khôi phục. Tổ chức đã tuyển dụng một số nhân viên
mới, thuê một kế toán bên ngoài, xây dựng các quy chế làm
việc đối với nhân viên cũng như các chính sách, quy trình liên
quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Tổ chức cũng tuyển một
giám đốc điều hành mới người địa phương và tích cực hỗ trợ
anh ta. Kết quả là, các chương trình nhân đạo ở cộng đồng
được tái khởi động. Các cuộc họp ban lãnh đạo vốn bị ngưng
trệ nhiều tháng trước đó bắt đầu được tổ chức lại. Bộ điều lệ
cũng được xem xét lại và tất cả đều nhất trí rằng sẽ tổ chức đại
hội thường niên để bầu chọn lại tất cả các vị trí trong bộ máy
quản lý.
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3 lần khủng hoảng! ...(tiếp tục)
Chúng tôi đã tự hỏi rằng phải chăng một phần của vấn đề trước đây nằm ở chính vị chủ tịch đương nhiệm, người đã tại
vị đến 20 năm và không muốn rút lui. Không những vậy, có lẽ ông ta là người duy nhất cố giữ cho tổ chức mãi đi theo lề lối
cũ.
Đại hội thường niên đã chọn được một số gương mặt mới có năng lực vào Ban lãnh đạo, bao gồm một vị chủ tịch mới. Tập
huấn về kỹ năng quản lý được tổ chức sau đó. Dường như mọi thứ đã được hỗ trợ tốt và hoạt động trôi chảy trở lại.
Chúng tôi tự chúc mừng bản thân về những gì đã làm được. Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây vậy là đã kết thúc … Chỉ có
điều, 3 năm sau, khủng hoảng lại xảy ra với tổ chức này. Vị tổng giám đốc điều hành bị buộc tội sai phạm trong quản lý tài
chính và đã trốn việc mất tăm. Ban lãnh đạo thì bị chia rẽ vì mâu thuẫn và trong nhiều tháng trời không có đủ thành viên
tham gia biểu quyết các vấn đề. Nhiều nhân viên cũng đã bỏ việc. Thẳng thắn mà nói, mọi thứ trông chẳng khác gì nhiều
so với 3 năm trước. Nhưng lúc này sếp của tôi và tôi đã chuyển đi nơi khác rồi.
Tuy nhiên, vẫn còn có một số chuyên gia khác về phát triển tổ chức đến giúp họ. Tôi nghe nói rằng đã có một chương
trình hành động giải cứu tương tự được thực hiện (trong đó vị chủ tịch trước đây tái đắc cử), và tổ chức nhân đạo này vận
hành trơn tru trở lại …
Cho đến 3 năm sau ...

‘

Học tập ở quy mô tổ chức
sẽ khó khăn nếu không
có “bộ nhớ” của tổ chức

’

Có vẻ như không hề có quá trình học tập nào diễn ra ở quy mô tổ chức
trong câu chuyện này – ở tổ chức địa phương cũng như các đối tác
nước ngoài đóng vai trò hỗ trợ. Những vấn đề giống nhau cứ thế tái
diễn và những ‘giải pháp’ giống nhau được áp dụng để rút cục cũng
mang lại những kết quả gần giống nhau.
Thế nhưng, quá trình học tập cá nhân lại đang diễn ra. Ở tổ chức
địa phương, các nhân viên dự án đã đúc rút được nhiều bài học và
quyết định tìm kiếm những công việc khác mang nhiều trọng trách
hơn. Những người lãnh đạo cấp trên thì học được rằng rằng các đối
tác nước ngoài sẽ không bỏ mặc cho họ sụp đổ. Nhưng dường như
không hề có bất cứ sự học tập nào góp phần cải thiện đời sống tổ
chức này, hoặc giả giúp cho tổ chức này tìm thấy lối thoát cho mình
trong những giai đoạn khó khăn.
Quá trình học tập cá nhân cũng diễn ra trong các tổ chức đối tác
nước ngoài. Nhưng thời gian hợp đồng của nhân viên chỉ kéo dài trong
hai năm, nên khi cuộc khủng hoảng lần thứ hai xảy ra, mọi người trong
các tổ chức hỗ trợ này đều không quen đối phó với tình huống. Không
một ai nhận thấy sự tái diễn của cùng một vấn đề.
Sự thiếu thốn “bộ nhớ” của tổ chức như thế đã dẫn đến kết cục là
các đối tác nước ngoài đối phó hầu như cùng một cách y hệt như
những người tiền nhiệm của họ. Cứ như thể một lâu đài cát đã bị thủy
triều cuốn trôi, mà sau đó người ta chỉ việc xây lại lâu đài cát trên cùng
một chỗ mà không hề chú ý đến những cơn thủy triều. Học tập ở quy
mô tổ chức sẽ khó khăn nếu không có “bộ nhớ” của tổ chức.
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Chương này nói về điều gì?
Chương này luận bàn về mối liên hệ giữa học tập cá nhân và học tập ở quy mô tổ chức. Trước hết, chúng tôi trao đổi về 3
cách tiếp cận “truyền thống” được áp dụng để cải thiện việc học tập ở quy mô tổ chức và khắc phục những khó khăn khó
lường của nó. Sau đó, chúng ta cùng xem xét làm thế nào chúng ta có thể chú trọng nhiều hơn đến việc học tập cá nhân.
Tiếp đến, chương này sẽ chia sẻ với chúng ta một số câu chuyện về học tập cá nhân và những thành công hay thất bại liên
quan khi gắn học tập cá nhân với học tập ở quy mô tổ chức. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện này sẽ giúp bạn mở
mang thêm cách nhìn, cách nghĩ về việc cải thiện việc học tập ở tổ chức của bạn. Cuối cùng, chương này cũng đề cập đến
tầm quan trọng của “văn hóa tổ chức” - một yếu tố mang tính chất tạo điều kiện hoặc cản trở việc học tập ở quy mô tổ chức.

3 phương pháp truyền thống đối
với việc học tập ở quy mô tổ chức

‘

“Đào tạo có thể hỗ trợ
cá nhân học tập, hoặc
cũng bcó
e irrthể
elevakhông.”
nt to it.

1. Đào tạo, tập huấn
Khi một tổ chức nhận thấy có nhu cầu cần học hỏi về một lĩnh vực
nào đó, một trong những cách làm phổ biến nhất là cử người tham
gia vào các khóa đào tạo, tập huấn. Ở nhiều nước, có rất nhiều khóa
tập huấn dành ưu đãi về chi phí, và đôi khi các tổ chức quốc tế sẵn
sàng hỗ trợ kinh phí cho người của mình tham gia tập huấn ở những
nước khác. Nhưng có một sự thật đáng buồn là tác động lâu dài của
việc đào tạo, tập huấn thường bị nghi ngờ.
Tôi biết có một tổ chức nọ, nhờ có nguồn kinh phí hỗ trợ của các
đối tác nước ngoài, đã gửi 30 nhân viên tham gia các khóa đào tạo ở
ngoài trong suốt hơn một năm trời. Thế nhưng, không ai trong số họ
biết xác định những thay đổi cần thiết đối với tổ chức của họ.
Những người xem trọng tập huấn, đào tạo thường cho rằng nếu
những người tham gia tập huấn đào sâu kiến thức trong lĩnh vực
chuyên môn của họ thì họ sẽ có thể thay đổi được cách làm việc của
mình. Có một điều đáng tiếc về “văn hóa hội thảo”, đó là sự hàm ý
rằng học tập là cái gì đó diễn ra trong một hội thảo hay một sự kiện
đặc biệt nào đó. Khi hội thảo kết thúc, việc học tập cũng kết thúc và
đó là lúc để mọi người quay trở lại với công việc thường nhật. Khi đó,
một hộp thư đầy ắp cần được quan tâm hơn. Khi đó, không còn cơ
hội để truyền cảm hứng cho những người khác cùng nhau áp dụng
học tập ở quy mô tổ chức.
‘Đào tạo’ và ‘học tập’ là hai việc rất khác nhau. Học tập là một quá
trình thay đổi mà quá trình đó có thể thay đổi hẳn những cá nhân.
Đào tạo có thể hỗ trợ cá nhân học tập, hoặc cũng có thể không.

Chương 2: Tôi và chúng ta: Mối liên hệ giữa học tập cá nhân

27

2. Đánh giá từ bên ngoài
Đánh giá có thể
khuyến khích việc
học tập bằng cách
nào?
Sau đây là một số ý tưởng về việc làm thế nào có
thể tối ưu hóa tiềm năng học tập từ các cuộc đánh
giá:
• Đánh giá có thể khuyến khích học tập ở quy
mô tổ chức nếu chính tổ chức được đánh
giá yêu cầu rõ rằng học tập mới là chủ đề
ưu tiên hàng đầu của đợt đánh giá.
• Kể cả khi điều khoản tham chiếu không nêu rõ việc
học tập là kết quả của đợt đánh giá thì người làm
công tác phát triển vẫn có thể thực hiện đánh giá
bằng phường pháp khuyến khích học tập.
• Việc phỏng vấn nên được thực hiện dưới
hình thức thảo luận cởi mở và mang tính
chất nhìn nhận lại. Người tham gia cần hiểu
rõ các thuật ngữ, hiểu rõ quy trình và
phương pháp đánh giá, cũng như sự bảo
mật thông tin cho những người tham gia
phỏng vấn.
• Người tham gia đánh giá cần ý thức rõ sẽ
phải làm gì với những kết quả đánh giá, ai
sẽ có trách nhiệm thực hiện, v.v...
• Với báo cáo đánh giá sơ bộ, cần lưu ý rằng
nên cần sự có mặt của cán bộ tư vấn khi
xem báo cáo sơ bộ. Sau đó, tổ chức được
đánh giá cần tổ chức hội thảo với tất cả
những đối tượng tham gia đánh giá để chia
sẻ kết quả đợt đánh giá. Tổ chức được
đánh giá cần ký xác nhận báo cáo và
đưa ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo.
• Quá trình thảo luận tập thế về báo cáo đánh giá
có thể giúp mọi người cùng tham gia học tập
sâu và hiểu rõ ý nghĩa của việc đánh giá – đây
là điểm then chốt đối với bất cứ cuộc đánh giá
nào nhằm mục tiêu khuyến khích học tập ở quy
mô tổ chức.
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Một phương pháp phổ biến khác để giải quyết nhu cầu học tập ở
quy mô tổ chức là thuê tư vấn bên ngoài đến làm đánh giá. Phương
pháp này có thể mang lại rất nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc
trong nghiên cứu và học tập – đối với cán bộ tư vấn! Nhưng sau đó
cán bộ tư vấn chỉ để lại cho tổ chức một tập báo cáo. Báo cáo này
sẽ được lưu trữ đâu đó cùng với những báo cáo tư vấn khác và có
thể sẽ không có ai tham khảo đến.
Tôi đã từng tham gia lập kế hoạch đánh giá công việc của một
đồng nghiệp và tôi cảm thấy rất phấn khích vì công việc của anh ấy
mang đầy tính sáng tạo. Một đích ban đầu của việc đánh giá là để
xem chúng tôi có thể học hỏi được những gì từ kinh nghiệm của
anh ấy và liệu phương pháp làm việc của anh có thể được áp dụng
rộng rãi trong tổ chức hay không. Cuộc đánh giá này sẽ bao hàm
tất cả, từ những tình trạng bế tắc, những phương pháp thất bại cho
đến những thành công. Người đồng nghiệp của tôi cũng rất nhiệt
tình và chúng tôi mong đợi anh sẽ tham gia chia sẻ một cách sâu
sắc.
Thế nhưng, điều khoản tham chiếu của cuộc đánh giá đã bị thay
đổi, cụ thể là chúng tôi phải mời một tư vấn bên ngoài đến đánh giá
về tác động công việc của người đồng nghiệp của tôi (vì mục đích giải
trình). Thái độ của người đồng nghiệp của tôi thay đổi ngay lập tức và
thay đổi thấy rõ. Lúc này, anh ấy chỉ nói đến những gì anh ấy làm tốt
nhất, thay vì đề cập đến những khó khăn và quan ngại trong công
việc. Đó là phản ứng hết sức tự nhiên khi bạn nghĩ rằng công việc của
bạn đang bị đe dọa.
Đó chính là sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm giải trình và sự học
tập. Đa số những cuộc đánh giá tôi từng biết đều được các nhà tài
trợ hỗ trợ kinh phí và yêu cầu thực hiện là vì lí do giải trình. Khi đó,
câu hỏi đầu tiên dành cho tổ chức cộng đồng là làm thế nào họ có
thể nêu bật những điểm tốt của mình để có thể tiếp tục nhận được
hỗ trợ. Cho dù nhà tài trợ có thể khuyến khích đối tác chương trình
xem cuộc đánh giá như một kinh nghiệm học tập, trên thực tế điều
này hiếm khi xảy ra. Học tập đòi hỏi tính chân thực, khả năng chấp
nhận tổn thương và một môi trường an toàn. Một cuộc đánh giá có
thể thách thức sự sinh tồn của một tổ chức, hay nói rõ ra là một
tình thế đe dọa đến tổ chức. Đó rõ ràng không phải là một môi
trường an toàn.
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3. Các giải pháp công nghệ thông tin
Một phương pháp phổ biến khác là tìm kiếm giải pháp công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề học tập quy mô tổ chức.

Ổ đĩa Z không có ai sử dụng
Tôi biết có một tổ chức nọ mong muốn mỗi nhân viên lưu trữ thông tin công việc của mình vào ổ cứng của một máy chủ dùng
chung mà họ gọi là ổ đĩa Z. Điều này sẽ giúp ‘kiến thức’ trở nên sẵn có và giúp mọi người trong tổ chức dễ dàng truy cập.
Thật không may, ổ đĩa Z này trở thành một mớ hệ thống lưu trữ hết sức lộn xộn do nhiều người khác nhau trước nay
‘thiết kế’. Nếu ai đó muốn truy cập vào tệp tin của người khác, người đó sẽ mất nhiều thời gian đến mức có lẽ họ không
muốn truy cập lại nữa. Đã vậy, mỗi khi ổ cứng này bị đầy, nhiều người cứ xóa sạch các tệp tin mà những người khác đã
cập nhật, thậm chí không kiểm tra xem liệu các tệp tin đó có hữu ích và cần lưu giữ lại hay không.
Một ngày nọ, vài nhân viên quyết định lục lại trong ổ đĩa Z để tìm vài tệp tin đã được lưu trữ nhiều năm trước đó. Họ hết
sức ngạc nhiên khi nhận thấy rằng máy tính của mình không hề được kết nối đến máy chủ có ổ đĩa Z. Khi họ hỏi người phụ
trách công nghệ thông tin, anh ta giải thích rằng ‘đường dẫn’ đến máy chủ chứa ổ cứng này đã bị thay đổi từ 3 tháng trước
đó.
“Có nghĩa là không ai truy cập ổ đĩa Z trong 3 tháng vừa qua ư?”
“Phải, và anh là người đầu tiên hỏi tôi về việc đó.” Anh ta toét miệng cười.

Nhiều tổ chức đã trải nghiệm những giải pháp về công nghệ
thông tin phức tạp hơn là một ổ đĩa Z dùng chung. Nhưng thật ngạc
nhiên, hiếm khi thấy ai đó hài lòng với những hệ thống quản lý kiến
thức của tổ chức mình. Những hệ thống này cần có sự gắn kết với
việc học tập ở quy mô tổ chức, song sự gắn kết này thường không
rõ ràng hoặc không có hiệu quả. Quản lý kiến thức như là chiến
lược khuyến khích học tập ở quy mô tổ chức sẽ thất bại nếu không
nhìn nhận khía cạnh con người bên trong tổ chức. Những người
lãnh đạo có thể hy vọng rằng những khó khăn gặp phải chỉ đơn
thuần là vì các vấn đề kỹ thuật. Họ không muốn bị cuốn vào vòng
xoáy rắc rối liên quan đến bản ngã, tham vọng, sự ganh đua, đố kỵ,
những chuyện ngồi lê đôi mách, tâm trạng thất vọng, sự lo lắng ...
tất cả những mối quan hệ và đời sống chính trị trong tổ chức có tính
quyết định đến khả năng học tập ở quy mô tổ chức.
Mời tư vấn từ bên ngoài làm đánh giá, cử người đi tham gia các
khóa tập huấn, hay thực hiện một giải pháp công nghệ thông tin mới –
tất cả đều có vẻ tạo ra những kết quả tốt đẹp lúc ban đầu nhưng về lâu
dài lại thường mang lại những kết quả đáng thất vọng.
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Chính nhờ khía cạnh
phi công nghệ trong
giải pháp công nghệ đã
mang lại thành công "

Nhìn nhận yếu tố con người
trong việc học tập ở quy mô tổ
chức
Nhìn nhận yếu tố con người trong việc học tập ở quy mô tổ chức có thể
mang lại điều gì đó hiệu quả hơn và lâu bền hơn. Một đồng nghiệp của
tôi thiết kế một dự án cấp nước sạch cho người dân ở một số địa
phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Anh ấy biết rõ dự án này
sẽ kéo dài đến 5 năm và trong thời gian đó có thể có những thay đổi về
nhân sự. Vì vậy, một ưu tiên được xác định ngay từ đầu là phải xây
dựng một hệ thống lưu trữ thông tin liên quan đến toàn bộ tiến trình
thực hiện dự án và những bài học liên quan.
Một trong những thách thức là phải tạo ra cái gì đó mà mọi người
thực sự thích tham gia đóng góp và tìm tòi. Yêu cầu mọi người viết
nhiều tài liệu và báo cáo sẽ không khiến ai nhiệt tình tham gia.
Phương pháp mà đồng nghiệp của tôi đưa ra là tuyển một nhân
viên làm việc trọn thời gian, hoạt động như một nhà báo trong dự
án này. Bất kể khi nào có ai đó mới trở về từ một cuộc họp hay sự
kiện quan trọng, ‘nhà báo nội bộ’ này lập tức phỏng vấn họ và viết
chuyện. Bất kể khi nào ai đó nộp một báo quan trọng, nhà báo này
sẽ hỏi họ về bối cảnh, tại sao phải viết báo cáo và những vấn đề
chính của báo cáo là gì. Nhà báo sẽ biên soạn tất cả các cuộc
phỏng vấn, lời giới thiệu về các tài liệu, những thông tin liên quan
khác và lưu tất cả vào một hệ thống lưu trữ sử dụng phần mềm
tương thích với cấu trúc lưu trữ đã được toàn thể nhân viên thảo
luận và đồng ý.
Kết quả là sự hình thành một nguồn thông tin chung về toàn bộ quá
trình thực hiện dự án, từ đầu đến cuối. Nguồn thông tin này bao gồm
rất nhiều những ý kiến phản hồi, chia sẻ cá nhân mà những báo cáo
chính thức không thể nào có được. Các nhân viên thì rất thích đóng
góp cho hệ thống thông tin chia sẻ này. Bản thân nhà báo nội bộ là
một người thân thiện và có thái độ tích cực. Mọi người thích được
cô phỏng vấn và chủ động tìm gặp cô nếu họ có điều gì đó quan
trọng muốn chia sẻ. Họ cũng cảm thấy được khuyến khích chia sẻ
và tham gia đối thoại mang tính xây dựng, chứ không chỉ đơn thuần
là bị đòi hỏi báo cáo.
Chính nhờ khía cạnh phi công nghệ trong
giải pháp công nghệ này đã mang lại thành
công cho chúng tôi.
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Chú trọng đến việc học tập
cá nhân
Nếu không có học tập cá nhân, sẽ không có cơ hội để học tập ở
quy mô tổ chức. Trong phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem xét
một số ý kiến liên quan đến học tập cá nhân.

Học tập cá nhân – ra khỏi lớp học, nhảy vào …
đầm lầy
Làm sao việc học tập cá nhân có thể phát huy tốt trong những
hoàn cảnh, điều kiện hết sức phức tạp, ở những nơi mà các giải
pháp công nghệ hiếm khi có thể được áp dụng hiệu quả, ở những
nơi mà tiến trình thay đổi xã hội diễn ra như thể trong một đầm lầy
chứ không phải là lớp học? Nhiều nguời làm công tác phát triển
thất bại trong đầm lầy. Họ cố tìm cách kiểm soát đầm lầy, không
chịu làm quen, thích nghi với nó. Nguy cơ là họ có thể chán
chường và rút cục phải từ bỏ đầm lầy. Nhưng với những người
khác, đầm lầy là một nơi đẹp đẽ, đầy sự sống thú vị và đem lại
nhiều cơ hội lạ thường.

Học tập từ kinh nghiệm - Học tập bằng hành động
Khi phải đối phó với những thực tại ‘hỗn độn’, học tập từ kinh nghiệm
thường là lựa chọn duy nhất.

“Trên ‘địa hình’ đa dạng của lĩnh vực
phát triển, có một nền đất cứng nằm ở vị
trí cao nhìn ra một đầm lầy. Trên nền đất
cao, những vấn đề dễ quản lý được giải
quyết bằng nhiều giải pháp thông qua
việc áp dụng lý thuyết và kỹ thuật dựa
vào nghiên cứu. Dưới vùng đầm lầy, các
giải pháp kỹ thuật khó có thể giải quyết
những vấn đề rắc rối, lộn xộn. Trong tình
huống này, sự trớ trêu nằm ở chỗ các vấn
đề trên nền đất cao lại không mấy quan
trọng với các cá nhân và xã hội nói
chung, bất kể nó có sự hấp dẫn về mặt kỹ
thuật. Trong khi đó, ở dưới đầm lầy lại
chứa đựng những vấn đề được con người
hết sức quan tâm. Người làm công tác
phát triển phải lựa chọn. Họ sẽ đứng trên
nền đất cao để giải quyết những vấn đề
tương đối không quan trọng, tuân theo
những tiêu chuẩn nghiêm ngặt phổ biến,
hay họ sẽ bước xuống đầm lầy để giải
quyết những vấn đề quan trọng và không
phải tuân theo những đòi hỏi nghiêm
ngặt?”
Donald A Schön

Đã nhiều năm liền tôi xem mô hình Học tập bằng hành động (lập kế
hoạch, hành động, nhìn nhận lại, học tập, lập kế hoạch tiếp theo và
vân vân) quá giản đơn và không đáng để chú ý nhiều. Tuy nhiên, tôi
đã hiểu được giá trị của nó khi nhận ra rằng trong công việc của mình
tôi hầu như luôn luôn phải cân nhắc lui tới giữa hành động và lập kế
hoạch. Và thường thì cả hành động và lập kế hoạch đều diễn ra đồng
thời. Vào những thời điểm bận rộn nhất, tôi sẽ nhận một email nào đó
thông báo rằng đã đến thời hạn nộp kế hoạch cho năm tiếp theo. Và
hầu như tôi chưa được chuẩn bị gì cả cho việc đó! Tôi không hề cảm
thấy tự hào với nhiều kế hoạch tôi đã lập chỉ để đáp ứng những yêu
cầu của ‘cỗ máy’.
Chu trình Học tập bằng hành động đòi hỏi cần
phải có một giai đoạn để nhìn nhận lại một cách sâu
sắc về những gì đã thực hiện trước đó, chứ không
chỉ là phản hồi ngay lập tức và nhanh chóng chuyển
sang lập kế hoạch cho công việc tiếp theo. Thời gian
sau khi đã diễn ra hành động là cơ hội tốt nhất để
bạn ý thức rõ về những việc đã xảy ra và về những
khía cạnh liên quan trước khi bạn bắt đầu quên đi.
Xem chương 12 (Chúng ta
học như thế nào?) để tham
khảo thêm về chu trình học
tập bằng hành động
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Trong những năm gần đây, tôi tổ chức một sự kiện thường niên có
sự tham gia của nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau. Tôi có
thói quen viết lại những suy nghĩ, ý kiến phản hồi của mình về sự
kiện này vào tuần tiếp theo sau khi sự kiện kết thúc, và tôi luôn cảm
thấy ngạc nhiên khi mình viết được rất nhiều.
“Hoạt động đó đã không thực sự hiệu quả. Tại sao vậy
nhỉ?” tôi tự hỏi.
“Tổ chức hình thức thảo luận này ngay sau bữa ăn
trưa là một ý tưởng dở tệ. Lần sau, chúng ta nên tổ
chức phần này vào buổi sáng, còn buổi chiều thì
nên tổ chức hoạt động nào đó mang tính vận động
nhiều hơn”.
“Đáng ra chúng ta nên làm rõ hơn với khách sạn về việc
phục vụ ăn uống cho những người có nhu cầu ăn uống khác
nhau”.
“Hoạt động thảo luận nhóm khiến mọi người tham gia rất
tích cực. Vậy mà chúng ta kết thúc phần đó quá sớm”.
Tài liệu viết lách này của tôi tỏ ra hết sức hữu ích khi tôi lập kế hoạch
cho sự kiện năm tiếp theo. Nó đầy ắp những ý kiến phản hồi và đề xuất
về các vấn đề dù lớn hay nhỏ, mà nếu không có nó có lẽ không bao giờ
tôi có thể nhớ đến.

"Chiều sâu của việc học
tập từ kinh nghiệm liên
quan trực tiếp đến chiều
sâu của việc nhìn nhận
lại những gì đã xảy ra"

Sau đây là một số câu hỏi đơn giản có thể giúp bạn nhìn nhận lại
những gì đã xảy ra:

• Những việc gì đã xảy ra?
• Mọi thứ có xảy ra như mong đợi hay không? Có điều gì đã xảy ra
ngoài mong đợi?

• Việc gì đã không xảy ra?
• Điều gì khiến bạn vẫn băn khoăn? Có điều gì khiến bạn lo lắng?
Chiều sâu của việc học tập từ kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến chiều
sâu của việc nhìn nhận lại những gì đã xảy ra. ‘Học tập’ là quá trình
chắt lọc những gì bạn nhìn nhận lại. Sau khi dành thời gian để nhìn
nhận lại và học tập, khâu lập kế hoạch sẽ là cơ hội để bạn chuyển hóa
tư duy của bạn thành hành động cụ thể.

Giáo huấn và chỉ dẫn
Mối quan hệ công việc có sự giáo huấn và chỉ dẫn có thể
giúp một cá nhân học tập tốt. Nếu như một lớp tập huấn
phải gắn với một chủ đề nào đó và có sự tham gia của
nhiều người có chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau, thì
sự giáo huấn và chỉ dẫn chỉ tập trung vào một cá nhân nào
đó và chú trọng vào những vấn đề và câu hỏi cụ thể.
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Câu chuyện về Peter – Phần 1
Peter là một người khá lớn tuổi và đã làm việc trong tổ chức trong suốt một thời gian dài. Ông làm việc trong bộ phận tài vụ,
nhưng nghề của ông không khiến ông phải gắn chặt với công việc văn phòng. Ông không phải mẫu người làm kế toán điển hình.
Ông đã từng kinh qua vài năm làm việc chặt chẽ với nhiều người ở tất cả các bộ phận khác nhau trong tổ chức. Và ông có nhiều
ý tưởng trong việc cải thiện công việc. Ông là một trong 10 người trong tổ chức có đủ tư cách chỉ dẫn những người khác.
Thông qua quá trình chỉ dẫn người khác, ông nhận ra rằng ông cần phải học cách làm cho người khác hiểu rõ những kế
hoạch của ông, học cách nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của họ, và học cách giúp họ nhìn thấy bức tranh công việc lớn hơn.
Peter ngày càng phấn khích với những cách thức giao tiếp mà ông học được thông qua quá trình chỉ dẫn người khác:
cải thiện cách nói chuyện với người khác, biết hỏi những câu hỏi tốt, biết lắng nghe kỹ lưỡng và tìm cách giải thích quan điểm
của mình thay vì mặc nhiên cho rằng mọi người đã hiểu rõ.
Ông muốn thử nghiệm cách thức giao tiếp mới này một cách an toàn. Ông có một trợ lý trẻ, một người có năng suất làm việc
không cao. Cô trợ lý này thường hay bỏ quên những việc mà ông mặc nhiên nghĩ là cô phải làm, và điều đó gây ra nhiều sự cố
trong công việc. Ông quyết định xây dựng mối quan hệ tốt different
với cô. Mỗi buổi sáng, ông đến văn phòng, chào cô, mời cô dùng cà
phê và đàm thoại về công việc. Việc làm này hoàn toàn khác
theirlạ với cách giao tiếp thường thấy giữa quản lý cấp trên với nhân
viên cấp dưới, nhưng chính cách giao tiếp thân mật này lại tạo ra không khí thoải mái, dễ chịu để làm việc. Bước tiếp theo của
d
ông là sử dụng cách tiếp cận theo kiểu chỉ dẫn – trước tiên
phải lắng nghe và hiểu rõ những gì cô trợ lý suy nghĩ, và
đâu là những mối băn khoăn của cô. Dần dần, cô trợ lý bắt
đầu hỏi ông nhiều câu hỏi và đôi khi giải thích với ông tại
sao cô đã làm một số việc khác đi so với yêu cầu. Ông vui
mừng nhận ra rằng sự hiệu quả trong công việc của cô trợ
lý trẻ bắt đầu được cải thiện nhiều.

Mối quan hệ dựa trên giáo huấn và chỉ dẫn có giá trị vượt xa khỏi nội dung những cuộc
đối thoại. Nó có thể góp phần hình thành một cách thức quan hệ tốt và một phong cách
lãnh đạo mẫu mực.

Khả năng sáng tạo, bộ não và việc học tập
Đã có khá nhiều tài liệu được viết về các cách thức học tập cá nhân. Thế nhưng,
việc tham gia vào nhiều lớp tập huấn và hội thảo vẫn khiến bạn có cảm tưởng
rằng nếu bạn nhồi nhét càng nhiều thông tin vào một chương trình tập huấn hay
hội thảo thì người ta sẽ học.
Trong những năm gần đây, tôi đã được tham gia vào một số tập huấn
và hội thảo sử dụng phương pháp học tập sáng tạo hơn. Qua
những tập huấn và hội thảo này, tôi thấy mình biết trình bày rõ
ràng nỗi băn khoăn của mình, biết nặn hình bằng đất sét, vẽ
bằng bút màu – tất cả đều nhằm khuyến khích một cách nhìn và
cách nghĩ mới về công việc của tôi. Nếu là trước đây không lâu,
tôi sẽ xem những hoạt động kiểu này là trò giải trí ngoài hoạt
động học tập hoặc cũng có thể, nếu tôi đang có tâm trí bận rộn,
là một sự lãng phí thời gian.
Tuy nhiên, khi nhìn nhận lại, tôi nhận ra rằng những trải
nghiệm học tập đầy tính sáng tạo đó đã gây ảnh hưởng đến tôi
và góp phần làm thay đổi cách thức làm việc của tôi một cách sâu
sắc, sâu sắc hơn tất thảy những bài trình bày bằng PowerPoint
mà tôi từng lắng nghe.
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Điều gì xảy ra khi bạn khiêu vũ?
• Bạn không bao giờ lấy sự thăng bằng của
mình làm trung tâm. Mỗi bạn nhảy vừa giữ thăng
bằng cho mình, vừa giữ khoảng cách với bạn
nhảy để phối hợp. Nếu bạn ‘buông mình’ cho bạn
nhảy hoặc kéo bạn nhảy về phía mình, sự phối
hợp nhịp nhàng sẽ không thể xảy ra.
• Người dẫn nhịp có một bước ngưng giữa
các nhịp. Đây là thời điểm đưa ra quyết
định và biểu hiện dự định trước khi tiếp
tục.
• Người dẫn nhịp cần thể hiện dự định của
mình một cách rõ ràng bằng ngôn ngữ cơ
thể để ‘mời’ bạn nhảy của mình.
• Người theo nhịp cần bồi dưỡng kỹ năng
chuyển động theo người dẫn nhịp mà vẫn
giữ đều khoảng cách trung tâm giữa hai
người. Cả hai người cần xử lý nhanh nhạy
và đáp lại nhau. Người theo nhịp cần tin
tưởng người dẫn nhịp và không đưa ra giả
định.
• Bạn nhảy cần tin tưởng lẫn nhau, dựa vào nhau
và cam kết với nhau.
• Bạn hãy luôn giữ gìn phẩm cách của
mình và bảo vệ phẩm cách của bạn nhảy.
• Mong đợi ‘làm đúng’
quá mức có thể làm
hạn chế hiệu quả.
Điều quan trọng
không phải là
những bước
nhảy, mà quan
trọng là sự phối
hợp với bạn nhảy
của mình. Nếu
đôi nhảy không
phối hợp tốt,
những bước di
chuyển không giải
quyết được gì.

Tôi tự hỏi, phải chăng điều này liên quan đến cách hoạt động
của bộ não chúng ta? Trong cuốn sách ‘Người thầy và sứ thần’
xuất bản năm 2009, nhà tâm lý học Iain McGilchrist cho rằng mặc
dù hai bán cầu não của bộ não người đều cùng hoạt động trong
bất cứ một hoạt động trí tuệ nào (ngôn ngữ, toán học hay hội họa)
nhưng cách hai bán cầu não xử lý thông tin lại rất khác nhau. Bán
cầu não phải có thể giúp chúng ta nhận ra những điều mang tính
tổng thể đặt trong bối cảnh liên quan. Chúng ta có thể nhìn tổng
quan, nhìn thấy những hình mẫu, tư duy sáng tạo và dễ dàng giải
đáp các phép ẩn dụ. Trong khi đó, bán cầu não trái thì tập trung
vào các bộ phận thông tin mới. Nó quan tâm nhiều hơn đến chức
năng và phân tích, và dễ dàng giải đáp cú pháp và ngữ pháp.
McGilchrist cho rằng để việc học tập được diễn ra thì cả hai bán cầu
não đều cần phải vận hành. Nhưng nếu như bán cầu não trái (chú
trọng vào các bộ phận thông tin) vận hành trước, nó sẽ dễ dàng chi
phối quá trình tư duy. Thế nhưng, tất cả những gì liên quan đến phát
minh, sự sáng tạo và đổi mới đều diễn ra trong bán cầu não phải.
Liệu có phải đây là lí do khiến những trải nghiệm học tập mang tính
sáng tạo (cùng với những kỹ năng phân tích có sẵn) đã đem lại sự tác
động mạnh mẽ đến vậy đối với tôi? Có lẽ những trải nghiệm học tập
sáng tạo đã kích hoạt một bán cầu não đầy sức mạnh nhưng chưa
được sử dụng đúng mức của tôi.
Tôi tham dự một hội thảo dành cho những người làm công tác
phát triển tổ chức. Hoạt động chính của hội thảo này là nghệ thuật tự
chọn. Tôi đã chọn khiêu vũ. Cứ mỗi ngày hội thảo, tôi lại dự các lớp
Tango. Vì không ai đề cập đến việc thực hành nghề nghiệp, tôi bắt
đầu nhìn nhận lại công việc của mình dựa trên những điều tôi học
được từ khiêu vũ.

• Cần biết tin tưởng bản
thân và tin vào những gì
bạn đã biết.
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Mối liên hệ giữa học tập cá nhân và học tập ở quy
mô tổ chức
Nhiều năm trước đây, tôi từng rất thất vọng khi cảm thấy cách làm
việc của mình không đem lại những kết quả mong đợi. Công việc của
tôi đòi hỏi nhiều điều và khó làm. Và tôi thực sự rất không hài lòng.
Vậy nhưng, sếp của tôi lại vui mừng khi thấy những nỗ lực của tôi và
tin tưởng vào khả năng làm việc của tôi. Điều này tạo cho tôi có cảm
giác an toàn và thoải mái.
Một ngày nọ, tôi quyết định dẹp bỏ công việc sang một bên. Tôi dọn
sạch mọi thứ trên bàn làm việc, không đến văn phòng, và cố xác định
rõ đâu là những khó khăn tôi đang gặp phải. Phải mất mấy tiếng đồng
hồ ngồi yên tĩnh một mình để kết tinh những câu hỏi. Và khi những câu
hỏi được định hình, mọi thứ trở nên rõ ràng đối với tôi. Một số câu hỏi
được bắt đầu từ căn nguyên nỗi thất vọng của tôi. Tôi cảm thấy rằng
nếu trước đây tôi thực hiện tốt một số việc thì tôi đã có thể thay đổi
hoàn toàn chất lượng công việc của mình. Mặc dù vậy, cũng có những
điều khiến tôi lo ngại. Liệu tôi có nên biết những điều này ngay từ đầu?
Liệu tôi có nên tiết lộ với những người khác rằng tôi không có những
câu trả lời tôi cần để công việc mình làm trở nên hiệu quả hơn?

"Học tập là quá trình dễ tổn
thương. Nó đòi hỏi phải có sự
dũng cảm để đối diện thực tại"

Mặc dù vậy, tôi cảm thấy như mình đang bước đi trên
một hành trình mới mẻ. Những nỗi băn khoăn giúp tôi tập
trung suy ngẫm. Tôi bắt đầu thử trao đổi những băn khoăn
này với những người khác. Không những
không bị quy kết là ‘không biết gì’, tôi còn
nhận được sự hưởng ứng tích cực từ
những người khác. Họ nhận ra giá trị
cuộc hành trình của tôi, cho bản thân tôi
và cho cả tổ chức, đồng thời đề xuất
những điều khác mà tôi nên khám phá.
Một số người cảm thấy phấn khích vì sự
trung thực của tôi và mong muốn được
cập nhật thường xuyên về những gì tôi
đang khám phá. Các mối quan hệ nghề
nghiệp bắt đầu cải thiện tốt hơn. Tôi đã
đọc luận văn tiến sĩ của một đồng nghiệp
và bắt đầu áp dụng vài điều từ các nguồn
tài liệu tham khảo của anh ấy.
Quá trình trao đổi
email liên quan đến
một trong những
nguồn tham khảo đó
đã thực sự đào sâu
thêm những băn
khoăn của tôi và dẫn
đến nhiều cơ hội
nghiên cứu tài liệu, tư
duy và tham gia tập
huấn có nội dung liên
quan.

Chương 2: Tôi và chúng ta: Mối liên hệ giữa học tập cá nhân

35

‘

Nếu một tổ chức
không có văn hóa học
tập, sẽ rất khó để việc
học tập cá nhân có
thể tạo động lực
khuyến khích học tập
ở quy mô tổ chức.

’

Điều này rất khác với việc được gửi đi tham gia một lớp tập huấn mà
ai đó chọn thay cho tôi. Nội dung lớp tập huấn tôi tham gia liên quan
trực tiếp đến những nỗi băn khoăn của tôi và liên quan đến hành trình
học tập tôi đang trải qua. Điều này lại dẫn đến những mối liên hệ mới.
Đó quả là một quãng thời gian mà quá trình học tập cá nhân đã
diễn ra một cách sâu sắc. Nhưng liệu quá trình học tập cá nhân
này có dẫn đến việc học tập ở quy mô tổ chức?
Trên thực tế, nó đã dẫn đến cả việc học tập cũng như tạo ra
những mâu thuẫn trong tổ chức. Sự nhiệt tình của tôi đã lôi cuốn
những người có cùng những nỗi băn khoăn như tôi, cũng như
những người không hài lòng với những việc đang xảy ra với công
việc của họ. Tôi có thể tạo ra môi trường học tập để những người
khác cùng nhau chia sẻ những ý tưởng mới và những thông lệ
mới. Nhiều người cảm thấy phấn khởi khi trải nghiệm những cách
nghĩ và cách làm mới.
Tuy nhiên, một khi tôi đã quá tích cực về cách thức làm việc mới,
càng ngày tôi lại càng chỉ trích nhiều hơn về những cách thức làm
việc trước đây. Không phải ai cũng đồng quan điểm với tôi. Lúc này,
một số người nhìn nhận tôi như là một kẻ tiêu cực và hay chỉ trích thái
quá về những phương pháp hay cách tư duy về công việc của họ.
Điều này đã gây ra một số mâu thuẫn và hiểu nhầm trong các mối
quan hệ công việc.
Ngẫm lại, lẽ ra tôi đã có thể giải quyết được
những vấn đề này một cách có tính xây dựng
hơn, nhưng tôi cũng băn khoăn về việc liệu tổ
chức của tôi có thực sự có một văn hóa học
tập hay không. Nếu một tổ chức không có một
văn hóa học tập, sẽ cực kỳ khó khăn để việc
học tập cá nhân có thể tạo
động lực khuyến khích học
tập ở quy mô tổ chức.

Câu chuyện về Peter – Phần 2
Sau khi đã tự tin hơn nhờ kinh nghiệm chỉ dẫn những cho người khác, Peter quyết định giải quyết một vấn đề lớn hơn ở quy mô
tổ chức.
Tổ chức của Peter đang hết sức cố gắng tạo ra những hệ thống thông tin có hiệu suất sử dụng cao hơn và thân thiện với
người dùng hơn. Ông có một ý tưởng mà ông tin chắc sẽ giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, ông cần có sự đồng tình
của tất cả các bộ phận trước khi thử nghiệm ý tưởng. Peter nhận thấy rằng tất cả các bộ phận, đơn vị trong tổ chức mà
ông cần trao đổi đều có người mà ông đang trực tiếp chỉ dẫn trong công việc (bao gồm 10 người tất cả).
Việc trao đổi riêng rẽ với từng bộ phận sẽ quá mất thời gian. Vì vậy, ông quyết định huy động sự tham gia của cả 10 người
nói trên cùng lúc. Thông qua việc thảo luận bàn tròn với những người này, ông có thể chia sẻ ý tưởng của mình và nhận ý kiến
đóng góp của tất cả mọi người. Cùng nhau, ông và mọi người đã xây dựng nên một giải pháp và cam kết chia sẻ giải pháp đó
với những người ra quyết định trong tổ chức.
Khi Peter lập đề xuất cuối cùng và trình lên nhóm quản lý cấp trên, đề xuất được thông qua mà không hề có một ý kiến phản
đối nào. Đây là lần đầu tiên có người đã vận dụng một nhóm gồm những người đến từ các bộ phận khác nhau trong tổ chức
để cùng nhau giải quyết một vấn đề. Không lâu sau đó, nhiều người khác cũng khai thác cách tiếp cận này.
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Nhận ra văn hóa tổ chức
Khám phá cảnh quan
Một buổi chiều nọ, tôi rảo bộ qua một thung lũng sông với một nhà sinh thái nước. Bà giải thích bà đã được đào tạo để
quan sát cảnh quan như thế nào. Nếu cần khám phá một phong cảnh, bà sẽ chú ý cẩn thận đến những khuôn mẫu xuất
hiện trước mắt. Tiếp đến, bà sẽ xác định mối quan hệ phức tạp giữa các bộ phận khác nhau của khung cảnh - ở một thung
lũng sông, mọi thứ đều có quan hệ với nhau. Sau đó, bà sẽ cố gắng tìm hiểu về những tiến trình cơ bản đang diễn ra. Ở
đây, “khuôn mẫu” và “tiến trình” là những khái niệm quan trọng.
Một nhà sinh thái học không bao giờ can thiệp để thay đổi một cảnh quan nếu không hiểu rõ những tiến trình cơ bản ẩn
chứa đằng sau nó. Thông thường, sẽ lãng phí thời gian nếu chỉ chú ý đến những khuôn mẫu hiển hiện trước mắt. Thay vào
đó, người ta cần tập trung vào những tiến trình cơ bản để đạt được một mục tiêu nào đó.
Đang cuốc bộ qua thung lũng đến một chỗ nào đó thì chúng tôi bị lạc đường. “Các nhà sinh thái luôn bị lạc đường”, bà
khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Các tổ chức đều có một thứ văn hóa nào đó ẩn chứa bên trong. Văn
hóa đó tác động mạnh mẽ để định hình nên công việc liên quan đến
tổ chức. Có những điều có thể khiến bạn phải chú ý ngay lập tức.
Chẳng hạn, có tổ chức mà nhân viên của họ luôn ăn vận chỉnh tề
với com-lê và cà vạt. Ở tổ chức khác, người ta lại chỉ mặc áo phông,
quần soóc và dép xăng-đan. Ăn mặc chỉnh tề có thể bị xem là rào
cảo trong việc đối thoại.
Ở một thung lũng sông, sẽ không có gì ý vị nếu bạn không hiểu
được những tiến trình cơ bản đang diễn ra đằng sau quang cảnh.
Tương tự như vậy, sẽ thật vô nghĩa nếu bạn cố cải thiện việc học tập ở
quy mô tổ chức mà không thấu hiểu về văn hóa của tổ chức mình, đặc
biệt khi văn hóa tổ chức chứa đựng những yếu tố có thể tạo điều kiện
thuận lợi hoặc cản trở việc học tập.
Nhận ra và mô tả được văn hóa tổ chức không hề dễ dàng và đòi
hỏi những kỹ năng quan sát và óc tư duy tốt. Cũng như những nhà
sinh thái học bước chân qua những thung lũng sông, họ rất hay lạc
đường.

Chương 2: Tôi và chúng ta: Mối liên hệ giữa học tập cá nhân

ecent patterns …

Trong chương 3, chúng ta sẽ
trao đổi về việc làm thế nào
chúng ta có thể nhận ra văn
hóa tổ chức và làm thế nào
chúng ta có thể tạo ra một
‘văn hóa học tập’.
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Trở lại câu chuyện ‘3 lần khủng hoảng’
Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện bắt đầu chương sách này. Là những chuyên gia về phát triển tổ chức, đáng ra
chúng tôi phải làm tốt hơn nhiều việc hỗ trợ học tập và mang lại sự thay đổi sâu sắc hơn trong đời sống tổ chức. Ngay
từ đầu, lẽ ra chúng tôi phải xem một phần mục đích công việc của chúng tôi là khuyến khích việc học tập ở quy mô tổ
chức, chứ không chỉ đơn thuần là giải quyết một vấn đề khó khăn. Lẽ ra chúng tôi nên khám phá quá trình lịch sử
trước đó, quá trình khiến những hình thức ‘sụp đổ và cứu chữa’ cứ thế diễn ra sau này. Điều này có thể đã giúp chúng
tôi khám phá ra những giả định, những niềm tin và giá trị bên trong tổ chức. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể khám phá
những mẫu hình quan hệ giữa tất cả các bên tham gia và cố gắng nhìn thấy được văn hóa tổ chức ẩn chứa bên trong.
Một khi những thực tại sâu sắc này về đời sống tổ chức được làm sáng tỏ, những người làm lãnh đạo đã có thể
nhận ra rằng việc tìm hiểu quá giản đơn và việc thực hiện chương trình cứu chữa không phải là những câu trả lời. Là
những cá nhân, đáng lẽ họ có thể nhìn thấy tổ chức của họ và vai trò của họ trong đó một cách khác đi. Là một tổ
chức, lẽ ra họ phải có cơ hội giải quyết những vấn đề sâu xa hơn khiến tổ chức của họ bị lâm vào khủng hoảng. Đáng
lẽ họ phải trải qua một quá trình học tập sâu sắc hơn ở quy mô tổ chức.
Đó có thể là một quá trình gây nhiều đớn đau, nhưng nếu người ta nhận ra một mẫu hình tổ chức thì điều đó
có thể làm biển đổi các mối quan hệ.
Còn với những tổ chức đối tác nước ngoài thì sao – những tổ chức đã tuyển nhân viên với hợp đồng hai năm?
Sự thiếu thốn ‘bộ nhớ’ của tổ chức đã khiến họ khó có thể trở thành đối tác tốt. Đang ra, ‘bộ nhớ’ của tổ chức sẽ
giúp họ nhận ra thất bại chung của các bên liên quan, thay vì chĩa hết mũi dùi về phía tổ chức thực hiện dự án.
Với việc thay đổi nhân sự thường xuyên, một điều quan trọng đối với tổ chức hỗ trợ là
phải duy trì phân tích mối quan hệ giữa họ với các đối tác địa phương. Họ cần hiểu rõ
lịch sử và mối quan hệ quyền lực giữa các bên tham gia, những gì đã làm được trước
đây, và những bài học nào đã được rút ra. Họ nên tìm cách nuôi dưỡng những hiểu
biết này để có thể tiếp tục công việc, bất kể trong tổ chức luôn có kẻ đến
người đi. Họ cũng cần tổ chức nhìn nhận lại và học tập cho nhân viên của
mình khi đến giai đoạn cuối của hợp đồng hai năm làm việc. Nếu
không, học tập mãi dừng lại ở mức độ cá nhân và không bao
giờ trở thành ‘học tập ở quy mô tổ chức’.
Những đối tác nước ngoài này cũng cần phải xây dựng
văn hóa học tập ở tổ chức mình. Nếu họ thử làm mẫu một văn
hóa học tập có tính hiệu quả hơn, nhân viên của họ sẽ có vị thế
tốt hơn để khuyến khích các tổ chức đối tác cùng học tập và phát
triển.
Những phần khác trong cuốn sách này sẽ khám phá những
cách thức hỗ trợ người hướng dẫn học tập, việc từ bỏ cái cũ để
học cái mới nghĩa là gì và làm thế nào để thực hiện được, làm
sao có thể mở ra những quá trình học tập, làm sao có thể lồng
ghép việc học tập vào các hệ thống sẵn có. Một số trong những
cách tiếp cận này có thể giúp một tổ chức xây dựng một văn
hóa học tập – nhưng sẽ không có cách tiếp cận nào hiệu quả
nếu tổ chức đó gắn chặt với một thứ văn hóa tổ chức chống lại
việc học tập.
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CHƯƠNG 3

Những không gian sống động:
tạo ra một văn hóa học tập
Nghiên cứu trường hợp … để làm gì?
Tôi đã từng được yêu cầu làm việc với một số tổ chức để xây
dựng các nghiên cứu trường hợp nhằm mục đích chia sẻ việc
‘học tập’ của họ với những tổ chức khác. Tuy nhiên, chẳng có ai
cảm thấy thoải mái khi phải đưa vào tài liệu những thông tin có
tính phản ánh không hay về bản thân họ, về tổ chức của họ hay
về các vị lãnh đạo. Do đó, kết quả mà tôi đạt được chỉ là một tập
hợp ‘những câu chuyện thành công’, mà không hề có lấy một
trường hợp thất bại hay một vấn đề nan giải nào đó. Đã vậy,
những câu chuyện thành công này có lẽ cũng chẳng mấy hữu
ích với người đọc. Cái còn thiếu chính là những câu chuyện về
những thất bại hay những vấn đề nan giải – những trải nghiệm
làm nền cho thành công được đơm trái. Đó mới chính là những
câu chuyện mà nhiều người đọc quan tâm.

Một trong những điều khiến một tổ chức trở nên khác biệt chính là
văn hóa của tổ chức. Một số tổ chức rất thoải mái và thân thiện,
trong khi một số tổ chức khác hơi hình thức và quy củ. Một số tổ
chức rất minh bạch và đảm bảo sự tham gia của mọi người trong
việc ra quyết định, trong khi những tổ chức khác chỉ cho một số
nhân vật nhất định nào đó được phép tiếp cận với những thông
tin quan trọng. Có những tổ chức ẩn chứa rất nhiều các mối quan
hệ cạnh tranh trong công việc, nhưng cũng có những tổ chức
trong đó mọi người quan hệ hợp tác. Cũng giống như con người,
mỗi tổ chức có đặc tính riêng và cá tính riêng.
Chương này tập trung trao đổi về
‘văn hóa học tập’, tức là những khía
cạnh liên quan đến văn hóa tổ chức
có ảnh hưởng đến việc học tập và
phát triển, dù những khía cạnh đó
có tính hỗ trợ hay cản trở.
Văn hóa học tập có ý thức và lành
mạnh là tập hợp những giá trị, điều
kiện và hành vi được đồng tình bởi
một nhóm những người học có thiện
chí. Văn hóa học tập này cũng hỗ
trợ người học biết nhìn nhận lại một
cách thường xuyên, trung thực và hiệu
quả về việc làm thế nào họ có thể cùng
nhau học tập và cải thiện công việc.
CHƯƠNG 3: Không gian sống động: văn hóa học tập
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Tại sao cần chú trọng đến văn hóa học tập?

Thứ Hai – ngày học hỏi
Tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng chúng tôi sẽ dành 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày thứ Hai để chia sẻ với nhau về những gì chúng
tôi đang làm và cùng nhau rút ra những bài học, tìm ra những mối liên hệ và hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đến ngày thứ Hai tiếp
theo, chỉ có một nửa số người tham gia thảo luận. Khi được hỏi tại sao không tham gia, có người trả lời: “Thế mà tôi cứ tưởng
rằng tham gia hay không là tùy ý”. Một người khác thì nói: “Tôi không muốn tham gia vì năm ngoái khi tham gia thảo luận kiểu
này, tôi đã bị chỉ trích vì những sai lầm tôi đã mắc phải. Tôi cảm thấy thực sự rất buồn”.

Phản ứng của người thứ nhất trong câu chuyện kể
trên bộc lộ một khía cạnh văn hóa tự do nhưng
mang tính cá nhân chủ nghĩa, trong đó mọi
người được khuyến khích hợp tác với nhau
nhưng đồng thời có thể ‘thực hiện công việc
riêng của họ’. Họ thích tự do. Điều đó nuôi
dưỡng tính cam kết cá nhân. Nhưng họ lại thiếu
tính cam kết ở quy mô tổ chức. Làm sao
chúng ta có thể đảm bảo có cả tính cam kết
cá nhân và cam kết về mặt tổ chức khi những
nhu cầu cá nhân đang ngày càng được ưu
tiên hơn?
Phản ứng của người thứ hai lại thể
hiện một thứ văn hóa hay chỉ trích, trong
đó người ta cảm thấy không an toàn để
chia sẻ một cách trung thực. Việc học
tập chỉ có thể xảy ra nếu mọi người cảm
thấy an toàn khi chia sẻ kinh nghiệm,
chia sẻ những nỗi băn khoăn và những ý
tưởng của mình một cách tự do. Người ta phải được tán
thưởng, thay vì bị trừng phạt, vì sự trung thực của họ. Họ
phải được khuyến khích chia sẻ những vấn đề nan giải và
sai lầm của họ. Chỉ có như thế việc học tập mới có thể diễn
ra. Một môi trường mà trong đó chỉ có những ‘câu chuyện
thành công’ mới được chấp nhận là một môi trường phá
hỏng văn hóa học tập.
Từ câu chuyện nói trên, chúng tôi xin đề cập đến một số
phương diện về văn hóa học tập của tổ chức đã được
John Farago và David Skyrme nêu bật trong bài báo đăng
trên Internet vào năm 1995 có tựa đề Tổ chức học tập. Để
cân bằng giữa tính cam kết cá nhân và tính cam kết ở quy
mô tổ chức, và để tạo ra một môi trường học tập thuận lợi,
chúng ta cần phải suy nghĩ về những khía cạnh sau đây:

Định hướng tương lai
Tổ chức phải dành thời gian để hướng mắt đến tương
lai, hướng đến những gì sẽ xảy đến với tổ chức từ bên
ngoài. Tổ chức phải cởi mở với những ý kiến phản hồi,
những hỗ trợ và thách thức từ bên ngoài.
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Trao đổi, chia sẻ thông tin một cách dễ dàng, thoải mái
Các quy trình và hệ thống phải được tổ chức hiệu quả để đảm bảo kinh
nghiệm và chuyên môn luôn sẵn có khi cần. Các cá nhân trong tổ chức
phải được giúp đỡ để có thể liên kết mạng lưới với nhau một cách chặt
chẽ, thậm chí vượt ra khỏi phạm vi tổ chức, để không ngừng nâng cao
kiến thức và trình độ chuyên môn.

Cam kết học tập và phát triển cá nhân
Quá trình học tập đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ những người quản lý
cấp trên, đồng thời mọi người ở tất cả các cấp khác nhau đều cần
được khuyến khích học tập thường xuyên. Việc học tập cần được
tưởng thưởng và phải dành thời gian để suy nghĩ và học tập – để
hiểu, để khám phá, để nhìn nhận lại, và để phát triển.

‘

Chất lượng hợp tác của
các mối quan hệ này là
điều cốt lõi đối với
văn hóa học tập.

’

Tôn trọng mọi người và khả năng sáng tạo của họ
Những ý tưởng, óc sáng tạo và ‘khả năng tưởng tượng’ cần được
khơi dậy, tận dụng và phát huy. Tính đa dạng cần được xem như là
sức mạnh.

Không khí làm việc của mở và tin tưởng lẫn nhau
Mọi người cần được khuyến khích phát triển ý tưởng, nói ra những
suy nghĩ của mình, và hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể.

Học tập từ kinh nghiệm
Việc học hỏi được đúc kết từ từ những thành công và thất bại. Thất
bại cần được đón nhận với thái độ tích cực, miễn là có những bài
học được rút ra từ đó.

Cần lưu ý những gì khi nghĩ về văn hóa học tập
Khi nghĩ về việc phát huy việc học tập trong một tổ chức, bạn nên lưu
ý đến những điểm sau đây:
• Văn hóa của một tổ chức hầu như vô hình và không được nhận thức
rõ bởi chính những con người làm việc trong tổ chức đó. Điều đó
khiến văn hóa tổ chức khó bị thay đổi. Trước khi có thể thay đổi văn
hóa tổ chức, chúng ta cần làm cho nó trở nên hữu hình hơn. (Phần
‘Khám phá văn hóa học tập của tổ chức’ đề cập sau trong chương
này có thể giúp ích cho bạn.).
• Văn hóa không phải là cái gì đó đồng nhất. Trong cùng một tổ
chức vẫn thường có nhiều kiểu văn hóa ‘cạnh tranh nhau’ với sự
hình thành các nhóm người khác nhau có cách nhìn nhận về tổ
chức cũng rất khác nhau. Đừng cho rằng tất cả mọi người đều
nhìn nhận về tổ chức giống nhau.
• Đa số mọi người đều muốn hợp tác và học hỏi lẫn nhau, và họ sẽ
như vậy nếu có điều kiện thuận lợi.
• Các thành viên của tổ chức là những cá thể phức tạp luôn thắc
mắc, học hỏi và xây dựng các mối quan hệ. Chất lượng hợp tác
của các mối quan hệ này là điều cốt lõi đối với văn hóa học tập.
Cách nhìn này đối lập hẳn với việc đối xử với nhân viên như là
‘nguồn nhân lực’ - những người làm việc như máy móc và thỉnh
thoảng cần được ‘lên dây cót’, ví như cho tham gia một khóa tập
huấn chẳng hạn.
CHƯƠNG 3: Không gian sống động: văn hóa học tập
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Mô hình văn hóa tổ chức của Hofstede
Nhà xã hội học tổ chức, Giáo sư Geert Hofstede, đã xác định 5 góc nhìn về văn hóa tổ chức. Ông đã hệ thống
hóa những khám phá của mình thành khung lý thuyết thể hiện rõ những mong đợi mà người ta thường dành cho
những người lãnh đạo và người làm công tác quản lý trong tổ chức.

5 GÓC NHÌN VỀ VĂN HÓA CỦA HOFSTEDE (Hofstede, 1991)
Khoảng cách quyền lực
Ít chấp nhận sự phân bổ quyền lực
Luôn chấp nhận sự phân bổ quyền lực
không đồng đều
không đồng đều
Chủ nghĩa cá nhân / Chủ nghĩa tập thể
Nhấn mạnh đến quyền lợi và trách nhiệm cá
Nhấn mạnh đến trách nhiệm tập thể trong việc
nhân trong việc tự chăm lo cho bản thân
chăm lo lẫn nhau để đổi lấy lòng trung thành
Nam quyền / Nữ quyền
Sự vượt trội của các nguyên tắc nam quyền,
Sự vượt trội của các nguyên tắc nữ quyền,
chẳng hạn như sự cạnh tranh, sự quyết đoán
chẳng hạn như sáng tạo, chăm lo, thương
và sự chiếm hữu
thuyết và thuyết phục
Sự không chắc chắn / Sự lảng tránh
Ít đón nhận những điều chưa biết, dựa vào niềm
Đón nhận những điều chưa biết dựa trên phán
tin, thể chế và ‘sự thật’ để tránh né
xét cá nhân và lập trường tương đối luận
Định hướng thời gian
Sự vượt trội của các giá trị ngắn hạn, chẳng hạn
Sự vượt trội của các giá trị dài hạn, chẳng hạn
như tận dụng nguồn lực tối đa, tính ổn định, sự
như tính kiên nhẫn, tính tiết kiệm, quan hệ dựa
nhân nhượng lẫn nhau, ‘giữ thể diện’ và gặt hái
theo cấp bậc, địa vị và đạo đức tốt.
kết quả nhanh chóng

Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng mô hình này để khơi dậy một văn hóa học tập trong tổ chức của mình?
• Hãy yêu cầu mỗi nhân viên xem từ trên xuống dưới và đánh dấu vào những điểm mà họ nghĩ là mô tả
chính xác nhất văn hóa của tổ chức mình. Chẳng hạn, tổ chức của mình có thiên hướng theo cá nhân chủ
nghĩa hơn hay có tính tập thể cao hơn?
• So sánh các đáp án và yêu cầu mọi người làm rõ bằng những ví dụ thực tế để minh họa.
• Hỏi mỗi người rằng văn hóa của tổ chức có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng học tập của tổ chức.
Bài tập này có thể dẫn đến một số quan sát và phản ánh hay, đồng thời giúp mọi người trong tổ
chức của bạn suy nghĩ về những gì cần phải được thay đổi để có thể trở thành một tổ chức học tập
và phát triển tốt hơn.
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Khám phá văn hóa
học tập của tổ chức
Sự học tập luôn diễn ra trong một tổ chức, vì vậy, chúng ta có thể
nhìn nhận việc học tập dưới nhiều góc độ khác nhau. Điều gì sẽ xảy
ra nếu bạn tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây?
Mọi người tham gia như thế nào trong những cuộc họp? Chỉ
những người nhiều kinh nghiệm mới chia sẻ ý kiến trong cuộc họp,
hay hầu hết mọi người đều có có hội để phát biểu ý kiến?

‘

Xây dựng văn hóa học
tập là cả một quá trình
dài lâu.

’

Nếu nhận thấy một đồng nghiệp đang làm ảnh hưởng xấu đến
công việc của mình, mọi người sẽ làm gì? Tảng lờ, ngồi lê đôi
mách với nhau, tỏ ra khó chịu, hay nói chuyện với người đó để góp
ý mang tính xây dựng?
Điều gì xảy ra nếu mọi người gặp khó khăn trong việc giải quyết
công việc? Họ cảm thấy an toàn khi phải thừa nhận khó khăn với mọi
người và hỏi xin ý kiến đóng góp hoặc nhờ giúp đỡ, hay họ sẽ dấu kín
vì sợ không còn được mọi người tôn trọng hoặc sợ ảnh hưởng đến việc
thăng chức?
Điều gì xảy ra nếu có ai đó làm được một việc rất tốt? Mọi người
sẽ lờ đi hay sẽ tuyên dương những người đó? Những nỗ lực của họ
có được đánh giá cao hay không, hay là những đồng nghiệp khác tỏ
vẻ khó chịu với thành công của họ?
Điều gì xảy ra sau khi mọi người đúc rút được những trải nghiệm
thú vị từ công việc ở cộng đồng? Mọi người có thời gian để chia sẻ
và rút ra bài học hay không, hay là tổ chức không có thời gian để tạm
dừng và nhìn nhận lại những gì đã xảy ra?
Kinh nghiệm và ý kiến của ai là quan trọng nhất? Cán bộ tư vấn bên
ngoài, nhóm trưởng là những người đưa ra ý kiến nhiều nhất, hay tất cả
nhân viên đều có thể chia sẻ ý kiến?
Việc phát triển cá nhân được quan tâm như thế nào? Rất ít được
quan tâm? Thỉnh thoảng được quan tâm nếu có kinh phí? Nhân viên
mới vào làm có được cung cấp đầy đủ thông tin về tổ chức hay
không? Việc lập kế hoạch phát triển cá nhân có diễn ra thường xuyên
không?
Việc ra quyết định diễn ra như thế nào? Do những người quản
lý tự quyết định, do sự nhất trí của tập thể, hay quyết định được
đưa ra một cách không minh bạch?
Nếu có ai đó cảm thấy bị đối xử không công bằng, họ sẽ suy diễn
điều đó như thế nào? Vì họ là phụ nữ, vị họ là người da đen, vì họ là
người da trắng, hay vì họ non kinh nghiệm?
Những câu hỏi này giúp chúng ta khám phá những khía cạnh về văn
hóa tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập hiệu quả của
những cá nhân cũng như của toàn thể tổ chức.

Bài học chưa được rút ra
Một đồng nghiệp có lần nói với tôi rằng,
“Nếu cậu nhìn lại tất cả các dự án lớn
mà chúng ta đã thực hiện trong vòng 15
năm qua, cậu sẽ thấy rằng những vấn
đề giống nhau cứ được nêu đi nêu lại
trong phần ‘những bài học kinh nghiệm’
ở cuối báo cáo đánh giá dự án. Phần
này nên được đặt lại tên là ‘những bài
học chưa được rút ra’.”

Xây dựng văn hóa học tập là cả một quá trình dài lâu. Nếu tổ chức
của bạn luôn phải chịu áp lực giải quyết một cuộc khủng hoảng nào
đó trước mắt, sẽ rất khó để mọi người lùi lại một bước để nhìn nhận
lại bức tranh lớn hơn.
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‘

…việc trở thành một
tổ chức học tập đòi hỏi
phát triển kiến thức và
kỹ năng với mức độ
cao hơn

Các loại hình học tập mà một
văn hóa học tập nên hỗ trợ
Trở thành một tổ chức học tập không phải là ‘đào tạo nhiều hơn’. Dẫu
biết rằng đào tạo thực sự giúp phát triển một số kỹ năng nhất định, việc
trở thành một tổ chức học tập đòi hỏi phát triển kiến thức và kỹ năng
với mức độ cao hơn. Sau đây là những loại hình học tập cần hỗ trợ:
Loại hình 1 – Học tập những sự kiện, kiến thức và quy trình cơ
bản. Văn hóa tổ chức của bạn có hỗ trợ mọi người nắm bắt những vấn
đề cơ bản nhất hay không?
Loại hình 2 – Học cách áp dụng kinh nghiệm và kỹ năng để giải
quyết công việc. Văn hóa tổ chức của bạn có khuyến khích mọi
người suy nghĩ về việc làm thế nào họ có thể áp dụng những điều
họ học hỏi được để giải quyết những thách thức trong công việc?
Loại hình 3 – Học cách thích ứng. Văn hóa tổ chức của bạn có hỗ trợ
việc trải nghiệm và đúc kết những bài học kinh nghiệm từ cả thất bại và
thành công?
Loại hình 4 – Học cách học và đổi mới. Văn hóa tổ chức của bạn
có khuyến khích mọi người dám chấp nhận rủi ro, luôn đổi mới và
sáng tạo? Tổ chức của bạn tự vạch ra tương lai cho mình hay chỉ
thích nghi với những thay đổi trong tương lai?
Bốn loại hình học tập này có thể được áp dụng trong một số lĩnh vực:
trong việc học tập của cá nhân, của nhóm và của cả tổ chức. Những tổ
chức áp dụng loại hình thứ tư có thể khai sáng lại chính mình cũng như
lĩnh vực hoạt động của họ.

Rũ bỏ cái cũ… đón nhận cái mới…
Để xây dựng văn hóa học tập, tổ chức của bạn có thể tiếp thu những
thái độ mới, hành vi mới và kỹ năng mới, nhưng đồng thời cũng có thể
rũ bỏ những điều xưa cũ.

Rũ bỏ cái cũ …
Đối với nhiều tổ chức, việc xây dựng văn hóa học tập đòi hỏi họ phải rũ
bỏ những điều cản trở việc học tập. Hãy xem xét những điều sau đây:
• Sự cạnh tranh giữa các nhân viên (thường diễn ra rất ngấm ngầm)
có thể cản trở việc chia sẻ, hợp tác và học tập tập thể.
• Thành công được xem trọng hơn việc thừa nhận thất bại.
• Ý kiến cho rằng thời gian dành cho việc học tập là cái gì đó xa xỉ mà
chúng ta không thể có được.
Xem ‘hội chứng bệnh sao’
trong Barefoot Guide 1, tr.144

• Một văn hóa không an toàn, nơi mà sự trung thực thường bị chỉ trích.
• Chủ nghĩa tích cực thái quá và chủ nghĩa lý tưởng trong công việc
khiến mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe, mệt mỏi về tâm lý và
phải hi sinh những nhu cầu cá nhân.
• Hệ thống thứ bậc trong tổ chức khiến kinh nghiệm và ý kiến của một
số người chi phối quá mức đến những người khác.
• Những người lãnh đạo không cảm thấy cần phải học tập vì họ
nghĩ rằng họ đã biết tất cả. (xem ‘hội chứng bệnh sao’).
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Đón nhận cái mới …
Bây giờ một không gian mới được tạo ra, trong đó những đặc tính và
nguồn lực sau đây được hình thành và phát triển. Những đặc tính
này nâng cao thiện chí và khả năng học tập của cá nhân và tập thể.
• Cam kết về thời gian – thường xuyên, tận tâm.
• Sự thấu cảm – một giá trị rất quan trọng. Nó giúp chúng ta thực sự
học hỏi lẫn nhau.
• Tính ham học – mọi người bị lôi cuốn bởi tất cả những trải nghiệm
và tư duy mới mẻ.
• Đánh giá cao tính trung thực – một khi nỗi lo sợ và sự cạnh tranh
không lành mạnh biến mất, mọi người sẽ trở nên trung thực và
hướng đến sự minh bạch. Ai ai cũng có thể chia sẻ những câu
chuyện của mình với người khác.

‘Chúng ta học từ kinh nghiệm. Kinh
nghiệm làm giàu kho kiến thức của
chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn
học thực sự, chúng ta phải bị lôi cuốn
và tham gia học hỏi bằng niềm hứng
thú.’
Rudolf Steiner

• Sự bình đẳng – kinh nghiệm của tất cả mọi người đều đáng quý.
• Sự hứng thú – một không gian được tạo ra để mọi người hứng thú
học hỏi.

Cải thiện văn hóa học tập
Có nhiều cách để cải thiện văn hóa học tập – nhưng không có mánh
khóe hay các biện pháp chữa cháy! Nó đòi hỏi nỗ lực, cam kết và
thời gian, và cần đảm bảo được các yếu tố dưới đây.

Lãnh đạo thực sự quyết tâm
Những người lãnh đạo có thiện chí sẽ gạt bỏ những thái độ không tốt
và khơi dậy những thái độ mới. Nếu những giám đốc, nhà quản lý hay
điều phối viên không thực sự quan tâm thì tổ chức sẽ không thể thay
đổi. Liệu những người lãnh đạo có thừa nhận rằng tổ chức của mình
không có thái độ học tập, hay văn hóa tổ chức cản trở việc học tập? Họ
có nhận thức được những hậu quả của điều đó? Họ có sẵn lòng tìm tòi
những giả định đằng sau đó? Họ có sẵn lòng làm gương để thử nghiệm
một phương pháp học tập để cho mọi người thấy rằng họ cũng là người
học hỏi? Có thể bạn cần phải giải đáp những thắc mắc này với những
người làm lãnh đạo. Nếu không có sự nhiệt tình và nghị lực của họ, rất
có thể những gì bạn cố làm sẽ trở thành công cốc.

Đối thoại thẳng thắn và cởi mở
Đối thoại giúp đặt nền tảng tốt cho việc học hỏi giữa các thành viên
trong tổ chức. Quá trình đối thoại sẽ tạo ra những thắc mắc khiến mọi
người có thể tự nhìn nhận lại bản thân. Nếu nhận thấy có những cản
trở trong việc học tập ở quy mô tập thể, các bạn có thể mạnh dạn rũ bỏ
những gì gây ảnh hưởng đến việc học tập. Điều này có thể giúp bạn
làm mới những giá trị cũ và tạo ra những giá trị hoàn toàn mới, bên
cạnh những thông lệ và hành vi hỗ trợ tốt cho việc học tập ở quy mô tổ
chức. Khi đó, tổ chức của bạn sẽ có nền tảng tốt để bước vào một
tương lai ‘học tập’ nhiều hơn. (xem trang 112– 17, Barefoot Guide 1).
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Dành thời gian để mọi người trong nhóm nhìn nhận lại
và rút ra các bài học một cách đầy đủ
Chu trình Học tập bằng hành động đã được chúng tôi giới thiệu trong
những phần trước như là một mô hình về học tập cá nhân. Sức mạnh
của chu trình học tập bằng hành động sẽ được nhân lên gấp bội nếu áp
dụng cho một nhóm hay một tập thể. Nhưng nó thường được áp dụng
một cách hời hợt. Nhóm của bạn luôn luôn lập kế hoạch, hành động rồi
quay lại lập kế hoạch mà không cần tạm ngưng để suy nghĩ và nhìn
nhận lại? Bạn có đủ tầm ảnh hưởng để quyết định dành thời gian nhìn
nhận lại và rút ra những bài học trong quá trình làm việc? Làm thế nào
bạn có thể đặt ra những câu hỏi sắc sảo để đối phó với những thách
thức thực sự và giúp tổ chức bạn tránh lặp lại những sai lầm?

Thứ Sáu – học tập bên hè đường
Một đồng nghiệp của tôi trước đây từng làm việc cho một tổ chức mà ở đó tính lịch sự và việc ‘giữ thể diện’ là những yếu tố
ăn sâu vào văn hóa của tổ chức. Điều này khiến việc giải quyết các vấn đề và đối phó với thất bại trở nên hết sức khó khăn
bởi vì tổ chức này không bao giờ thừa nhận điều đó. Họ luôn luôn viết báo cáo về ‘những thành công’ kèm theo một số bài
học đã được rút ra. Anh đồng nghiệp của tôi bắt đầu mời nhóm làm việc của mình đến thư giãn ở một hè đường vào mỗi
chiều thứ Sáu. Không gian này giúp mọi người thoát hẳn ra khỏi sự nghiêm chỉnh họ cần phải có ở nơi làm việc. Và họ biết
nói chuyện thẳng thắn với nhau về những chuyện diễn ra trong tuần.
“Tôi không thích cái cách anh nói với ông khách của tôi hôm thứ Ba. Anh đã hung hăng quá. Ông ta không nói gì, nhưng tôi
biết là ông ta cảm thấy rất khó chịu. Tôi có thể thấy điều đó trên khuôn mặt của ông ta”.
“À, chả là ông ta đã nói dối về tôi với những đồng nghiệp khác. Tôi biết là tôi hơi lỗ mãng với ông ta, nhưng lúc đó tôi rất giận.”
Thông lệ này đã góp phần đảm bảo rằng tất cả những điều không hay trong công việc đều được mọi người chủ động phơi bày ra
một cách thường xuyên, và nhóm đã ý thức hơn trong cách quan hệ công việc với nhau. Thông lệ này cũng góp phần xây dựng
sự tin tưởng lẫn nhau trong nhóm một cách đáng kể. Mọi người đã biết cởi mở hơn với nhau. Hè đường đã trở thành một nơi để
mọi người cùng nhau nhìn nhận lại công việc và khám phá về những điều họ học hỏi được. Anh bạn đồng nghiệp của tôi thực sự
ngạc nhiên khi thấy nhóm của mình gắn kết hơn hẳn từ những buổi trao đổi bên hè đường như vậy.

“Sẽ không có một thời điểm nào các
ngôi sao nằm thẳng hàng để bạn biết
được lúc nào thì nên bắt đầu hành động.
Trong thế giới đang thay đổi chóng mặt
ngày nay, thực hành trong thế giới thực
không bao giờ bao hàm các vấn đề rõ
ràng mà là sự thể hiện những thực trạng
rối rắm, không xác định rõ. Công việc
của mọi người là phát triển những cách
thức tốt nhất để đối phó với những cái
không có cấu trúc, những thứ không xác
định rõ và những điều không biết. Ralph
Waldo Emerson từng nói rằng luôn luôn
tồn tại hai Đảng: Đảng hành động và
Đảng thiết lập. Bạn thuộc về Đảng nào?
Nếu bạn không phải là một người học
tích cực, bạn thuộc Đảng thiết lập và rất
có thể bạn đang dập tắt ngọn lửa học
tập theo những cách thức mà bạn không
hề biết”.
Marcia L. Conner and James G. Clawson
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Tóm lại, bạn có thể tiến hành một khởi đầu mới trong vai trò người
lãnh đạo trong một tổ chức học tập. Cái bạn cần là sự can đảm để
nhìn vào những thói quen về học tập của mình và thử nghiệm những
điều mới mẻ. Khi bạn đã bắt đầu, người khác sẽ theo bạn. Và thời
điểm bạn bắt đầu luôn luôn là thời điểm đúng đắn.
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CHƯƠNG 4

Học tập trong các
hệ thống tổ chức
Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Bạn làm việc chăm chỉ, bạn đã khám phá đầy đủ về tổ
chức của mình, bạn hiểu cách học của những đồng nghiệp, và bạn hiểu rõ bối cảnh
của tổ chức mình. Với trách nhiệm được giao phó, bạn đã xây dựng một kế hoạch hành
động nhằm đảm bảo tổ chức của bạn có thể học tập một cách hiệu quả. Các hoạt động
học tập trong năm đã được lên kế hoạch, và nội dung về chu trình học tập bằng hành
động đã được đưa vào các cuộc họp. Ngày mai sẽ diễn ra hoạt động học tập đầu tiên.
Các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển từ các cấp và các văn phòng khác
nhau cùng đến tham dự để hiểu rõ hơn về những gì họ đang làm và xem xét tính hiệu
quả của công việc. Bạn được mọi người hưởng ứng một cách tích cực. Mọi thứ đã sẵn
sàng. Bạn đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị tài liệu. Trước ngày diễn ra hoạt động,
bạn đã chuẩn bị phòng họp, đó là một phòng họp thoáng đãng và nhiều ánh sáng nhìn
ra một khu vườn, nơi mọi người có thể sử dụng cho các hoạt động nhóm. Trên bàn là
sô-cô-la và bánh bích quy. Bạn cũng đã chuẩn bị sẵn bút vẽ, sáp màu và đất sét nặn.
Các bức tường phòng họp được trang trí bằng tranh ảnh và những trích dẫn khiến mọi
người phải suy ngẫm.
Hôm nay, có vài người thông báo không thể đến tham gia. Họ bảo họ lấy làm tiếc,
nhưng họ có mấy việc cần phải hoàn thành đúng thời hạn, hoặc giả một bộ phận nào
đó phải tổ chức một cuộc họp khẩn. Bạn tự quả quyết với bản thân rằng không có gì
phải lo lắng. Phòng họp rồi sẽ đông đủ thôi.

Chương 4: Học tập trong các hệ thống tổ chức
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‘

Sẽ là nguy hiểm nếu chúng ta cho
rằng các hệ thống có vị trí quan
trọng hơn thực tại mà chúng giúp ta
quản lý .

’

Vào ngày hội thảo đầu tiên, bạn đến rất sớm. Rồi hai người đầu
tiên đã đến và tỏ ra khá phấn khích được tham gia hội thảo. Rồi
người thứ ba xuất hiện, đến thẳng chỗ bạn ngồi và nói rằng anh ta
sẽ phải về hơi sớm một chút. Phòng kế toán đang cần gấp mấy số
liệu mà ngoài anh ta ra không ai có thể cung cấp được. Thêm
nhiều người khác đến dự hội thảo, trông họ có vẻ phấn khởi nhưng
lại khá bận bịu với những việc khác. Một vài người không xuất
hiện. Khi bạn đề ra những nội quy chung của hội thảo, mọi người
đều đề nghị nên nghỉ sớm hơn một giờ đồng hồ so với kế hoạch
bạn đã lập. Chúng ta đâu cần phải dành cả ngày thứ Sáu để làm
việc? Hoàn thành trước giờ ăn trưa có phải tốt hơn không? Thứ
Hai đã là hạn chót để gửi báo cáo tự đánh giá cá nhân. Rồi thì
tháng làm việc tiếp theo sắp đến rồi …
Họ bảo rằng không phải họ không muốn học. Đơn giản là họ đang
chịu áp lực phải giải quyết công việc của mình cho đúng thời hạn.

Điều gì xảy ra ở đây?
Khi tổ chức của chúng ta phát triển lớn mạnh, chúng ta cần xây dựng những quy trình để hỗ trợ công việc. Những hệ
thống hỗ trợ hành chính này giúp chúng ta tuyển dụng được những con người chúng ta cần, giúp chúng ta báo cáo cho
các nhà tài trợ, giúp chúng ta quyết định nên phân bổ nguồn lực như thế nào. Ở những tổ chức lớn, luôn có những
nhóm người chuyên tập trung xây dựng những hệ thống này.

Các quy trình và hệ thống hỗ trợ
Các hệ thống hỗ trợ hành chính là sản phẩm điển hình của sự
tư duy của bán cầu não trái (xem chương 15). Chúng giúp chúng ta
phân loại thông tin, ưu tiên hóa thông tin và tổ chức công việc. Ngay cả
những tổ chức nhỏ cũng cần có các hệ thống để hoạt động hiệu quả
trong một thế giới ngày càng phức tạp hơn. Chúng cũng giúp chúng ta
trong việc giải trình cho các tổ chức khác đóng vai trò hỗ trợ và hợp
pháp hóa chúng ta: cơ quan thuế vụ, nhà tài trợ, cơ quan hành pháp.
Thiếu các hệ thống, chúng ta không thể vận hành tổ chức.
Chúng giúp chúng ta quản lý thế giới của ta một cách quy cũ.
Mặc dù vậy, sẽ là nguy hiểm nếu chúng ta cho rằng các hệ thống
có vị trí quan trọng hơn thực tại mà hệ thống giúp ta quản lý. Chúng
ta bắt đầu hành động như thể thế giới thực sự có thể được chia
nhỏ thành những mảng thông tin riêng biệt mà chúng ta có thể đo
đếm và phân tích. Có nhiều hoạt động mà chúng ta khó có thể gắn
với những quy trình bị ràng buộc về mặt thời gian với những thời
hạn cụ thể, chẳng hạn như xây dựng các mối quan hệ, tư duy
sáng tạo, học tập, và thậm chí là thay đổi xã hội.
Thời gian dành cho những hoạt động này bị rút ngắn
lại. Hoặc giả, giá trị của chúng được nhìn nhận và
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chúng ta cố tìm cách gắn chúng vào một hệ thống: “Vào khoảng
tháng 9 năm tới chúng ta sẽ xây dựng được 10 mối quan hệ tốt với
các tổ chức cộng đồng”. Nhưng thời gian được phân bổ khiến
chúng ta không thể nào thực hiện được điều này một cách có ý
nghĩa. Chúng ta đến thăm một tổ chức cộng đồng nào đó một lần.
Đến lần thứ hai, chúng ta đến thăm họ với một bản thỏa thuận
quan hệ đối tác trong tay và bảo họ hãy ký kết để chúng ta có thể
đánh dấu hoàn thành vào danh sách của chúng ta. Tổ chức muốn
đo đếm các bước và kết thúc điểm, trong khi đó sự thay đổi diễn ra
liên tục, thay đổi từng chút một và rất khó nhìn thấy nếu như chúng
ta không để ý sát sao trong suốt thời gian dài.
Thay vì phục vụ cho chúng ta, hệ thống trở thành thứ kiểm soát
chúng ta.

Nhưng hệ thống cũng là
những thực thể sống ...
Các hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang nhìn thấy chỉ là một phần của
hệ thống lớn hơn, đó là tổ chức. Còn tổ chức lại là một phần của một
hệ thống thậm chí còn lớn hơn nữa, đó là môi trường bao quanh tổ
chức. Vì vậy, hệ thống cũng là những thực thể sống. Chúng lớn lên
và phát triển theo thời gian, và chúng có thể phát triển khỏe mạnh
nếu được chăm sóc tốt. Nhưng nếu không được chăm sóc, chúng có
thể trở thành những quái vật gớm giếc giết chóc những thực thể
sống khác xung quanh chúng. Nếu chúng ta muốn làm cho chúng
lành mạnh hơn và hiệu quả hơn, chúng ta không thể chỉ thay thế một
bộ phận bị hư hỏng hay siết chặt một đinh ốc. Chúng ta cần nhìn vào
tổ chức một cách tổng thể và phải hiểu rằng thay đổi diễn ra ở chỗ
nào đó sẽ ảnh hưởng đến toàn thể tổ chức, bởi vì tổ chức là một khối
được gắn bó chặt chẽ bằng những mối quan hệ và những sự kết nối.
Liệu có những hệ thống do bạn thiết lập nên nhưng dần dần lại
lấn chiếm hết công việc của bạn? Theo thời gian, những giải pháp
đơn giản có khi lại phát triển thành những vấn đề rất phức tạp. Nếu
bạn nói rằng “Bây giờ chúng ta chưa thể lập kế hoạch chiến lược vì
tuần này chúng ta phải hoàn thành việc điền bảng chấm công”, có lẽ
các bạn nên xem lại các hệ thống của tổ chức mình một cách kỹ
lưỡng hơn và xem lại bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho chúng.

Nhà vật lý học Fritjof Capra nói rằng
không có sự khác biệt nào giữa sự sống
và việc học tập. “Một hệ thống sống là
một hệ thống học tập”. Nếu chúng ta
không tập trung nghiêm túc vào việc học
tập trong tổ chức, chúng ta không thể
nào đưa tổ chức chúng ta vào cuộc sống.
Margaret J Wheatley and Myron Kellner-Rogers

Vứt bỏ những hệ thống như vậy không phải là giải pháp tốt.
Những hệ thống hỗ trợ hành chính tốt giúp chúng ta tổ chức tốt
công việc, nhờ đó chúng ta có thể sử dụng thời gian một cách hiệu
quả để làm những việc chúng ta muốn làm. Những hệ thống tốt có
nghĩa là chúng ta không dành cả tháng cuối năm vất vả viết báo cáo
cho các nhà tài trợ. Cái chúng ta cần là tất cả những hệ thống này
có thể giúp những người sử dụng chúng học hỏi từ chúng, đồng thời
họ thường xuyên điều chỉnh chúng dựa vào những bài học được rút
ra. Chúng ta cần dành thời gian và chia sẻ thông tin để học tập.
Chúng ta cũng cần xem xét để làm thế nào đó chúng ta không bị
mất quá nhiều thời gian cho các hệ thống, khiến những quá trình tổ
chức cần có để mang lại sự thay đổi xã hội không thể diễn ra.
Nhưng các hệ thống khá phức tạp. Vậy, chúng ta bắt đầu từ đâu?
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Một số nguyên tắc cần chú ý khi thay đổi
các hệ thống của tổ chức
1. Cùng tham gia không phải là một sự lựa chọn
Người ta bảo vệ những gì họ tạo ra. Mọi người trong tổ chức cần tham gia
suy nghĩ về việc tổ chức có thể học tập như thế nào, và làm thế nào để
những hệ thống họ chịu trách nhiệm xây dựng có thể làm cho quá trình
học tập diễn ra.
2. Người ta phản ứng với sự chỉ bảo; họ không bao giờ
tuân theo chúng
Chúng ta cần chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng và mời mọi người cùng sáng
tạo. Chúng ta không nên chỉ bảo mọi người phải thay đổi; chúng ta nên
cùng tham gia với mọi người để tạo ra sự thay đổi.
3. Chúng ta không nhìn thấy ‘thực tại’ - mỗi
người diễn giải một cách khác nhau về nó
Bạn có thể nhận thấy một hệ thống làm chậm tiến độ công việc ở cộng
đồng và làm cho nhân viên bị gò bó ở văn phòng, trong khi đáng ra họ
nên ra ngoài và làm việc với cộng đồng. Những người khác có thể nhận
thấy một hệ thống góp phần cung cấp thông tin đầy đủ cho những người
làm công tác gây quỹ hoặc góp phần đảm bảo tổ chức có thể ra quyết
định về việc phân bổ nguồn lực hợp lý để phục vụ tốt cho các cộng đồng
hưởng lợi. Nếu chúng ta không biết lắng nghe những người khác nghĩ gì
về hệ thống, chúng ta không thể làm việc cùng nhau để tạo ra một hệ
thống học tập.
4. Các hệ thống tự cải thiện bản thân bằng cách kết nối
với tất cả các bộ phận và bằng cách lắng nghe
Các hệ thống có thể tự thay đổi nếu chúng có nguồn thông tin dồi
dào và chất lượng. Nhưng thông tin lại thường do nhiều người
nắm bắt. Những người này không phải khi nào cũng được hiểu
là một phần của hệ thống – chẳng hạn như người dân
ở cộng đồng mà tổ chức đang phục vụ. Ở trường
học, điều này có nghĩa là lắng nghe ý kiến của học
sinh. Ở nhà máy, điều này có nghĩa là lắng nghe
người lao động và khách hàng. Còn ở các tổ chức,
điều này có nghĩa là lắng nghe tất cả nhân viên và
những người mà chúng ta đang làm việc cùng để
mang lại sự thay đổi xã hội.
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Hệ thống là về con người
Nếu mục đích chính của một tổ chức là góp phần tạo nên sự thay đổi
của xã hội, liệu mọi người trong tổ chức đều cùng hướng đến mục
đích này? Nếu chúng ta dành nhiều thời gian để hiểu được bản thân
chúng ta và bối cảnh của chúng ta, chúng ta phải đảm bảo rằng
chúng ta hiểu về bản thân chúng ta như là một tổ chức. Điều này
cũng có nghĩa là chúng ta phải hiểu về tất cả những hệ thống và tiến
trình hiện hành, chứ không chỉ về những điều liên quan trực tiếp đến
sự thay đổi xã hội. (Nếu các bạn đã làm điều này khi phân tích tổ
chức và bối cảnh của mình thì các bạn có thể bỏ qua bước này!)
Những tổ chức nhỏ có thể nghĩ rằng: điều này chẳng khiến chúng
tôi bận tâm; chúng tôi không có bộ phận chuyên trách về quản lý
nhân sự hay công nghệ thông tin. Điều này có thể đúng, nhưng sẽ tốt
hơn nếu bạn kiểm tra xem liệu bạn đã thực sự lôi kéo sự tham gia
đầy đủ của tất cả mọi người hay chưa. Bạn đã xem xét đến sự tham
gia của nhân viên kế toán hay người dọn dẹp vệ sinh? Bạn đã nói
chuyện với nhân viên của mình và những người bạn làm việc cùng ở
cộng đồng? Bạn có những hệ thống gì? Tại sao? Chúng có giúp tổ
chức bạn học tập không?

Nếu như những chiếc cốc sạch sẽ ...
Một nhà khoa học về đất trồng trọt làm việc tình nguyện cho một
trạm nghiên cứu khoa học đất trồng trọt ở Thái Lan. Ông làm việc với
các nhà nghiên cứu để cải thiện kĩ thuật nghiên cứu và thực hiện
những nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin cho nông dân địa phương
giúp họ quản lý mùa vụ. Trạm nghiên cứu này đã tiến hành các
nghiên cứu trong nhiều năm ròng. Nhà khoa học tình nguyện cũng
quen biết những kĩ thuật viên làm việc trong phòng thí nghiệm. Họ
không được trả lương cao và vị thế của họ cũng thấp do không đwocj
học đại học. Tuy nhiên, họ chịu trách nhiệm vận hành phòng thí
nghiệm hàng ngày và phải đảm trách nhiều công việc mang tính chất
lặp đi lặp lại gắn với hoạt động nghiên cứu. Một ngày nọ, nhà khoa
học tình nguyện hết sức sửng sốt khi nhìn thấy họ đang súc rửa các
ống tuýp và cốc xét nghiệm dưới vòi nước máy.
“Các anh không dùng nước cất à?”, ông hỏi họ.
“Trước đây thì có”, họ trả lời, “Nhưng chúng tôi đã hết nước cất và
chúng tôi nghĩ rằng sẽ tiện hơn nếu dùng nước máy. Cũng rẻ hơn nữa.”
Những nhà nghiên cứu tại trạm đã yêu cầu họ sử dụng nước cất,
nhưng không giải thích cho họ biết tại sao việc đó rất quan trọng – đó
là để tránh nhiễm khuẩn đối với mẫu nghiên cứu và làm cho kết quả
nghiên cứu bị sai lệch. Hóa ra, những kĩ thuật viên này đã sử dụng
nước máy trong suốt 5 năm mà không hề có ai biết.
Tất cả những công trình nghiên cứu thực hiện trong thời gian này
đã không còn giá trị chỉ vì trước đó không ai giải thích cho các kĩ thuật
viên hiểu rõ tại sao dùng nước cất là việc quan trọng, hoặc cũng chỉ vì
không ai nhìn nhận đúng đắn về giá trị công việc của họ.
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“Cũng như tổ chức, hệ
thống phụ thuộc vào
con người”

Chúng ta, những người làm việc ở cộng đồng, có khuynh hướng
hay phàn nàn về các hệ thống và cảm thấy rằng những người
khác chưa làm tốt công việc để hỗ trợ cho mình. Chúng ta nói
“Công nghệ thông tin quá chậm chạp, còn khi trao đổi qua điện
thoại, bạn không thể hiểu họ đang nói về cái gì”, hay “Ai tạo ra
mấy bảng tính Excel này thế nhỉ?”. Phàn nàn về các hệ thống thì
dễ. Sử dụng chúng như là cái cớ để không học tập cũng dễ.
Nhưng nếu chúng ta không thay đổi chúng, chúng ta sẽ không
giải quyết được vấn đề. Và để làm được điều đó, chúng ta cần sự
tham gia của những người vận hành hệ thống. Cũng như tổ chức,
hệ thống phụ thuộc vào con người. Chúng ta cần hiểu họ, hiểu rõ
họ dùng các hệ thống vì cái gì và tại sao họ xây dựng các hệ
thống như vậy.
Làm việc với các bộ phận khác nhau trong tổ chức có thể là một
điều mới mẻ. Nhân viên làm việc ở cộng đồng có thể ít hiểu biết về tổ
chức như một tổng thể. Cách tổ chức công việc mang nặng tính hình
thức có thể dễ dàng khiến cho mọi người làm việc một cách cô lập,
chỉ tập trung làm cho tốt công việc của mình mà không cần suy nghĩ
những việc họ làm có ý nghĩa gì khác. Nhân viên hành chính và
nhân viên dự án trong cùng một văn phòng có thể không ý thức đầy
đủ về việc công việc của họ liên quan đến nhau như thế nào. Làm
việc với một bộ phận trong tổ chức hoặc với một người nào đó mà
bạn không biết rõ cũng không khác mấy với việc bạn tìm cách thay
đổi một tổ chức khác với tổ chức của bạn. Các quy trình được mô tả
trong cuốn Barefoot Guide 1 có thể hữu ích ở đây, đặc biệt là
chương 3 nói về việc tạo ra và xây dựng các mối quan hệ trong tổ
chức. Trước hết, hãy xây dựng các mối quan hệ. Hãy hiểu rõ người
ta làm gì và điều gì quan trọng đối với họ. Họ đam mê những gì?
Điều gì mang lại nhiều hứng thú cho họ?

Hiểu rõ vai trò của nhau
Trong một tổ chức nọ, người hướng dẫn yêu cầu mỗi bộ phận giả vờ
như một đài phát thanh – họ phải ‘phát thanh’ những ý chính về việc
họ cảm thấy cái gì là quan trọng đối với công việc của họ. Các nhân
viên đều ngồi ở bàn việc như bình thường, còn người hướng dẫn liên
tục ‘điều chỉnh tần số sóng’ để tất cả mọi người đều có thể lắng nghe
được công việc của nhau và mọi người được khuyến khích mô tả về
thực trạng công việc của họ. Điều này đã mở lối để mọi người cùng
tranh luận và giúp mọi người tăng thêm sự hiểu biết về vai trò của
nhau trong tổ chức.

Gần đây, tôi may mắn được tham gia vào một quá trình lập kế hoạch
chiến lược có sự tham gia của nhiều người đến từ tất cả các bộ phận
trong tổ chức. Đó là một cơ hội để trò chuyện cùng họ và tìm hiểu xem
họ đánh giá thế nào về công việc của họ, về những thành công cũng
như thách thức mà họ đang phải đối mặt. Hầu hết những người tôi trò
chuyện cùng đều có cái mà các tín đồ Phật giáo thường gọi là ‘lẽ phải’,
và họ tự hào về công việc của tổ chức. Họ muốn những việc họ làm
đáp ứng những chuẩn mực được xem là chấp nhận được trong lĩnh
vực công việc của họ, chẳng hạn như bình đẳng trong quản lý nhân sự,
trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong quản lý tài chính.
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Họ cũng muốn những việc họ làm góp phần vào công việc chung
của cả tổ chức. Đối với một số người, điều này cũng có nghĩa là tổ
chức phải được xem như một khối thống nhất, cùng làm những điều
tốt đẹp và cùng đạt được những mục tiêu đã đề ra. Với những người
khác, điều này có nghĩa là hãy cùng nhau tạo ra một thế giới tốt đẹp
hơn và thay đổi cuộc sống mọi người theo hướng tốt đẹp hơn. Xây
dựng các mối quan hệ, lắng nghe và học hỏi là bước đi đầu tiên để
hướng đến sự hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau tạo ra sự thay đổi.

Đừng quên những người lãnh đạo!
Một khi chúng ta đã hiểu rõ hơn về những người quản lý và xây dựng
các hệ thống, chúng ta cần lôi kéo sự tham gia của những người lãnh
đạo tổ chức. Cần phải có sự cam kết của họ trong việc thay đổi các hệ
thống, làm cho chúng trở thành các hệ thống phục vụ học tập để quá
trình thay đổi xã hội có thể diễn ra. Những người lãnh đạo tổ chức phải
nhận ra rằng quá trình học tập cần sự tham gia của toàn thể tổ chức và
không phải chỉ là cái gì đó cộng thêm vào tổ chức. Để đạt được điều
này, có lẽ bạn cần trình bày rõ với quản lý cấp cao hoặc ban lãnh đạo,
hoặc có thể mời họ tham gia vào những hội thảo có nội dung liên quan
do bạn tổ chức. Sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể chỉ cho họ thấy một hệ
thống cụ thể nào đó đang cản trở việc học tập như thế nào.

Một hệ thống hỗ trợ phiền phức
Trong một cuộc họp lập kế hoạch chiến lược, có một nhóm trình bày
phần đóng vai đối thoại giữa 2 nhân viên. Cuộc đối thoại cho thấy rất
rõ rằng hệ thống tuyển tình nguyện viên của tổ chức đòi hỏi có sự
tham gia của quá nhiều nhân viên và có quá nhiều email qua lại. Điều
đó có nghĩa là các đối tác phải chờ rất lâu mới có thể tiếp nhận các
tình nguyện viên mà họ cần. Mọi người có thể ngay lập tức nhận ra
rằng hệ thống hiện hành đã không còn hiệu quả và rất phiền toái.
Cuộc đối thoại đã thành công ở chỗ nó làm cho mọi người phải suy
ngẫm về những cách thức mà họ có thể làm để cho mọi việc tốt hơn.

Các hệ thống để học tập,
các hệ thống để thay đổi xã hội
Chúng ta cần nhắc nhở bản thân rằng các hệ thống của chúng ta
phục vụ cho điều gì. Các hệ thống và quy trình của chúng ta cần
phải dựa vào những giá trị mà ta theo đuổi và dựa vào tầm nhìn
mà ta mong muốn đạt được.
Điều này là quá hiển nhiên, thế nhưng thật ngạc nhiên là rất nhiều
tổ chức thậm chí không nghĩ đến điều này khi xây dựng các hệ thống
hành chính của mình. Chúng ta thuyết giảng với đối tác hoặc cộng
đồng về tầm quan trọng của việc học tập, nhưng chúng ta lại sử
dụng những hệ thống gây cản trở việc học tập, hoặc tảng lờ đi việc
học tập.

Chương 4: Học tập trong các hệ thống tổ chức

Chúng ta là những tổ chức hoạt động vì sự
thay đổi xã hội. Các hệ thống của chúng ta
phải giúp chúng ta làm cho sự thay đổi xã hội
diễn ra. Để làm được điều đó, chúng ta cần
phải học. Chúng ta nên hỏi:
• Làm thế nào các hệ thống giúp chúng
ta đem lại sự thay đổi cho xã hội?

• Các hệ thống giúp chúng ta học tập như
thế nào?
• Các hệ thống cản trở chúng ta
học tập như thế nào?
• Các hệ thống cản trở chúng ta
đem lại sự thay đổi cho xã hội?
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‘

Đôi khi các hệ thống ăn sâu
vào công việc của chúng ta đến
mức chúng ta thậm chí không
nhận thấy chúng tác động đến
chúng ta như thế nào

www.appreciativeinquiry.case.edu là trang
web chia sẻ đầy đủ nhất các nguồn tài liệu
học thuật và các công cụ thực hành về
phương pháp Dò hỏi mang tính xây dựng.

Điều này giúp chúng ta tập trung hơn vào mục đích của chúng ta hơn
là vào những câu hỏi đại loại như “Chúng ta cần kiểu hệ thống kế
toán nào để chúng ta có thể báo cáo cho các nhà tài trợ một cách
hợp lý?”, hay “Đâu là cách chúng ta có thể liên lạc với nhau ít tốn
kém nhất?”. Những câu hỏi kiểu này không hề thừa, nhưng điều
quan trọng là chúng ta hãy trở lại với những câu hỏi lớn hơn đã nêu
ở trước để không phải kết thúc bằng một hệ thống liên lạc rẻ tiền
nhưng lại khiến mọi người khó học hỏi lẫn nhau hoặc gây tốn kém
thời gian mà đáng ra chúng ta nên dành cho việc thay đổi xã hội.
Mỗi hệ thống cần được xem xét một cách nghiêm túc. Phương pháp
Dò hỏi mang tính xây dựng có thể hữu ích ở đây (xem bên). Phương
pháp này giúp chúng ta xem xét và phát huy tiềm năng học tập. Đồng
thời, cũng cần có giai đoạn rũ bỏ những cái cũ để học cái mới. Đôi
khi, các hệ thống ăn sâu vào công việc của chúng ta đến mức chúng
ta thậm chí không nhận thấy chúng tác động đến chúng ta như thế
nào. Ví dụ, năm truy thu thuế ở quốc gia có văn phòng trụ sở của tổ
chức có thể gây ảnh hưởng đến việc báo cáo tài chính. Điều này lại
gây ảnh hưởng đến thời gian báo cáo hoạt động chi tiết, khiến các
hoạt động ở cộng đồng cũng bị ảnh hưởng theo. Không những vậy,
các hoạt động giám sát và đánh giá bị gò ép về mặt thời gian để có
thể khớp với báo cáo. Ngoài ra, các món hỗ trợ nhỏ không hoàn lại
phải được giải ngân trước khi kết thúc năm tài khóa. Ở một số nước,
điều này có nghĩa là kinh phí thực hiện dự án sẽ sẵn có vào thời
điểm mà các tổ chức đối tác khó thực hiện các hoạt động, có thể là vì
mùa mưa nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, hoặc vì trùng thời gian
với những lễ hội lớn, hoặc trùng với thời gian bận rộn nghề nông.
Điều này cũng có thể có nghĩa là chúng ta đang yêu cầu đối tác tham
gia vào các hoạt động học tập trong khi họ muốn thực hiện các hoạt
động với cộng đồng hơn. Thông thường, chỉ khi chúng ta nhìn thấy
ảnh hưởng của các hệ thống đối với bối cảnh thực hiện dự án, chúng
ta mới có thể thấy những thiệt hại mà các chúng có thể gây ra.
Ảnh hưởng tích lũy của các hệ thống cũng cần phải được xem xét.
Nếu các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động và việc đánh giá cá nhân
tất cả đều đến hạn trong cùng một khoảng thời điểm thì các nhân viên
của một văn phòng dự án có thể sẽ mất vài tháng trời không thể thực
hiện các dự án với các đối tác và cộng đồng. Nếu một cán bộ dự án
dành nhiều thời gian làm việc bàn giấy hơn là làm việc ở cộng đồng,
chúng ta sẽ phải tự hỏi bản thân về điều này. Chúng ta mong đợi các
giáo viên dành phần lớn thời gian của họ với học sinh. Chúng ta mong
đợi các bác sĩ dành phần lớn thời gian của họ với bệnh nhân. Vì vậy,
các cán bộ dự án có lẽ được mong đợi sẽ dành phần lớn thời gian của
họ cho những người họ đang hỗ trợ.
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Tán dương những hệ thống đơn giản
Chúng ta có thể trở nên rất gắn bó với những hệ thống mà chúng ta sử dụng,
đặc biệt là nếu chúng ta đã đầu tư nhiều công sức cho chúng.

Chúng ta thích hệ thống
Một nhân viên từ văn phòng trụ sở nói rằng các hệ thống có thể làm cho bạn có cảm giác không thật về những việc bạn đã làm. “Các
hệ thống không đáng ngại đâu. Chúng thật tiện lợi. Chúng làm cho những giờ làm việc của chúng ta ở văn phòng trở nên có nghĩa.
Chúng ta muốn trông có vẻ bận rộn và muốn bận rộn thật. Và cách tốt nhất để bận rộn là hãy dành càng nhiều thời gian càng tốt để
làm việc trong hệ thống, thuộc về nó, nuôi dưỡng nó, phát huy nó”.
Anh tiếp tục phản ánh rằng thời điểm anh nghĩ ra những ý tưởng hay nhất là khi anh đang tập chạy trong phòng tập thể dục, đó
là thời gian anh không được trả công lao động và đang ở một nơi mà không ai thấy anh làm việc. Không phải các hệ thống làm cho
anh trở nên hiệu quả. Anh trở nên hiệu quả là nhờ những hoạt động giúp anh có thời gian nhìn nhận lại và suy nghĩ.

Câu chuyện này có ý nghĩa gì đối với một văn hóa làm việc hiệu quả?
Để có thời gian nhìn nhận lại và học tập, các hệ thống cơ bản – báo
cáo, nhập liệu, kế toán – cần phải được cắt xén đến mức tối thiểu chỉ
vừa đủ để giúp cho tổ chức vận hành. Những hệ thống này cần trở nên
càng đơn giản càng tốt. Chúng cần được xem xét lại một cách thường
xuyên để đảm bảo rằng chúng không gây cản trở đến việc học tập của
tổ chức.

Một điểm cần chú ý
Đơn giản hóa và hợp lý hóa các hệ thống có thể có nghĩa rằng chúng
ta không cần quá nhiều người vận hành các hệ thống. Nếu bạn là một
cán bộ dự án, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập
và làm việc ở cộng đồng. Nhưng như thế thì cán bộ phụ trách công
nghệ thông tin và nhân viên kế toán lại không có gì để làm. Bạn sẽ
giải quyết tình huống này như thế nào? Một tổ chức học tập cần
trang bị cho nhân viên những kỹ năng và kinh nghiệm họ cần có để
tạo ra những thay đổi trong công việc hoặc tìm kiếm những việc làm
tương tự nhau. Một tổ chức học tập quan tâm đến con người và đầu
tư nhiều cho việc học tập của họ - không chỉ vì lợi ích của tổ chức
mà còn vì lợi ích cá nhân.

Những hệ thống khác cần được lưu tâm
Nếu bạn hỏi ai đó rằng “Ai là người chịu trách nhiệm về việc học tập trong tổ chức này?”, rất có thể
họ sẽ nói đó là ‘nhóm phát triển nhân viên’, hay ‘các cố vấn về giám sát và đánh giá’, hay thậm chí là
‘nhóm quản lý kiến thức’ hoặc ‘bộ phận quản lý dữ liệu’. Nhưng có điều không ai có thể học tập thay
cho chúng ta. Chúng ta không thể giao trách nhiệm học tập của bản thân chúng ta cho một ai đó.
Chúng ta cũng không thể mong đợi ai đó nhận trách nhiệm chia sẻ sự học tập của chúng ta với
những người khác.
Vai trò của những nhóm người nói trên là tạo điều kiện để việc học tập diễn ra và đảm bảo rằng
việc học tập cá nhân có thể được chuyển hóa thành sự học tập ở quy mô tổ chức. Bên cạnh đó,
những người đóng vai trò người hướng dẫn học tập hay các nhà lãnh đạo có thể giúp việc học tập
được duy trì bên trong tổ chức. Điều quan trọng là phải làm việc với những người có trách nhiệm để
đảm bảo rằng việc học tập được khuyến khích và đánh giá cao thông qua các hệ thống của tổ chức,
hay nói cách khác, các hệ thống tạo điều kiện thuận lợi để việc học tập được diễn ra.
Chương 4: Học tập trong các hệ thống tổ chức
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Phát triển nhân viên
Đọc chương ‘Chúng ta học như thế nào?’
trong cuốn sách của Pearson để tham khảo
thêm về vấn đề này. Chương này cũng chia
sẻ những suy nghĩ về việc tạo điều kiện cho
quá trình học tập diễn ra, ví dụ ‘Ai là người
quyết định về các nhu cầu học tập?’

Thông thường, các nhóm phát triển nhân viên hoạt động như là một
phần của bộ phận quản lý nhân sự trong tổ chức. Vai trò của họ là
đảm bảo rằng tất cả mọi nhân viên đều có kiến thức và năng lực để
thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Họ có trách nhiệm tổ
chức và điều phối việc nâng cao chuyên môn ở 2 cấp độ: cá nhân và
tổ chức. Ở cấp độ cá nhân, việc nâng cao chuyên môn có thể xảy ra
bằng cách hỗ trợ kinh phí để một nhân viên được tham gia một khóa
đào tạo phù hợp, hay nhờ một thầy chỉ dẫn kèm cặp họ chẳng hạn. Ở
cấp độ tổ chức, việc nâng cao chuyên môn có thể xảy ra bằng cách
xây dựng và liên tục tổ chức các lớp tập huấn để giúp tất cả các nhân
viên liên quan nắm bắt đầy đủ về những hệ thống mới hay cách thức
làm việc mới.
Có mấy điều cần chú ý nếu bạn muốn hiểu rõ liệu việc phát
triển nhân viên hiện nay của tổ chức bạn có thực sự khuyến
khích việc học tập hay chưa.

1. Những hình thức phát triển nhân viên nào hiện đang
được ưa thích và ai là người quyết định về các nhu cầu
học tập?
Nếu phần lớn nguồn lực đều được dành cho các khóa đào tạo
mang tính truyền thống thì có một nguy cơ là việc học tập cá nhân
sẽ không được chuyển hóa thành việc học tập ở quy mô tổ chức.
Jenny Pearson, trong cuốn sách của mình mang tên ‘Tìm kiếm
những thông lệ tốt hơn trong phát triển năng lực: Đào tạo và hơn
thế nữa’ xuất bản năm 2010, đã chỉ ra rằng đào tạo theo cách
truyền thống có tác dụng rất hạn chế trong việc chuyển hóa năng
lực cá nhân vào sự phát triển của tổ chức. Các nhân viên thường
không có khả năng chọn lựa và sử dụng những kỹ năng họ học
được để áp dụng ở nơi làm việc vì không có thời gian hoặc vì thiếu
sự hiểu biết để hỗ trợ điều này.

2. Có sự liên kết giữa việc học tập và sự thay đổi xã hội
hay chưa?
Nhân viên của một tổ chức tham gia vào tiến trình thay đổi xã hội
cần phải hiểu được sự thay đổi xã hội diễn ra như thế nào, đồng
thời phải hiểu rõ cộng đồng và các đối tác mà tổ chức của mình
đang làm việc cùng. Một nhân viên kế toán có lẽ không thể nào đi thăm mọi đối tác và mọi nhóm cộng đồng,
nhưng điều cốt yếu là ít ra họ có thể dành thời gian để thăm một đối tác hay một cộng đồng nào đó nào đó và nói
chuyện với những người ở đó. Đây là việc làm hết sức cơ bản để giúp chúng ta xây dựng những hệ thống – đó là
những hệ thống dựa vào những giá trị của tổ chức chúng ta, nhưng cũng dựa vào mong đợi của những người
chúng ta làm việc cùng để tạo ra sự thay đổi xã hội. Nếu không thể đưa tất cả mọi người trong tổ chức ra thế giới
bên ngoài để tìm hiểu về những nơi chúng ta đang làm việc cùng thì việc xem phim, lắng nghe những cuộc
phỏng vấn và trò chuyện với nhân viên dự án đều là những giải pháp hữu hiệu. Những tổ chức làm việc với các
tình nguyện viên có thể tạo ra nhiều cơ hội để nhân viên của mình hành động một cách tình nguyện.

3. Những người chúng ta làm việc cùng có dành đủ thời gian cho việc học tập hay chưa?
Nhiều tổ chức phi chính phủ, cả địa phương lẫn nước ngoài, đều hành động như thể học tập và trao đổi kiến thức là
những quá trình một chiều – họ nói nhiều về những điều họ mang lại cho cộng đồng và hiếm khi nói về việc nhân
viên của họ, tổ chức của họ học được những gì từ cộng đồng. Dành nhiều thời gian làm việc ở cộng đồng, lắng nghe
những gì họ nói, và nhìn vào những hệ thống và quy trình của họ để biết chúng ta có thể học hỏi những gì từ họ là
điều hết sức quan trọng. Lắng nghe là một cách thể hiện trách nhiệm đối với những người chúng ta làm việc cùng –
nó thể hiện rằng chúng ta tôn trọng việc học tập của họ, kiến thức và kỹ năng của họ cũng nhiều như chúng ta mong
đợi họ tôn trọng việc học tập, kiến thức và kỹ năng của chúng ta. Nó thể hiện rằng chúng ta có thể mang nguồn lực
và chuyên môn đến để thay đổi xã hội vì chúng ta có đặc ân và vì cán cân quyền lực không cân bằng, chứ không
phải vì bản thân chúng ta vốn dĩ tốt đẹp hơn họ. Nó thể hiện rằng chính sự huy động chuyên môn và kiến thức của
địa phương mới là chìa khóa dẫn đến sự thay đổi xã hội.
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Giám sát và đánh giá
Người ta thường cho rằng bộ phận phụ trách giám sát và đánh giá (GS&ĐG) hay
hoạt động GS&ĐG là nơi mà việc học tập trong một tổ chức diễn ra nhiều nhất.
Tuy nhiên, ngay bản thân từ vựng (giám sát = kiểm tra việc gì đó đang diễn ra;
đánh giá = đặt giá trị cho kết quả của một hoạt động hay một dự án) đã gợi mở
rằng thường thì không phải như vậy. Sẽ thật hoàn hảo nếu như có thể có một hệ
thống GS&ĐG hoàn toàn phục vụ cho việc học tập! Trên thực tế, hầu hết các hệ
thống của chúng ta không khuyến khích việc học tập vì chúng mang một số đặc
tính không giúp chúng ta học.
Trước hết, GS&ĐG tập trung vào việc làm thế
nào để có những báo báo đúng hạn hơn là một
quá trình thu thập, phân tích và tìm hiểu thông tin
nhằm cải thiện công việc của chúng ta.
Thứ hai, các quá trình và sự kiện GS&ĐG
được thực hiện khá giống nhau ở mọi cộng
đồng, mọi tỉnh, huyện hay quốc gia.
GS&ĐG tập trung so sánh những dữ liệu
chúng ta thu thập được với những dữ liệu
khác, hoặc tổng hợp dữ liệu cho đến khi
chúng trở thành những thống kê vô
nghĩa, thay vì tập trung tạo điều kiện để
cộng đồng và các tổ chức học hỏi lẫn
nhau.
Thứ ba, hệ thống GS&ĐG được xây
dựng chỉ để đáp ứng những đòi hỏi của
nhà tài trợ, đó chỉ là vì mục đích giải trình.
Và cuối cùng, hệ thống GS&ĐG bị tách
rời với hệ thống lập kế hoạch, vì vậy không
có những thay đổi được tạo ra như là kết
quả của những thông tin được thu thập và
phân tích.
Các chương khác sẽ trao đổi một cách
cặn kẽ hơn về các vấn đề GS&ĐG.

Chương 4: Học tập trong các hệ thống tổ chức
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Quản lý kiến thức
Một số tổ chức có nhóm chuyên trách quản lý kiến thức, có thể nằm trong hay tách biệt khỏi bộ phận GS&ĐG. Nhóm quản
lý kiến thức thường là tập hợp những người có trình độ công nghệ thông tin giỏi, họ tham gia thiết lập các cơ sở dữ liệu
hoặc các trang lưu trữ thông tin trực tuyến. Tất nhiên, kiến thức có vai trò quan trọng trong việc học tập. Các tổ chức cần
lưu trữ các bài học kinh nghiệm và đảm bảo rằng các bài học kinh nghiệm có thể được chia sẻ với những người khác, cả
bên trong lẫn bên ngoài tổ chức. Nhưng công nghệ chỉ là một công cụ chứ không phải là một giải pháp.
Thông tin và kiến thức không phải là sự học tập. Học tập là một quá trình đang tiếp diễn, quá trình đó đòi hỏi sự tiếp
cận các thông tin và kiến thức được tạo nên từ chính kinh nghiệm của chúng ta hoặc kinh nghiệm của những người khác.

Đặc điểm nổi bật
của một hệ thống
quản lý kiến thức tốt
• Dễ tiếp cận với mọi người.
• Tổ chức thông tin và kiến thức một cách
dễ hiểu cho tất cả mọi người. Ví dụ, sử
dụng ngôn ngữ kỹ thuật cho tài liệu có
nghĩa là tài liệu dành riêng cho những
người có chuyên môn liên quan.
• Có yếu tố con người – người ta không có
nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin,
trong khi đó rất nhiều thông tin lại bị giấu
kín trong các tập tài liệu. Ở nhiều tổ
chức, có những người được xem là ‘kho
kiến thức’. Họ không biết mọi thứ nhưng
họ đã làm việc và trải nghiệm đủ lâu để
có thể nhớ những tài liệu hay thông tin
liên quan đến các công việc và dự án mà
chúng ta có thể tìm tòi. Những người
như vậy có thể tư vấn cho những người
khác nên tìm thông tin ở đâu. Ở những
tổ chức lớn hơn, thậm chí còn có hẳn
những người được tuyển vào làm chỉ để
đào bới cơ sở dữ liệu để tìm kiếm những
thông tin cụ thể mà người khác đang
cần.
• Giúp tăng cường việc học hỏi giữa mọi
người và khuyến khích các cá nhân tự
học tập, nhưng bản thân hệ thống quản
lý kiến thức không phải là sự học tập.
Nếu kinh phí cho việc quản lý kiến thức
bị đánh đồng với kinh phí cho việc học
tập, rút cục bạn sẽ tạo ra một công cụ
tốn kém nhưng không được sử dụng
một cách đầy đủ.
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Gắn kết các "bộ phận" để học tập
Phát triển nhân viên, GS&ĐG và quản lý kiến thức thường nằm
trong các bộ phận khác nhau và được tổ chức bởi những
người khác nhau. Những người này thậm chí có khi hoạt động
hoàn toàn tách rời nhau. Điều này khiến việc học tập cá nhân
và học tập ở quy mô tổ chức khó được kết nối với nhau. Một
người tham gia một khóa tập huấn nào đó có lẽ không thể liên
hệ những gì họ học được với các nhu cầu của tổ chức mình và
cộng đồng. Những bài học từ cộng đồng và những trải nghiệm
của các bộ phận khác trong tổ chức có thể không được chia sẻ
với các cá nhân.
Những người chuyên trách quản lý kiến thức, phát triển nhân
viên và GS&ĐG cần làm việc cùng nhau. Họ có thể trở thành nhóm học
tập – hay những ‘quán quân học tập’ trong tổ chức – và có thể hướng
dẫn và hỗ trợ mọi người cùng học tập.
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Hãy sáng tạo về các hệ thống!

Vì các hệ thống nhìn chung bị chi phối bởi cách tư duy của bán
cầu não trái nên chúng ta có khuynh hướng tìm cách hợp lý hóa
và phân loại khi nghĩ về hệ thống. Nhưng điều này khiến chúng
ta khó nghĩ về những thay đổi mang tính triệt để - chúng ta sẽ có
khuynh hướng xem hệ thống như máy móc, chúng ta tìm cách
thay đổi hoặc giới thiệu một hệ thống mới hoạt động với những
nguyên tắc giống hệ thống cũ, cho dù có thể hiệu quả hơn chút
ít.
Sử dụng lối tư duy của bán cầu não phải và sự sáng tạo có thể
giúp chúng ta có những cách nhìn mới về những điều chúng ta
muốn làm. Sau đây là một số cách nhìn khác nhau về các hệ
thống – bạn có thể tìm hiểu những cách nhìn khác trong những
phần khác của cuốn sách này.

• Hệ thống như những con vật: Hệ thống
tài chính hiện nay có thể so sánh với
con vật nào? Tại sao bạn chọn con vật
này? Nó có những đặc tính gì? Bạn
muốn hệ thống tài chính mới giống con
vật nào? Tại sao? Nó có những đặc tính
gì? Điều này giúp bạn suy nghĩ nên thay
đổi hệ thống tài chính như thế nào?

• Vẽ hệ thống: Hãy tập hợp những người làm việc ở các bộ phận
khác nhau trong tổ chức và yêu cầu họ sử dụng bút màu để vẽ
một bức tranh về bộ phận gây quỹ. Cần phải trừu tượng và phải vẽ
thật nhanh. Tiếp đến, mỗi người giới thiệu bức tranh mình vẽ cho
một người khác. Sau đó, cả hai người ghi lại những đặc điểm nổi
bật về bộ phận gây quỹ đúc kết từ bức vẽ. Cuối cùng, các bức vẽ
được chia sẻ trong nhóm lớn. Bức tranh cuối cùng sẽ như thế
nào? Có gì khác so với những gì nhóm gây quỹ tự nhìn nhận về
bản thân họ?
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• Một vị khách từ Sao Hỏa: Một người Sao Hỏa
đến thăm trái đất và quyết định đến xin việc ở tổ
chức của bạn. Hãy viết những mô tả về toàn bộ
quá trình đứng từ quan điểm của người Sao
Hỏa. Việc này nói với bạn điều gì về việc người
khác nhìn vào tổ chức của bạn, và những thông
điệp nào bạn tình cờ gửi đến những nhân viên
tương lai của tổ chức mình?
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Hệ thống gắn với mục đích
Có một câu hỏi căn bản, đó là “Loại hệ thống nào có thể giúp chúng
ta tạo ra sự thay đổi xã hội một cách tốt nhất?”. Những người chịu
trách nhiệm đảm bảo các hệ thống hoạt động hiệu quả cũng có thể
cần điều chỉnh hệ thống sao cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của
tổ chức mình. Một hệ thống kế toán ‘hoàn hảo’, đáp ứng tất cả các
tiêu chuẩn quốc tế về khả năng giải trình và tính minh bạch, có thể
không giống nhau giữa nước này và nước khác. Nhưng cả hai hệ
thống này vẫn có thể cùng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Điều chỉnh hệ thống kế toán dựa vào bối cảnh
Tổ chức Phụ nữ Karen (KWO), một tổ chức vì phụ nữ tị nạn làm việc với các trại tị nạn dọc biên giới Thái Lan – Myanmar,
không có chiếc xe ô tô nào. Phần lớn công việc của tổ chức này diễn ra ở các trại tị nạn nằm rất xa các văn phòng ở thành phố
trong khi địa hình đi lại rất phức tạp. Để đi thăm các trại tị nạn, các điều phối viên dự án của KWO cần thuê xe và phải nghỉ lại
qua đêm bởi vì đi về trong ngày là điều không thể do điều kiện đường sá quá tệ. Vào mùa mưa, các chuyến đi còn mất nhiều
thời gian hơn nữa. Chỉ có một số nhỏ các nhân viên của tổ chức có giấy phép để có thể tự do di chuyển qua lại trong tỉnh hoặc
giữa các tỉnh. Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và để kiểm soát tốt hoạt động tài chính, nhóm phụ trách tài chính
của KWO mong muốn rằng các dự án nhận kinh phí hỗ trợ từ nước ngoài cần phải nộp cho họ tất cả các chứng từ hàng tháng.
Tuy nhiên, do những khó khăn về mặt hậu cần, chứng từ cũng có thể được gửi đến các kế toán sau hai tháng. Các nhân viên
tài chính và những người quản lý tổ chức nhất trí rằng dù họ nhận chứng từ hai tháng một lần thì họ vẫn có thể giám sát các
khoản kinh phí, báo cáo cho nhà tài trợ và đảm bảo sự hiệu quả về chi phí. Điều này cũng tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho
nhân viên nhờ giảm thời gian đi lại trong điều kiện nhiều rủi ro và xa gia đình. Các nhân viên tài chính nhận ra rằng hệ thống tài
chính của tổ chức mình không nhất thiết phải quá khắt khe như họ muốn, còn những người làm quản lý thì chấp nhận rằng họ
sẽ phải chờ đợi các thông tin tài chính lâu hơn mong đợi. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, kết quả công việc đều tương đối
tốt đẹp. Các nhà tài trợ của KWO hài lòng với các báo cáo tài chính mà họ nhận được, còn hệ thống tài chính đáp ứng được
các tiêu chuẩn quốc tế.

Đôi khi, có những điều chúng ta không thể thay đổi. Via vậy, những
tác động tiêu cực mà chúng có thể tạo ra đối với sự thay đổi xã hội
cần phải được giảm thiểu, chẳng hạn như giải quyết các các khoản
kinh phí sử dụng trong 3 năm và tách báo cáo hoạt động từ báo cáo
tài chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các nhà tài trợ áp đặt
những hệ thống đơn giản là không thể vận hành được trong bối cảnh
của địa phương. Khi đó, có lẽ nên vận động các nhà tài trợ cho phép
sử dụng những hệ thống có tính linh động hơn.
Tất cả thay đổi, tất cả học hỏi

Nhóm nhân quyền Karen (KHRG) là một tổ chức chuyên tài liệu hóa
các vấn đề vi phạm nhân quyền ở miền Đông Myanmar và về việc
cộng đồng địa phương tự bảo vệ mình như thế nào trước những vấn
đề vi phạm nhân quyền đó. Tổ chức này bắt đầu quan tâm đến sự
ảnh hưởng của việc tái định cư đến những nước khác như Mỹ và Úc
của nhiều nhân viên tị nạn chủ chốt (Một số nhân viên của tổ chức
được đăng ký như người tị nạn và được phép cấp chỗ ở hợp pháp khi
ra nước ngoài).
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Tất cả thay đổi, tất cả học hỏi (tt
KHRG cũng quan tâm về nhu cầu của các nhân viên người địa
phương trong việc học hỏi các nhân viên nước ngoài đến hỗ trợ các
chuyên môn mà địa phương còn thiếu. Làm thế nào KHRG có thể
đảm bảo rằng việc học tập sẽ được duy trì ở quy mô tổ chức, đồng
thời tiếp tục phát triển những năng lực sẵn có của đội ngũ nhân viên?
Cùng nhau, tập thể nhân viên đã xây dựng một dự án chuyển giao.
Các hướng dẫn cụ thể được xây dựng, nêu rõ khi nào là thời điểm
thích hợp để thuê cán bộ người nước ngoài, đồng thời làm rõ vai trò
của họ trong việc chia sẻ các kỹ năng làm việc với nhân viên người
địa phương một cách có hệ thống. Những nhân viên bản địa có đủ tư
cách tái định cư cũng được yêu cầu phải chia sẻ những kỹ năng của
họ với những người khác. Một hệ thống đào tạo và chỉ dẫn được xây
dựng nhằm đảm bảo rằng nhiều người có khả năng đảm nhận những
công việc trọng yếu. Các bài học rút ra từ các hoạt động này được tài
liệu hóa đầy đủ trong một cuốn cẩm nang để đảm bảo rằng tất cả các
nhân viên và tổ chức liên tục phát triển những thực hành tốt và liên
tục ghi chép lại những bài học kinh nghiệm.

Những nguyên tắc cơ bản đối với hệ thống
Thay đổi các hệ thống không phải là một quá trình dễ dàng và có thể mất nhiều năm để làm điều đó.
Tuy nhiên, sẽ là hưu ích nếu chúng ta biết huy động sự tham gia của mọi người trong tổ
chức ngay từ đầu và thống nhất với nhau về những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng của
các hệ thống.
Những nguyên tắc đó là gì? Chúng có thể khác nhau đối với
các tổ chức khác nhau, nhưng sau đây là một số nguyên tắc mà
bạn có thể xem xét.

Các hệ thống nên:
• Phản ánh các giá trị cốt lõi của tổ chức.
• Xây dựng những quy trình tạo điều kiện cho việc học tập,
vừa để cải thiện hệ thống vừa để cải thiện những khả
năng của tổ chức để có thể tạo ra sự thay đổi xã hội.
• Tiêu tốn càng ít thời gian và nguồn lực càng tốt vì phần
lớn thời gian và nguồn lực nên dành cho cho các hoạt
động trọng tâm của tổ chức để tạo ra sự thay đổi xã hội.
• Tôn trọng những người sử dụng chúng. Nếu điều này
nghe hơi khó hiểu, bạn hãy nghĩ về những lời thoại
được lập trình bằng giọng nói tự động trên điện thoại –
nếu những lời thoại này được thiết kế nhằm phục vụ
khách hàng, bạn khó có thể để ý rằng bạn không hề nói
chuyện với một người thật. Tránh sử dụng biệt ngữ và ý
thức được bối cảnh trong đó hệ thống sẽ được sử dụng
– những việc đơn giản như thế có thể tạo nên sự khác
biệt.

CHAPTER 4: Moving tapestries: learning in organisational systems
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Bạn không thể thay đổi
các hệ thống một cách
nhanh chóng và bạn
không thể thay đổi tất cả
cùng một lúc

Những người chúng ta mong đợi sẽ sử dụng hệ thống cần hiểu tại sao
hệ thống lại quan trọng. Nếu đang nhập một cơ sở dữ liệu, rất có khả
năng bạn sẽ nhập chính xác nếu bạn biết những thông tin được sử
dụng cho mục đích gì. Các hạn mốc cũng sẽ dễ dàng được đón nhận
với thái độ tích cực hơn nếu bạn biết tại sao người ta lại chọn thời điểm
như vậy, chẳng hạn “Ban gây quỹ sẽ họp vào tuần tới” hay “Phải mất
đến 4 tuần những người chuyên trách hậu cần mới có thể mua một
thiết bị nào đó”. Những người chịu trách nhiệm về hệ thống sẽ thiết kế
nên những hệ thống tốt hơn nếu họ nắm bắt được công việc của tổ
chức mình.

Cuối cùng
Thay đổi các hệ thống không phải là việc dễ dàng. Không có đường
tắt nào nếu bạn muốn có những hệ thống mà mọi người thực sự
đóng góp xây dựng và sử dụng để học hỏi. Một đất nước có thể
thay đổi bề mặt con đường một cách rất nhanh chóng, nhưng không
thể tạo nên sự thay đổi thực sự nếu thiếu các chương trình giáo dục
quy mô lớn, những thay đổi về biển chỉ dẫn và hệ thống giao thông.
Bạn không thể thay đổi các hệ thống của tổ chức của mình một
cách nhanh chóng và bạn cũng không thể thay đổi tất cả cùng một
lúc. Điều quan trọng là hãy xác định hệ thống nào cần thay đổi, và
những thay đổi đối với hệ thống sẽ có những tác động quan trọng
như thế nào. Hãy bắt đầu từ đó. Thay đổi một hệ thống sẽ tạo ra
ảnh hưởng đáng kể đến những hệ thống khác - ảnh hưởng tốt có,
ảnh hưởng không tốt cũng có. Hãy tiến hành thay đổi hệ thống một
cách thận trọng. Điều này sẽ mang lại động lực để tạo ra những
thay đổi lớn lao hơn.
Trong cuốn sách mang tên Maverick xuất bản năm 1994, Ricardo
Semler mô tả làm thế nào mà công ty Semco của anh ta đã thay đổi
từ một công ty bị áp đặt bởi những luật lệ và sự phục tùng trở thành
một công ty tôn trọng những nguyên tắc và giá trị. Semco là một
công ty thành công, tôn trọng nhân viên và tạo điều kiện để nhân
viên học hỏi để làm thế nào họ có thể làm công việc của mình một
cách tốt nhất. Nếu điều này có thể xảy ra đối với một công ty tư
nhân, chắc chắn nó cũng có thể xảy ra đối với những tổ chức hoạt
động vì sự thay đổi xã hội!
Các hệ thống học tập không thể tồn tại nếu thiếu văn hóa học tập
(xem chương 3), và ngược lại. Hai yếu tố này phải song hành cùng
nhau và hỗ trợ lẫn nhau để tổ chức có thể học tập và hành động
trên cơ sở những bài học được rút ra.
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CHƯƠNG 5

Biến học tập thành
sự thay đổi:
Lựa chọn phương thức
lập kế hoạch, giám sát và đánh giá
“Chúng tôi bị quá tải vì tất cả những loại công việc bàn giấy phục vụ cho những mục
đích khác nhau … lập kế hoạch, giám sát và báo cáo. Có cảm giác như tầm nhìn của
chương trình dự án đã bị quay lại xuất phát điểm trong những hoạt động này”. Quả là
hơi sốc khi nghe những phát biểu như thế này. Thế mà tôi cứ tưởng hội thảo lập kế
hoạch đã diễn ra tốt đẹp.
Nhưng đây là những điều chúng tôi đã làm sau đó: chúng tôi gạt bỏ tất cả những
tài liệu lập kế hoạch sang một bên và đi sâu vào việc khám phá nội dung thực sự
của chương trình. Chúng tôi tổ chức 3 hội thảo với các bên liên quan, trong đó có
các đối tác chương trình, để cùng nhau trao đổi về ‘tính dễ bị tổn thương’ thực ra
có ý nghĩa gì và làm thế nào chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề gây tổn
thương thông qua phương pháp giảng dạy. Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn
về tầm nhìn của chương trình. Nó cũng giúp chúng tôi lập kế hoạch tốt hơn, đồng
thời làm cho các nhân viên hỗ trợ chương trình và các đối tác cảm thấy rằng họ
cũng đang làm chủ các kế hoạch. Những hiểu nhầm giữa các thành viên nhóm
hỗ trợ chương trình trong giai đoạn lập kế hoạch cũng được thảo luận. Điều này
giúp chúng tôi xây dựng một môi trường tin tưởng lẫn nhau trong nhóm hỗ trợ
chương trình.

Chương 5: Biến học tập thành sự thay đổi: lựa chọn phương thức lập kế hoạch, giám sát và đánh giá

63

Thay đổi xã hội là ‘phức tạp’ hay ‘khó hiểu’?
Nhiều người nghĩ rằng lập kế hoạch một cách đầy đủ dựa vào việc phân tích vấn đề kỹ lưỡng là điều mấu chốt để phát
triển các chương trình hỗ trợ thay đổi xã hội. Tôi ước gì điều này là sự thật! Nếu quả thực như vậy thì rất nhiều những
thách thức trong công tác phát triển đã được giải quyết rồi. Vấn đề là ở chỗ người ta nghĩ rằng sự phát triển là một quy
trình kĩ thuật phức tạp, giống như việc sửa chữa một chiếc máy bay bị hỏng hóc. Thực ra, thay đổi xã hội là một quá trình
xã hội khó hiểu, không phải lúc nào cũng giống nhau. Khi sửa chữa một chiếc máy bay, chuyên gia kĩ thuật bắt đầu bằng
việc phân tích vấn đề một cách kỹ lưỡng, sau đó xây dựng kế hoạch trước khi bắt tay sữa chữa. Những chuyên gia kĩ
thuật khác có thể đánh giá công việc cho đến khi tất cả đều thống nhất rằng máy bay đã được sửa chữa đúng theo một
số tiêu chuẩn quốc tế. Rất phức tạp, nhưng không khó hiểu.

Điều này hoàn toàn khác với những quá trình
thay đổi xã hội – những quá trình này khó hiểu,
chứ không chỉ là phức tạp. Có thể không có một
kế hoạch tổng thể nào để đạt được những mục
tiêu mong đợi. Có quá nhiều thứ mà chúng ta
không biết hoặc không thể tiên liệu trong suốt lộ
trình. Đúng là có quá nhiều thứ không thể biết
trước được! Nhiều tổ chức hoặc cộng đồng, do
áp lực của nhà tài trợ, dành nhiều năm xây
dựng các kế hoạch phức tạp. Thế rồi những
điều không thể tiên liệu trước đã xảy ra. Họ
buộc phải lập lại kế hoạch, thường là lặp đi lặp
lại, khiến cho mọi người mất nhiều công sức và
hết sức bực bội. Đôi khi, người ta bị đổ lỗi vì đã
không thực hiện đúng ‘kế hoạch’. Những ‘kế
hoạch’ này thường được xây dựng bởi những
chuyên gia không hiểu rõ thực tế ở cộng đồng.
Đôi khi, cộng đồng bị đổ lỗi vì không hưởng ứng
một kế hoạch ‘tốt’.
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Tuy nhiên, chúng ta có thể có sự chuẩn bị tốt. Thông thường,
việc chuẩn bị quan trọng hơn việc lập kế hoạch vì nó giúp chúng ta có thể
đối phó với rất nhiều những tình huống khác nhau, giúp chúng ta đối mặt
với sự thay đổi và giúp chúng ta khám phá những khả năng. Nếu chúng
ta có sự chuẩn bị tốt, chúng ta có thể lập kế hoạch một số bước tiếp theo.
Khi đó, khi chúng ta thực hiện kế hoạch, chúng ta có thể mạnh dạn trải
nghiệm. Chúng ta luôn luôn quan sát những ảnh hưởng của những việc
chúng ta vừa làm, tìm hiểu xem điều gì tốt, điều gì không tốt, suy nghĩ về
những gì đang diễn ra và những gì chúng ta có thể làm tiếp theo. Và
chúng ta làm những việc này cùng nhau với nhiều bên tham gia. Đây
không chỉ là cách tiếp cận tốt đối với sự thay đổi xã hội mà đây cũng là
cách sự thay đổi xã hội vốn dĩ diễn ra. Tất cả những điều này có nghĩa là
chúng ta hãy làm việc với thực tại.
Đây là hướng tiếp cận mang tính học tập trong lập kế hoạch và thay
đổi xã hội. Bạn có thể gọi nó là hướng tiếp cận Học tập từ hành động.

Bốn mẫu chuyện về sự học tập
Những mẫu chuyện sau đây sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập nhằm góp phần thay đổi xã
hội. Sau những mẫu chuyện này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những câu chuyện khác về việc lamd thế nào để các hệ thống
lập kế hoạch, giám sát và đánh giá mang tập trung vào việc học tập nhiều hơn. Bạn sẽ thấy rằng chương sách này không
phải là một cẩm nang hướng dẫn về lập kế hoạch, giám sát và đánh giá mà là những câu chuyện thực tế thể hiện giá trị cốt
lõi của việc học tập trong lập kế hoạch, giám sát và đánh giá nhằm hỗ trợ các quá trình thay đổi xã hội đầy phức tạp.
Mẫu chuyện 1: Tính đa diện về quan điểm - điều không thể tránh khỏi
Một cộng đồng địa phương đang cố gắng cứu vớt một vùng đầm lầy
ở Harare, thủ đô nước Zimbabwe. Người dân sống quanh cùng đầm
lầy phối hợp với một số tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường và các trường học lân cận để xây dựng một
chương trình giáo dục. Họ muốn nhắc nhở những nhà hoạch định
chính sách và cộng đồng dân cư về giá trị sinh thái của vùng đầm lầy
và vai trò phòng chống lũ lụt của vùng đầm lầy.
Những người làm công tác phát triển nhà ở thì tìm kiếm những khu
vực mới để xây dựng nhà cửa. Những cư dân sinh sống ở một khu
ngoại ô đông dân gần đó thì dõi mắt đến vùng đầm lầy để tìm cơ hội
trồng cây lương thực. Ngày càng có nhiều quan điểm và động cơ đối
lập và mâu thuẫn với nhau thể hiện qua việc tham gia tích cực của
các bên. Ví dụ, nhiều khi các cư dân địa phương phải hối hả lao đến
vùng đầm lầy để dập tắt các đám cháy nhỏ bị gây ra bởi những cư
dân vùng ngoại ô muốn làm canh tác nông nghiệp.
Không hề có một hội thảo nào diễn ra. Thay vào đó, chỉ có hành
động bột phát. Trong bối cảnh thay đổi xã hội, tính đa diện về quan
điểm là không thể tránh được và có cơ sở của nó, thậm chí còn gây
ra những mẫu thuẫn: vấn đề của một số người có thể lại là cơ hội
thuận lợi của những người khác.

Chương 5: Biến học tập thành sự thay đổi: lựa chọn phương thức lập kế hoạch, giám sát và đánh giá

‘

Thay vì có một kế
hoạch tổng thể, họ cứ
tiến lên từng bước một
hi
work
…ệuảto
củng
cố. những gì
hoạt động hiệu quả.

’
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‘

… sự học hỏi không nhất
thiết phải đến từ sách vở,
chuyên gia hay từ lớp học.

Mẫu chuyện 2: Thiếu kế hoạch kỹ thuật – một giấc mơ
Ủy ban Bảo vệ Vùng đầm lầy ở Harare tham gia vào nhiều hoạt động
khác nhau, từ việc loại trừ các sinh vật lạ cho đến diễu hành truyền
thông và hợp tác với sinh viên các trường đại học địa phương trong
các dự án nghiên cứu. Thay vì có một kế hoạch tổng thể, họ cứ tiến
lên từng bước một, ngày càng lớn mạnh hơn về lực lượng tham gia,
họ học hỏi nhiều hơn từ trải nghiệm công việc, họ củng cố những gì
hoạt động hiệu quả. Họ học được rằng công việc của họ xoay quanh
việc tăng thu nhập thông qua các kỹ thuật làm phân trộn mang tính
sáng tạo có thể giúp họ trong các chiến dịch truyền thông nâng cao
nhận thức cộng đồng. Họ hành động với ước mơ về một vùng đầm
lầy tươi tốt. Ước mơ đó đem lại cho họ nghị lực và giúp họ nhìn nhận
lại tiến trình hành động của mình. Không hề có một kế hoạch tổng thể
hay một khung thời gian dự án nào cả, nhưng nếu thiếu sáng kiến
này, một nguồn tài nguyên không thể thay thế được có lẽ đã biến mất.

Nhiều vấn đề mà chúng ta đối mặt trong xã hội, khắp nơi trên thế
giới này, không thể giải quyết bằng cách nhờ đến các chuyên gia.
Tôi cũng sẽ không đánh cược với một phương pháp thực hiện dự
án theo cách thông thường, với những kết quả tác động và những
chỉ số xác định trước, để bảo vệ vùng đầm lầy trong câu chuyện
này. Cơ hội thành công có lẽ là không nhiều khi bắt đầu với nhiều
yếu tố và nhiều bên tham gia không thể đoán trước.
Mẫu chuyện 3:Thích nghi và sinh tồn trong một thế giới thay đổi

‘

… lắng nghe thấu
đáo, quan sát kỹ lưỡng
và nhận ra ý nghĩa
…

’
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Trong cuốn sách mang tên Getting to maybe xuất bản năm 2006,
Westerley, Zimmerman và Patton kể chuyện về Afaris, một bộ lạc du
mục ở Ethiopia, những người xem việc chia sẻ ‘dagu’ là một trách nhiệm
hết sức cao cả. Dagu, nếu dịch sang tiếng Anh, có nghĩa là ‘thông tin’.
Nhưng thực ra ý nghĩa của nó còn nhiều hơn thế. Khi các gia đình Afari
gặp nhau lúc họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác với đàn gia súc của
mình, họ ngồi xuống nói chuyện và lắng nghe, thường là nhiều giờ liền,
để chia sẻ dagu. Người Afaris có một câu ngạn ngữ: “Dagu là cuộc
sống”. Trong quá trình chia sẻ dagu, họ chia sẻ những gì họ đã nhìn
thấy và nghe thấy về môi trường, về các vấn đề sức khỏe liên quan đến
con người và gia súc, về những tình trạng căng thẳng về chính trị, và về
những mối quan hệ mới. Như vậy, trong quá trình chia sẻ dagu, họ cung
cấp các dữ kiện và đồng thời diễn giải các dữ kiện đó theo cách nghĩ
của họ. Họ cùng nhau nắm bắt ý nghĩa của những gì đang diễn ra xung
quanh. “Dagu là cuộc sống” cho thấy rằng dagu không những có ý nghĩa
nhiều hơn là chia sẻ các dữ kiện, mà còn liên quan đến việc lắng nghe
thấu đáo, quan sát kỹ lưỡng và nhận ra ý nghĩa. Dagu chính là điều cốt
lõi giúp người Afaris có khả năng thích nghi và sinh tồn trong một thế
giới luôn thay đổi.
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Mẫu chuyện 4: Học từ kiến thức địa phương
Đó là vào đầu năm 2009 ở Zimbabwe, khi đó bệnh dịch tả đang bùng phát dữ dội. Vào một buổi sáng đầy nắng ở một trong những
ngoại ô đầy canh xanh của Harare, các giảng viên từ các trường đại học sư phạm và một số cán bộ thuộc các tổ chức phi chính phủ
nhóm họp để vạch ra những bước đầu tiên trong việc xây dựng một chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về bệnh dịch tả dành
cho giáo viên. Mọi người đều lo lắng vì nhiều người có bà con đang sống trong những khu vực đang bị dịch tả hoành hành.
Người hướng dẫn hội thảo bắt đầu bằng cách mời những người tham gia chia sẻ các câu chuyện về trải nghiệm của họ với
bệnh dịch tả. Tôi rất ấn tượng với hai điều mà người hướng dẫn đã làm.
Thứ nhất, ông ấy đánh giá cao mỗi người kể chuyện. Ông tán thưởng về cái hay và về tầm quan trọng của những câu chuyện
mà họ kể ra. Ông khuyến khích mọi người chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể của mình một cách thật thoải mái. Có một số câu
chuyện rất giàu cảm xúc và mang tính riêng tư. Nhưng không sao cả, bởi vì mọi người đều cảm thấy an toàn và được tôn trọng.
Thứ hai, khi mọi người đang kể chuyện, người hướng dẫn ghi lại những ý chính theo tiêu đề lên trên bảng. Và nhờ đó, một
bức tranh có cấu trúc rõ ràng về bệnh dịch tả đã xuất hiện. Chúng tôi có thể thấy những chủ điểm khác nhau, chẳng hạn như
các nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránh, các biện pháp phòng chống thông thường, những điều nên làm nếu bị nhiễm
bệnh. Trước mắt tôi là cả câu chuyện về nâng cao quyền và vị thế, một câu chuyện về những người cùng nhau xây dựng nên
giải pháp trên cơ sở những kinh nghiệm thực tế và đặc điểm văn hóa của họ. Chúng tôi đều cảm thấy thật tuyệt! Chúng tôi đã
sẵn sàng và tự tin để đối phó với dịch tả.

Sợi chỉ xuyên suốt cả bốn câu chuyện kể trên là ở chỗ sự học tập
không nhất thiết phải đến từ sách vở, các chuyên gia hay diễn ra
trong lớp học. Nó có thể diễn ra từ kinh nghiệm sống đời thườngvới
tầm nhìn được chia sẻ - ví dụ như sự bảo tồn một vùng đầm lầy, sự
sinh tồn của bộ lạc thông qua chia sẻ dagu, hay sự quyết tâm đẩy lùi
dịch tả. Mỗi câu chuyện là một ví dụ về sự học tập đồng đẳng, trong
đó những người bình thường học hỏi từ, và học hỏi với, những người
bình thường. Kinh nghiệm của nhiều người khác nhau được chia sẻ,
từ đó dẫn đến những cách tư duy mới, những hành động mới. Những
câu chuyện cho ta thấy rằng sự phát triển, hay sự thay đổi xã hội,
được định hướng bởi nghị lực của những người quan tâm một cách
chân tình về những gì thân yêu đối với họ. Đó là một quá trình hết
sức phức tạp. Quá trình đó không có những kế hoạch tổng thể. Quá
trình đó mang đặc tính của sự học tập đồng đẳng. Đây là một số
trong những yếu tố cấu thành nên sự học tập để thay đổi xã hội.

‘Mỗi bối cảnh dòi hỏi một cách tiếp cận riêng;
bắt đầu làm việc với những gì người ta đã
biết;hiểu cách họ nhận thức về tình thế của
họ; không áp đặt giải pháp; làm việc bằng
phương pháp và công cụ mà họ thích; chấp
nhận mắc lỗi; huy động mọi người tham gia
càng nhiều càng tốt.’

Là những người hướng dẫn - dù là lãnh đạo, người thực hành
hay nhà tài trợ - làm thế nào chúng ta có thể khởi xướng hoặc hỗ trợ
những hướng tiếp cận đặt mang tính học tập nhiều hơn để giúp
chúng ta có thể làm việc tốt hơn nhằm thay đổi xã hội?

Wendy Quarry and Ricardo Ramirez

Những câu hỏi
cần suy nghẫm
• Bạn nhận thấy bốn câu chuyện kể trên
có những điểm chung nào?
• Những câu chuyện này liên quan đến
việc học tập trong công việc của bạn
như thế nào?

Học tập đồng đẳng là học tập từ kinh nghiệm
của người khác chứ không chỉ là từ kinh
nghiệm của bản thân. Chẳng hạn như học
bằng quan sát người khác làm, những hoạt
động giao lưu cộng đồng hay nhóm nông dân
cùng nhau học tập – đây đều là những hình
thức học tập nhanh và có tính thực tiễn. Học
tập đồng đẳng cũng có thể tăng cường sự
đoàn kết trong cộng đồng. Kể chuyện là một
phương pháp học tập đồng đẳng rất hiệu quả.

Chương 5: Biến học tập thành sự thay đổi: lựa chọn phương thức lập kế hoạch, giám sát và đánh giá
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Tại sao chúng ta cần Lập kế hoạch, Giám sát, Đánh giá
và Báo cáo?
Việc lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và báo cáo giúp chúng ta quản lý, cải thiện, suy tính lại và chịu trách nhiệm
với những gì chúng ta làm. Chúng ta hãy cùng xem xét kĩ hơn về những mảng này:

Quản lý công việc
Thông qua các chu trình lập kế hoạch, giám sát và tiếp tục
lập kế hoạch, chúng ta có thể theo dõi sát sao những gì
chúng ta làm và đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Điều
này cũng giống như việc lái tàu với một tay đặt trên bánh
lái, một mắt nhìn vào la bàn và một mắt nhìn ra đường
chân trời để luôn kiểm tra và điều chỉnh đúng hướng đi.

Cải thiện công việc
Thông qua quá trình giám sát và đánh giá, chúng ta có thể
nhìn nhận lại những gì chúng ta đã trải qua, học tập từ
những sai lầm mắc phải, phát huy những thành công, đào
sâu hiểu biết về công việc và không ngừng mở mang, củng
cố và phát huy.

Suy tính lại công việc

Có trách nhiệm (và báo cáo) về công việc

Nhờ có sự đánh giá tốt, dù là ngắn hạn hay dài hạn, chúng ta
có thể suy tính lại những việc chúng ta làm vì bối cảnh
và
hange,
nhu cầu thay đổi, và vì chúng ta thay đổi. Bối cảnh ngày càng
dễ đổi thay, điều đó đòi hỏi chúng ta hầu như phải luôn luôn
suy tính lại.

Chúng ta không làm việc một mình. Nếu chúng ta đang
hướng dẫn hay hỗ trợ người dân, chúng ta cần có trách
nhiệm về vai trò của chúng ta để đảm bảo rằng chúng ta
không làm gì sai trái. Cách tốt nhất là hãy cho và
nhận phản hồi một cách chân thành. Nếu chúng
ta nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ người khác,
chúng ta cần phải có trách nhiệm, không chỉ với
nhà tài trợ mà còn đối với cộng đồng hưởng
lợi từ sự đóng góp của những nhà tài trợ đó.

Quản lý dựa vào kết quả che dấu
kết quả như thế nào

Hậu quả không tính trước của sự quản lý dựa vào
kết quả là ở chỗ người ta sẽ lờ đi những thất bại và thổi
phồng những thành công của mình vì họ cố tìm cách
bảo vệ nguồn kinh phí hỗ trợ. Trớ trêu thay, điều này lại
che dấu những kết quả mà nhà tài trợ muốn thấy. Đây
là sai lầm lớn nhất của họ.

Thật dễ hiểu, các nhà tài trợ luôn muốn thấy chứng
cứ kết quả công việc. Nhưng tập trung vào những
kết quả được viết trong báo cáo chẳng khác gì việc
tìm hiểu về đời sống của những con bướm bằng
cách nghiên cứu xác các loài bướm được ghim
trên bảng. Trên thực tế, các nhà tài trợ có thể nhận
được kết quả nếu họ yêu cầu một loại chứng cứ
khác. Họ nên quan tâm hơn về việc ‘những con
bướm’ thực sự sống như thế nào: nói thẳng ra là
về những câu chuyện đã thực sự xảy ra. Họ nên
quan tâm đến việc nhìn nhận lại, rút ra bài học và
làm thế nào để chuyển hóa những bài học thành
sự cải thiện công việc. Nếu khuyến khích học tập,
kết quả sẽ dễ đạt được và dễ nhìn thấy hơn.

Thách thức đối với nhà tài trợ là phải giúp các
đối tác của mình chú trọng xây dựng các hệ thống
LKH, GS & ĐG và xây dựng văn hóa tổ chức
khuyến khích học tập, chứ không phải chú trọng
đến kết quả hay tác động.

‘Mức độ giải trình cao nhất không phải là việc bạn đã
làm những gì bạn nói, mà là việc bạn ngày càng phục vụ
tốt hơn cho mục đích cao cả của những việc bạn đã nói là
sẽ làm.’
Terry Smutylo
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Từ GS & ĐG đến LKH, GS & ĐG
- tầm quan trọng của chữ ‘Lập kế hoạch’
Tôi được yêu cầu xây dựng một hệ thống giám sát và đánh giá (GS&ĐG)
cho một chương trình quốc gia. Tôi rất có ấn tượng với chương trình
này – trợ giúp các trường học cộng đồng và hỗ trợ phát triển chuyên
môn thường xuyên cho giáo viên. Nhưng tôi không rõ những đóng góp
của tôi liệu có hữu ích hay không bởi vì tôi không tự thấy mình là một
chuyên gia về GS&ĐG. Tôi đã chuẩn bị những câu hỏi sau để thảo luận
với các đồngh nghiệp trong 2 ngày đầu tiên của một hội thảo kéo dài
trong 3 ngày:
1. Hệ thống GS&ĐG sẽ được thực hiện trực tiếp với những đối
tác nào?
2. Chương trình muốn thấy những thay đổi gì trong công việc và
trong mối quan hệ giữa những đối tác này?
3. Chương trình sẽ sử dụng những hoạt động nào để hỗ trợ các
đối tác trực tiếp?
Các đồng nghiệp của tôi hơi ngạc nhiên khi thấy sự giản đơn của
chương trình hội thảo. Nhưng khi chúng tôi thảo luận câu hỏi đầu tiên,
mọi người nhanh chóng nhận ra rằng không dễ để trả lời chút nào.
Một vào người ngạc nhiên khi nhận ra rằng chương trình không thể
làm việc trực tiếp với các nhóm đối tượng đích như giáo viên và học
sinh. Chương trình chỉ có thể hỗ trợ các đối tác trực tiếp, chẳng hạn
như các ủy ban phát triển chuyên môn thường xuyên trong các
trường cao đẳng sư phạm hay các hội phụ huynh học sinh. Chúng tôi
cũng trao đổi về tầm nhìn của mình, về những câu hỏi ‘tại sao’, và đến
cuối ngày hội thảo đầu tiên, chúng tôi đã xác định được các đối tác
trực tiếp trên một tờ giấy rôky.
“Vậy thì khi nào chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về hệ thống GS&ĐG?”,
lúc đó, một người hỏi.
“Chúng ta đã bắt đầu rồi đấy thôi”, tôi trả lời, “Chúng ta đã thảo luận về
việc LKH trong LKH,GS&ĐG. LKH chính là sự khác biệt”.
“Lập kế hoạch chính là sự khác biệt ư?”, người ấy thắc mắc.
“Đúng vậy”, tôi trả lời, “Lập kế hoạch logic can thiệp, hay lý luận về sự
thay đổi, trong đó chúng ta đã làm rõ trách nhiệm và mong đợi của
nhóm hỗ trợ chương trình và các đối tác địa phương mà chúng ta sẽ
trực tiếp làm việc cùng. Chúng ta phải đưa mọi người trở lại với trọng
tâm của việc lập kế hoạch. Điều đó tạo cơ sở cho kế hoạch GS&ĐG
mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng vào ngày mai”.

‘

Chúng ta phải đưa mọi
người trở lại với trọng tâm
của việc lập kế hoạch.
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“Hãy hình dung một tấm bản đồ … được vẽ
từ trí nhớ của bạn chứ không phải trên giấy
vẽ bản đồ khổ rộng. Tấm bản đồ được làm
bằng những địa điểm đan nối với nhau bằng
những mạch hành trình mang tính đột phá.
Nó chứa đựng tất cả những điều bạn đã học
hỏi và cho thấy bạn học hỏi những điều đó ở
đâu… Hãy nghĩ về tấm bản đồ này như là
một thứ sống động, không phải là một biểu
đồ, mà là một chuỗi những câu chuyện đúc
kết từ trải nghiệm. Nó nói cho bạn biết bạn ở
đâu, cùng ai, còn những lúc bạn bị căng
thẳng lo âu hoặc mất phương hướng, nó đem
lại cho bạn sự chịu đựng bạn cần có để tiếp
tục tiến lên. Tất cả chúng ta đều mang những
tấm bản đồ như thế bên trong chúng ta như là
giống hữu tình, và chúng ta phụ thuộc vào
chúng mà không cần cân nhắc … Và đó là
một phần của sự từng trải, để nghĩ về khía
cạnh sinh thái này trong nhân dạng chúng
ta.”’
John Tallmadge, Meeting the Tree of Life. 1997: IX

Xây dựng lý luận về sự thay
đổi
Tư tưởng nào ẩn chứa đằng sau việc lập kế hoạch của bạn?
Bạn hiểu sự thay đổi xã hội diễn ra như thế nào? Những tiến trình nào
khiến người ta phải suy nghĩ, cảm thấy hay hành xử một cách khác
nhau, trong những tình huống khác nhau? Công việc thực sự của bạn
là gì?
Mọi kế hoạch đều có lý luận hay ý tưởng về sự thay đổi ẩn chứa
phía sau, nhưng rất ít người dành thời gian để khám phá hay để hiểu
điều này. Nhiều người làm việc bằng trực giác, bằng sự quyết tâm.
Đôi khi điều này rất tốt. Nhưng đôi khi chúng ta áp dụng thành công
những phương pháp làm việc (ưa thích) ở một nơi nhưng lại không
thành công ở nơi khác, và chúng ta không hiểu nổi tại sao lại như
vậy.
Nếu chúng ta xây dựng lý luận về sự thay đổi hay về logic can thiệp
của chúng ta, chúng ta sẽ trở nên ít phụ thuộc hơn vào các kế hoạch
chi tiết và chúng ta có nhiều khả năng hơn trong việc hành động với
thực tại như là những người lãnh đạo và những người thực hành có óc
tư duy.
Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều này? Có một cách là
hãy yêu cầu các thành viên trong nhóm của bạn chia sẻ ý kiến về
những mong đợi, vai trò và trách nhiệm của họ. Điều này sẽ giúp
mọi người thấy rằng họ đã và đang nỗ lực vì cái gì, những thay đổi
nào có thể xảy ra, đồng thời những khả năng và ý tưởng về sự thay
đổi cũng sẽ hình thành. Điều quan trọng là đây phải là một quá trình
chia sẻ, trong đó không ai nhào nặn nên những kế hoạch hấp dẫn
để có thể dễ dàng tạo ra sự thay đổi!

Bản đồ ở đâu?
Một ngày nọ, một người bạn hỏi tôi liệu tôi có muốn học cách lập một
‘bản đồ về sự thay đổi’ không. Tôi ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt bối
rối. Bạn tôi mỉm cười. “Một bản đồ về lập kế hoạch, giám sát và đánh
giá”, cậu ta nói tiếp và cưới toét miệng. Vài năm sau, tôi vẫn đang trên
một hành trình học tập và đã khắc cốt ghi tâm câu nói của Marcel
Proust: “Hành trình khám phá thực sự chỉ diễn ra khi bạn có những
cách nhìn mới chứ không phải khi bạn nhìn thấy những cảnh tượng
mới”.
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Lập bản đồ tiến trình thay đổi –
phương pháp lấy con người làm trung tâm
Câu chuyện sau đây dành cho những người muốn có những phương pháp
khác thay thế cho phương pháp đo đếm các chỉ số theo khung logic:

Sử dụng các bản đồ về sự thay đổi để giám sát
Đã đến lúc phải nhìn nhận lại tiến độ chương trình và học hỏi lẫn
nhau về những gì chúng tôi đã làm. Trong hội thảo, người hướng
dẫn yêu cầu chúng tôi chia nhóm và thảo luận về những thay đổi về
hành vi của chúng tôi trong năm vừa qua. Chúng tôi được yêu cầu
thảo luận trong 30 phút. Ấy vậy mà chúng tôi đã thảo luận đến hơn 2
tiếng đồng hồ.

‘

“Chúng ta có một ban phát triển nhân lực hoạt động tốt!”.
một giảng viên phát biểu, “Tôi giữ biên bản các cuộc họp hàng
tháng. Các anh chị có nhớ rằng có lần chúng ta đã dành trọn cả
một ngày tập huấn để trao đổi về cách đánh giá sinh viên?”
“Nhưng chúng ta đã không hề làm gì liên quan đến các vấn đề
nhạy cảm mà chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ làm”, một người khác
lên tiếng.

… chúng ta trở nên ít phụ thuộc hơn
vào các kế hoạch chi tiết và chúng ta
có nhiều khả năng hơn trong việc hành
động với thực tại như là những người
lãnh đạo và những người thực hành có
óc tư duy.

’

Lập bản đồ về sự thay đổi

“Chúng ta có một ước mơ! Đó là ước mơ về các trường đại học trở
thành những nơi mà cán bộ giáo viên và sinh viên đều cảm thấy an toàn
và được tôn trọng. Tôi còn nhớ có lần chúng ta tổ chức hoạt động ‘Dòng
sông cuộc đời’ để khám phá những thời khắc quan trọng trong cuộc
sống khiến chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc hoặc rất buồn bã. Từ hoạt
động này, chúng ta đã thấy rằng giải pháp để biến các trường học của
chúng ta trở thành nơi tốt đẹp hơn đến từ chính bản thân chúng ta –
bằng cách thay đổi hành vi của chúng ta đối với các đồng nghiệp và sinh
viên, chứ không phải chờ đợi sự thay đổi nào đó trong hệ thống giáo
dục.
Một số người gọi cái này là lập kế hoạch chiến lược - chúng
tôi gọi nó là lập một bản đồ. Chúng tôi lập bản đồ về những
thay đổi trong hành động và trong các mối quan hệ với
những người khác mà chúng tôi thấy cần thiết. Những thay
đổi đầu tiên có thể là những bước nhỏ, chẳng hạn như việc
các giảng viên đại học tham dự các cuộc họp đánh giá lại
giáo trình đào tạo. Những bước đầu tiên này chính là
nền tảng để tạo ra những thay đổi lớn lao hơn, ví dụ
như điều chỉnh phương pháp giảng bài nhằm đáp ứng
các nhu cầu học tập khác nhau của sinh viên. Như vậy,
tìm cách thay đổi hành vi của các giảng viên đại học là
nền tảng cho hệ thống giám sát của chúng tôi”.
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Lập bản đồ về sự thay đổi ... (tt)
Người hướng dẫn hội thảo giải thích rằng việc có một ban phát triển nhân lực hoạt động tốt sẽ tạo nền tảng để có bước tiến tiếp
theo. Lúc này, chúng tôi có thể tìm cách củng cố năng lực cho đội ngũ giảng viên để giải quyết các vần đề mang tính nhạy cảm.
“Tại sao chúng ta không mời các giáo viên từ trường trẻ em khiếm thị tham gia hội thảo cùng các giảng viên của chúng ta?”.
“Chúng ta có thể yêu cầu nhóm hỗ trợ chương trình đến giúp chúng ta tổ chức một hội thảo để phân tích các nhu cầu học tập
khác nhau trong môi trường học đường”.
Những ý tưởng mới được liệt kê trên bản đồ về sự thay đổi. Những ý tưởng này sẽ được chúng tôi nhìn nhận lại trong cuộc
họp tiếp theo.

Trong một dự án về quản lý mâu thuẫn ở Zimbabwe, các
nhóm phụ nữ đã xác định những cột mốc sau để lập bản
đồ tiến trình thay đổi của họ:

Bản đồ về một ‘tiến trình thay đổi’

Trở thành chuyên gia về
LKH, GS&ĐG là việc
expertkhó
yours
elf…
không
lắm…

Câu chuyện nói trên về sự thay đổi trong một trường đại học đã minh
họa 2 nguyên tắc quan trọng đối với việc học tập trong quá trình thay
đổi xã hội:
• Đó là một quá trình lâu dài, trong đó các bên liên quan vốn đã
hành động khác nhau từ trước.
• Người ta chịu trách nhiệm đối với tiến trình thay đổi của họ.
Bạn có để ý rằng không hề có một chuyên gia về GS&ĐG nào trong
câu chuyện này? Có phải chúng ta thường xây dựng các hệ thống
LKH, GS&ĐG mà chỉ có các chuyên gia về GS&ĐG mới có thể hiểu
được? Nhưng việc học tập thực sự chỉ diễn ra giữa những người
tham gia hành động để hướng đến sự thay đổi mà họ mong muốn.
Trở thành chuyên gia về LKH, GS&ĐG là việc không khó lắm, giống
như những người trong câu chuyện kể trên.

72

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

Các phương pháp LKH, GS&ĐG
lấy con người làm trung tâm
Lập bản đồ kết quả tác động
Lập bản đồ kết quả tác động khuyến khích bạn xây dựng các điểm
mốc tiến trình để xác định rõ sự thay đổi trong hành vi của các đối tác
mà tổ chức bạn hợp tác trực tiếp trong một chương trình hay dự án.
Như chúng ta đã thấy trong phần trước về ‘lập bản đồ sự thay đổi’,
các điểm mốc tiến trình không thể hiện các mục tiêu, mà thể hiện các
điểm tham chiếu để giúp giám sát và nhìn nhận lại tiến trình. Các
điểm mốc được các tổ chức đối tác xây dựng nên như là một khuôn
khổ phục vụ cho việc đối thoại và học tập. Chúng hơi giống những
điểm nghỉ chân trong một hành trình dài, những nơi để nhìn nhận lại
và đánh giá tiến trình. Những điểm mốc sau đây đã được xác định bởi
những người làm công tác quản lý đại học tham gia một dự án giáo
dục môi trường ở Zimbabwe:

“Trọng tâm của Lập bản đồ kết quả tác
động là về con người và tổ chức. Gốc rễ của
phương pháp luận này là sự chuyển đổi từ việc
đánh giá các sản phẩm của một chương trình,
dự án (ví dụ sự phù hợp về chính sách, xóa
nghèo đói, giảm mâu thuẫn) sang việc chú
trọng vào những thay đổi về hành vi, các mối
quan hệ, hành động và/hoặc các hoạt động
của con người và tổ chức mà chương trình, dự
án trực tiếp làm việc cùng.”
Barefoot Guide I, trang 155, 2009.

• Cung cấp phòng làm việc và trang thiết bị cho các điều phối viên
giáo dục môi trường.
• Cho phép các giảng viên tham gia vào các hoạt động
giáo dục môi trường.
• Giảm khối lượng công việc dạy học cho các điều phối
viên ở các trường đại học.
• Tham dự các hoạt động về giáo dục môi trường.
• Hỗ trợ việc triển khai và thực hiện các chính sách về giáo dục
môi trường dựa vào trường đại học.
• Cung cấp phương tiện đi lại, kinh phí và các nguồn lực
khác cho các hoạt động giáo dục môi trường.
• Đưa giáo dục môi trường vào nội dung các cuộc họp của
nhân viên.
• Đưa giáo dục môi trường vào kế hoạch chiến lược của
trường đại học.
• Bổ nhiệm các điều phối viên giáo dục môi trường làm việc đầy đủ
thời gian.
Các điểm mốc tiến trình khác với các chỉ số ở một số điểm
sau đây:
• Các điểm mốc không mô tả tình trạng thay đổi (ví dụ như mức thu
nhập được tăng lên) mà mô tả những thay đổi về hành vi hoặc mối
quan hệ của những cá thể hoặc nhóm mà một chương trình/dự án
trực tiếp hỗ trợ.
• Các điểm mốc mô tả tiến trình thay đổi từng bước một.
• Khi được tập hợp lại với nhau, các điểm mốc giúp minh họa sự phức
tạp của quá trình thay đổi.
• Các điểm mốc có thể được điều chỉnh trong quá trình thực
hiện dự án (điều chỉnh giữa kỳ).
• Các điểm mốc không phải là bảng kiểm những việc đã hoàn
thành hay các mục tiêu đã đạt được.
• Các điểm mốc mang lại cơ sở để đối thoại về tiến trình.
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‘

Sự học tập diễn ra chủ yếu
trong quá trình thảo luận về
các câu chuyện .

’

Những câu chuyện về ‘sự thay
đổi có ý nghĩa nhất’ – học tập từ
đối tượng hưởng lợi
“Vậy làm thế nào chúng ta biết những thay đổi đối với các tổ chức đối
tác trực tiếp của chúng ta sẽ góp phần tạo ra một số thay đổi tích cực
cho sinh viên và giảng viên?”. Chúng tôi đã nhiều lần đặt ra câu hỏi này
trong dự án hợp tác với trường đại học sư phạm ở Zimbabwe. Đôi khi
chúng tôi nghe vài người phản ứng một cách chống chế:
“Chúng ta không có bất cứ mối liên hệ nào với các đối tượng
hưởng lợi của tổ chức đối tác, vì vậy chúng ta không thể nào giám
sát hoạt động ở cấp độ đó”.
“Họ ở ngoài tầm can thiệp của chúng ta”.
“Chúng ta không có biện pháp giám sát ở cấp độ đó”.
Sau khi một thành viên trong nhóm thực hiện dự án tham gia
một hội thảo về ‘sự thay đổi có ý nghĩa nhất’, chúng tôi đã phân
công một sinh viên đi thu thập các câu chuyện. Đây là những
câu chuyện từ sinh viên hoặc giảng viên nói về việc họ cảm thấy
chương trình dự án đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế
nào. Chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập được
những câu chuyện hữu ích, nhưng chúng tôi cải thiện việc này một
cách từ từ. Những câu chuyện về những thay đổi có ý nghĩa nhất
được thu thập trong một cuộc họp nhằm nhìn nhận lại tiến trình thực
hiện dự án. Chúng tôi giải thích rõ với người kể chuyện và với tổ
chức tài trợ về việc tại sao nên thu thập các câu chuyện. Sự học tập
diễn ra chủ yếu là trong việc thảo luận về quá trình thu thập các câu
chuyện. Ví dụ, chúng tôi đã học hỏi về sự giúp đỡ cần thiết của các
nhóm hỗ trợ dựa vào trường đại học để đảm bảo chế độ ăn uống
cân bằng và hỗ trợ liệu pháp tâm lý cho những sinh viên và giảng
viên bị nhiễm HIV.

Những câu hỏi
cần suy ngẫm
• Tại sao việc thực hiện giám sát đối với
các nhóm đối tượng hưởng lợi là điều
quan trọng đối với các chương trình, dự
án?
• Trong tổ chức của bạn, bạn học hỏi về
những thay đổi đối với đối tượng hưởng
lợi như thế nào?
• Bạn có những câu hỏi gì sau khi đọc câu
chuyện này?
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Một số người cảm thấy rằng những câu chuyện về ‘sự thay đổi có ý
nghĩa nhất’ chỉ nêu bật những điểm tích cực mà thôi. Một số người
cũng băn khoăn về việc làm thế nào có thể phân tích số lượng lớn
những câu chuyện thu thập được. Câu trả lời nằm ở chỗ người ta học
tập như thế nào khi họ thảo luận về các câu chuyện. Câu chuyện về
trường đại học sư phạm kể trên chứng tỏ việc học tập đã giúp mọi
người thấy được sự cần thiết của hệ thống hỗ trợ dựa vào trường đại
học. Điều này không hề đề cao đến sự thành công của chương trình,
mà nó cho thấy chương trình đã ít chú ý đến những hệ thống hỗ trợ
như vậy, đồng thời chương trình sẽ chú trọng nhiều hơn đến những hệ
thống đó trong các kế hoạch dự án tiếp theo. Câu chuyện cũng minh
họa rằng không nhất thiết phải luôn phân tích thật nhiều dữ liệu. Học
tập và thay đổi có thể được khởi đầu chỉ bằng một câu chuyện có sức
ảnh hưởng mạnh!

“Học tập và thay đổi có thể được khởi đầu chỉ bằng
một câu chuyện có sức ảnh hưởng mạnh”
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Thực ra, ai là người học?
Trong một cuộc họp cuối năm để nhìn nhận lại quá trình thực hiện
chương trình, vấn đề giám sát và đánh giá được nhắc tới. Người điều
phối viên chương trình nhẹ nhàng giải thích: “Chúng ta có các chỉ số
cụ thể cho phép chúng ta theo dõi sát sao tiến trình thực hiện. Những
người bạn của chúng ta ở phía đơn vị tài trợ điền vào mẫu giám sát 3
tháng một lần và gửi các báo cáo giám sát đó cho văn phòng chính
của họ. Hiệu trưởng các trường đại học cũng nhận được bản sao báo
cáo. Chúng ta có bản sao tất cả các báo cáo giám sát trong hệ thống
lưu trữ ở các trường đại học đối tác chương trình. Các anh chị có thể
đến xem thoải mái”.
“Như vậy, điều đó có nghĩa là chỉ có các nhà tài trợ học hỏi từ hệ
thống giám sát thôi ư?”, một người thắc mắc. Người điều phối viên đề
nghị tôi trả lời câu hỏi này.
Tôi ngồi yên, không biết phải nói gì và chợt nhận ra rằng rõ ràng cả
nhóm tham gia cuộc họp đều khó đưa ra câu trả lời. Chúng tôi đã hiểu
rằng hệ thống giám sát của chúng tôi thực ra không phải là một hệ
thống học tập mà chỉ là một cơ chế báo cáo hành chính.
“Nào, chúng ta hãy tiếp tục nào!”, một người nói to, “Cứ để họ làm
báo cáo vì điều đó sẽ khiến họ vui. Chúng ta hãy tiếp tục với hội thảo
của chúng ta và hãy lập kế hoạch cho năm sau”.

Thử thách nguyện vọng học tập
Một thách thức của chương trình ở các trường đại học ở Zimbabwe là
việc lôi kéo sự tham gia của các tổ chức đối tác. Trước đây, các tổ
chức phi chính phủ lớn có thói quen ‘khuyến khích’ người ta tham gia
bằng cách trả thù lao đáng kể cho họ.
Trước vấn đề này, nhóm dự án Action Aid quyết định nhìn nhận lại về
các giả định về việc tại sao người ta nên được khuyến khích tham gia.
Nhóm quyết định sẽ không chi trả bất cứ khoản thù lao nào. Chương
trình chỉ làm việc với những người có mối quan tâm thực sự. Đây là một
quyết định có tính rủi ro trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang diễn ra
ở Zimbabwe, nhưng quyết định này lại phù hợp với tầm nhìn của
chương trình. Thực ra, việc nhìn nhận lại vấn đề đã thổi một luồng gió
mới vào chương trình. Ban đầu quả là hơi khó khăn, nhưng quá trình
giám sát đã cho thấy rằng cách tiếp cận này, từng bước một, đã lôi kéo
một nhóm lớn các sinh viên và giảng viên tham gia tích cực. Họ có sự
quan tâm thật sự đối với các hoạt động của chương trình, chẳng hạn
như các hội thảo, tập huấn về kỹ năng sống. Các ý kiến phản hồi được
chia sẻ với những người làm công tác quản lý và giới chức trách địa
phương, nhờ đó chúng tôi đã huy động thêm sự hỗ trợ và lôi kéo họ
tham gia đóng góp các nguồn lực nhiều hơn cho chương trình.

“Vậy có nghĩa
là chỉ có các
nhà tài trợ mới
học tập từ hệ
thống giám sát
thôi ư?”’
.
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Tìm thấy nhịp điệu và không gian để chia sẻ những bài học
Chúng ta cần tìm thấy ‘nhịp điệu’ tốt để học tập, để đảm bảo rằng chúng ta luôn có một không gian an toàn và đáng tin
cậy, trong đó mọi người có thể mong đợi có sự hỗ trợ, có sự thoải mái và cả niềm cảm hứng, ví như những ý kiến chia
sẻ dưới đây:

“Vào các buổi sáng thứ Hai hàng tuần, tất cả các thành viên của
nhóm hỗ trợ chương trình nhóm họp ở Văn phòng trụ sở ở Harare để
nhìn nhận lại tuần làm việc trước đó và trao đổi về kế hoạch làm việc
của tuần tiếp theo. Ngoài việc nêu bật những hoạt động chính đã diễn
ra, mỗi thành viên của nhóm cũng được khuyến khích chia sẻ những
bài học mà họ nghĩ là quan trọng đối với chương trình. Thông lệ này
đã khiến các thành viên của nhóm ngày càng trở nên tích cực trong
việc chia sẻ các ý kiến mang tính xây dựng”.
“Bằng cách này hay cách khác, cuộc họp nhìn nhận lại công việc
hàng tuần giúp chúng tôi động não hơn, kích thích chúng tôi nhìn thấy
những gì diễn ra ngoài mong đợi, đúc kết ra những bài học và lưu trữ
chúng, nhờ đó chúng tôi có thể chia sẻ nhiều bài học với các đồng
nghiệp trong những cuộc họp tuần.”
“Những bài học quan trọng được ghi chép lại trong cuộc họp của
chúng tôi. Những bài học này sau đó được sử dụng để thảo luận
trong các cuộc họp của nhóm quản lý và phục vụ cho các hoạt động
giám sát.”
“Chúng tôi dành hẳn 3 ngày mỗi tháng để thảo luận về phương thức
hoạt động của dự án. Một nửa số thời gian này được dành cho mỗi
người báo cáo phản hồi mang tính xây dựng. Đó là thời điểm mà mỗi
người có thể thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm để thôi thúc người khác
học hỏi, đồng thời cũng nhận được những ý kiến đóng góp và lời
khuyên của họ. Các nghiên cứu trường hợp và thảo luận về mặt chiến
lược cũng thường xuyên diễn ra. Chúng tôi cũng dành một phần thời
gian để giao lưu và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, điều cần thiết đối
với văn hóa học tập của chúng tôi.”

Lập kế hoạch, Giám sát
và đánh giá –
một thách thức thực sự
Những câu hỏi
cần suy ngẫm
• Bạn cảm thấy như thế nào về các
phương thức học tập mô tả ở trên?
• Bạn có thể nghĩ đến những cơ hội để
nuôi dưỡng việc học tập và tạo ra
‘nhịp điệu’ học tập trong tổ chức của
bạn hay không?
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Đối với nhiều người, quá trình LKH,GS&ĐG là những hoạt động bổ
trợ chỉ để hỗ trợ cho công việc của chúng ta. Nhưng nếu vậy thì cũng
như nói rằng xương khớp hay sự tuần hoàn máu chỉ những thứ hỗ
trợ cho cơ thể của chúng ta! Nếu chúng ta muốn công việc của
chúng ta luôn sinh động và phù hợp, chúng ta cần có các phương
pháp LKH,GS&ĐG đan chéo, trong đó làm việc và học tập là một
phần của cùng một tiến trình. Chỉ như vậy, LKH,GS&ĐG sẽ không
phải là những quá trình đầy rủi ro và buồn tẻ mà chúng ta phải làm
chỉ để làm hài lòng người khác. Thay vào đó, LKH,GS&ĐG có thể
giúp chúng ta thường xuyên làm mới và kích thích công việc, khiến
công việc của chúng ta luôn luôn sống động trong một thế giới luôn
luôn đổi thay.
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CHƯƠNG 6

Những tặng phẩm khiêm tốn:
công việc và sự học tập của nhà tài trợ
Nhà tài trợ

Người cho một tổ chức tiền
hoặc hiện vật
– Từ điển Cambridge

Người đóng góp cái gì đó, chẳng hạn
như tiền, cho một sự nghiệp hay một quỹ
– Từ điển Free

Chương này thảo luận về những cách thức mà các nhà
tài trợ gây cản trở hoặc ủng hộ việc học tập. Chương
này cũng sẽ trao đổi về việc làm thế nào một tổ chức tài
trợ có thể tự học tập và tạo điều kiện để việc học tập
diễn ra. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trạng thái tâm lý
‘chúng ta và họ’ mà ta thường thấy trong mối quan hệ
giữa nhà tài trợ và bên nhận tài trợ, đồng thời khám phá
những cách thức mà hai bên có thể học hỏi lẫn nhau.
‘Nhà tài trợ’ có vẻ như là một từ mà chúng ta dùng
để mô tả người khác hơn là để mô tả về chúng ta.
Nhưng có rất ít tổ chức chỉ biết tài trợ tiền bạc không
thôi. Hầu hết các tổ chức – dù là một tổ chức phát triển
nằm dưới một chính phủ, một tổ chức đa phương như
Ngân hàng Thế giới, hay một tổ chức tư nhân – đều có
những việc khác để làm. Họ có thể một mình hoặc phối
hợp với các tổ chức khác thực hiện các dự án; xuất
bản các công trình nghiên cứu; vận động thay đổi
chính sách hay liên kết mạng lưới với những tổ chức
tương tự để tạo ra sự thay đổi xã hội. Thế nhưng, nếu
như họ cho tổ chức của tôi tiền bạc, tôi sẽ gọi họ là
‘nhà tài trợ’ và xếp họ cùng nhóm với những tổ chức
khác cũng đang hỗ trợ kinh phí cho tổ chức của tôi,
không cần biết những tổ chức này khác nhau như thế
nào. Còn nếu tổ chức của tôi phân bổ số kinh phí đóng
góp đó cho các tổ chức khác, dù nhiều hay ít, thì trong
mắt của những tổ chức nhận hỗ trợ đó tổ chức của tôi
cũng trở thành một nhà tài trợ.
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Tôi có cảm giác rằng đa số những người đang đọc chương sách
này đều là những nhà tài trợ, dù là với tư cách cá nhân (chẳng hạn,
bạn đang hỗ trợ cho một em nhỏ nào đó hay thường xuyên đóng góp
cho một quỹ nhân đạo), hay với tư cách là thành viên của một tổ
chức chuyên hỗ trợ kinh phí, chuyên môn hoặc trang thiết bị cho
những tổ chức khác. Đa số chúng ta đều làm việc cho những tổ chức
nằm trong một mạng lưới các nhà tài trợ. Có thể chúng ta chịu trách
nhiệm phân bổ kinh phí từ một nguồn ngân sách quốc gia cho các dự
án phát triển hoặc từ một tổ chức tư nhân nào đó. Có thể chúng ta
đang sử dụng nguồn kinh phí do các cá nhân hoặc chính phủ tài trợ
để hỗ trợ cho các tổ chức địa phương. Hoặc cũng có thể chúng ta
đang nhận nguồn hỗ trợ được phân bổ nhỏ giọt từ một số tổ chức
khác nhau trước khi đến với chúng ta.
Mạng lưới các nhà tài trợ có thể hết sức phức tạp. Để đơn giản
hóa, trong chương này chúng tôi muốn đề cập đến các ‘nhà tài trợ cấp
một’, tức là những tổ chức đầu tiên giải ngân các nguồn kinh phí được
hỗ trợ bởi chính phủ, tổ chức quốc tế lớn hoặc khu vực tư nhân.
Những tổ chức phải hỏi xin các nguồn kinh phí này để rồi sau đó tự
giải ngân đến các tổ chức hoặc cộng đồng địa phương là các ‘nhà tài
trợ cấp hai’. Ví dụ, một tổ chức phát triển quốc tế nhận nguồn kinh phí
hỗ trợ từ một cơ quan hợp tác phát triển của chính phủ và giải ngân
nguồn kinh phí đó đến các tổ chức địa phương được gọi là nhà tài trợ
cấp hai, còn bản thân cơ quan hợp tác phát triển của chính phủ thì
được gọi là nhà tài trợ cấp một.

Cắt giảm báo cáo, tăng cường
học tập: một thách thức thực sự
“Theo cách nhìn nhận của các nhân viên dự án, 2 tháng trong
năm (tháng 10 và tháng 11) được dành cho việc đánh giá và báo
cáo về những hoạt động đã diễn ra; 4 tháng tiếp theo (tháng 12 đến
tháng 4) dành cho việc lập kế hoạch kinh phí và kế hoạch hoạt động
… Và tất nhiên 2 tháng cuối cùng của mỗi năm tài khóa (tháng 8 và
tháng 9) được dành cho việc chuẩn bị và ký kết hợp đồng và các
khoản viện trợ … Như vậy, trong mỗi năm tài khóa, ngót ngét 8
tháng đã được dành cho các thủ tục liên quan đến việc báo cáo và
sử dụng kinh phí, điều đó khiến các nhân viên dự án và các chuyên
gia có rất ít thời gian để thiết kế những chương trình, dự án mới và
giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đang diễn ra.”
Ken Schofield, Trưởng Phái đoàn USAID ở Philippines, 4/3/2010
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Andrew Natsios, Giám đốc của USAID trong thời chính quyền George
W Bush, đã đặt ra khái niệm ‘phản quản lý hành chính’ – ý nói những hệ
thống và đơn vị hành chính cồng kềnh và phức tạp có mục đích duy
nhất là đảm bảo sự làm đúng theo lề lối và làm sao để có thể đo đếm
được tiến trình. Vai trò đầu tiên của những hệ thống này không phải là
làm sao để mọi thứ hoạt động tốt, mà là để giảm rủi ro. Chúng không
phải là những hệ thống phục vụ cho việc học tập, cũng không hề phục
vụ cho mục đích phát triển bền vững. Andrew Natsios cho rằng USAID
ngày càng trở nên kém hiệu quả vì những hệ thống này.

“Những chương trình phát triển được
đo đếm chính xác nhất và dễ dàng
nhất là những chương trình ít
mang lại thay đổi nhất, còn những
chương trình mang lại thay đổi
nhiều nhất lại khó đo đếm nhất.”
Andrew Natsios

Tính đo đếm được (hay tính giải trình) không đi đôi với sự hiệu
quả về mặt phát triển. Để chứng minh điều này, Natsios lấy ví dụ về
Sáng kiến của Bush về Phòng chống Sốt rét – một chương trình
chuyển giao dịch vụ tốn kém hàng tỷ đô-la. Chương trình này đã đạt
được điều mình mong muốn, đó là giảm tỷ lệ nhiễm sốt rét. Nhưng
tỷ lệ nhiễm thấp hơn không được duy trì lâu dài vì chương trình đã
bỏ qua việc xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương để họ
có thể duy trì bền vững chương trình về sau. Không có các tổ chức
địa phương, những chương trình kiểu này thường sụp đổ một khi
nguồn tài trợ giảm dần hoặc bị chấm dứt, cho dù chương trình có
thể đạt được các mục tiêu có thể đo đếm được.
Các chương trình về đối thoại và cải cách chính sách, cũng như
hỗ trợ các tổ chức địa phương, nhìn chung thường thành công
hơn về mặt phát triển so với các chương trình cung cấp dịch vụ.
Tuy nhiên, sự thành công của những chương trình này (thường
mang tính định tính) lại không dễ đo đếm trong thời gian ngắn, mà
cũng không thể được khẳng định chắn chắn về mặt dài hạn.
USAID không phải là cơ quan phát triển duy nhất đang ngày càng
bị cản trở bởi khái niệm ‘phản quản lý hành chính’. Sự thực là rất nhiều
các cơ quan phát triển quốc gia và đa phương lớn đều gặp phải vấn đề
này. Những cơ quan này phải đáp ứng những đòi hỏi của chính phủ,
còn chính phủ của họ lại phải đáp ứng yêu cầu của những người đóng
thuế để chứng minh rằng chính phủ đang sử dụng đồng tiền của họ
một cách hiệu quả. Nhưng đa số các cơ quan phát triển lại hỗ trợ kinh
phí cho các tổ chức địa phương và các tổ chức quốc tế khác dưới hình
thức hỗ trợ không hoàn lại. Hệ quả là một hệ thống báo cáo rườm rà
và mất thời gian gây ảnh hưởng đến tận cộng đồng. Điều này ảnh
hưởng như thế nào đến việc học tập?
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Những ảnh hưởng về học tập đối với các tổ chức nhận hỗ trợ
Nhiều tiền, ít thời gian
Một tổ chức nọ chuyên hỗ trợ những người mắc nhiễm
HIV/Aids có 10 nhân viên. Họ có một trung tâm tư vấn,
một cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm và các phòng
khám hoạt động hiệu quả. Tổ chức này muốn mở rộng dự
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viên mới. Một người phụ
trách tài chính dự án,
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giám sát và đánh giá – chuyên
thu thập tất cả các loại thông tin khác nhau mà nhà tài trợ
muốn có.
Việc tăng số lượng người dùng các dịch vụ của dự án đòi
hỏi khối lượng công việc khá nhiều ở các phòng khám, đồng
thời phải phát triển cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị
liên quan. Đây là công việc phát sinh, nhưng buộc phải
được thực hiện với số lượng nhân viên không đổi. Lúc này,
các nhân viên phải dành nhiều thời gian hơn cho việc giải
trình về các khoản chi phí và thu thập thông tin cho các nhà
tài trợ.

80

Trước đây, các nhân viên có thời gian để nói chuyện với người
sử dụng dịch vụ, tìm hiểu về những mối quan tâm và nhu cầu
của họ. Những thông tin đó được chia sẻ trong cuộc họp hàng
tháng, trong đó tất cả các nhân viên cùng nhau trao đổi về các
vấn đề nảy sinh và về việc làm thế nào họ có thể cải thiện các
dịch vụ. Còn giờ đây, trong
impcuộc họp tháng này, từng nhân
viên báo cáo về những việc
t họ đã làm và giải thích rằng
liệu họ có thể đạt được các mục tiêu của nhà tài trợ hay
không, liệu họ có sử dụng kinh phí theo đúng kế hoạch
hay không.
Vị giám đốc của tổ chức này,
người trước đây dành nhiều thời
gian thăm hỏi các nhân viên ở
trung tâm và tham dự các hoạt
động ở các phòng khám chữa
bệnh,
nay hầu như dành cả
t
ngày ngồi trước máy tính để
chỉnh
sửa báo cáo của mọi
a
người và liên lạc với nhà tài trợ.
Ông nhận ra rằng một số dự án
đang hoạt động không tốt, việc
học tập không còn diễn ra và
cần có những thay đổi, nhưng
ông không rõ mình có nên nói
điều này với các nhà tài trợ hay
không. Họ là những nhà tài trợ
mới và ông không muốn tạo ra
ấn tượng không tốt đối với họ.
Những người sử dụng dịch
vụ nhắc đi nhắc lại với các nhân
viên của tổ chức rằng lí do mà
dohọ
tođến trung tâm tư vấn là vì họ
được hỗ trợ tư vấn một cách
create a bad impressio
trực tiếp, rằng họ có cơ hội gặp
The service users havegỡ người khác và được thảo
one reason they use theluận các vấn đề ở cộng đồng.
Nhưng giờ đây, nhìn chung, các nhân viên có rất ít thời
gian để hỗ trợ tư vấn. Không những vậy, sự nhấn mạnh
đến số lượng người được ‘phục vụ’ cũng có nghĩa là họ
chịu áp lực phải giảm thiểu thời gian tiếp xúc với các cá
nhân tìm đến trung tâm để xin được tư vấn.
Trung tâm này đã khởi xướng việc thành lập một số
nhóm tự lực và nhóm tăng thu nhập được đánh giá rất
cao. Thế nhưng, những thông tin này không bao giờ được
báo cáo đến các nhà tài trợ. Tại sao? Bởi vì chúng không
được xem là những chỉ số đo đếm sự thành công theo tiêu
chí của nhà tài trợ.
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Câu chuyện kể trên nghe có vẻ quen quen với bạn hay không
nhỉ? Điều quan trọng là ở chỗ chúng ta chịu trách nhiệm giải
trình về đồng tiền chúng ta sử dụng, và điều quan trọng là chúng
ta đang sử dụng đồng tiền đó để góp phần đem lại sự thay đổi
xã hội. Nhưng văn hóa tuân thủ các nguyên tắc và việc báo cáo
ngắn hạn, chú trọng đến kết quả đồng nghĩa với việc các cơ
quan hợp tác phát triển của chính phủ phải hoạt động dưới
những áp lực. Họ chuyển những đòi hỏi này sang những tổ
chức phát triển lớn, khiến những tổ chức phát triển đó thường
phải chuyển tiếp các đòi hỏi sang các tổ chức địa phương.
Chính vì vậy, các hệ thống hành chính bị áp đặt lên các tổ chức.
Người ta không hề xem xét bối cảnh của địa phương hay làm
thế nào để khuyến khích học tập trong bối cảnh đó. Tổ chức vẫn
học tập, nhưng chỉ học cách làm thế nào để đáp ứng các yêu
cầu của nhà tài trợ chứ không phải làm thế nào để trở nên hiệu
quả hơn trong công việc của mình! Và thời gian để lắng nghe và
nhìn nhận lại đã bị đánh mất.

Ảnh hưởng của các nhà
tài trợ cấp một – luận bàn
những giả định của chúng
ta về các nhà tài trợ
Các tổ chức nhận tài trợ cung cấp nhà tài trợ những thông tin họ
yêu cầu vì sợ không được tiếp tục nhận hỗ trợ trong tương lai. Các
tổ chức này trả lời các câu hỏi của nhà tài trợ chứ không phải
những của hỏi của bản thân họ. Điều này có nghĩa là họ không
tham gia học tập một cách sâu sắc gắn với bối cảnh địa phương
của họ. Mà nếu họ có thể tham gia học tập đi nữa, họ cũng sẽ
không chia sẻ với các nhà tài trợ. Với mục đích cải thiện sự chính
xác và tính hiệu quả, các nhà tài trợ đã, theo DSA/IGS năm 2010,
“tạo ra một thực trạng trong đó việc báo cáo và trách nhiệm giải
trình thực ra lại ít chính xác hơn trong việc phản ánh thực tế ở cộng
đồng và kém hiệu quả hơn trong việc đạt được những mục tiêu cuối
cùng”. Học tập từ chính những thất bại và từ sai lầm của chúng ta
thường là cách học hiệu quả nhất. Tuy nhiên, hệ thống báo cáo,
cũng như mối quan hệ được cho là không bình đẳng giữa nhà tài
trợ và đơn vị nhận tài trợ khiến cho đơn vị nhận tài trợ không sẵn
lòng chia sẻ cách học này.
Tổ chức tài trợ cũng muốn báo cáo những thành công cho các
đơn vị cung cấp tài chính cho mình. Thế nên họ cũng có lí do để
tránh chia sẻ những bài học về các dự án thất bại. Vì vậy, những bài
học quan trọng không được trao đổi với cộng đồng quy mô quốc gia
hay quốc tế.
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… các cơ quan hợp tác phát triển
chịu nhiều áp lực. Họ chuyển những
đòi hỏi này sang các tổ chức phát
triển, khiến các tổ chức đó chuyển
tiếp các đòi hỏi sang các tổ chức địa
phương

.
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‘

“… việc học tập cũng gắn liền
với sự hiểu biết về bối cảnh mà
chúng ta đang làm việc, và các
nhà tài trợ là một phần trong bối
cảnh đó.”

’

Ấy thế nhưng, chính sự học tập làm cho chúng ta trở nên có trách
nhiệm hơn. Bằng cách thể hiện chúng ta thực sự hiểu rõ thực trạng
và tìm cách học hỏi từ nó, chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta cam kết
sử dụng đồng tiền tài trợ một cách có trách nhiệm.
Rất dễ để các tổ chức nhận tài trợ phàn nàn về các nhà tài trợ.
Nhưng việc học tập cũng gắn liền với sự hiểu biết về bối cảnh mà
chúng ta đang làm việc, và các nhà tài trợ là một phần trong bối cảnh
đó. Chúng ta cần thách thức những giả định của chúng ta và hiểu rõ
hơn về các nhà tài trợ để có thể học tập từ họ, học tập với họ và tự
học tập khi bản thân chúng ta cũng là những nhà tài trợ. Chúng ta hãy
cùng xem qua một số giả định về các nhà tài trợ cấp một và làm thế
nào chúng ta có thể làm việc với họ.

Giả định 1: So với bên nhận tài trợ, các nhà tài trợ
có nhiều sức mạnh hơn trong việc tạo ra thay đổi.
Như bất cứ một loại tổ chức nào khác, các nhà tài trợ cũng đối diện với
những rào cản về học tập, đặc biệt là khi họ phải giải quyết những
khoản tài chính lớn và khi họ có những hệ thống lớn, mang tính tập
trung. Những yếu tố này có nghĩa rằng họ bị các kênh truyền thông và
các cơ quan hành pháp theo dõi sát sao; vì vậy, họ trở nên chậm chạp
hơn và cẩn trọng hơn.
Các rào cản về học tập còn nhiều gấp bội đối với các cơ quan cứu
trợ của chính phủ, chẳng hạn như USAID và DFID. Bill Gates của
hãng Microsoft có thể quyết định nên chi tiền ở đâu, cho việc gì,
nhưng các cơ quan của chính phủ phải báo cáo cho chính phủ và cuối
cùng là người đóng thuế. Họ muốn kết quả cho các cử tri.
Những kết quả này phải đạt được trong khoảng thời gian một
nhiệm kỳ của chính phủ được bầu chọn. Nhưng sự phát triển
cần có thời gian. Tính dài hạn là nguyên tắc của nó. Và
như Natsios đã nói, “Nếu một nhà nước càng yếu kém và
mỏng manh bao nhiêu thì thời gian để có thể nhìn thấy
những kết quả của chương trình càng lâu dài bấy nhiêu”.
Các chính phủ tài trợ có xu hướng tìm cách kiểm
soát và giữ cân bằng. Nhưng sự phát triển, một lần
nữa, lại chứng tỏ không phải vậy. Những kết quả
theo kế hoạch có thể hợp lý trong những bối cảnh tương
đối ổn định, nhưng lại không thể đạt được trong những bối
cảnh không ổn định về chính trị, kinh tế và môi trường. Sự
phát triển thật lộn xộn: việc hỗ trợ lập kế hoạch lặp đi lặp lại liên
tục là một mục tiêu cố hữu chứ không phải là một sai lầm về mặt
hành chính.
Thêm vào đó là sự tách rời về mặt địa lý và chính trị giữa
các tổ chức tài trợ lớn cấp quốc gia và đa quốc gia với người
nghèo ở các nước nhận tài trợ. Những người nghèo không
có ảnh hưởng chính trị với các nhà tài trợ, còn các nhà tài trợ
có lẽ có rất ít thông tin về người nghèo và không có trách
nhiệm giải trình về họ. Sự thiếu trách nhiệm giải trình này chủ
yếu là một vấn đề về viện trợ nước ngoài, điều này khác với
các dịch vụ công ở một quốc gia tài trợ mà ở đó người đóng thuế, cử
tri và người sử dụng dịch vụ đều là một.
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Ấy vậy nhưng, cho dù có nhiều hạn chế và bị phụ thuộc, các cơ quan
hợp tác phát triển của chính phủ trên thực tế đã hỗ trợ kinh phí để thực
hiện các nghiên cứu và đánh giá, đồng thời dành thời gian và tiền bạc
để tìm hiểu những gì thành công và những gì không thành công. Bản
Tuyên ngôn Paris 2005 về Tính hiệu quả trong viện trợ tuy còn nhiều
hạn chế nhưng đã được xây dựng dựa trên sự nhận thức rằng các nhà
tài trợ cần phải hợp tác với nhau và học hỏi lẫn nhau, thay vì hoạt động
một cách riêng rẽ, khi tất cả đều cố gắng giải quyết nhiều vấn đề giống
nhau.

Giả định 2: Các nhà tài trợ là những người quan
liêu, chứ không phải là những người làm công
tác phát triển.
Nhiều người làm việc cho các cơ quan tài trợ biết rằng quá trình phát
triển có tính chất hết sức phức tạp và cần có nhiều thời gian. Nhiều
người bước chân vào làm việc cho các cơ quan tài trợ với niềm tin
mãnh liệt về sự công bằng xã hội, và họ có bằng cấp để hiểu rằng họ
cần đổi mới và dám chấp nhận rủi ro. Một số người rất giàu kinh
nghiệm về các hoạt động cộng đồng. Họ buộc phải cố gắng làm sao đó
để trở nên thích ứng một cách hài hòa với hệ thống quản lý hành chính
rườm rà mà không có sự lựa chọn nào khác. Họ thường trở nên nản
chí và bị vỡ mộng.
Nhưng điều này không ngăn cản được họ. Có một câu ngạn ngữ
của người Ethiopia nói rằng: khi một vị lãnh chúa đi ngang qua, người
nông dân sáng suốt sẽ kính cẩn cúi mình và khinh miệt lão trong im
lặng. Andrew Natsios nhận thấy rằng “những người cấp dưới không
phải không có những nguồn lực riêng của mình (“nếu họ muốn số liệu,
chúng ta sẽ cho họ số liệu”); những người khác sẽ phá hoại chiến lược
quản lý bằng cách tảng lờ những hoạt động cần được đo đếm (do đó
ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của chính mình) hoặc bằng cách tạo
ra đủ số liệu để làm cho những người làm quản lý hài lòng, còn bản
thân họ tiếp tục hành động với sự xác định của riêng mình về việc cái
gì mới là tốt cho công việc.”
Các đối tượng nhận tài trợ có thể giúp nhân viên của các cơ quan tài
trợ duy trì tính chính trực của họ và trên hết phải tự xem bản thân mình
như là những người làm công tác phát triển. Vì các nhà tài trợ cho tiền
nên các mối quan hệ của họ đặc biệt bị quyền lực chi phối. Họ cần phải
minh bạch nhưng cũng cần phải xoay sở với các bối cảnh chính trị
phức tạp. Các nhà tài trợ không phải là những ông chủ ngân hàng trong
tiến trình phát triển, mà là những người hành nghề cần học hỏi kinh
nghiệm, giống như tất cả những người hành nghề khác.

CHƯƠNG 6: Những tặng phẩm khiêm tốn: công việc và sự học tập của nhà tài trợ

‘

Bằng cách thể hiện
chúng ta thực sự hiểu rõ
thực trạng và tìm cách
học hỏi từ nó, chúng ta
chứng tỏ rằng chúng ta
cam kết sử dụng đồng
tiền tài trợ một cách có
trách nhiệm.

’
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‘

Các nhà tài trợ không
phải là những ông chủ
ngân hàng trong tiến trình
phát triển, mà là những
người hành nghề cần học
hỏi kinh nghiệm, giống
như tất cả những người
hành nghề khác

.

’

Giả định 3: Nếu chúng ta không làm những điều
nhà tài trợ bảo chúng ta làm, chúng ta sẽ mất
nguồn kinh phí hỗ trợ.
Không phải tất cả các nhà tài trợ đều như nhau – họ khác nhau về
mục đích, mục tiêu và hành động. Nói chuyện với các nhà tài trợ về
việc tại sao và bằng cách nào bạn đã xây dựng nên các hệ thống giải
trình luôn là điều rất đáng làm. Bạn nên nói cho họ biết các thông lệ
học tập trong tổ chức của bạn có thể cải thiện công việc của bạn và
làm cho bạn trở nên hiệu quả hơn như thế nào, đồng thời cũng trao
đổi với họ về những cách thức làm việc vừa phù hợp với bối cảnh địa
phương nhưng lại vừa đáp ứng khả năng giải trình.
Tất nhiên, một số nhà tài trợ bị hạn chế về hiểu biết, còn một số
nhà tài trợ khác thì không muốn lắng nghe. Nhưng một số nhà tài trợ
sẽ đồng tình và cởi mở để điều chỉnh các quy trình của họ làm sao đó
để bạn có thể duy trì những hệ thống và những thông lệ phù hợp với
tổ chức của bạn. Hãy ủng hộ những nhà tài trợ kiểu này và hãy
khuyến khích họ nói chuyện với những nhà tài trợ khác về sự thay đổi
có thể diễn ra nếu bạn biết đầu tư dài hạn, thúc đẩy những tiến trình
khó đo đếm và khuyến khích học tập. Hãy giúp họ tổ chức các hoạt
động mang tính học tập và hãy lôi kéo họ tham gia vào các hoạt động
học tập của tổ chức bạn. Thông thường, những nhà tài trợ linh động
là những nhà tài trợ khiêm tốn – vậy nên, hãy khuyến khích họ công
khai hóa những thay đổi mà họ đang hỗ trợ và chia sẻ với người khác
về việc những thay đổi đó diễn ra như thế nào.

Tăng cường sự học tập của nhà
tài trợ
Với vai trò là nhà tài trợ, dù tổ chức của chúng ta lớn hay nhỏ và dù
chúng ta dành thời gian hỗ trợ nhiều hay ít, tất cả chúng ta đều được
kết nối bằng dòng chảy của đồng tiền viện trợ. Tất cả chúng ta đều bị
ảnh hưởng bởi cách sử dụng đồng tiền và cách giải trình cho nó.
Chúng ta đã thấy điều này có thể gây ra những vấn đề gì, nhưng đây
cũng là cơ hội để chúng ta gây ảnh hưởng đến những người ủng hộ
chúng ta nhiều nhất.
Đặc biệt, khoảng cách giữa những tổ chức tài trợ lớn và những
người sống trong nghèo đói cần phải được thu giảm thông qua việc
chia sẻ có ý thức hơn và thông qua các tiến trình học tập. 5 trong số
những tiến trình như vậy được mô tả trong phần tiếp theo sau đây.

“Không phải tất cả các nhà
tài trợ đều như nhau – họ
khác nhau về mục đích,
mục tiêu và hành động"
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1. Học trực tiếp từ người nghèo
Một số tổ chức tài trợ lớn đã nhận ra rằng để trở thành những nhà tài
trợ hiệu quả hơn, họ cần phải hiểu rõ hơn về cuộc sống của người
nghèo. Có một số cách để có được điều này, ví dụ như sống chung
với người dân, chuyện kể về nhà tài trợ, và đánh giá của người
nghèo.

Sống chung với dân
Sống chung với dân là phương pháp được khởi xướng ở nước Đức
trong những năm 80. Ngày nay, phương pháp này được nhiều cơ
quan và tổ chức tài trợ áp dụng. Khi sống chung với dân, người khách
(là nhân viên của cơ quan tài trợ, chính phủ, tổ chức phi chính phủ,
v.v…) đến ở với một gia đình người dân và tham gia vào các hoạt
động hàng ngày của họ trong thời gian một số ngày đêm. Họ phải
tham gia hái rau, nấu ăn, học cách làm bơ, học những điệu nhảy của
địa phương, dùng trà, trao đổi với gia đình nhà dân, v.v… Địa vị nghề
nghiệp, những bài phát biểu, báo cáo, những vai trò và trách nhiệm
khác đều bị bỏ lại phía sau. Mục đích của việc sống chung với dân là
nhằm trải nghiệm, cảm thấy cuộc sống của họ và xây dựng mối quan
hệ hiểu biết lẫn nhau.
Việc sống chung với người dân không hề giống với những chuyến
thực địa ngắn ngủi thông thường để giám sát hoặc đánh giá một dự án.
Những chuyến thực địa như vậy là những chuyến thăm ‘được rải thảm
đỏ’, trong đó những người nhận tài trợ luôn có khuynh hướng cố làm
hài lòng nhà tài trợ và trình bày một bức tranh tích cực nào đó.
Sống chung với dân nhằm mục đích tạo ra tác động ở mức
độ cá nhân thông qua việc học hỏi bằng trải nghiệm trực tiếp. Ở
cấp độ tổ chức, phương pháp này cũng có thể tạo ra tác động
thông qua những gì mà người trải nghiệm sống chung với dân
có thể làm trong tổ chức mình sau này. Còn ở mức độ hoạch
định chính sách, tác động của phương pháp này là nó giúp
người ta đưa ra những quyết định, làm báo cáo hay lập chính
sách dựa trên cơ sở thực tế của địa phương cần được hỗ trợ.
Một nhân viên của tổ chức DFID China đã nói như thế này:
“Chúng tôi ngồi ở Bắc Kinh, chúng tôi trò chuyện, chúng tôi
thảo luận và chúng tôi phân tích chính sách. Chúng tôi thử
giả định nghèo đói ngụ ý những điều gì nếu như không có
trải nghiệm thực sự về nó… Việc sống chung với dân có vai
trò như là một sự kiểm tra thực tế quan trọng, nhưng đồng
thời nó cũng khiến cho tôi có sự cam kết lớn hơn với sứ
mệnh, các mục tiêu và các giá trị của DFID China.”

CHƯƠNG 6: Những tặng phẩm khiêm tốn: công việc và sự học tập của nhà tài trợ
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Chuyện kể về nhà tài trợ
Mặc dù không có mối liên hệ trực tiếp giữa nhà tài trợ và người
dân nghèo như việc sống chung với dân, phương pháp kể chuyện
về nhà tài trợ là một sáng kiến khác nhằm giúp nhân viên của tổ
chức tài trợ phản ánh về những gì họ đang làm và tại sao họ làm
vậy. Phương pháp này được Ủy ban Viện trợ Phát triển về Giảm
nghèo (DAC/Povnet) thông qua vào năm 2009, khi đó Ủy ban này
đang tìm hiểu làm thế nào các tổ chức tài trợ có thể hỗ trợ tốt hơn,
đồng thời không làm ảnh hưởng đến các tiến trình về nâng cao
quyền và vị thế của người dân. Những câu chuyện đều phải có cốt
truyện sao đó để mô phỏng rằng những quyết định do nhà tài trợ
cấp một đưa ra gây ảnh hưởng đến nhà tài trợ cấp hai (chính phủ
hoặc tổ chức phi chỉnh phủ nhận nguồn tài trợ), mà nhà tài trợ cấp
hai lại đang gây ảnh hưởng đến người nghèo.
Để làm việc này, một phương pháp do TS. Rosalind Eyben giới
thiệu đã được sử dụng, trong đó vai trò cụ thể của nhà tài trợ được
nhấn mạnh trong chuyện kể. 4 phiên bản, hay 4 ‘giọng kế’, được
đem ra đối chiếu với nhau về cùng một câu chuyện. Thay vì thuê
một cán bộ tư vấn, các nhân viên của POVNET (các nhà tài trợ)
được khuyến khích tham gia trực tiếp vào việc thu thập và phân
tích các câu chuyện.
Cái hay của phương pháp này là ở chỗ có thể có rất nhiều cách
nhìn nhận khác nhau trong cùng một câu chuyện, nhưng phương pháp
này cũng có những thách thức của nó – các nhân viên của POVNET
cảm thấy khó tự mình đi thu thập các câu chuyện vì thiếu thời gian và
hạn chế về nguồn lực.

Những đánh giá của người nghèo
Các nhà tài trợ cũng có thể học hỏi trực tiếp từ những đánh giá của
người nghèo về việc các chương trình, dự án của nước ngoài đang
ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ. Một
phương pháp khác là giúp một cộng đồng thực
hiện các kế hoạch hành động của họ và tự nhìn
nhận lại về quá trình thực hiện kế hoạch (xem
Chương 7 và Chương 8 về sự học tập của cộng
đồng).
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2. Học tập từ người nghèo thông qua các nhà tài trợ cấp hai
Khi hạt giống đến trễ, bạn chính là một phần của vấn đề
Zimbabwe đã từng là nước có tình trạng an ninh lương thực
tương đối ổn định, nhưng rồi hạn hán, suy thoái kinh tế và
tỷ lệ mắc nhiễm HIV cao thứ tư thế giới tất cả đã khiến quốc
gia châu Phi này gặp khủng hoảng về an ninh lương thực
trong giai đoạn những năm 2000-2005. Nhận thấy những
khó khăn này của Zimbabwe, vào năm 2004, Ủy ban Châu
Âu (EC) đã lập một nguồn ngân sách hỗ trợ về an ninh
lương thực kéo dài trong nhiều năm thông qua sự can thiệp
của các tổ chức phi chính phủ. Tổ chức ActionAid ở
Zimbabwe đã đề xuất một dự án phân phối thiết bị cấp
nước và phân phối hạt giống ở 5 huyện và dự kiến sẽ khởi
động dự án vào ngày 1/1/2005.
Đến tháng 2/2005, tức đầu mùa trồng trọt, các đối tác
địa phương hỏi ActionAid khi nào thì thiết bị cấp nước và
hạt giống sẽ được cung cấp. Họ cảnh báo rằng nếu
những thứ này đến quá trễ, mùa gặt sẽ không có
kết quả tốt. Cuối cùng, mãi đến
tháng 7, tức chậm 6 tháng so với
kế hoạch, người dân mới nhận
được hạt giống. Một cuộc
điều tra với các hộ gia
đình hưởng lợi cho thấy
rằng khi người ta nhận
được hạt giống, họ rửa
hạt giống và ăn luôn, rồi
sau đó phải lệ thuộc vào
sự cứu trợ lương thực
khẩn cấp.
Để tìm hiểu xem đáng ra dự án
nên làm những gì khác đi, nhóm nhân
viên của ActionAid đã xem xét những điểm không tốt về dự
án. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Nhóm bắt đầu bằng việc
tổ chức họp với giám đốc An ninh lương thực của Phái
đoàn EC để trao đổi về toàn bộ tiến trình dự án và hỏi ông

tại sao EC tiến hành giải ngân muộn đến vậy. Có một số lí do,
và hầu hết các lí do đó nằm ngoài tầm kiểm soát của văn phòng
ActionAid ở Zimbabwe:
• Hội đồng Châu Âu đưa ra quyết định hỗ trợ hơi
muộn về dòng ngân sách mới này.
• Sự gián đoạn do mùa Giáng sinh ở Brussels (Bỉ) và ở
văn phòng dự án ở địa phương.
• Cơ sở dữ liệu trực tuyến của EC bị gián đoạn đến 2
tháng vì cần phải bảo trì hệ thống.
• Sự lẫn lộn của tổ chức ActionAid International vì
không rõ nên chuyển tiền đến tài khoản nào, khiến
tiến trình bị chậm trễ đến 3 tuần.
Một mặt thừa nhận vai
trò của EC, vị giám đốc
của EC cũng thắc mắc tại
sao một tổ chức phi chính
phủ lớn như ActionAid lại
không thể trang trải cho
các khoản chi tiêu của dự
án bằng cách sử dụng
nguồn ngân sách không bị
ràng buộc của mình trước
khi nhận nguồn hỗ trợ của
EC. Có 2 điều được làm
sáng tỏ. Thứ nhất,
ActionAid cần củng cố các
quy trình quản lý nội bộ và
phải tìm cách tạm ứng
trước cho các hợp đồng đã ký kết
trong khi chờ đợi sự thanh toán từ nhà tài trợ
dự án. Thứ hai, mặc dù việc vận động văn phòng EC ở địa
phương là điều quan trọng, nhưng sự thay đổi thực sự về
quản lý tài chính chỉ đến từ Văn phòng trụ sở của EC ở
Brussels.

Câu chuyện kế trên là một ví dụ về Vận động chính sách dựa vào cơ sở. Đây là phương pháp được ActionAid vận dụng
để gây ảnh hưởng đến chính sách của nhà tài trợ dựa vào thực tế ở cộng đồng. Phương pháp này được bắt đầu bằng
việc để cho người dân nghèo xác định những thay đổi cần thiết trong cách làm việc hoặc chính sách của các dự án do
nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí mà những cách làm việc hay chính sách đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Sau đó, một kế
hoạch hành động được thiết kế để giúp họ có thể làm việc với nhà tài trợ để tạo ra thay đổi mà họ mong muốn.
ActionAid báo cáo rằng việc học tập trong quá trình này đã cho thấy rằng sự có mặt của nhà tài trợ ở nước sở tại và
tính làm chủ, thay vì việc hoạch định chính sách mang tính tập trung, sẽ “khuyến khích sự hình thành nên các giải pháp
được xây dựng theo nhu cầu, dù ở cấp quốc gia hay cấp cộng đồng, … đồng thời mở ra những cơ hội đối thoại mới và
khiến cho việc mời các nhà tài trợ tham gia vào những cuộc họp trở nên dễ dàng hơn”.
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3. Củng cố đối thoại mang tính học hỏi giữa
các cơ quan trực thuộc chính phủ và các nhà
tài trợ cấp hai
Như bạn đã thấy, các nhà tài trợ cấp một có thể là một trong những rào
cản chính đối với các hệ thống học tập của các nhà tài trợ cấp hai.
Nhưng những phương thức như ‘điều khoản linh động’, ‘ngân sách học
tập’ và ‘báo cáo mở’ có thể giúp mở đường để xây dựng một mối quan
hệ cởi mở hơn, tin cậy nhau hơn giữa giữa các nhà tài trợ cấp một và
cấp hai. Điều này cũng có nghĩa là các nhà tài trợ cấp hai sẽ không áp
đặt các hệ thống giải trình không phù hợp đối với người dân và các tổ
chức nhận hỗ trợ. Nếu được như vậy, một mạng lưới sáng tạo có thể
được hình thành, trong đó việc học tập luôn được chia sẻ.

Điều khoản linh động và ngân sách học tập
Một nhân viên của CDRA phản ánh về tính linh động, ngân sách học tập và thái độ đối với nhà tài trợ
Trước đây, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Tôi còn nhớ chúng
tôi có cách hoạt động rõ ràng và có thể làm việc với một
hay hai dự án cùng lúc. Lập kế hoạch là một quá trình
tương đối đơn giản và hầu hết việc học tập của chúng tôi
diễn ra một cách tự nhiên thông qua quá trình thực hành
công việc.
Nhưng hiện nay đã có đôi chút đổi khác.
ngChúng
and tôi
dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, lập kế hoạch và
ore
nhìn nhận lại, vừa tự thân nhưng cũng phối hợp
ore
ngày càng nhiều hơn với những người
khác. Quân số của chúng tôi bây giờ
đông người hơn trước, chúng tôi triển
khai những chương trình lớn hơn và hợp
tác với nhiều tổ chức hơn. Chúng tôi phải
xem xét các khía cạnh đa diện và phức
tạp.
Đã qua đi những ngày mà bạn có thể
thiết kế nên một kế hoạch dự án và thực
hiện nó một cách đơn giản. Mọi thứ đã trở
nên quá phức tạp và khó tiên lượng, vì
vậy, chúng tôi phải học hỏi và định hướng
lại cách làm của mình. Có kế hoạch rồi thì
tốt thôi, nhưng chúng tôi phải thường
xuyên thay đổi nó. Bây giờ, lập kế hoạch
là một quá trình chuẩn bị và điều chỉnh ss
liên tục, chứ không còn là việc vạch ra và nd
tìm cách đạt được những sản phẩm đầu .
ra và những kết quả tác động.
Chúng tôi vẫn lập kế hoạch hoạt động và kế hoạch
ngân sách để trình cho các nhà tài trợ để đảm bảo nguồn
kinh phí hoạt động. Nhưng chúng tôi cũng đảm bảo rằng
giữa hai bên có sự thảo luận (và viết thành điều khoản) về
việc kế hoạch sẽ cần phải thay đổi như thế nào khi cần.
Chúng tôi thương thuyết với nhà tài trợ để có tính linh
động cao trong sử dụng nguồn hỗ trợ, nhờ đó chúng tôi
không cần phải thương lượng nhiều lần với họ.
May mắn thay, chúng tôi có một số nhà tài trợ có đủ kinh
nghiệm. Nhưng chúng tôi biết rằng những người như họ là
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không nhiều. Chúng tôi đã cố gắng giúp họ hiểu về những
thực tại mà chúng tôi đang đối mặt, giúp họ hướng đến
cách làm việc mang tính phát triển hơn. Chúng tôi xem họ
cũng như những người hành nghề công tác phát triển,
những người cần sự trung thực của chúng tôi để họ có thể
trở thành những nhà tài trợ hiệu quả, cũng giống như
chúng They
tôi cầnha
sự trung thực của họ vậy. Họ có cái khó của
họ trong việc hỗ trợ, vì họ cần đảm bảo làm
givin
sao đó để đồng tiền của họ, khi được đầu tư
po vào những nơi nghèo đói, sẽ góp phần nâng
ecao quyền và vị thế cho mọi người. Chúng tôi
có thể giúp họ đạt được điều đó.
Chúng tôi thử thách các nhà tài trợ và
họ đánh giá cao điều này – trên thực tế,
một số nhà tài trợ đã nói với chúng tôi
rằng họ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi bởi vì
chúng tôi thử thách họ và cũng bởi vì
các báo cáo của chúng tôi chứa đựng
những sự nhìn nhận lại và những bài
học đúc kết từ kinh nghiệm của chúng
tôi, chứ không chỉ là một danh mục liệt
kê các sản phẩm đầu ra hay sự nói quá
về các kết quả tác động.
Tất cả những gì nêu trên chỉ để nói
rằng
chúng tôi phải luôn luôn học hỏi
ti
những
điều mới mẻ bằng những cách thức
peo
mới mẻ và với những con người khác
emerg
nhau để có thể bắt kịp những thách thức
mới đầy tính phức tạp. Thật vậy, chúng tôi có thể
dành 20-25% thời gian của chúng tôi cho các hoạt động
khác nhau về lập kế hoạch, chuẩn bị, nhìn nhận lại và đúc
kết những bài học, không chỉ tự thân chúng tôi làm điều đó
mà còn với các cộng sự.
Vì vậy, một trong những điều chúng tôi đã thương
thuyết với một số nhà tài trợ là hãy dành ra những dòng
ngân sách phục vụ cho việc học tập. Chúng tôi cũng đang
thuyết phục những nhà tài trợ khác – những người chưa
thực sự tham gia vào quá trình học tập!
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

Báo cáo mở
Báo cáo mở đơn giản là những báo cáo khám phá những gì đã xảy
ra và tại sao xảy ra, thay vì trả lời những câu hỏi định sẵn hay xếp
những việc đã xảy ra vào những ô định sẵn. Sau đây là một số ý
tưởng có thể giúp ích cho bạn.
• Sử dụng thể chủ động thay vì thể bị động: ‘cô ta làm …’ thay vì
‘(việc gì đó) được làm …’
• Chuyển từ việc chú trọng vào các hoạt động (của các tổ chức phi
chính phủ) sang việc chú trọng vào tác động và sự thay đổi của
người dân.
• Đừng chỉ nhìn vào những gì đã làm tốt hoặc đã xảy ra, mà hãy
nhìn vào những điều khiến chúng có thể xảy ra.
• Hãy xem những kết quả ngoài mong đợi quan trọng và cũng
bình thường như những kết quả mong đợi.
• Hãy đưa vào báo cáo những thách thức, bài học và đề xuất
– điều gì tốt và điều gì cần cải thiện.

4. Học tập nội bộ và học tập lẫn nhau
Sau đây là một vài ví dụ về các sáng kiến về việc học tập
song phương và đa phương giữa các tổ chức chuyên tài
trợ.

Học tập tập thể từ kinh nghiệm và kiến thức
Các hội thảo về học tập tập thể được PSO – một trung tâm về
học tập và thực hành dành cho các tổ chức phát triển của Hà
Lan – tổ chức xoay quanh các chủ đề và vấn đề mang tính chủ
điểm. Trong một hội thảo về học tập tập thể, đại diện từ nhiều
tổ chức khác nhau tham gia các hoạt động thảo luận trong
vòng 1 ngày, 2 ngày hay đôi khi đến 6 ngày. Điều cốt lõi
của những hội thảo này là ở chỗ, thay vì đưa ra một
số lý thuyết nào đó, các tổ chức tham gia chia sẻ
kinh nghiệm và kiến thức với nhau. Những hội
thảo này lúc nào cũng có sự tham gia của một
vài người đến từ các nước đang phát triển.
Ví dụ, năm ngoái, một hội thảo
học tập đã được tổ chức với nội
dung nói về cách phối hợp trong
mạng lưới giữa các đối tác từ các
nước phát triển và đang phát triển.
Tất cả các thành viên tham gia đều
có liên quan đến mạng lưới này,
một số chỉ là thành viên,
một số là nhà tài trợ, một
số là nhân viên của văn
phòng liên lạc của mạng
lưới. Mọi người đều có
những
nghiên
cứu
trường hợp để chia sẻ,
và dựa vào một số lý
thuyết và các khung lý
thuyết, mọi người thảo
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luận với nhau về các phương pháp làm việc của mình và học hỏi lẫn nhau
rất nhiều điều. Ví dụ:
• Khi bạn có vai trò lãnh đạo rõ ràng và minh bạch thì bạn đừng làm
phức tạp hóa vấn đề lãnh đạo và quản lý.
• Một mạng lưới có thể thực sự hướng đến đáp ứng nhu cầu nếu bạn
biết lắng nghe (từ trí óc, trái tim và đôi chân) và biết chú trọng đến việc
giám sát và đánh giá. Hãy đảm bảo có sự tham gia của nhóm đối tượng.
• Nếu mạng lưới trở nên bền vững thì đó là điểm kết của mạng lưới.
Lưu ý: một mạng lưới không phải là một chương trình!
• Là nhà tài trợ, bạn phải chú trọng đến thông tin liên lạc. Dù tốn
kém, nhưng rất quan trọng. Hãy dành thời gian trao đổi với thư ký
của mạng lưới, nhưng cũng phải dành thời gian liên lạc với các
thành viên. Chat, điện thoại, Skype – hãy giữ liên lạc thường
xuyên với nhau!
Một trong những người tham gia hội thảo nhận xét: “Từ những gì
chúng tôi học hỏi được trong hội thảo, chúng tôi quyết định thay đổi
mối quan hệ của chúng tôi với các tổ chức đối tác trong mạng lưới.
Bây giờ chúng tôi đã hiểu rất rõ các vấn đề ở cộng đồng và hợp tác
với nhau trên cơ sở bình đẳng, thay vì thể hiện vai trò chỉ đạo như
trước đây.”

Lomeña mô tả quá trình đánh giá nội bộ đồng đẳng
Lomeña nguyên là cán bộ tư vấn của Ngân hàng Phát triển Liên châu Mỹ
(IADB).
“Trong quá trình đánh giá tài liệu (tại Văn phòng đánh giá của IADB),
chúng tôi we xem xét sự rõ ràng của các tài liệu, phương pháp luận đánh
giá, liệu những kết luận đã có cơ sở vững chắc hay chưa … Đó là
một quá trình rất khắt khe và đòi hỏi kĩ thuật, đôi khi rất
mâu thuẫn vì những bất đồng quan điểm về phương
pháp hoặc nền tảng lý thuyết giữa những người tham
gia, nhưng luôn luôn hấp dẫn và đầy ắp thông
tin. Những cuộc thảo luận như thế này có thể
kéo dài từ 1-4 tiếng đồng hồ, đối với những tài
liệu gây nhiều tranh cãi nhất. Về mặt chuyên
môn, cá nhân tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.
Áp lực từ việc mọi người đều phải đưa ra ý kiến
trong quá trình đánh giá ngay từ ngày đầu tiên
được tham gia vào nhóm đánh giá của văn
phòng khiến mọi người có tinh thần khắt khe và
có động lực để trình bày những tài liệu tốt cho
các đồng nghiệp cùng tham gia đánh giá. Quá trình đánh giá
sau đó với ban quản lý Ngân hàng, theo tôi, quá mang tính thủ tục
và thậm chí đôi khi mang tính chính trị, nhưng cũng có nhiều điều
để học hỏi về mối quan hệ giữa Ban quản lý Ngân hàng và ‘văn
phòng đánh giá’ độc lập của tổ chức quốc tế này”.

90

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

Tổng quan về Guided Reading Weeks
Guided Reading Weeks (tạm dịch: Tuần đọc có hướng dẫn),
theo TS Rosalind Eyben, ban đầu được thiết kế dành cho
các cố vấn phát triển xã hội của DFID vào năm 2005. Kể
từ đó, nhiều tổ chức khác, chẳng hạn như SIDA, đã áp
dụng phương pháp này. Mục đích của phương pháp này
là nhằm tìm hiểu kỹ, liên hệ và áp dụng các phương pháp
tiếp cận mới nhất váo các chủ đề như quyền lực, sự loại
trừ ra ngoài xã hội, giới. Mỗi hoạt động với phương pháp
này thường có 5-10 người tham gia và được tổ chức như
sau:
Chiều Chủ nhật: Đến điểm hẹn. Người tham gia
được dẫn dắt qua một phiên thảo luận để nhìn
nhận lại cách làm việc và sự học tập tập thể, đồng
thời được khuyến khích xác định những kết quả
học tập cá nhân của mình.
Thứ Hai – Thứ Sáu: Mỗi ngày một chủ đề
cụ thể, trong đó một ngườiith
được
a
phân công dẫn dắt mọi take
người thảo luận về chủ
đề đó bằng cách chuẩn
bị một bài đọc và một
phần trình bày. Bài trình
bày cần xác định các vấn
đề nêu bật trong tài liệu

và những gợi mở đối với tổ chức của mình cũng như đối với
kinh nghiệm cá nhân.
• Mỗi buổi sáng được dành cho các cá nhân tìm hiểu
tài liệu. Người hướng dẫn giới thiệu ngắn gọn về tài
liệu đọc cho cả nhóm vào giờ điểm tâm. Sau khi dùng
bữa sáng, người hướng dẫn trao đổi với người trình
bày trong khoảng 90 phút. Sau đó, người trình bày tự
chuẩn bị để hoàn thiện bài trình bày của mình.
• Buổi chiều được dành cho các bài trình bày, và sau
đó là phần thảo luận. Tiếp đến, nhóm dành ra 1-2
tiếng đồng hồ cuốc bộ cùng nhau, khi đó mọi người
thường tiếp tục thảo luận với nhau về chủ đề.
• Vào buổi tối, mọi người được tự do, trừ phi nhóm
quyết định khác đi. Họ có
thể trò chuyện với nhau
• Evenings avề các kinh nghiệm cụ
group thể,
d hay mời những diễn
giả
They bên ngoài đến ăn
uống cùng nhóm, v.v…
tal

Cũng như bất cứ một
hoạt động học tập nào
khác, phương pháp nói
trên sẽ trở nên hiệu quả nhất nếu được
đưa vào hệ thống làm việc và được những cán bộ cấp trên
ủng hộ. Trong trường hợp đó, điều quan trọng là hãy
xem xét một cách nghiêm túc về việc quá trình đóng góp của nhà tài trợ đang hỗ trợ hay
ngăn cản sự phát triển. Đó không phải là việc đánh giá công việc của bất cứ một tổ chức
nào khác, mà là chỉ tập trung soi xét cách làm việc của cơ quan tài trợ và cách làm việc đó
ảnh hưởng đến những tổ chức khác như thế nào. Cần đặc biệt chú ý đến những ảnh
hưởng đối với người nghèo và những người đặc biệt khó khăn: những người mà nhà tài trợ
đang tìm cách thay đổi cuộc sống của họ.

5. Nghiên cứu về phương thức làm việc của nhà tài trợ
Aidnography
Aidnography (tạm dịch: Viện trợ học) là một loại hình nghiên cứu. David Mosse, trong
cuốn sách mang tên Khám phá sự phát triển: Một nghiên cứu dân tộc học về chính sách
và phương thức viện trợ xuất bản năm 2005, đã nói rằng viện trợ học “không chỉ quan tâm
đến các mục tiêu và kết quả tác động của dự án, mà còn quan tâm đến những thắc mắc về
việc một quá trình phát triển được bộc lộ như thế nào”. Điều này đồng nghĩa với sự hiểu biết
về mối quan hệ giữa các thành phần trong mạng lưới như các nhà tài trợ cấp một, các nhà
tài trợ cấp hai và người nghèo.
Cần có nhiều hơn những nghiên cứu về việc phương thức hoạt động của các nhà tài trợ – cách
họ cho đi và chịu trách nhiệm với đồng tiền – ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình phát triển và sự thay đổi xã hội.
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Sáng kiến Big Push Forward
Sáng kiến này được khởi xướng bởi Nhóm hoạt động vì Sự tham gia,
Quyền và Sự thay đổi xã hội thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển ở Anh
quốc. Một dự án nghiên cứu hành động được tiến hành sau đó nhằm
xác định và chứng minh tính hiệu quả của các phương pháp báo cáo
hướng đến kết quả và mục tiêu mà nhiều nhà tài trợ lớn hiện nay
đang đòi hỏi.
70 người làm công tác phát triển, nhà nghiên cứu và chuyên gia
của các cơ quan chuyên tài trợ tham gia một cuộc họp vào tháng
9/2010. Họ nói lên mối quan ngại của mình về những kết quả ngày
càng phi thực tế mà họ bị yêu cầu phải báo cáo và về khuynh hướng
tuân thủ theo yêu cầu khiến cho công tác thay đổi xã hội ngày càng đi
xuống. Dưới đây là một số ý tưởng đã được nhất trí:
• Xây dựng các chuyện kể mang tính báo cáo ngược, trong đó nhấn
mạnh đến tính giải trình đối với người nghèo và những người sống
bên lề xã hội.
• Xây dựng các phương pháp báo cáo khác nhau.
• Truyền thông rằng một số khía cạnh trong phát triển là không thể đo
đếm được.
• Cộng tác với những người không hài lòng với ‘văn hóa kiểm toán’ làm
việc trong các cơ quan tài trợ.
• Tăng cường hoạt động học tập và nhìn nhận lại trong tổ chức.
Xem www.bigpushforward.net

Kết luận …
Bất kể chúng ta làm việc ở đâu, chúng ta có trách nhiệm đảm
bảo rằng những đồng tiền được đóng góp cho công tác phát triển
và thay đổi xã hội phải được sử dụng một cách có hiệu quả nhất.
Việc phàn nàn về các nhà tài trợ, trong khi lại tuân thủ một cách
bị động với các hệ thống giải ngân và báo cáo ảnh hưởng tiêu
cực đến việc học tập và sự thay đổi xã hội, không phải là một sự
lựa chọn tốt. Chúng ta chỉ có thể tiến từng bước nhỏ, nhưng
chúng ta phải tích cực trong việc mang lại sự thay đổi xã hội.
Bất kể khi nào chúng ta là nhà tài trợ, bất kể khi nào chúng ta
hỗ trợ tiền bạc, thiết bị hay chuyên môn để góp phần tạo nên sự
thay đổi xã hội, chúng ta phải tự hỏi bản thân chúng ta rằng: “Làm
sao chúng ta có thể làm được điều này bằng cách nào đó để đảm
bảo rằng cộng đồng và những cá nhân có thể áp dụng để tự học
hỏi và hành động?”. Khi chúng ta nhận nguồn kinh phí hỗ trợ,
chúng ta nên hỏi: “Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng đồng tiền
và giải trình bằng cách nào đó để khuyến khích việc học tập nhằm
mang lại những thay đổi xã hội một cách hiệu quả nhất và bền
vững nhất?”.
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CHƯƠNG 7

Học tập với cộng đồng
Đối thoại với người học: một quá trình lâu dài và không đơn giản!
Vào năm 2005, sau khi bàn bạc và thảo luận, các phụ nữ ở
Diasson, Senegal, quyết định sẽ sử dụng đất của mình để làm
nông. Họ bày tỏ mong muốn của mình với chính quyền địa
phương và đã được chấp thuận. Họ nhận hạt giống, trồng trọt,
thu hoạch, tự phân phối, và nhiều người trong số họ hài lòng với
khoản thu nhập đáng kể vừa kiếm được
Đến năm 2006, những phụ nữ này yêu cầu được tự do buôn bán
đậu lạc. Đáng ra, việc làm này có thể bị xem là một sự sỉ nhục đối
với đàn ông địa phương bởi vì trước đây phụ nữ ở đây chưa bao
giờ buôn bán đậu lạc. Thoạt đầu, vị trưởng thôn đã từ chối cho phụ
nữ mượn đĩa cân để bán đậu phộng, do đó họ phải thuê cân ở nơi
khác. Đã thế, một tay đầu nậu trong làng còn vận động giới chức
địa phương đình chỉ công việc kinh doanh của các chị em. Tuy
nhiên, rút cục những phụ nữ này vẫn thuyết phục được giới chức
địa phương và dành lại được quyền kinh doanh.
Năm 2007, 17 nhóm phụ nữ đã nhận được đất và họ đã
xây dựng một “đơn vị chuyển đổi” để chế biến thực phẩm thành
các sản phẩm có lợi nhuận thương mại cao hơn. Ngày nay, phụ
nữ tự kiểm soát các hoạt động nuôi trồng và tiếp thị mua bán, đồng
thời họ cũng có tài khoản ngân hàng riêng. Họ được đàn ông tôn
trọng hơn khi đưa ra quyết định. Điều này đồng nghĩa với việc phụ
nữ có thể hỗ trợ cho các bé gái được đến trường học. Không ai có
thể tưởng tượng về những thành tựu này vào năm 2002.

Trong các buổi họp dân, những người hướng dẫn tìm
cách nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ bằng
cách giúp họ hiểu được vai trò và vị thế của của họ
trong xã hội. Họ tạo ra bầu không khí dân chủ để
khuyến khích mọi người nói ra chính kiến của mình.
Phụ nữ học đọc, học viết, học cách tính toán, học
cách phát biểu đưa ra ý kiến và học để trở thành
người lãnh đạo, biết cách quản lý tổ chức và tham
gia bầu cử.

CHƯƠNG 7: Học tập với cộng đồng
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Sự tham gia

Hãy đến với người dân
Sống với họ
Học hỏi họ
Yêu quý họ
Bắt đầu từ những gì họ biết
Xây dựng từ những gì họ có
Nhưng là người lãnh đạo giỏi
Khi công việc kết thúc
Khi nhiệm vụ hoàn thành
Người dân nói rằng:
‘ Chúng ta đã tự làm được.’
Lão Tử

1. Cam kết tham gia
5 cấp độ tham gia
Hỗ trợ

Xin giới thiệu với các bạn khái niệm về sự tham gia. Có 3 cấp
độ cao hơn trong “thang tham gia”, cụ thể như sau:
Cấp độ 5 – Hỗ trợ các sáng kiến độc lập của cộng đồng
Giúp người khác thực hiện những điều họ muốn.

Cùng nhau thực
hiện

Mức độ kiểm soát
Cùng nhau quyết
Và thái độ
định

Tư vấn
Thông tin

Tham gia nhiều

Cấp độ 4 – Cùng nhau thực hiện
Những người có những mối quan tâm khác nhau cùng nhau
tham gia quyết định một cách đồng đẳng để làm những điều tốt
nhất.
Cấp độ 3 – Cùng nhau ra quyết định
Khuyến khích nhau đưa ra các ý tưởng và sự lựa chon; cùng
nhau quyết định chọn giải pháp.

Cấp độ 2 – Tư vấn
Đề xuất các lựa chọn và lắng nghe phản hồi.
Cấp độ 1 – Thông tin
Chia sẻ cho mọi người biết về kế hoạch.
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2. Đừng chỉ đạo…! Hãy gần gũi
Cộng đồng phải là người dẫn đường
Vệ sinh là một xuất phát điểm
Chính phủ triển khai một chương trình nhằm chấm dứt tình trạng đi vệ
sinh bừa bãi trong cộng đồng. Hoạt động chính của chương trình này là
xây dựng hàng ngàn ‘hố xí’ tự hoại kiên cố theo kiểu phương Tây.
Nhiều năm sau, những hố xí này vẵn nằm đó, nhưng không hề có thêm
hố xí mới nào được xây dựng, cho dù những người thợ ở địa phương
đã được tập huấn về kĩ thuật xây hố xí. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đã
không có ai giải thích gì về những lợi ích của việc vệ sinh sạch sẽ và
người dân không biết tại sao lại phải đầu tư xây dựng những hố xí tốn
kém tiền bạc. Chương trình này còn tỏ rõ tính thiếu bền vững: nhiều
người không sử dụng hố xí nữa khi hố phân đầy, những người khác thì
sử dụng hố xí để làm kho chứa đồ hoặc thậm chí làm chỗ thờ tự.
Với phương pháp tiếp cận ‘tổng vệ sinh dựa vào cộng đồng’
(CLTS), trước hết người ta chọn cộng đồng cần được can thiệp và
liên hệ với họ. Tiếp đến, người ta tạo ra xuất phát điểm bằng cách
làm cho cộng đồng cảm thấy khó chịu và xấu hổ vì những rủi ro liên
quan đến sức khỏe gây ra bởi việc đi ngoài một cách bừa bãi – rằng
họ đang bị nhiễm bẩn bởi phân của người khác. Như vậy, mục đích ở
đây đơn thuần là giúp người dân tự nhìn thấy vấn đề của họ, sau đó
tùy họ quyết định nên giải quyết vấn đề đó như thế nào.
Nhóm hướng dẫn dự án có một số cách thức cụ thể, chẳng hạn
như cuốc bộ băng qua các khu vực mà người ta thường đi ngoài bừa
bãi và tìm đến những hố xí không hợp vệ sinh, lập bản đồ khu vực
bẩn thỉu, tính toán ‘sự đóng góp’ hàng ngày của mỗi hộ gia đình và
tính toán số tiền họ phải bỏ ra để mua thuốc chữa bệnh liên quan, ví
dụ như tiêu chảy. Đường nhiễm bệnh được xác định rõ: ruồi nhặng
bám vào phân rồi sau đó đậu trên thức ăn.

‘

… người dân tự
nhận ra vấn đề của họ,
sau đó tùy họ quyết định
nên giải quyết vấn đề đó
như thế nào’

’
Khái niệm quan trọng:
Xuất phát điểm
Xuất phát điểm là lúc bạn lần đầu tiên tiếp xúc
với cộng đồng và làm sao đó để kích thích
cộng đồng cùng nhau hành động. Thông điệp
đưa ra với cộng đồng phải rõ rang: ‘Chúng tôi
có mặt ở đây, nhưng các bạn mới là những
người thực hiện’.

‘Khởi điểm’ chính là thời điểm tập thể nhận ra vấn đề - đó là việc
người ta bị nhiễm bẩn bởi phân của nhau do đi ngoài bừa bãi. Thông
thường, khi họp dân người ta tranh luận gay gắt về việc nên làm gì để
chấm dứt tính trạng này.

CHƯƠNG 7: Học tập với cộng đồng
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Những câu hỏi
cần suy ngẫm
• Mức độ tham gia của cộng đồng nơi
bạn làm việc cùng?
• Bạn cần làm gì (và không nên làm gì)
để đạt được mức độ tham gia cao hơn?

Những câu hỏi
cần suy ngẫm
• Đâu là giá trị và thái độ của nhóm
hướng dẫn?
• Nhóm hướng dẫn làm gì khi cộng
đồng không thể hiện sự quan tâm, và
làm gì khi cộng đồng quan tâm?

Vệ sinh là một xuất phát điểm ...(tt)
Tại thời điểm này, cán bộ hướng dẫn chỉ cần lắng nghe. Nếu ai đó
hỏi nên làm gì, cô ta nên trả lời rằng vì là người ở nơi khác đến nên
cô ta không hiểu biết gì nhiều về địa phương và rằng chính họ mới là
những người hiểu rõ nhất nên làm gì là tốt nhất. Nếu họ cho rằng xây
hố xí quá tốn kém, người hướng dẫn có thể nói cho họ biết về những
mẫu hố xí với chi phí thấp, nhưng tránh không áp đặt, và chia sẻ kinh
nghiệm về những cộng đồng khác đã thực hiện những dự án vệ sinh
tương tự. Nếu cộng đồng quyết định cần phải chấm dứt tình trạng đi
ngoài bừa bãi, họ nên tìm kiếm những giải pháp của chính họ.
Khi bước khởi điểm đã thành công, một số hành động tiếp theo
là: chia sẻ về các mẫu nhà vệ sinh, hướng dẫn lập kế hoạch hành
động và bầu chọn nhóm chủ chốt, đồng thời tìm kiểm ai đó ở địa
phương để tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu.
Nếu hành động tập thể không diễn ra, một số bước tiếp theo có thể
là: cảm ơn người dân đã tham gia phân tích tỉ mỉ, xin phép ra về, hỏi
xem có bao nhiêu người sẽ đi ngoài bừa bãi vào sáng hôm sau, hẹn
lịch quay trở lại, v.v….

• Thời khắc ‘khởi điểm’ có ý nghĩa gì?

Xóa bỏ đói nghèo là một xuất phát điểm

Những câu hỏi

Không phải lúc nào vấn đề vệ sinh cũng là một xuất phát điểm phù hợp, đặc
biệt là ở những khu vực hay xảy ra những cuộc khủng hoảng mang tính
định kỳ, như nạn đói chẳng hạn. Thảo luận về nạn đói được tổ chức CARE
Bangladesh sử dụng làm xuất phát điểm. Ở Bangladesh, nạn đói thường
• Tại sao vấn đề vệ sinh không hữu ích
khi được xem là xuất phát điểm trong
xuyên lan rộng và việc cấp phát lương thực cho những người bị ảnh hưởng
trường hợp này?
nhiều nhất có lẽ là lựa chọn duy nhất.
Sau khi cấp phát lương thực, người ta bắt đầu phân tích các
• Ai làm gì trong câu chuyện này?
nguyên nhân gây ra nạn đói theo mùa cùng với những hộ nghèo. Kết
quả phân tích giúp họ xem xét các giải pháp mang tính tập thể.
Những giải pháp này bao gồm việc sử dụng những diện tích mới để
trồng trọt như vỉa hè và các bờ kênh, trồng cây lương thực tập thể với
sự hỗ trợ của các chuyên gia địa phương, đảm bảo được cấp đất và
cấp nước nhiều hơn từ các cơ quan hữu quan địa phương, trồng cây thu hoa lợi, thương lượng hợp đồng lao động và xây dựng kho
chứa lương thực.
Những giải pháp này đã giúp ích rất nhiều cho người dân trong giai đoạn đói kém. Các kho chứa lương thực cũng giúp
những nông dân nghèo không phải vay mượn tiền bạc từ các địa chủ trong mùa đói. Điều này thậm chí còn cho phép họ
thương lượng với các địa chủ để được trả công cao hơn khi các địa chủ cần thuê họ vào mùa thu hoạch. Chỉ trong vòng có 2
vụ mùa, hơn 1.500 nhân công nông nghiệp ở 15 cộng đồng khác nhau đã có khả năng thương lượng để được trả công cao
hơn trước.

cần suy ngẫm
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3. Hãy tìm hiểu cộng đồng –
Đừng vội vàng áp đặt cái mới!
Hãy bắt đầu từ những gì cộng đồng đã biết, đã có và muốn có

‘

Chúng tôi phải tiến
gần đến từng người
để hỏi tên, sau đó họ
mới nói chuyện và
chia sẻ những lí do và
cảm xúc của họ

Nếu xuất phát điểm đã được hình thành và cộng đồng muốn chúng ta
hỗ trợ những sáng kiến của họ thì chúng ta, những cán bộ của các tổ
chức phi chính phủ, có vai trò như thế nào? Trước hết, chúng ta cần
xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, để qua đó cộng đồng biết
rằng chúng ta sẽ có mặt khi họ cần. Bên cạnh đó, hiển nhiên chúng ta
cũng cần biết cộng đồng đã làm gì trước đây, bởi vì mọi thứ không
đơn thuần bắt đầu từ xuất phát điểm của chúng ta.

Ý tưởng 1: Dành thời gian với người dân. Tôn trọng.
Thoải mái. Vui vẻ.
‘Một ngày của tôi’ - Hà Lan, cán bộ dự án
Một ngày làm việc bình thường của tôi ở vùng dân tộc thiểu số đôi khi
bắt đầu bằng việc uống rượu với những người đứng đầu ở thôn, bản.
Thường thì họ đều là nam giới. Tôi biết rằng uống rượu là một phong
tục của địa phương để chào mừng khách trước khi tìm hiểu nhau, nói
chuyện với nhau. Mặc dù đối với phụ nữ Việt Nam việc uống rượu là
chẳng dễ dàng chút nào, tôi vẫn cố uống và thưởng thức để hòa nhập
với họ.

Khái niệm quan trọng:
Tôn trọng; Thoải mái; Vui
vẻ

Ngày hôm đó, tôi đi cùng một chị là cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh để thực
hiện một khảo sát nhỏ về đối tượng tham gia trước khi tổ chức lớp
học chữ cho chị em phụ nữ trong thôn. Hầu hết phụ nữ ở đây mù chữ
và họ sống rất khó khăn, vất vả. Chúng tôi mất thời gian khá lâu để
đến được thôn sau khi lội qua sông và leo lên đỉnh đồi.
Tôi quyết định đích thân gặp từng chị em thay vì chỉ gửi phiếu điều
tra, bởi vì tôi muốn nói chuyện với họ, tìm hiểu lí do tại sao họ đăng ký
tham gia lớp học đó. Cũng có thể có thêm những chị em khác muốn
tham gia lớp học nhưng vướng phải một số trở ngại nào đó. Nếu trực
tiếp đến đó thì chúng tôi có thể động viên và hỗ trợ họ tham gia.
Khi chúng tôi đến thôn thì trời đã sập tối và trong thôn lại không có
điện, vì thế chúng tôi làm việc dưới ánh sáng đèn dầu. Tôi rất vui khi
gặp được nhiều chị em trẻ tuổi và những chị ở lứa tuổi trung niên đến
tham gia buổi họp này. Mặc dù trời tối nên tôi không thể thấy rõ từng
khuôn mặt xung quanh mình, nhưng tôi đã có thể cảm nhận được sự
hăng hái và quyết tâm tham gia lớp học của họ. Có lẽ họ đã phải vượt
qua được gánh nặng gia đình để tham gia vào khóa học như thế này.
Họ ngồi khá xa tôi và chị bạn đến từ Hội phụ nữ; họ rất e ngại với
người ngoài. Chúng tôi phải tiến đến gần từng người một để hỏi tên,
sau đó họ mới nói chuyện và chia sẻ lý do và cảm nghĩ của họ khi
đăng ký tham gia khóa học.

CHƯƠNG 7: Học tập với cộng đồng
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‘

Các hoạt động chính
bao gồm tham quan học tập
mô hình của các tổ chức
khác, hướng dẫn sâu và tổ
chức các hoạt động xã hội

Ý tưởng 2: Học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán
Hãy để cộng đồng dạy bạn trước khi bạn cố gắng dạy điều gì đó
cho họ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở một bên của cán cân
học tập, và khi bạn muốn nói hoặc đóng góp bất cứ điều gì thì bạn
cần phải biết lắng nghe và ghi nhận điều gì đó.

Tiên và dự án cải thiện dinh dưỡng ở vùng miền núi
Tôi tên là Tiên Tôi làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn
bản miền núi thuộc huyện Khánh Vĩnh. Người dân ở đây sinh sống
chủ yếu bằng nghề trồng sắn và buôn sắn. Khi chúng tôi đề xuất với
họ nên trồng thêm các cây lương thực khác để các hộ gia đình có
thêm nguồn dinh dưỡng, thoạt đầu họ không tin chúng tôi và không
muốn thực hiện việc đó. Vì vậy, chúng tôi phải ngừng lại và mất thời
gian lắng nghe ý kiến của họ cũng như các mối quan tâm ưu tiên của
họ.
Sau đó, chúng tôi giúp họ tiếp cận thị trường sắn một cách tốt hơn,
nhờ đó họ kiếm thêm được chút đỉnh và trở nên ít lệ thuộc vào các lái
buôn trung gian. Họ bắt đầu tin tưởng chúng tôi và tin rằng chúng tôi
thực sự quan tâm đến họ và lợi ích của họ. Rốt cuộc, họ đã sẵn sàng
tiếp thu những lời khuyên của chúng tôi, đó là sử dụng một khoảnh
đất trong vườn để trồng thêm các loại rau củ mà họ có thể dùng hàng
ngày để cải thiện chế độ dinh dưỡng cho gia đình.

Khái niệm quan trọng:
Quá khứ của cộng đồng

Ý tưởng 3: Học hỏi từ quá khứ của cộng đồng
Học hỏi từ quá khứ khơi dậy ký ức của tập thể và tạo ra sự tin tưởng
lẫn nhau giữa cộng đồng và tổ chức hỗ trợ. Nó cũng cho phép các tổ
chức cảm nhận rõ hơn về bản sắc của tổ chức mình và quan hệ tốt hơn
với các tổ chức khác. Những công cụ như ‘dòng sông cuộc đời’, dòng
thời gian, thảo luận nhóm hay phương pháp báo chí đều có thể hữu
dụng.

‘Nhìn lại quá khứ bằng phương pháp báo chí’ - Hà Lan, cán bộ dự án
Tôi tên là Hà Lan. Vào năm 2000, với sự hỗ trợ của tổ chức chúng tôi, những người khuyết tật ở xã Vĩnh Tú đã thành lập Hội
Người khuyết tật (Hội NKT). Hội bắt đầu hoạt động với 15 thành viên và trong những năm đầu Hội chỉ có một vài hoạt động.
Thế rồi đến năm 2003, cả số lượng thành viên và cả kinh phí hoạt động của Hội đều được tăng nhanh một cách đáng kể. Các
hội viên đảm trách nhiều công việc hơn để điều hành hoạt động của Hội, và sự tham gia của Hội đối với các hoạt động văn
hóa, thể thao trong cộng đồng cũng tăng nhiều.
Năm 2005, người khuyết tật ở các xã lân cận đã đến nhờ Hội NKT xã Vĩnh Tú tư vấn cách thức thành lập và phát triển hội
NKT tại xã của họ. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng việc đầu tiên cần làm là hãy học hỏi về lịch sử của Hội NKT xã Vĩnh Tú.
Chúng tôi giới thiệu về Hội NKT xã Vĩnh Tú với một phóng viên để viết tài liệu ‘học hỏi từ quá khứ’. Những gì đã thay đổi?
Điều gì đã mang lại sự phát triển của Hội? Sau một tuần thực hiện các buổi phỏng vấn, một buổi họp mặt giữa những người
liên quan đã giúp mọi người đưa ra những kết luận chung. Tất cả chúng tôi được biết về những ngày đầu của Hội NKT xã Vĩnh
Tú, biết được tầm quan trọng của các kỹ năng tổ chức hoạt động, và biết được cách xây dựng các kế hoạch phát triển cá nhân
để bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ lẻ và để cải thiện sức khỏe. Các hoạt động quan trọng còn bao gồm việc tham quan tìm
hiểu mô hình của các tổ chức khác, hướng dẫn sâu và tổ chức các hoạt động xã hội ở địa phương.
Thông qua việc tìm hiểu theo cách này, Hội NKT xã Vĩnh Tú đã tự chuẩn bị để có thể hỗ trợ các Hội NKT ở các xã lân cận.
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Ý tưởng 4: Đặt câu hỏi, đừng đề ra giải pháp
Nhà sư phạm người Brazil Paulo Freire nhấn mạnh sự cần thiết
phải xem giáo dục (và chúng ta có thể bổ sung thêm ‘sự phát
triển’) như là một quá trình đối thoại. Sự ghi nhớ một cách máy
móc (hay ‘mệnh lệnh’ và ‘lời khuyên’ trong công tác phát triển)
không phải là sự học tập thực thụ, mà đó chỉ là “giáo dục ngân
hàng”. Nếu thực trạng không cho phép quá trình đối thoại diễn
ra thì “cấu trúc cần phải được thay đổi”.

4. Giúp đỡ các lãnh đạo cộng đồng…
Hỗ trợ những lãnh đạo cộng đồng

Khái niệm quan trọng:
Giáo dục ngân hàng
Trong ‘giáo dục ngân hàng’, người thầy
(hay người làm công tác phát triển) nhồi các
mảng thông tin hay kiến thức vào trí não của
người học (hay cộng đồng) như thể đầu óc họ
trống rỗng và dốt nát. Điều này cũng giống như
việc chúng ta ký gửi tiền vào một tài khoản
ngân hàng rỗng không. Freire cho rằng mô hình
này khiến học sinh (và cộng đồng) trở thành
những đối tượng thụ động hành động theo yêu
cầu của người thầy (người làm công tác phát
triển). Điều đó khiến họ trở nên dễ bị bên ngoài
chi phối và áp đặt.

Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy rằng cộng đồng cũng học tập từ
những người làm công tác phát triển – đó là một quy trình học tập hai
chiều. Có nhiều điều cộng đồng muốn thấy, và/hoặc người làm công
tác phát triển cảm thấy còn thiếu, ở những người lãnh đạo cộng
đồng. Chúng ta cần khuyến khích và hỗ trợ những người lãnh đạo
cộng đồng trong những vai trò sau đây của họ:
• Giúp cộng đồng xác định và củng cố những gì họ đã biết và có thể
làm;
• Giúp cộng đồng nhìn thấy những hạn chế về năng lực của mình
và giúp họ giải quyết những hạn chế đó;
• Hỗ trợ việc học tập và chia sẻ đồng đẳng giữa các cộng đồng
• Giúp cộng đồng biết cách tự tiếp cận thông tin từ bên ngoài
• Giúp cộng đồng mạnh dạn lôi kéo sự tham gia của chính quyền và
giới doanh nghiệp.
Những câu chuyện dưới đây sẽ mô tả thế nào là người lãnh đạo
cộng đồng bẩm sinh, và họ hành động như thế nào? Họ là những
người làm nhiều hơn nói, là những người làm việc siêng năng,
chăm chỉ, có khả năng ăn nói lưu loát, tận tâm với công việc, và là
những nhà huy động với óc sáng kiến tốt. Họ sẵn sàng chia sẻ và
họ tự hào về những gì mình đã làm được. Họ tin tưởng vào những
người bên cạnh, cùng chung vai chung sức với họ, chứ không thể
hiện mình là kẻ bề trên.
Thường thì những người lãnh đạo cộng đồng bẩm sinh không phải
qua bầu chọn chính thức mà họ được người dân ‘đùn đẩy’ vì những gì
họ đã thể hiện được. Đây là những người cần được hỗ trợ.

CHƯƠNG 7: Học tập với cộng đồng

Khái niệm quan trọng:
Giáo dục dựa vào
đối thoại
Trong ‘giáo dục dựa vào đối thoại’, người
hướng dẫn và người học (người làm công tác
phát triển và người dân) cùng nhau thảo luận
và phân tích những kinh nghiệm, cảm xúc và
hiểu biết. Trong quá trình này, mọi người cùng
nhau khám phá những vấn đề và thực tại của
họ mà họ có thể thay đổi. Vai trò của người
hướng dẫn là giúp người học tư duy một cách
nghiêm túc về thực trạng của họ. Freire gọi đây
là quá trình ý thức hóa cộng đồng.
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BabacarThiam: từ một hướng dẫn viên đến vị trí Chủ tịch

Những câu hỏi
cần suy ngẫm
• ‘ Lãnh đạo bẩm sinh’ là gì?
• Tổ chức của bạn có cách gì để nhận ra
và hỗ trợ những người lãnh đạo kiểu
này?

“Chúng ta cần cử 2 phụ nữ địa phương đại diện cho chúng ta tham gia
Hội chợ tiếp thị đậu lạc”, Babacar cho biết trong cuộc họp tháng, “Chúng
ta nên lựa chọn họ như thế nào đây?”
“Nhưng chỉ 2 phụ nữ là không đủ”, Atta Sene, một trong những lãnh
đạo địa phương, nói, “Chúng ta có thể cử thêm người được không?”
“Không được, chúng ta không có đủ ngân sách. Vì vậy, chỉ 2 người
có thể tham gia thôi”, Babacar trả lời chắc nịch.
Babacar là một ví dụ mẫu mực trong việc nâng cao vai trò và vị thế
của lãnh đạo cộng đồng. Cách đây khoảng 10 năm, anh được thôn
bầu chọn làm hướng dẫn viên thực hiện hoạt động cùng tham gia
đánh giá nhu cầu cộng đồng (PRA). Anh trở thành một hướng dẫn
viên xuất sắc, biết sử dụng phương pháp đánh giá dựa vào phản hồi
và học những kỹ năng khác như viets lách, tổ chức họp hành, giám
sát và đánh giá, quản lý dự án và tổ chức các hoạt động giao lưu học
hỏi. Anh đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau và cuối cùng đã trở thành
Chủ tịch của COCOGEP, một tổ chức cộng đồng ở địa phương mình.
Điều gây ấn tượng mạnh đối với tôi là cách anh liên hệ giữa việc học
tập của cộng đồng với các sự kiện quốc tế. Ví dụ, anh tổ chức một sự
kiện ở địa phương với nội dung về quyền phụ nữ nhân hưởng ứng Ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3. Anh tự xây dựng nội dung bằng cách kết hợp
những câu hỏi và phản hồi của người dân với những thông tin báo chí
và bản tin nội bộ. Anh cũng là người giới thiệu các mô hình tín dụng và
tiết kiệm quy mô nhỏ - những mô hình không phải do nhà tài trợ hỗ trợ,
và do đó có tính bền vững nhiều hơn.

Nữ ngư dân Fátima: đáp lại gian khó bằng nghị lực
Tôi còn nhớ rõ Fátima, một nữ ngư dân vươn mình thành người lãnh
đạo … Chị là một người trầm tĩnh và hay suy tư, một vẻ trầm tư sâu
lắng khiến bạn phải chú ý ngay khi mới gặp. Chị luôn luôn thể hiện sự
tôn trọng đối với người khác. Chị bắt đầu bằng việc tham gia vào
nhóm. Tôi thấy chị luôn nhíu mày mỗi khi thảo luận các vấn đề.
Những ý kiến phát biểu của chị thì hết sức sắc sảo. Như một chú kiến
không biết mệt mỏi, chị hoàn thành công việc một cách chậm rãi
nhưng chắc chắn, mỉm cười hài lòng sau mỗi cuộc họp và có sẵn
trong đầu kế hoạch tiếp theo. Chị mời tôi lên chiếc thuyền của chị và
bày cho tôi cách câu cá. Chị tự hào với những gì mình làm được. Lần
đầu tiên tôi hiểu được nhiều điều từ chị: sự cô đơn trên biển, sự khó
nhọc để bắt được cá to, những cơn hoa mắt và những cơn đau dạ
dày hành hạ thường xuyên, giá cả bất thường ở cảng cá. Cuộc sống
của Fátima tràn đầy thách thức. Tôi khâm phục cách chị đáp lại gian
khó bằng nghị lực của mình.
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5. Cho cần câu chứ không cho con cá!
Đóng góp bằng những hành động đòi hỏi quyền lợi

Hãy tham gia thảo luận cùng một nhóm những người làm công
tác phát triển và bạn đừng ngạc nhiên nếu chủ đề thảo luận về
vai trò của chính quyền đối với sự phát triển cộng đồng và thay
đổi xã hội khiến mọi người quan tâm và tạo ra những luồng ý
kiến tranh luận sôi nổi và đa chiều. Một vài người bảo vệ hướng
tiếp cận phát triển cộng đồng không có sự hỗ trợ của Nhà nước
vì không tin tưởng vào vai trò của Nhà nước. Những người khác
không đồng tình với quan điểm này và muốn huy động cộng
đồng vận động để được Nhà nước trao quyền cho họ. Một vài
người khác lại phản bác rằng hướng tiếp cận dựa vào nhân
quyền có thể huy động được cộng đồng, nhưng khi người ta có
quyền người ta lại thường có xu hướng tự thỏa mãn và buông
lỏng, còn Nhà nước thì định hình lại quy trình phát triển để phục
vụ cho mục đích chính trị. Sự tranh luận cứ thế tiếp diễn …
Nhưng đây có phải là tình huống ‘hoặc thế này – hoặc thế nọ’?
Ta hãy cùng tìm hiểu hoạt động của tổ chức Shack Dwellers
International và phong trào phát triển nhà ở mà họ hỗ trợ, trong đó cả
hai cách tiếp cận đều được vận dụng kết hợp.

Huy động và học hỏi cộng đồng
Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các phương pháp
mới trong tiếp cận phát triển cộng đồng. Những phương pháp này, khi
được kết hợp với nhau, tỏ ra hiệu quả và bền vững hơn so với những
phương pháp chỉ dựa vào nhu cầu hay chỉ dựa vào nhân quyền. Học
tập đồng đẳng là điểm mấu chốt dẫn đến sự hiệu quả này.
Tổ chức Shack Dwellers International (SDI) hoạt động ở hơn 30
quốc gia và sử dụng lồng ghép cả 2 cách tiếp cận nói trên. Tự chịu
trách nhiệm hay tự lực là nền tảng để huy động cộng đồng đòi hỏi
quyền và vận động Nhà nước trở thành nhà cung cấp dịch vụ cho
cộng đồng. Những kết quả đạt được đầy ấn tượng của SDI đã thu hút
sự chú ý của nhiều tổ chức liên quan trong lĩnh vực phát triển. Hoạt
động của SDI tuân theo quy trình cốt lõi như sau:

CHƯƠNG 7: Học tập với cộng đồng

Khái niệm quan trọng:
Hướng tiếp cận dựa vào
nhu cầu; Hướng tiếp cận
dựa vào quyền; Hướng
tiếp cận nhu cầu vì quyền

“Những lãnh đạo hành động mà không cần đối
thoại và luôn áp đặt những quyết định của mình
sẽ không lấy được lòng người. Họ không phải là
người giải phóng, cũng không phải là người
được giải phóng – họ là kẻ đàn áp.”
Paulo Freire
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Bước 1: Từ tự lực đến tự làm chủ

Bước 4: Giúp cộng đồng mở rộng tầm nhìn

Những cư dân sống lang thang ở khu vực cận đô thị (chủ yếu là
phụ nữ) được khuyến khích tổ chức thành các nhóm/hội tiết
kiệm và vay vốn có cấu trúc đơn giản. Đây là kết quả của quá
trình học hỏi đồng đẳng với với các hội cư dân đường phố vốn
đã hình thành trước đó. Những nhóm này trở thành hạt nhân
trong việc tổ chức và huy động cộng đồng gắn liền với một vấn
đề mà mọi người quan tâm trước mắt, đó là tiền mặt. Thông
qua quá trình này, mọi người thể hiện trách nhiệm nhiều hơn để
tạo ra những thay đổi cho riêng mình và ý thức tốt hơn về
những gì họ có thể làm, cùng với những người khác, để mang
lại lợi ích cho chính bản thân họ.

Giờ đây, khi đã ‘liệt kê’ đầy đủ và có ý thức rõ ràng hơn về thực
trạng và những thách thức của mình, người dân bắt đầu hướng
đến tương lai. Thông qua hình thức “mô hình hóa nhà ở”, họ phát
triển các ý tưởng và lập kế hoạch xây dựng loại nhà ở và kiểu
cộng đồng mà họ mong muốn. Điều này vừa giúp họ đoàn kết lại
với nhau, vừa giúp họ có sự chuẩn bị tốt để vận động sự ủng hộ
của chính quyền đối với tầm nhìn và những kế hoạch mà họ đã
xây dựng và làm chủ.

Bước 2: Tình đoàn kết liên cộng đồng
Thông qua các hoạt động giao lưu học tập đồng đẳng, các
nhóm/hội khác nhau xây dựng mối quan hệ tin tưởng, kết
nối tổ chức mình với những hội lớn hơn, có thể tham gia
vào hệ thống tiết kiệm của họ và tiếp cận nguồn vốn lớn
hơn. Trong quá trình này, các bên có thể cùng nhau hành
động trong tình đoàn kết để tiếp cận vận động chính quyền.

Bước 5: Vận động chính quyền ủng hộ
Người dân vận động để được hội đàm với chính quyền. Thực ra
mà nói, lúc này cộng đồng đã có thể nói với chính quyền rằng:
“Đây là những gì mà chúng tôi có thể làm vì bản thân mình.
Chúng tôi hiểu rõ mình và hiểu rõ thực trạng của mình. Chúng tôi
đã xây dựng kế hoạch để hướng đến tương lai tốt hơn. Chính
quyền các anh có thể làm gì, và chúng tôi có thể làm gì để giúp
các anh?”.

Bước 3: Tự tìm tòi, tự nâng cao hiểu biết
Từ đây, với sự hỗ trợ của các cộng đồng khác và các tổ chức phi
chính phủ giàu kinh nghiệm, cộng đồng có thể bắt tay vào quá
trình ‘liệt kê’, một hình thức nghiên cứu đồng đẳng, trong đó
những người trẻ tuổi biết chữ được đào tạo
để biết thu thập và xử lý các dữ liệu về mỗi
hộ gia đình nhằm giúp mọi người có bức
tranh tổng quan chính xác về cộng
đồng mình. Kết quả được
chia sẻ trong quá trình
phát triển cộng đồng và
cho phép người dân tiếp
cận chính quyền với
những dữ kiện và con số
giàu sức thuyết phục.

Kinh nghiệm cho thấy rằng nếu cộng
đồng có thể thực hiện vận động được như thế
này thì họ có thể làm thay đổi hành vi của những
quan chức Nhà nước theo chiều hướng tích cực hơn.
Họ sẽ không bị người dân phản đối, đồng thời cũng
không bị ảnh hưởng gì khi người dân tự lực hơn. Người
dân ngày càng có khả năng xây dựng cộng đồng mình tốt
đẹp hơn khi không chỉ biết đòi hỏi quyền lợi cho mình mà
còn mong muốn Nhà nước cùng chung sức tạo ra những
dịch vụ mà họ mong muốn.

Những câu hỏi
cần suy ngẫm
• Sự học tập đóng vai trò gì trong
cách tiếp cận này?
• Có thể làm gì nếu việc hợp tác với
chính quyền là điều không thể, ví dụ
những nơi bị chính phủ đàn áp?
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6. Công cụ?
Chỉ hữu dụng nếu biết sử dụng!
Công cụ phải được sử dụng bởi
những người có thái độ đúng đắn.
Đâu là thước đo đối với công việc của bạn? Hãy xem bảng dưới đây
và đánh giá bản thân mình (một cách thẳng thắn).
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Thái độ và hành vi quan trọng cơ bản
ĐỪNG

HÃY

Dạy bảo, giảng thuyết hay bảo người ta phải làm gì đó

Giúp mọi người tự đánh giá bản thân mình

Bảo người ta cái gì là tốt, cái gì là không tốt

Để mọi người phân tích và tự nhận ra

Thúc ép hay yêu cầu người ta hành động

Khuyến khích việc tự huy động nội lực

Phụ trách, đứng đầu

Nhường vai trò đứng đầu cho những lãnh đạo địa phương

Ngắt lời người ta

Chú ý, lắng nghe

Thiên vị người giàu, người có quyền lực bằng cách sắp
xếp chỗ ngồi cho họ hay cho phép họ cắt lời nhiều

Đơn giản hóa mối quan hệ chức quyền, cách sắp xếp chỗ
ngồi

Phớt lờ những lãnh đạo cộng đồng bẩm sinh

Đánh giá cao những người mạnh dạn tiên phong tham gia

Phớt lờ phụ nữ, trẻ em, những người thường không được chú Luôn khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và người nghèo
ý đầy đủ
trong cộng đồng
Phớt lờ những người xung phong giúp đỡ

Đánh giá cao những người tỏ rõ thiện chí muốn giúp đỡ
những người nghèo hơn

Quá khiêm tốn hoặc quá lịch sự

Mạnh dạn nhưng cũng thận trọng

Sắp xếp ngày họp, giờ họp, nơi họp thuận tiện cho bản thân
mình

Hỏi người ta xem ngày nào, giờ nào, nơi nào là thuận tiện
với họ để họp

Gieo mầm ‘tâm lý lệ thuộc’ khi thể hiện sự xót thương
người khác hay hứa hẹn hỗ trợ vật chất

Bắt đầu bằng những gì người ta đã biết, đã có và muốn có
Nguồn: Trích từ tài liệu hướng dẫn của CLTS

“Luôn khuyến khích sự tham gia của
phụ nữ và người nghèo trong cộng đồng”

o participate

Một thách thức lớn trong việc sử dụng bất cứ phương pháp cùng
tham gia nào là cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào, chứ
không phải là sử dụng phương pháp gì. Các phương pháp cần được
xem như là một chất xúc tác chứ không phải là sự thay thế cho việc
tranh luận. Bản thân các công cụ không phải là điểm kết. Nếu các mối
quan hệ quyền lực và thái độ tốt bị phớt lờ, khi đó có thể chúng sẽ
được sử dụng một cách không lành mạnh. Chỉ khi chúng ta ý thức sâu
sắc về quyền lực thì các quy trình cùng tham gia mới được vận dụng
một cách hiệu quả.

Nghiên cứu trường hợp – Phản ánh thực trạng
Phản ánh thực trạng là cách tiếp cận đối với việc học tập tập thể và
thay đổi xã hội. Khi sử dụng phương pháp này, người ta ngồi với nhau
theo hình tròn, cùng phân tích các vấn đề và tìm giải pháp. Những kỹ
thuật như vẽ tranh, kịch, ca hát, nhảy múa, viết lách, thuyết trình, con
số và hình ảnh như lịch, bản đồ và ma trận, được sử dụng. Những công
cụ này giúp người ta suy nghĩ về cuộc sống của mình một cách tích cực
hơn và cùng nhau huy động sự tham gia. Hành động có thể là đề ra
sáng kiến và thực hiện điều gì đó để đòi hỏi quyền lợi cho chính bản
thân họ.

CHƯƠNG 7: Học tập với cộng đồng
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A. Lôi kéo cộng đồng tham gia phản ánh thực trạng
1. Điểm bắt đầu –
Làm thế nào xác định cộng đồng cần được can thiệp
Việc lựa chọn dựa vào kết quả điều tra đối với những cộng đồng ít
nhận được sự hỗ trợ, ít có sự can thiệp của các tổ chức phát triển
và là những cộng đồng nghèo nhất ở đất nước. Sauk hi chia sẻ kết
quả điều tra, chúng ta thống nhất với cộng đồng thực hiện cùng
tham gia đánh giá nhanh (PRA) để xác định các nhu cầu thực sự
của cộng đồng. Có rất nhiều thách thức khác nhau nhưng phải xác
định rõ mục tiêu – đương nhiên chúng ta không thể giải quyết tất cả
mọi vấn đề của cộng đồng.
Thách thức: Một số chính quyền hoặc chính trị gia của địa phương
có thể sẽ tìm cách thuyết phục tổ chức bạn làm việc với những cộng
đồng khác. Trong trường hợp đó, bạn hãy thẳng thắn bảo vệ lập
trường và niềm tin của mình.
Bây giờ chúng ta hãy tham khảo ý kiến cộng đồng để biết liệu người
dân có muốn tham gia phản ánh thực trạng của họ hay không. Quan
điểm của chúng ta là cộng đồng cần phải thay đổi cuộc sống của họ
theo hướng tốt đẹp hơn. Trong cuộc họp, chúng ta giải thích cách tiếp
cận của chúng ta, và cách tiếp cận đó đòi hỏi những gì. Ban đầu, cộng
đồng có thể nghĩ rằng chúng ta chỉ đang đùa giỡn bởi vì họ không tin
rằng họ có nhiều kỹ năng; hơn nữa, từ trước đến nay chưa có tổ chức
nào đặt niềm tin vào họ khi thực hiện các chương trình phát triển.
Thách thức: Chúng ta phải thuyết phục họ rằng điều đó là có thể,
nhưng với điều kiện họ phải là những người xác định rõ nhu cầu của
chính mình. Họ phải học hỏi lẫn nhau và đôi khi phải học hỏi từ
những chuyên gia, bao gồm việc học hỏi một số kỹ năng cốt yếu,
chẳng hạn như kỹ năng lập kế hoạch.

2. Xác định những người hướng dẫn cộng đồng
Cộng đồng đề xuất những người hướng dẫn, nhưng việc lựa chọn
phải do chúng ta xác nhận trước bất cứ một tập huấn nào, bởi vì các
lớp tập huấn luôn rất tốn kém. Những điều kiện sau phải được thỏa
mãn: người hướng dẫn phải là người địa phương, đã từng có kinh
nghiệm hướng dẫn, luôn đồng ý làm việc với tinh thần tình nguyện,
được cộng đồng chấp nhận, nói được ngôn ngữ địa phương, sẵn
lòng học hỏi, học hết cấp ba hay đại loại như vậy, và có khả năng viết
lách.
Thách thức: có thể một số người sẽ tìm cách gây ảnh hưởng để
bạn mời những người bà con của họ làm người hướng dẫn, nhưng
bạn hãy kiên định. Điều quan trọng đối với một tổ chức bên ngoài
như chúng ta là hãy tham gia một phần vào quá trình lựa chọn con
người để giúp cộng đồng tìm ra đúng người hướng dẫn mà họ cần.
Đây không phải là lựa chọn cho cộng đồng, mà là để đảm bảo sự
minh bạch về những gì cần có để đạt được thành công.
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3. Tập huấn
Lớp tập huấn dành cho những người hướng dẫn kéo dào
10 ngày ở lớp học và 5 ngày thực hành ở cộng đồng, và
tập huấn này nhằm mục đích sử dụng kiến thức địa
phương. Những hướng dẫn viên có kinh nghiệm sau này
có thể trở thành tập huấn viên. Các hướng dẫn viên học
về các công cụ PRA và học cách giúp người dân sử dụng
những công cụ này để thảo luận và giải quyết vấn đề. Họ
học cách tổ chức thảo luận nhóm, cách xây dựng kế
hoạch hành động, cũng như cách giới thiệu chữ viết và số
đếm. Họ sẽ học nhiều phương pháp sư phạm và áp dụng
một số công cụ khác nhau, chẳng hạn như kể chuyện.
Lời khuyên: Hãy đảm bảo rằng các hướng dẫn viên hiểu
rõ quy trình. Hãy để họ đưa ra sáng kiến, khuyến khích học
tập đồng đẳng, khen ngợi họ, pha trò với họ, lập kế
hoạch thăm thực địa, và cho họ những ý kiến phản
hồi bổ ích.

4. Tổ chức buổi lễ bổ nhiệm người hướng dẫn
Buổi lễ này phải có sự tham gia của người dân, những người lãnh đạo,
các quan chức chính quyền địa phương và các nhân vật cốt cán đại
diện ngành y tế, nông nghiệp, ngư nghiệp, giáo dục và cả những tình
nguyện viên. Buổi lễ này rất quan trọng vì cần có sự đồng thuận của
cả cộng đồng trước khi tổ chức các hoạt động phản ánh thực trạng
của địa phương. Các bước tiến hành phản ánh thực trạng, cũng
như kết quả mong đợi, cần được giải thích đầy đủ. Cần dành chút thời
gian để mọi người đưa ra các câu hỏi, rồi sau đó chính thức bổ nhiệm
hướng dẫn viên cộng đồng.
Thách thức: Tất cả những vị lãnh đạo cần phải có mặt tại buổi lễ
để hợp thức hóa việc bổ nhiệm, đồng thời bạn cần phải đề nghị
nhận được sự hỗ trợ của cả nhóm những vị lãnh đạo này.

5. Tiến hành thảo luận nhóm
Cuộc họp đầu tiên sẽ làm rõ một số điều kiện cơ bản, chẳng hạn như
số lần họp và thời gian họp, ngôn ngữ sẽ được sử dụng, và trong
một số trường hợp, một ủy ban được thành lập để thực hiện nhiều
công việc khác nhau. Hướng dẫn viên cộng đồng giải thích tầm quan
trọng của sự tham gia. Vào cuối phiên họp đầu tiên, các thành viên
tham gia nhận ra rằng họ mới là những người làm chủ quá trình thảo
luận.
Thách thức: Người hướng dẫn cộng đồng không dạy bảo mà chỉ
nên khuyến khích mọi người thảo luận và chia sẻ hiểu biết. Người
hướng dẫn cố gắng đừng để ai phá hỏng hoặc quá áp đặt ý kiến cá
nhân trong các cuộc họp. Việc làm cho hài hòa giữa các hình thức
thảo luận bằng lời, bằng viết lách, hình ảnh và số liệu cũng có thể
là một thách thức.

CHƯƠNG 7: Học tập với cộng đồng
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6. Tập huấn lại, tạo động lực và các phương pháp xây
dựng năng lực khác
Với cách tiếp cận như thế này, việc tập huấn lại hàng năm là việc
làm cần thiết, bên cạnh đó những điều đổi mới vẫn diễn ra hàng
ngày. Học tập đồng đẳng và mang tính tập thể cùng với các cuộc
họp định kỳ cần được tiến hành. Nhìn chung, người ta sẽ tiếp cận tổ
chức hỗ trợ sau một hoặc hai năm để đề nghị hỗ trợ tập huấn hay
hỏi xin thông tin về một chủ đề nào đó tùy theo nhu cầu của họ,
chẳng hạn như truyền thông giáo dục sức khỏe, chữ viết hay ngôn
ngữ, hay thậm chí là về bệnh cúm. Người hướng dẫn cộng đồng
không nhất thiết phải liên hệ đến những gì đang diễn ra trên toàn cầu,
nhưng phải biết sử dụng kiến thức địa phương và nắm bắt những
thông tin mà họ thấy cần thiết cho cộng đồng của mình, chẳng hạn như
giá cả mùa vụ hay việc biết đọc biết viết. Họ cần cân nhắc về vai trò
của mình trong việc giúp cho cộng đồng ngày càng đi lên.
Người hướng dẫn cộng đồng cũng phải tham dự các cuộc họp
phản ánh thực trạng ở các cấp, từ địa phương đến quốc gia và
quốc tế, để chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm, kỹ năng và những
công cụ mới.
Thách thức: Một số hướng dẫn viên cộng đồng ngại tiết lộ tất cả
những nhu cầu của họ về phát triển năng lực, trong đó có những nhu
cầu gây tốn kém kinh phí và phải lặp đi lặp lại. Một số hướng dẫn viên
cộng đồng cảm thấy được đầu tư quá nhiều, và bạn cần giải thích để
họ biết rằng cách tiếp cận này đòi hỏi phải như vậy.

7. Thực hiện các điểm hành động
Một điểm hành động được xem như là một giải pháp cụ thể nào đấy
cho một vấn đề, ví dụ như sốt rét. Người dân xác định nguyên nhân,
hậu quả và đề ra các giải pháp để từng bước một dẫn đến một kế hoạch
hành động. Trong kế hoạch hành động có các điểm hành động. Một
điểm hành động có thể mất nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng
thực hiện. Do đó, nhiều điểm hành động tạo nên một kế hoạch hành
động mà cộng đồng xác định và ưu tiên thực hiện. Khi cần có nguồn
kinh phí để thực hiện kế hoạch hành động, người dân có thể sẽ phải
viết kế hoạch đề xuất, có thể xem bảng dưới đây là một ví dụ cụ thể.

Mục tiêu
chung

Giảm tỷ lệ
mắc nhiễm

Mục tiêu
cụ thể

Người chịu
trách nhiệm

Người hưởng
lợi

Xóa bỏ
các ổ
nước
đọng

Trưởng thôn,
điều dưỡng,
phụ trách
nhóm

Tất cả người
dân

Địa điểm
Thôn
Ndorong

Kinh phí

Hạn chót (bắt

$1 000

Tháng 7 –
tháng 10

đầu và kết thúc)

Chỉ số
Giảm tỷ lệ
sốt rét từ 60%
xuống còn
10%

Thách thức: Là một tổ chức hỗ trợ, bạn cần giúp họ đạt được mọi
điều mà họ muốn, dù dưới hình thức hỗ trợ kinh phí hay giúp họ tiếp
cận với một vị quan chức nào đó.
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8. Cần có sự tham gia của một người chủ chốt ở cộng đồng
Nhóm những người đã tham gia thảo luận sẽ làm việc với những người
dân khác ở cộng đồng. Người hướng dẫn và người dân có thể cần một
người chủ chốt nào đó, chẳng hạn như một y tá, tham gia vào một buổi
họp của nhóm để chia sẻ ý kiến. Như vậy, nhóm vừa học tập một cách
đồng đẳng trong cả tập thể, vừa học hỏi được từ một người có địa vị
cao hơn. Bản thân cán bộ chủ chốt này cũng học hỏi, đồng thời tất cả
mọi người cũng có thể học hỏi từ tổ chức đóng vai trò hỗ trợ.
Thách thức: Đôi lúc, người hướng dẫn cộng đồng ngại chia sẻ những
bài học, vì vậy bạn phải hỏi nhiều câu hỏi trong các cuộc họp để tìm ra
các vấn đề và giải pháp. Đôi khi, người hướng dẫn cộng đồng cần được
bạn thúc đẩy một chút. Ngân sách có thể là vấn đề nếu phải thực hiện
quá nhiều hành động. Cần nhớ trao đổi các quyết định với tất cả các
thành viên trong nhóm. Bạn phải giúp họ vận động gây quỹ, chỉ cho họ
cách thực hiện gây quỹ như thế nào.

9. Huy động cộng đồng địa phương, vận động ủng hộ
và các chiến dịch
Khi người dân đồng ý tự huy động bằng cách tham gia hành động để
giải quyết các vấn đề, chúng ta gọi đó là ‘sự huy động xã hội của
cộng đồng’. Trong trường hợp thảo luận nhóm để phản ánh thực
trạng, người dân đã quen với ý tưởng này, vì vậy việc huy động
tham gia trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, người dân có thể tổ chức một
cuộc đua hay một chiến dịch lớn nào đó để vận động giúp phụ nữ có
quyền sử dụng đất đai. Họ sẽ liên kết với nhau và xác định một số
nguyên tắc hành động. Một cộng đồng nào đó bắt đầu trước; những
cộng đồng khác sẽ tham gia khi họ thực sự quan tâm. Sự học tập
liên quan đến việc làm thế nào để cùng nhau tham gia tìm ra các giải
pháp. Những hoạt động này chủ yếu hướng đến thay đổi chính sách
và đòi hỏi quyền lợi.
Thách thức: Cần có nguồn kinh phí để thông tin liên lạc, chủ yếu là
thông qua loa đài và chợ phiên hàng tuần, và sử dụng tờ rơi, áo
phông, v.v… Bạn cần giúp cộng đồng liên hệ với phóng viên báo chí
và các kênh truyền thông khác nhau. Tập huấn về truyền thông giáo
dục sức khỏe có thể là việc cần làm.

Những câu hỏi
cần suy ngẫm
• Bạn tìm thấy những khái niệm nào
trong chương này được giới thiệu
trong phần nghiên cứu trường hợp?
• Đâu là những ví dụ về học tập đồng
đẳng và học tập giữa các nhóm
không cùng địa vị?
• Ví dụ này giúp được gì cho bạn
trong bối cảnh địa phương nơi tổ
chức bạn đang hoạt động?

B. Từ huy động xã hội trong cộng đồng đến các phong trào xã hội
1. Huy động cộng đồng
Khi nhiều cộng đồng liên kết lại với nhau vì một vấn đề nào đó, chúng ta có sự huy động cộng đồng. Điểm cốt lõi của huy
động cộng đồng là sự liên kết mạng lưới của nhiều nhóm khác nhau, có thể bao gồm cả những người ở nông thôn và thành
thị. Sự huy động cộng đồng phải có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút sự quan tâm của giới chức hay chính quyền địa
phương.
Thách thức: Thách thức đầu tiên là việc tìm ra nguồn kinh phí, bởi vì sự liên kết mạng lưới không mang tính chất chính
thức với những công việc được thực hiện bởi những người tình nguyện. Vì vậy, có thể rất khó nhận được báo cáo đúng
hạn và khó thực hiện các hoạt động một cách thường xuyên. Thách thức tiếp theo là vấn đề liên lạc. Ở những nơi không
có điện và không có các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta liên lạc bằng điện thoại – điều đó rất tốn kém.
CHƯƠNG 7: Học tập với cộng đồng
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2. Phong trào xã hội
Cũng là việc hành động với chung mục đích, chung mối quan tâm,
nhưng được thể hiện ở tầm quốc gia hay quốc tế. Phong trào của
những nông dân ở Tây Phi có tên gọi Cadre de Concertation des
Ruraux (CNCR) hay Via Campesina theo tiếng Mỹ La-tinh là một ví dụ
cụ thể. Những phong trào như thế này có thể tác động đến các diễn
đàn thương mại quốc tế, tác động đến các khoản nợ nước ngoài của
những nước nghèo, và có thể thu hút sự quan tâm của những cường
quốc như Hoa Kỳ, hay lôi kéo sự tham gia của Ngân hàng Thế giới và
Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Thách thức: Người lãnh đạo phong trào có thể bị chi phối bởi một tổ
chức nào đó, đặc biệt nếu có liên quan đến vấn đề tài trợ. Các phong
trào xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến các chủ đề chính của mạng
lưới liên kết, qua đó có thể khiến những thành viên bất mãn tách ra
khỏi mạng lưới. Vấn đề chủ quản cũng là một thách thức nếu một tổ
chức có nhiều thành viên tham gia hơn những tổ chức khác trong
mạng lưới. Các chính trị gia cũng có thể tìm cách sử dụng phong trào
để phục vụ cho những lợi ích khác.

Từ học tập đến thay đổi xã
hội – sự phát triển những
loại hình lãnh đạo mới
Thay đổi xã hội đòi hỏi sự hành động của xã hội, tức huy động mọi
người và huy động nguồn lực của họ để giải quyết những vấn đề
không thể giải quyết một cách riêng lẻ. Nhưng việc vội vã đi từ hành
động này đến hành động khác chỉ để thỏa mãn bản chất người làm
công tác xã hội thường dẫn chúng ta đến những chiến lược đơn
giản quá mức và những sự đương đầu không cần thiết. Điều này có
thể làm cho tình hình trở nên xấu hơn, làm hỏng các mối quan hệ,
phá hủy sự tin tưởng và đánh mất sự hỗ trợ của mọi người.
Để đặt nền tảng vững chắc cho việc hành động, chúng ta
phải làm thế nào đó để sự học tập, đặc biệt là học tập hành
động và học tập đồng đẳng diễn ra, trong đó cộng đồng
dành thời gian học tập cùng nhau, tư duy cùng nhau, làm
việc cùng nhau bằng những kinh nghiệm thực tế của riêng
họ.
Nhưng để việc học tập diễn ra, chúng ta cần đầu tư xây
dựng các kỹ năng hướng dẫn, giúp cộng đồng và các tổ chức ở
đó tìm đúng người họ cần để đóng vai trò hướng dẫn, đồng thời
đào tạo và hỗ trợ cho những người này. Đây mới là nơi xuất
hiện hình mẫu lãnh đạo kiểu mới. Chúng ta không xây dựng
kiểu lãnh đạo bù nhìn hay đường hoàng bệ vệ, mà chúng ta
giúp những người lãnh đạo cộng đồng bẩm sinh có cơ hội đứng
lên. Đó mới là những người muốn mang những điều tốt đẹp
nhất đến với người dân của họ, những người có thể truyền đạt
khả năng lãnh đạo cho những người khác. Khi họ làm điều đó,
họ đang góp phần mở lối thay đổi xã hội.
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CHƯƠNG 8

Học tập từ nhóm đồng cảnh:
Phương pháp học tập để tạo ra sự thay đổi

Cấp phát bữa ăn tại trường học

Bà Letela thẫn thờ ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa ngoài sân đất qua vách cửa văn phòng đang nứt nẻ.
‘Hôm nay có bao nhiêu em được ăn no?’ Bà tự hỏi. ‘Bao nhiêu mảnh ruộng của bố mẹ lũ trẻ đang trơ rạ?
Tại sao chúng đến trường với cái bụng rỗng không? Mình cần phải làm điều gì đó…’.
Sáu tháng sau, bà lại nhìn các học sinh ngồi trước những đĩa thức ăn với cặp mắt háo hức và có thần – đây
là thức ăn do nhóm sinh viên khối khoa học chế biến từ các loại rau củ do phụ huynh học sinh trồng trong
khuôn viên trường. Bà nhớ lại cái ngày bà ra một quyết định trọng đại trong đời để tạo nên sự thay đổi. ‘Từ
hôm đó đến giờ cũng đã lâu lắm,’ bà mỉm cười tự nhủ. ‘Quả là một hành trình nhọc nhằn!’
Với cương vị là hiệu trưởng của một trường tiểu học tại địa phương, bà đã liên hệ với mạng lưới tổ chức phi
chính phủ trong khu vực chuyên về làm vườn quy mô nhỏ, kết hợp với các phương pháp canh tác địa
phương và các kỹ thuật mới. Tiếng lành đồn xa! Phụ huynh học sinh và giáo viên từ các trường khác đã đến
thăm và mong muốn được tiếp cận với các phương pháp này. Nhóm phụ huynh của trường đã trở thành
giảng viên của các phụ huynh khác. Rất nhanh sau đó, 58 trường học cấp huyện và các cộng đồng khác đã
áp dụng mô hình tương tự và con số này tăng lên 200 đơn vị trường học ở các huyện khác nhờ vào sự hỗ
trợ của chính phủ. Trường của bà Letela cũng đã thành lập trung tâm tư vấn quy mô nhỏ làm việc bán thời
gian để cung cấp dịch vụ tư vấn, chia sẻ thông tin và kết nối những cá nhân và đơn vị có chung sự quan tâm.
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"…mọi người có thể học và
làm dựa trên kinh nghiệm
của chính bản thân họ và
những người đồng cảnh
ngộ".

Từ câu chuyện thú vị này chúng ta có thể thấy được những việc nhỏ nhoi
thường ngày có thể dần tạo ra tác động to lớn với rất nhiều người mà
không tiêu tốn nhiều công sức hay tiền bạc. Chúng ta cũng có thể nhận
thức được rằng mọi người có thể học và làm dựa trên kinh nghiệm của
chính bản thân họ và những người đồng cảnh ngộ. Đây là nguyên tắc căn
bản trong các chương trình phát triển thành công. Chúng tôi gọi đó là
phương pháp ‘Học tập từ nhóm đồng cảnh’. Trong chương này chúng tôi
sẽ giải thích về những yếu tố tạo nên sự thành công nói trên.

Học tập từ nhóm đồng cảnh
Thế nào là “Học tập từ nhóm đồng cảnh”? Đó là học hỏi từ hàng xóm láng
giềng, từ người già và những người đồng cảnh ngộ. Đây là quá trình học tập
tự nhiên và từ ngàn xưa ông cha ta trải qua nhiều thế hệ đã sử dụng nhằm
chia sẻ, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực đời sống: kinh tế, văn
hóa, xã hội, nghệ thuật, tôn giáo và giải trí.
Tại nhiều vùng văn hóa cổ xưa, người ta thường giao lưu gặp gỡ với những
người ở cộng đồng khác trong các phiên chợ hoặc các nghi lễ. Tại đó họ tiến
hành trao đổi hàng hóa và chia sẻ kiến thức thông qua các hoạt động văn
hóa như kể chuyện và múa hát không chỉ đơn thuần mang tính chất giải trí
mà còn quảng bá và gìn giữ, tôn tạo những kiến thức, giá trị truyền thống cho
đời sau. Ở Tây Phi từ ngày xưa đã có những thuyết thư (người kể chuyện) là
những người đi khắp đó đây để kể chuyện và truyền bá về lịch sử, phong tục
tập quán và các truyền thuyết về vùng đất và con người trong khu vực.

‘

Con người đang học tập trở lại
để tin vào tri thức của bản thân
và những người xung quanh.

’

Tuy nhiên truyền thống như thế này ngày càng tàn lụi và bị hủy hoại bởi sự
thuộc địa hóa và sự lấn át của các thiết chế xã hội như giáo dục chính quy, y
tế, tôn giáo, tư pháp và kinh tế. Trí tuệ dân gian dần bị xem là lạc hậu, các
phong tục tập quán và giá trị truyền thống trở thành hủ tục, mê tín dị đoan và
rất nhanh con người không còn tôn thờ những kiến thức của chính bản thân
mình hoặc từ những người xung quanh.
Hàng trăm năm qua giáo viên, mục sư, bác sỹ, luật sư, doanh nhân, viên
chức chính phủ và phương tiện truyền thông đã trở thành nguồn tri thức
được tin cậy nhất. Tuy vậy nguồn tri thức này đã không mang lại niềm hy
vọng cho hàng triệu người, nếu không muốn nói là hàng tỷ người, về một
cuộc sống tốt đẹp hơn mà thay vào đó là tình trạng đói nghèo dai dẳng.
Câu chuyện về bà Letela là một thí dụ điển hình về phương pháp Học tập từ
nhóm đồng cảnh, khẳng định rằng việc chia sẻ kiến thức vẫn còn nguyên giá
trị. Còn rất nhiều câu chuyện tương tự như thế. Con người đang học tập trở
lại để tin vào tri thức của bản thân và những người xung quanh, cũng như tin
vào khả năng thực hiện được điều đó. Càng ngày các tổ chức địa phương, tổ
chức phi chính phủ và chính phủ càng nhận thức rõ tầm quan trọng và sức
mạnh của kiến thức bản địa và tiềm năng của phương pháp Học tập từ nhóm
đồng cảnh trong việc hỗ trợ của cộng đồng tự huy động nguồn lực, chia sẻ
kiến thức và cũng giúp nhau giải quyết các khó khăn chung.
Vậy phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh đóng vai trò như thế nào trong
cuộc sống của bạn và trong thực tế? Có lẽ ngoài những gì bạn nhận thấy
được nếu bạn xem phần thảo luận dưới đây về việc các hình thái khác nhau
của phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh tạo ra sự thay đổi to lớn trong
xã hội như thế nào.
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Các điểm cốt yếu của phương pháp học tập từ nhóm đồng cảnh
Một số điểm trọng tâm của phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh được mô tả dưới đây:

• Học tập từ nhóm đồng cảnh
là học tập từ kinh nghiệm và ý tưởng
của những người khác giống như bạn: hàng xóm,
cộng đồng, người nông dân, giáo viên, thanh thiếu
niên…vv
• Học tập từ nhóm đồng cảnh dựa trên kiến thức
bản địa mà bạn đang có mà kiến thức này được xây
dựng trên cơ sở kinh nghiệm thực tế của chính bạn.
•
•
Học tập từ nhóm đồng cảnh giúp mọi người cảm
thấy tự tin hơn vào kiến thức, kinh nghiệm của mình,
và vào khả năng của họ để tạo ra sự thay đổi.
•

• Học tập từ nhóm đồng cảnh góp phần củng cố các
mối quan hệ, sự đoàn kết và tạo nền móng cho sự
hợp tác để cùng hành động tạo ra sự thay đổi.

‘Học tập từ nhóm đồng cảnh’ khác ‘Xây dựng năng lực’ như
thế nào?
Phương pháp xây dựng năng lực hiện tại giải quyết các khoảng trống về năng lực của con người và tổ
chức. Việc xác định cách thức và thời điểm tác động tùy thuộc vào chuyên gia, các nhà quản lý và
giảng viên tập huấn. Đây cũng chính là điểm mấu chốt mà phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh
tạo nên sự khác biệt: phương pháp này tập trung vào năng lực hiện có ở cấp cơ sở, cách thức và thời
điểm tác động do người học tự quyết định.
Trong nhiều trường hợp những người xung quanh có cùng cảnh ngộ dễ dàng chia sẻ và học
hỏi lẫn nhau hơn giảng viên tập huấn và những người khác. Tại sao? Bởi vì họ chia sẻ từ
những kinh nghiệm thực tế một cách trực tiếp, giản đơn, cùng ngôn ngữ và cùng cách hiểu.
Phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh thông thường mang tính hai chiều, mang lại sự tự
tin và động lực cho cả quá trình học tập. Hãy quan sát người nông dân chia sẻ kinh nghiệm
với nhau để thấy được quá trình trình thảo luận đó hiệu quả và đầy nhiệt tâm như thế nào –
điều đó không thể có được với giảng viên hoặc những người khác.
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‘Phương pháp Học tập
từ nhóm đồng cảnh
mang tính hai chiều,
mang lại sự tự tin và
động lực cho cả quá
trình học tập.’

Tuy nhiên giảng viên vẫn có vai trò nhất định. Họ là những người
có kinh nghiệm và kiến thức quan trọng trong quá trình học tập và
khái quát hóa các khái niệm tốt hơn. Các phụ huynh/nông dân ở
câu chuyện nói trên cần đến kiến thức chuyên môn về làm vườn,
nếu không sẽ không thu được kết quả như hiện tại. Nhưng kiến
thức mới này được tạo ra nhờ vào việc giảng viên và chuyên gia
tổng hợp và sàng lọc từ những kiến thức và kinh nghiệm hiện có
của họ. Trong trường hợp giảng viên và chuyên gia xây dựng kiến
thức chuyên môn dựa trên nền tảng kiến thức sẵn có. Xây dựng
năng lực (hay còn gọi là học theo chiều dọc) có thể góp phần vào
các chương trình Học tập từ nhóm đồng cảnh.

Các phương pháp Học tập từ
nhóm đồng cảnh
Cùng nhau học tập và chia sẻ kiến thức
Nông dân với nông dân, học sinh và phụ huynh
‘Chúng tôi rất hào hứng, và giống như học sinh, chúng tôi ca hát
suôt thời gian ở trên xe. Hầu hết chúng tôi chưa bao giờ đi xa như
thế’, một người nông dân giải thích. Một chiếc xe chở những người
nông dân từ Nkwanta, Volta thuộc Ghana, vừa trở về sau chuyến
tham quan học tập đến các nông trang tại Salaga. Một người nông
dân kể cho tôi nghe về những suy nghĩ, cảm xúc của mình về
chuyến đi; họ đã có chuyến đi rất thú vị: họ được nghe trực tiếp từ
những người nông dân khác, học cách sử dụng điện thoại di động
để cập nhật giá thị trường của các loại nông sản như đậu nành, lạc
và tiếp cận thị trường trong khu vực nhờ vào những tin nhắn điện
thoại. ‘Chúng tôi biết về thị trường ít hơn các lái buôn, do vậy
chúng tôi cso cảm giác bị lừa. Họ đã niêm yết giá trên bảng thông
báo tại thôn, nhưng do đa số người nông dân sống xa khu vực đó
nên họ luôn cập nhật giá rất muộn’. ‘Tuy nhiên giwoif đây chúng tôi
nhận thấy được sự thay đổi, nếu chúng tôi cùng nhau làm việc
chúng tôi có thể kiểm soát chứ không phải là các lái buôn’.
Những người nông dân ở Salaga đã cho biết về những khó khăn mà
họ gặp phải khi tham gia các lớp tập huấn đầu tiên, cho đến khi một tổ
chức phi chính phủ tại địa phương thay đổi phương pháp tiếp cận. Con
em của họ được tập huấn đầu tiên, sau đó truyền đạt lại cho phụ huynh
của mình về cách sử dụng điện thoại di động. Hiện tại người nông dân
có thể cập nhật giá cả thị trường và có thể thương thảo giá cả tốt hơn
với lái buôn. Họ cho biết đã sử dụng một phần tiền từ nguồn này để
cho con mình đi học. trước đây hầu hết người nông dân không đủ điều
kiện sử dụng điện, phải đi xa và trả nhiều tiền để sạc điện thoại. Nhưng
giờ đây hợp tác xã của họ có thể mua được bộ sạc chạy bằng năng
lượng mặt trời để giải quyết khó khăn này.
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Nông dân với nông dân, học sinh với phụ huynh (tiếp theo)
Việc chia sẻ kinh nghiệm với nông dân từ Nkwanta cũng là cơ hội
học tập cho người nông dân ở Salaga, đây là việc mà họ không
thực hiện một cách thường xuyên. Một người nông dân nói ‘Chúng
tôi cũng muốn tạo ra sự thay đổi tương tự cho thôn xóm của mình!’
Trở về lại Nkwanta, tổ chức phi chính phủ tại địa phương - đơn vị kết nối
các nông dân vùng Volta với nông dân vùng Salaga – đã tổ chức buổi họp
tổng kết rút kinh nghiệm với các thành viên khác trong cộng đồng không tham
gia chuyến tham quan học tập. Họ có thể cùng nhau hành động dựa trên những
bài học kinh nghiệm đã chia sẻ.
Có điểm nào hay từ câu
chuyện? Có một vài ý tưởng
được rút ra: Đơn giản và
không tốn kém, khai mở
nguồn lực sẵn có tại địa
phương, tham quan học tập
với chi phí thấp, người nông
dân chia sẻ với người khác
về những gì họ làm với tư
cách là những người cùng
cảnh ngộ chứ không phải là
chuyên gia, xây dựng lòng
tự tin, thu nhập tăng một
cách bền vững, có đủ nguồn
lực để đầu tư cho việc học
của con cái, khả năng truyền
đạt của trẻ em đối với phụ
huynh, tạo ra sự thay đổi
toàn diện, dạy cho nhau những
bài học quý giá về việc cùng nhau
học và làm việc.

Học tập từ nhóm đồng cảnh và huy động cộng đồng
storyof rapid spontaneous developments
Giám đốc tổ chức phi chính phủ tại Cape Town cảm thấy hơi phấn khích. Các nhóm tiết kiệm đường phố tại các khu định cư
tạm bợ ngày càng tăng so với dự kiến ban đầu. hoạt động như thế này có thể duy trì từ ba đến bốn năm. Thành công từ các
nhóm tiết kiệm này dẫn đến sự mọc lên như nấm của các nhóm khác khắp mọi nơi, nhóm mới thành lập học tập từ kinh
nghiệm tổ chức từ những nhóm trước. Động lực để thành lập nên các nhóm tiết kiệm là phản đối tình trạng bạo lực gia đình
nhưng điều này rất khó khăn để theo dõi và rất khó đo lường mà không có sự can thiệp, tuy thế những câu chuyện về các
nhóm phụ nữ gõ nồi, xoong, chảo để phản đối tình trạng hành hạ vợ là một dấu hiệu tích cực.
Một điều thú vị đó là hiện tại các nhóm tự liên kết với nhau vượt ra khỏi phạm vi thị trấn để tạo thành một liên đoàn, nâng con
số thành viên lên đến hàng trăm người. Họ thương thuyết với các ngân hàng và nhà tài trợ để tiếp cận nguồn vốn để phát triển
nhà ở. Ba nhóm ở khu vực West Coast với tư cách là các tổ chức địa phương đang vận động chính phủ để đảm bảo quyền lợi
đánh cá trên biển. Tầm quan trọng của việc này là gì? Câu chuyện này chưa cho thấy rõ việc này sẽ đi đến đâu và các nhà
hoạt động xã hội sẽ nhìn nhận như thế nào. Các nhà tài trợ sẽ nói gì khi hoạt động này không theo tiến trình bình thường? Tác
động của hoạt động bột phát này sẽ được đo lường như thế nào?
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‘

‘…các khả năng,
cơ
hội
quý
giá…được tạo ra
khi các nhóm
cộng đồng bắt
đầu chia sẻ kỹ
năng và kinh
nghiệm
với
nhau...’

Điều làm tôi ấn tượng trong câu chuyện này là các khả năng, cơ hội
quý giá được tạo ra khi các nhóm cộng đồng bắt đầu chia sẻ kỹ năng
và kinh nghiệm với nhau và sau đó sử dụng các bài học để tự huy
động sức mạnh cộng đồng, nhân lên cấp độ lớn hơn để tham gia tích
cực hơn trong các hoạt động xã hội. Câu chuyện ở chương trước về
các liên đoàn nối kết với tổ chức phi chính phủ Shackdwellers
International cũng thể hiện điều này. Đây không chỉ đơn thuần là các
phong trào phản đối liên quan đến quyền lợi của họ (tất nhiên điều
này vẫn xảy ra một khi tình trạng bất bình đẳng còn tiếp diễn), nhưng
điều đó chưa đủ. Trong những câu chuyện này chúng ta thấy được
rằng mọi người đã tích cực huy động sức mạnh của mình như thế
nào. Họ đã làm những gì có thể cho bản thân họ và sử dụng tổ chức
của mình để tác động trực tiếp với ngân hàng và chính phủ, không
chỉ đòi hỏi về không gian sống mà trên thực tế còn tự do nêu lên ý
kiến và cách thức giải quyết để cải thiện cuộc sống của mình.

Sử dụng phim ảnh trong các chuyến trao đổi học tập
giữa cộng đồng
Nông dân sử dụng phim anh để chia sẻ về phương pháp mới

Đa số nông dân tại Ghana vẫn còn sử dụng các phương
pháp canh tác truyền thống và thu hoạch một vụ sau mùa
mưa. Tuy nhiên có một số nông dân đã mạnh dạn thử
nghiệm các phương pháp mới dưới sự giúp đỡ của một số
chuyên gia và cán bộ khuyến nông của tổ chức phi chính
phủ. Hầu hết nông dân không nhận thấy được kết quả của
các phương pháp mới này, do vậy họ không thay đổi
phương pháp cũ. Một tổ chức phi chính phủ tại địa phương
đã quay phim cảnh các nông dân áp dụng phương pháp
mới. Đây là hoạt động được thực hiện với sự tham gia tích
cực của các nhóm nông dâm, nhà nghiên cứu và cán bộ
khuyến nông. Các đoạn phim trình bày rõ các bước trong
quy trình sản xuất, thí dụ cách trồng đậu, rây bột và thu
hoạch mật ong hiệu quả. Các đoạn phim được sử dụng cho
phần thảo luận (bằng ngôn ngữ địa phương) với các nhóm
nông dân. Kết quả cho thấy được ích lợi to lớn của việc kết
hợp giữa phương pháp mới và cũ.
Thông qua việc sử dụng phim ảnh, kiến thức bản địa có thể được khai thác một cách có hiệu quả không
tại một khu vực nhất định mà còn ở các khu vực khác. Phương pháp sử dụng phim ảnh chuyển tải một
thông điệp rằng kiến thức địa phương là rất quan trọng và có thể được chia sẻ một cách hiệu quả. Những
người không biết đọc và viết vẫn có thể hiểu được nội dung trình bày. Phương pháp này còn khai thác thế
mạnh của lối kể chuyện bằng miệng truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ các phương
pháp, cách làm tốt mà các cộng đồng có thể hiểu được.
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Phương pháp sử dụng phim ảnh có thể được sử dụng cho các nhóm đối
tượng lớn hơn trên Internet, thí dụ trên trang web Youtube, nơi mà mọi
người chia sẻ hình ảnh với nhau trên phạm vị toàn thế giới. Điều này đã và
đang thay đổi cách thức học tập của mỗi cá nhân nhưng đồng thời giúp
chuyển tải thông tin vượt ra khỏi phạm vị của một cộng đồng. Bạn đã bao
giờ sử dụng phim ảnh như là một phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh
hoặc để chia sẻ kiến thức? Trang web Barefoot Guide sẽ cung cấp hướng
dẫn về sử dụng phim ảnh.

Các nhóm học tập
Một phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh khác là học thông qua nhóm
những người có cùng nghề nghiệp hoặc bối cảnh giống nhau, chẳng hạn
như nhóm nông dân, nhom sgiaos viên, nhóm cán bộ y tế, nhằm chia sẻ
kinh nghiệm, khó khăn và cách giải quyết.

‘

Chúng tôi dùng email để
chia sẻ kiến thức, dù ở rất
xa nhau.

’

Thiết kế, cải thiện, chia sẻ
Một giáo viên trong nhóm học tập đã chia sẻ ‘Chúng tôi gặp nhau vào
ngày Chủ nhật hàng tháng. Trước tiên chúng tôi cùng nhau thiết kế
các phương tiện dạy học tại địa phương, đó là một phần trong dự án
mà chúng tôi tham gia. Nhưng giờ đây chúng tôi có thể bắt đầu chia
sẻ các phương tiện khác nhau. Chúng tôi thảo luận về các khó khăn
mà giáo viên chúng tôi gặp phải và thảo luận với các giáo viên có kinh
nghiệm lâu năm về cách thức giải quyêt vấn đề. Chúng tôi đang trong
quá trình cải thiện năng lực chuyên môn và đã thành lập nhóm học tập
dành cho giáo viên. Chúng tôi không chỉ trao đổi trực tiếp mà còn có
thể sử dụng thư điện tử để chia sẻ kiến thức từ xa’.

Câu hỏi
gợi mở
• Một
điều
giỏi
lĩnh
trời.

người nào đó vừa học
gì mới thường có thể
hơn cả chuyên gia về
vực đó qua hàng năm
Bạn nghĩ tại sao?

Các giáo viên từ bảy trường (trường công lập và dân lập) ở nhiều khu vực
khác nhau của tỉnh Copperbelt ở Zambia, đã thực hiện dự án nâng cao chất
lượng của các phương tiện dạy và học của tất cả các môn. Họ được tập
huấn về cách sử dụng và lồng ghép các phương tiện công nghệ mới vào
công tác dạy học. Tuy nhiên kết quả ấn tượng nhất trong việc nâng cao chất
lượng dạy học chính là sự hình thành mạng lưới của các giáo viên. Họ vẫn
gặp rất nhiều khó khăn, chẳng hạn sự cố đường truyền Internet, nhưng bây
giờ họ có thể nhắn tin hoặc gửi thư điện tử để tổ chức gặp mặt trực tiếp. Sự
cải thiện rõ nét nhất đối với các giáo viên chính là khả năng liên lạc với nhau
một cách thường xuyên.
Chúng ta thường cảm thấy gần gũi và thoải mái hơn khi cùng học với những
người giống như chúng ta hơn là với các chuyên gia, và có thể học bằng
nhiều phương pháp khác nhau. Ngồi cạnh người giống mình, có cùng trình
độ như mình…giúp chúng ta nối kết tốt hơn và tự do hơn. Điều này không
chỉ phản ảnh sự thay đổi quan trong về mặt tâm trí mà còn về mặt cảm xúc;
chúng ta tham gia nhiệt tình và tích cực hơn.
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Các nhóm học tập kết hợp
Một phương pháp học tập mà tôi thấy rất hiệu quả trong việc nâng
cao nhận thức về HIV/AIDS và khuyến khích mọi người thay đổi
hành vi chính là phương pháp ‘những viên đá nền’.
Trọng tâm của phương pháp này là sự kết hợp bốn nhóm người
trong cộng đồng: nhóm người nam cao tuổi, nhóm người nữ cao
tuổi, nhóm thanh niên nam, nhóm thanh niên nữ. Đa số các nhóm
tổ chức các cuộc gặp riêng để có không gian phù hợp thảo luận về
các vấn đề riêng của nhóm mình, nhưng toàn bộ các nhóm cũng
gặp mặt chung theo định kỳ để chia sẻ các bài học kinh nghiệm.

Những viên đá nền
Những viên đá nền và các hoạt động cùng
tham gia khác sử dụng một phương pháp
tiếp cận khác với phương pháp mà nhiều tổ
chức thường sử dụng. Trước đây khi chúng
ta tiến hành sử dụng các phương pháp có
sự tham gia, chúng ta thường chuyển tải
kiến thức cho các nhóm đối tượng. Giờ đây
họ là những người sử dụng kiến thức của
mình và chúng ta học hỏi từ họ. Trước đây
chúng ta thường trình bày các bài giảng thì
giờ đây chúng ta hỗ trợ khuyến khích người
tham gia tự học từ thực tế của họ. Khi mọi
người đóng vai trong chủ đề xung đột về
giới, mỗi nhóm tự thể hiện các hành vi thực
tế. Phụ nữ và nam giới ở tất cả các nhóm tự
phân tích hiện trạng, hành vi và nguyên
nhân trong nhóm của mình.
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Khẳng định bản thân qua chữ ‘Tôi’
Nam giới và phụ nữ đánh giá cao cách học tập để trở nên
mạnh mẽ và tự tin hơn (thay vì kiêu ngạo hoặc thụ động)
bằng cách sử dụng từ ‘Tôi’ trong các lối diễn đạt. Nam giới
sử dụng từ ’Tôi’ khi yêu cầu người vợ làm một số việc cho
mình một cách lịch sự hơn. Thí dụ ở Uganda, những người
nam giới trẻ tuổi giờ đây sử dụng phương pháp này thay vì
đòi hỏi tình dục, và cho biết nữ giới ngày càng nhận thức rõ
hơn về tính tự chủ của mình. Nhiều phụ nữ cho biết việc
thực hành các kỹ năng này giúp cho họ nói không với
cưỡng ép tình dục và các hành vi bạo hành từ nam giới,
cũng như việc hỏi mượn tiền và xin phép chồng được đi đây
đi đó. Phụ nữ dường như hưởng lợi rất nhiều việc thực
hành từ các kỹ năng này, họ cho rằng họ cảm thấy tự tin
hơn trong việc ra quyết định và giải quyết các vấn đề khó
khăn.
Với bốn nhóm học tập khác nhau bạn có thể học với nhóm của
riêng mình nhưng đồng thời qua việc cùng nhau chia sẻ giữa các
nhóm bạn có thể xây dựng mối quan hệ và niềm tin với các nhóm
khác trong cộng đồng. Đây là nền tảng vững chắc cho sự thay đổi
ở cấp độ cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng.
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Cộng đồng hành động
Trong chương này tôi đề cập đến phương pháp Học tập từ nhóm
đồng cảnh ở cấp cơ sở/cộng đồng. Tuy nhiên có nhiều hình thái
cộng đồng khác, chẳng hạn như ‘Cộng đồng hành động’ là hình thái
có thể tồn tại và phát triển tại bất kỳ xã hội nào. Cộng đồng thực
hành là các nhóm người có chung vấn đề quan tâm, khó khăn, lòng
nhiệt thành và có khả năng tự làm giàu kiến thức và chuyên môn
thông qua phương pháp tương tác một cách thường xuyên. Nhóm
cộng đồng này không nhất thiết phải bao gồm các nhóm có cùng
cảnh ngộ, nghề nghiệp hoặc vị thế xã hội. Nhóm này có thể tập hợp
từ những ai có chung sự quan tâm, thí dụ trồng đậu nành. Nông
dân, nhà nghiên cứu, cán bộ dự án của tổ chức phi chính phủ vầ
cán bộ khuyến nông của chính phủ có thể đóng góp vào kho tàng
kiến thức, chuyên môn chung. Họ trở thành các nhóm với mỗi cá
nhân là một mảnh ghép quan trọng trong một bức tranh chung.
Trong cộng đồng hành động, trọng tâm không chỉ giới hạn ở việc
chia sẻ, trao đổi kiến thức mà còn là sự phân tích, diễn giải với nhau
của các thành viên về tình hình thực tế và kinh nghiệm, và thông qua
đó tạo ra nguồn tri thức mới. Chính khả năng này giúp cho việc sử
dụng, sàng lọc và bổ sung kiến thức khiến cộng đồng thực hành trở
thành một công cụ quan trọng tạo ra sự thay đổi tích cực.

“Chính khả năng này giúp
cho việc sử dụng, sàng lọc
và bổ sung kiến thức khiến
cộng đồng hành động trở
thành một công cụ quan
trọng tạo ra sự thay đổi tích
cực.”

ch powerful tools
.

’

Trước khi Internet xuất hiện, cộng đồng hành động bị giới hạn ở
những khu vực địa lý nhất định. Ranh giới về thành viên tham gia và
ảnh hưởng đối với cộng đồng do vậy phụ thuộc vào khái niệm lãnh
thổ. Ngày nay cộng đồng hành động vượt ra khỏi những giới hạn cũ.
Internet đã mang lại những khả năng to lớn và cơ hội mới đối với sự
hợp tác và tham gia của cộng đồng.

Cộng đồng học tập chuyên đề
Một thí dụ điển hình trong tổ chức của tôi là sự
hình thành và phát triển của Cộng đồng học tập
theo chuyên đề. Đây là mô hình khuyến khích
học tập bằng cách nối kết người nông dân và
các chuyên gia ở mọi ngành thuộc chính phủ.
Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt trực
tiếp nhằm chia sẻ những phương pháp, cách
làm hay trên đồng ruộng và xem xét liệu chúng
tôi có thể tìm ra các xu thế chung và xác định
được các bài học kinh nghiệm hay không.
Chúng tôi cũng có các cuộc thảo luận qua thư
điện tử, thông qua đó chúng tôi chia sẻ các bài
báo, đường dẫn đến các trang web và các
phương pháp, cách làm hay liên quan đến lĩnh
vực mà chúng tôi quan tâm. Với mạng nội bộ
chúng tôi tạo ra kho lưu trữ trực tuyến nơi mà
mọi người có thể tìm thấy những thông tin hữu
ích và quan trọng đã chia sẻ. Việc này giúp
chúng tôi đánh giá được mức độ thực hiện
hoạt động của các nhóm thành viên khác tại
các nước, xây dựng ý tưởng xác định các bài
học, và học tập lẫn nhau.
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Hỗ trợ trao đổi phương pháp Học
tập từ nhóm đồng cảnh
“Tham quan học tập dựa
trên phương pháp Học tập
từ nhóm đồng cảnh…có
thể là cách trao quyền hiệu

quả nhất mà một tổ chức phi
. phủ hoặc nhân viên
chính
hoạt động xã hội có thể hỗ
trợ”

Như chúng ta đã biết, có rất nhiều hình thái Học tập từ nhóm đồng cảnh. Trong số
đó có một phương pháp hiệu quả nhất và đơn giản nhất, đó chính là mọi người từ
một nhóm cộng đồng hoặc tổ chức này đến tham quan một nhóm cộng đồng hoặc
tổ chức khác, có thể kéo dài trong một, hai hoặc ba ngày, để gặp gỡ, nói chuyện và
học hỏi trực tiếp với nhau. Dễ tổ chức và ít tốn kém, những chuyến tham quan học
tập như thế này có thể giúp làm giảm sự biệt lập giữa các cộng đồng, xây dựng sự
đoàn kết, chia sẻ và trau dồi ý tưởng, tăng cường việc học hỏi, hình thành sáng
kiến và cùng nhau hành động.
Việc giúp cho cộng đồng tự mình tổ chức các chuyến tham quan học tập dựa trên
phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh một cách ít tốn kém, hiệu quả và đầy
hứng khởi để từ đó họ chủ động duy trì hoạt động này một cách bền vững. Đây là
cách trao quyền hiệu quả nhất mà một tổ chức phi chính phủ hoặc nhân viên hoạt
động xã hội có thể làm. Khả năng nối kết với cộng đồng và tổ chức khác là yếu tố
quyết định tạo ra sự thay đổi về mặt xã hội một cách bền vững.
Có trường hợp những người lãnh đạo trong cộng đồng biết rất rõ họ đangc ần cái
gì, nhưng thông thường họ không ý thức được hoặc không tự tin về kiến thức và
nguồn lực nội tại của mình, hoặc họ cần cởi bỏ để học tập các thói quen khác ảnh
hưởng đến quá trình học tập hiệu quả. Thí dụ có một số người muốn trở nên ‘chính
thống’ hoặc ‘nề nếp’ do đó hạn chế sự tham gia của người dân, trong trường hợp
này họ cần được khuyến khích để tăng cường sự tham gia của các thành viên
trong cộng đồng, thậm chí là chia sẻ quyền lực.
Cán bộ dự án của tổ chức phi chính phủ thường có xu hướng kiểm soát toàn bộ
quá trình: xây dựng chương trình, tổ chức công tác hậu cần (đi lại, địa điểm và hỗ
trợ khác) và thực hiện chương trình. Điều này hoàn toàn khác với cách tổ chức
chuyến tham quan Học tập từ nhóm đồng cảnh một cách hiệu quả. Người học
không chỉ làm tốt hơn so với mong đợi của đơn vị tổ chức (tổ chức phi chính phủ)
mà họ còn là người hiểu rõ nhất nhu cầu của chính mình. Các thành viên trong
cộng đồng có thể không có khả năng tổ chức chuyên nghiệp như cán bộ của tổ
chức phi chính phủ nhưng họ là người biết rõ hơn bất kỳ ai về hoạt động nào làm
tốt hoặc chưa tốt. Giúp họ tin vào khả năng của chính bản thân, và trong trường
hợp mọi thứ diễn ra không như mong đợi thì đầy chính là cơ hội cho họ học tập để
làm tốt hơn.
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Một số gợi ý để tổ chức chuyến học tập thành công
Trước chuyến đi:
• K h u yế n kh ích n g ư ờ i tham gia th ả o lu ậ n v ề m o n g đ ợ i v à khả n ă n g
đ ó n g g ó p củ a h ọ . Đ iề u g ì h ọ m u ố n h ọ c tậ p n h ấ t? H ọ có thể đ ặ t ra
cá c câ u hỏ i, thả o lu ậ n xe m a i s ẽ là ngư ờ i ph ỏ n g v ấ n h ọ v à là m thế
n à o đ ể g h i lạ i thông tin ho ặ c cá c câ u trả lờ i thu đư ợ c. A i sẽ là
n g ư ờ i thông tin lạ i cho nh ữ n g n g ư ờ i khác không tham gia chuy ế n
th a m q u a n ?
• C hu y ế n th a m q u a n s ẽ trở n ê n rấ t h iệ u q u ả n ế u có cá c m ô h ìn h
trìn h d iễ n th ự c tế . H ọ cầ n ch u ẩ n b ị h o ặ c là m g ì?
• C hu y ế n th a m q u a n s ẽ trở n ê n đ ầ y h ứ n g kh ở i nế u có cá c h o ạ t đ ộ n g
tra o đổ i v ề v ă n h ó a . Cầ n ch ia s ẻ h o ặ c thể h iệ n n h ữ n g b à i h á t g ì,
đ iệ u n h ả y g ì h oặ c câ u ch u yệ n g ì? C ó c ầ n ch u ể n b ị m ộ t số q u à tặ n g
đ ơ n g iả n h a y kh ô n g ?
• M ọ i ngư ờ i sẽ lư u trú ở đ â u ? P h ư ơ n g á n đ ầ u tiê n có th ể là ở tạ i
n h à d â n n ơ i m à n h ữ n g th à n h v iê n th a m q u a n có th ể g ặ p g ỡ v à trò
ch u yệ n v ớ i các thành v iên gia đình v à b ạ n b è .Q u a n trọ n g n h ấ t là
m ọ i ngư ờ i trò ch u yệ n v à ch ia sẻ q u a n h b ế p lử a h ồ n g h o ặ c tro n g
cá c bữ a ă n .
• T hông thư ờ n g cá c th à n h v iê n th a m g ia m o n g đ ợ i h ọ c tậ p n h iề u h ơ n
từ n h ữ n g n g ư ờ i h ọ đ ế n v iế n g th ă m . C ầ n g iú p ch o n hữ n g n g ư ờ i
đ ư ợ c v iế n g th ă m n hậ n th ấ y đ ư ợ c rằ n g ch u yế n th a m q u a n kh ô n g
ch ỉ m a n g tín h m ộ t ch iề u m à đ ó là cơ h ộ i đ ể h ọ c tậ p từ n h ữ n g
n g ư ờ i đế n v iế n g th ă m .

Trong suốt chuyến đi:
• Điều quan trọng cần lưu ý là làm thế nào để mọi người
chia sẻ và học tập một cách hứng khởi và thoải mất
nhất. Có thể họ thích gặp gỡ một cách thân mật, hoặc tổ
chức hoạt động theo cách riêng của họ.
• Các chuyến đi thành công thường không do những
người bên ngoài cộng đồng tổ chức thực hiện. Người
tham gia tự phát hiện ra cách chia sẻ và học tập hay
nhất của riêng họ. Điều này không có nghĩa phủ nhậ vai
trò của những cá nhân hỗ trợ học tập bên ngoài; họ là
người luôn dõi theo toàn bộ quá trình học tập và đưa ra
biện pháp can thiệp khi nhóm học tập gặp phải khó
khăn.
• Trong các chuyến tham quan thường có rất nhiều điểm
cần học tập, do vậy người tham gia cần chia nhỏ các bài
học và nhìn nhận rõ các bài học.
• Đôi khi người tham gia cần ghi chép các ý tưởng, bài
học và quan sát của mình.
• Người tham gia cần gặp nhau vào cuối chuyến đi để
chia sẻ về những quan sát và ý kiến của các thành viên
trong nhóm.
Sau chuyến đi:
• Điểm cần lưu ý của chuyến tham quan học tập dựa trên
phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh là không chỉ
trao đổi, chia sẻ kiến thức và học hỏi, mà là thực hiện
các hoạt động một cách khác biệt. Chuyển đổi từ các bài
học và ý tưởng thành hành động thực tế là trọng tâm của
phương pháp này.
• Chia sẻ những bài học thu được qua chuyến đi với
những thành viên khác không tham gia có thể là bước
đầu tiên của quá trình.
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“…cùng nhau học tập là
nền tảng của các mối
quan hệ tạo ra những
sáng kiến để thay đổi.”

Một vài ý tưởng cuối cùng
Đọc xong chương này có thể bạn có rất nhiều câu hỏi. Tôi cần tư
vấn cho bạn những gì? Khuyến khích mọi người cùng nhau học
tập trước khi cùng nhau hành động để chia sẻ kiến thức và kinh
nghiệm. Điều này không chỉ giúp khai phá nguồn tri thức và kỹ
năng của cộng đồng một cách hiệu quả và ít tốn kém, mà còn học
hỏi về cuộc sống của nhau, gặp gỡ và tin tưởng lẫn nhau. Trong
nhiều thí dụ mà tôi đã sử dụng, bạn có thể nhận thấy rằng việc
học tập cùng nhau là nền tảng cho việc xây dựng mối quan hệ khởi nguồn cho sự ra dời của các sáng kiến tạo ra sự thay đổi:
thay đổi ở mức độ cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội.
Nhiều tổ chức xã hội dân sự vẫn đang bế tắc với việc nhân rộng
các hoạt động của mình. Rất khó để kết hợp các phương pháp
tiến cận có sự tham gia, tăng cường tính tự chủ và trao quyền ở
cấp độ cao hơn. Do vậy nhiều tổ chức lựa chọn phương pháp lập
kế hoạch từ trên xuống theo thiết kế sẵn có như là phương án duy
nhất.
Tuy vậy chúng ta biết rằng cách làm này không phát huy được
hiệu quả mà còn làm mất dần sự tự chủ, sức sáng tạo và tính bền
vững. các phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh tạo ra lối tư
duy mới, khai phá nguồn năng lượng và nối kết mới đồng thời
giúp cho mọi người tự tổ chức hoạt động một cách ngẫu hứng.
Các tổ chức phi chính phủ và nhà tài trợ là những đơn vị và cá
nhân quen thuộc với cách quản lý dự án hiện tại cần linh hoạt hơn
với các kế hoạch và kết quả tác động sẵn có. Họ cần hỗ trợ cho
mọi người và cộng đồng tìm ra cách quản lý rieng của họ, tự trau
dồi và phát triển khiến cho các ý tưởng thuộc về chính họ. Điều
này thay đổi toàn bộ ý tưởng về sự kiểm soát và tinh thần trách
nhiệm. Dĩ nhiên các nguồn tài chính cần dược quản lý chặt chẽ
nhưng không nhất thiết phải đưa vào dòng ngân sách cố định làm
ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch và thực hiện theo phương
pháp sáng tạo và linh hoạt.
Chúng ta có thể thúc đẩy quá trình này bằng cách thiết lập và
củng cố các mạng lưới đồng cấp và để cho mọi thứ phát triển tự
nhiên, thậm chí tạo thành các dòng chảy xã hội. Với tu cách là
những người hỗ trợ phương pháp Học tập từ nhóm đồng cảnh,
chúng ta cần tạo cho mọi người cơ hội để tự khám phá tiến trình
học tập của chính họ. Luôn đặt câu hỏi với chính mình: ‘Ai đang
tham gia vào quá trình của ai?’

Luôn đặt câu hỏi với
chính mình:
‘Ai đang tham gia
vào quá trình của ai?
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CHƯƠNG 9

Cốt lõi của sự thay đổi:
Những câu chuyện về học tập

Xã hội loại người về bản chất
vốn dĩ phức tạp. Với vai trò là
những người làm công tác phát triển,
chúng ta thường bị vướng vào nhiều hoàn
cảnh xã hội phức tạp. Chúng ta cần hiểu xã
hội loài người học tập như thế nào và làm thế nào
việc học tập tạo ra sự thay đổi về mặt xã hội. Để
có thể hiểu được bản chất các hoàn cảnh xã hội và
nhận biết được tác động từ các hoạt động chúng ta đang
làm, chúng ta cần có thái độ cởi mở và tinh thần học tập
liên tục.

CHƯƠNG 9: Cốt lõi của sự thay đổi: Những câu chuyện về học tập
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Xin chào! Tôi là Sunny - người làm công tác phát triển.

Và đây là Mo, người bạn thân của tôi từ hồi học phổ thông.
Những năm đầu tôi không xem Mo là bạn. Năm thứ nhất tôi
nghĩ anh ta thuộc tuýp người khoác lác và tôi luôn tránh mặt
anh ta. Dần dần tôi phát hiện ở Mo tính cách hài hước, cởi mở
và quan tâm mọi người khi chúng tôi làm việc theo nhóm trong
buổi cắm trại tại trường vào năm thứ ba. Mo thường giúp mọi
người nấu nướng, rửa chén bát và chọc cười chúng tôi bằng
những câu chuyện tiếu lâm tinh nghịch. Bẵng đi nhiều năm
không thường xuyên gặp nhau, cho đến năm ngoái tôi gặp lại
Mo và kể cho anh nghe những suy nghĩ và sự háo hức của tôi
khi chắp bút viết hướng dẫn học tập và thay đổi xã hội. Mo tỏ ra
khá dửng dưng. Anh ta bảo: ‘Mấy người đang viết về hướng
dẫn học tập và thay đổi xã hội à? Tớ có thể hiểu được lý do viết
về sự thay đổi xã hội bởi vì theo tớ đó là những gì mà chúng ta
gọi là phát triển. Nhưng học tập? Thế cậu không nghĩ rằng học
tập là thứ gì đó xa xỉ à? Ngoài đường có nhiều người đang chết
dần mòn trong khi cậu lại viết về học tập và thay đổi xã hội?
Cậu nên viết về hành động và thay đổi xã hội thì có ý nghĩa
hơn. Nếu cậu hỏi tớ thì theo tớ việc học tập cũng giống như lớp
kem phết trên một chiếc bánh. Cậu trông cũng chả khác mấy
tay hoạt động xã hội chuyên làm mất thì giờ và nguồn lực vào
cái chủ đề vớ vẩn thế này’.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh với thái độ hơi thô lỗ của Mo và trả lời:
‘Vậy cậu nghĩ học tập là xa xỉ? Hoàn toàn không! Thay đổi về
mặt xã hội không bao giờ xảy ra nếu không có học tập. Bất cứ
nơi đâu cậu nhìn thấy con người, nơi đó cậu sẽ thấy được rằng
học tập là động lực thúc đẩy thay đổi xã hội. Học tập là cốt
lõi của thay đổi xã hội’.
Mo có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm. Anh ta vẫn có thuyết phục tôi
rằng chúng tôi nên viết về hành động hơn là học tập. Chúng tôi
thảo luận rất căng và sau cùng tôi đề nghị: ‘Cái chúng ta cần
lúc này là chuyến đi khám phá về chủ đề học tập và thay đổi
xã hội. Mọi thứ sẽ rõ ràng cả thôi.’
Mo thích đi du lịch. Chúng tôi liên hệ được với đơn vị tổ
chức tour du lịch Thay đổi Xã hội là nơi đến cho những
người có sự quan tâm cụ thể về thay đổi xã hội. Họ
đồng ý thiết kế chương trình cho chúng tôi. Mặc dù
chuyến đi hơi đắt đỏ nhưng tôi không hề tiếc rẻ một xu
nào đã bỏ ra.
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  HỘI mang đến cho bạn một hành trình tuyệt vời đến:

"Miền đất" học tập và thay đổi xã hội
"Miền đất của Khái niệm Cơ bản" và "Đại dương Thực hành"
10 ngày khám phá và học tập

"Khái niệm cơ bản"

A.	
  Các	
  khái	
  niệm	
  liên	
  quan	
  đến	
  học	
  tập	
  
Ngày 1: Thăm Ngôi nhà Học tập

Bạn gặp hướng dẫn viên tại ngôi nhà học tập. Những kinh
nghiệm của anh với tư cách là một giáo viên tình nguyên về vùng
đảo Iberu và những câu chuyền đầy màu sắc sẽ giúp bạn khám
phá những khái niệm về học tập và ứng dụng vào những gì bạn
nhận thấy.
Ngày 2: Vượt "Hầm rũ bỏ để học tập"
Bạn đang xuống "Hầm rũ bỏ để học tập". Chúng tôi dùng từ ‘Rũ
bỏ để học tập’ (bỏ đường mòn cũ để học điều mới) và đưa nội
dung này vào cuộc hành trình bởi vì đây là một phần rất quan
trọng trong tiến trình học tập.
B. Các khái niệm liên quan đến học tập và thay đổi xã hội
Ngày 3-7: Thăm người dân Minawa
Bạn sẽ du hành vượt thời gian trở về quá khứ để thăm người Minawa và
dành thời gian gặp gỡ các thành viên khác nhau trong cộng đồng. Bạn sẽ
thấy một số thay đổi đang diễn ra. Những khái niệm mới mà bạn học được
sẽ giúp bạn phản ánh lại những gì bạn thấy – và do vậy sẽ khơi mở những
nhận biết về bối cảnh và các tiến trình học tập và thay đổi xã hội.
	
  

"Đại dương Thực hành"
Ngày 8-10: Dong thuyền trên Đại dương Thực hành
Bạn lên thuyền ra khơi và lênh đênh trên Đại dương Thực hành. Bạn sẽ nghe câu
chuyện về một Thực hành tốt và không tốt. Bạn sẽ thư giaãn à suy ngẫm. Với
những khái niệm cơ bản bạn đã học trong suốt chuyến đi qua Miền đất Khái niệm
Cơ bản, bạn sẽ hiểu được những gì đằng sau hai câu chuyện.
Ngày 11: Trở về

CHƯƠNG 9: Cốt lõi của sự thay đổi: Những câu chuyện về học tập
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PHẦN I:

"Miền đất của khái niệm cơ bản"
A. Các khái niệm liên quan đến học tập
Ngày 1: Thăm Ngôi nhà học tập
Mo và tôi đến nơi, sổ ghi chép cầm trên tay sẵn sàng cho việc
học tập. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi cảm thấy thích
ngay cái anh chàng hướng dẫn viên. Đôi mắt anh ta thật dịu
dàng, cái nheo mày rất thân thiện, giọng nói trầm ấm của anh
đã lôi cuốn chúng tôi vào câu chuyện lúc nào không hay. Các
câu chuyện nói về những khái niệm về học tập, những phần
dưới đây là những gì mà chúng tôi ấn tượng nhất.

Chuyện hướng dẫn viên

Vài
năm trước đây tôi và hai người anh trai nói chuyện
“ Many
phiếmwovới
s nhau trên ghế đá dưới gốc sồi ở cạnh nhà, chúng
tôi tranh cãi về cuối kỳ nghỉ hè. Bản thân chúng tôi cảm thấy
đáng tiếc vì ngày tựu trường đến gần, làm sụp đổ những hy
vọng tuyệt vời của chúng tôi lúc bấy giờ.
Đó là mùa hè vui nhất của chúng tôi. Ngay ngày đầu tiên
chúng tôi thành lập một câu lạc bộ và đặt tên là ‘Cu lii’.
Kho chứa đồ sau vườn là nơi chúng tôi hội họp, chúng
tôi liệt kê một hơi các quy định câu lạc bộ. Để trở thành
thành viên chính thức, chúng tôi phải học cho được một
set kỹ năng vào cuối ngày. Các kỹ năng đó bao gồm
loạt
chạm khắc gỗ, giả mã mật ngữ, đốt lửa không dùng
woodc
diêm, nấu hức ăn trên lửa, làm nhà lá, bởi trong nước
match
lạnh, trèo cây và cuối cùng là đi trốn ở những ngôi nhà
inđang
ope xây bên cạnh mà không để bất kỳ thợ xây nào phát
sneaki
hiện ra. Ngày qua ngàyn cúng tôi dẫn phát triển được
các kỹ năng. Chúng tôi thườngx uyên so sánh kết quả và
spotte
tổ chức ăn mừng vì những tiến bộ đạt được.
impro
Chúng tôi đã trải qua một mùa hè nhưu vậy đấy, dẫu rằng
achievtôi không bào giờ có ý nghĩa gọi đó là ‘học;. Với
chúng
chúngWetôi, học có nghĩa là đến trường, và đến trường có
nghĩa là ép mình với những bài học khô khan, giáo điều.
w người trong đời luôn nghĩ rằng việc học chỉ diễn
Rấtwe
nhiều
equa cách chính quy qua những tiết học được tổ chức
ra một
chặt chẽ hay ở trong một không gian đặc thù. Chúng tôi cần
Ma
‘xả bỏ’ suy nghĩ này và đặt niềm tin vào việc học chân
happKhi tôi lớn lên tôi mới nhận thấy rằng việc học không
chính.
chỉ We
lliên nquan đến nhà trường, cơ sở đào tạo hay một khóa
họcWhe
cao siêu nào đó.

Anh hướng dẫn viên kết thúc câu chuyện, để lại trong chúng
tôi bài học về nguyên tắc cơ bản của việc học – đó không phải
là khoa học về tên lửa hay những gì to tát, mà chỉ là những gì
mà chúng ta đã nhận biết từ xung quanh.
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Làm rõ khái niệm học tập
- "Hộp khái niệm"
1. Học tập là một tiến trình xã hội chung, ở đó mọi người cùng nhau xây
dựng nên ý nghĩa, khả năng và bản sắc của mình. Việc học giúp con
ur. It sống.
is not only
about
người định dạng lại môi trường mà họ đang
Chúng
ta học cùng
g with that knowledge.
nhau, và học từ những người khác.
2. Chúng ta học qua thực tế. Học tập dựa vào ess
kinhmatches
nghiệmthevàneeds
kiến thức của
mỗi người.
people
speak không chỉ
3. Học tập dẫn đường cho những thay đổi vềhhành
vi dare
con to
người,
đơn thuần là biết cái gì mà là biết làm gì với kiến thức đó.
process.
4. Việc học chỉ diễn ra chỉ khi nó phù hợp với mong
đợi và thực tế của người
học.

5. Học tập cần có môi trường an toàn để mọi người can đảm nói ra, thử
nghiệm và mắc lỗi.
6. ‘Rũ bỏ lề lối cũ để học tập’ là một phần quan trọng trong quá trình học tập.

Ngày 2: Vượt "hầm rũ bỏ lề lối cũ để học tập"
Sau bữa sáng ngon miệng, tôi và Mo lại sẵn sàng cho chuyến đi
khám phá Hầm Rũ bỏ Học tập. Chúng tôi thay áo quần và đội
chiếc mũ của thợ mỏ để có thể nhìn rõ mọi vật bên dưới đường
hầm. Ngay khi chúng tôi bước chân xuống đường hầm, Mo bỗng
đứng khựng lại làm tôi hết hồn. Thì ra anh chàng sợ bóng tối.
Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Mo, tôi nghĩ rằng chúng tôi
chưa thực sự sẵn sàng cho chuyến đi. Tôi thất vọng lắm lắm,
nhưng anh hướng dẫn viên khuyên nhủ rằng cách tốt nhất là
nên trì hoãn một thời gian. Anh dẫn chúng tôi đi dạo quanh một
vùng quê tuyệt đẹp. Anh khuyên Mo: ‘Đừng sợ! Hai người sẽ
nhanh chóng sẵn sàng cho chuyến đi thôi’.

CHƯƠNG 9: Cốt lõi của sự thay đổi: Những câu chuyện về học tập
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Giống như Mo,
nhiều người có
suy nghĩ việc Rũ
bỏ lề lối cũ để
học tập rất khó
khăn. Tuy nhiên
đó là một phần
quan trọng của
quá trình học
tập. Bạn sẽ có
thêm thông tin ở
trang 139.
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B. Các khái niệm về học tập và thay đổi xã hội
Ngày 3-7: Thăm người dân Minawa
Người dân Minawa sống ở vùng đảo Iberu. Mo và tôi lên một
chuyếc thuyền gỗ chật cứng người địa phương (và cả gà vịt!). Mọi
người đều ngủ trên sàn thuyền. Chuyến đi mất 1 ngày. Tôi thấy
buồn nôn, nhưng may thay Mo thì trông đỡ hơn. Tuy vậy, mỗi khi
tôi ra ngoài thuyền cơn buồn nôn dường như bay biến vì gió trời
mát mẻ và không khí trong lành.
Ngày 4: Học từ đời sống hàng ngày của người dân
Hướng dẫn viên đưa chúng tôi đến thăm một vài ngôi lều mà
người Minawa dựng nên làm nhà tạm. Anh giải thích rằng cộng
đồng Minawa Anh đề nghị chúng tôi tham gia vào đời sống xã hội
của tộc người Minchassa trong một ngày và anh đưa cho chúng tôi
một số trang phục bản địa. Trang phục rất đơn sơ – chỉ vài tấm da
thú buộc vào nhau – nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ sự khéo tay của
người dân nơi đây. Tôi nghĩ tôi không tự mình làm được mấy thứ
này.
Tất cả phụ nữ ở đây rất thân thiện và họ không có bất kỳ thái độ nề hà
nào với sự xuất hiện của tôi. Khi tôi dần làm quên họ, họ đưa tôi đi hái
dâu. Tất nhiên là không phải mọi người; một số người thì đứng đằng
sau, một số thì trông lũ trẻ còn những người khác thì làm sạch da thú.
Chuyến đi rất thú vị. Trong vùng không có nhiều loại quả dâu, chỉ có số
ít loại dâu có thể ăn được – ăn vào rồi thì khỏi chê. Chúng tôi cũng đi
tìm một số rau củ giống như cà rốt. Các chị em dường như đánh giá
cao những nỗ lực của tôi, bởi vì tôi nhận thấy mỗi khi họ nhoẻn cười họ
như thể muốn nói với tôi rằng ‘Chị làm tốt lắm!’.
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Khi chúng tôi trở về làng, các chị phụ nữ đi rửa
rau. Ngay sau đó cánh đàn ông quay về. Họ cười
nói rôm rả; chỉ riêng anh Mo nhà ta cáu kỉnh. Mãi
sau tôi mới biết Mo không đuổi kịp mọi người
trong chuyến đi. Họ không săn bắn gì mà chi gặp
gỡ người trong một bộ tộc khác. Mo bảo rằng họ
đã trao đổi mấy mảnh sò tuyệt đẹp chỉ để lấy con
linh dương nhỏ xíu. Trước khi chia tay dân làng,
chúng tôi đã cùng ăn với nhau bữa ăn từ rau và thịt
quay.
Cuối ngày Mo và tôi gặp nhau để để đối chiều
những ghi chép về đời sống kèo dài hàng thế kỷ của
dân làng. Chúng tôi hơi bối rối vì cuộc sống đó quá
khác so với chúng tôi. Làm thế nào chúng tôi có thể
khai mở từ những kinh nghiệm của mình?
Người hướng dẫn viên bảo rằng anh hiểu được bối
cảnh xã hội của người Minawa nhờ vào kiến thức
căn bản về sinh hệ. Và anh sẵn lòng chia sẻ kiến
thức này với chúng tôi. Anh đưa cho chúng tôi một
cái hộp chứa đầy các khái niệm cơ bản về bối cảnh
xã hội. Chúng tôi cùng làm việc với anh để ứng
dụng những khái niệm này vào những gì chúng tôi
thấy tại Minawa.

Cơ thể sống
Máy móc chỉ mang tính nối ghép và vận
hành thông qua nguyên nhân và kết quả:
X xảy ra do Y. Thí dụ nếu một bộ phận
nào đó của chiếc xe hơi bị hỏng thì xe sẽ
ngừng chạy. Phần hư hỏng đó chỉ có thể
được thợ máy xác định, sửa chữa hoặc
thay thế. Thợ máy không phải là một
phần của chiếc xe, anh ta tạo ra tác động
từ bên ngoài. Lực tác động từ bên ngoài
có thể làm hỏng toàn bộ hệ thống chứ
không đơn thuần chỉ là sửa chữa: chiếc
xe không thể tự chống gỉ. Nó cũng không
tự sửa chữa được những hỏng hóc.
Sinh hệ (cơ thể sống) thì khác. Nó là một
chu trình và mang tính tự tổ chức. Nó có
thể tự sửa chữa. Nó có tể phát triển và tái
sinh. Nó có thể thích nghi với những thay
đổi của môi trường. Cơ thể người luôn thay
đổi và tương tác với môi trường. Mọi hệ
thống chứa đựng những vật sống, gồm cả
con người, đều là sinh hệ. Do vậy các tổ
chức và xã hội đều là sinh hệ.
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Tìm hiểu "Hộp bối cảnh xã hội"
Thuyết "Hệ thống chung" cho rằng mỗi phần tử trong bất kỳ hệ thống nào đều tương tác với
các phần tử khác, và do vậy nguyên nhân và kết quả không không thể tách rời nhau. Hiện
thực luôn biến đổi và không thể tách rời. Bạn không thể nào hiểu được một tế bào, cấu trúc
bộ não, một gia đình, một nền văn hóa nếu bạn không đặt chúng vào trong bối cảnh nhất
định. Mối quan hệ quyết định tất cả.
Marilyn Ferguson

1. Sinh hệ luôn tương tác với môi trường
Một sinh hệ không bao giờ tự vận hành được. Nó không đứng một mình mà chỉ là
một phần của môi trường rộng lớn hơn, ngày càng thay đổi và luôn tương tác với
những môi trường khác. Phương thức giao tế, liên hệ của các cộng đồng, tổ chức
phi chính phủ và cơ quan chính phủ có thể được so sánh với phương thức của
động, thực vật trong rừng. Cũng giống như cây cối, thú rừng, các tổ chức và cộng
đồng đều có những vai trò và chức năng nhất định trong hệ thống. Tuyệt diệt một
loại thú có thể đưa đến những hậu quả đối với các loài khác và có thể thay đổi toàn
bộ hệ sinh thái rừng. Việc phát triển hoặc làm suy yếu một tổ chức hoặc con người
nào đó tại một quốc gia cũng mang đến tác động đối với những tổ chức và con
người khác mà chúng ta khó nhận biết được.

2. Các phần tử trong hệ thống luôn tương tác với nhau.
Chúng ta không thể thay đổi một phần tử mà không làm ảnh hưởng đến các phần tử khác.
Chúng ta biết rằng các phần tử khác nhau trong hệ thống tương tác với nhau, nhưng không biết chính xác chúng tương tác
với nhau như thế nào. Do đó chúng ta thường tiến hành các thí nghiệm nhỏ thay vì tạo ra những thay đổi lớn trên diện rộng.
Tại sao? Bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể tiên lượng được kết quả của những việc chúng ta làm/can thiệp là như thế nào.
Với mục đích thay đổi một hệ thống, chúng ta cẩn trọng chọn một phần tử, chỉ ảnh hưởng đến một bộ phần của hệ thống.
Nếu không có kết quả chúng ta có thể chọn một phần tử khác. Nói cách khác: chúng ta luôn lưu ý rằng những hoạt động can
thiệp của chúng ta lên một hay nhiều phần tử sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các phần tử khác của hệ thống, và cả toàn bộ
hệ thống. Chỉ khi nào chúng ta thu lượm được kết quả khả quan thì chúng ta mới tiếp tục.
Ở hồ Victoria, loài cá rô sông Nil được nuôi vào những năm 1930. Người ta cho rằng loại cá này mang lại thu nhập cao
cho ngư dân và có nhiều dưỡng chất hơn loài Tilapia. Cá rô sông Nil ăn gần như cạn sạch cá Talipia, chúng sinh sôi với
tốc độ chóng mặt khơi dậy sự thèm khát của những người chuyên đánh lưới rà. Kết quả? Nhiều cộng đồng quanh khu vực
hồ không còn thức ăn sạch. Những người trước đây nuôi và giới thiệu cá rô đã rất nỗ lực để giúp đỡ cộng đồng, nhưng họ
không nhận thức được kết quả sau cùng là như thế nào. Họ không hiểu về hệ sinh thái của hồ hoặc tiên liệu được nghề
kinh doanh cá hủy hoại việc đánh bắt của người dân đến đâu. Tương tự, tại một số dự án phát triển quyền lực của những
người lãnh đạo trong cộng đồng được nâng cao tọa ra sự mất cân bằng về quyền lực truyền thống giữa tầng lớp người già
khác nhau. Một số nhà lãnh đạo nắm trong tay nhiều quyền lực và điều này có thể làm nguy hai hoặc ảnh hưởng đến
những thành phần khác trong cộng đồng mà họ không thích hoặc đại diện.
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3. Bất kỳ hệ thống nào cũng chỉ là một phần trong số các bộ phận phụ thuộc và
tương tác lẫn nhau để tạo nên một hệ thống lớn hơn. Mỗi phần tự thân là một hệ
thống nhỏ và là một phân nhỏ trong một hệ thống khác.

Mỗi một bộ phận của sinh hệ luôn tương tác với các bộ phận khác. Chúng ta hiểu về một
hệ thống hữu cơ chẳng hạn như chức năng của cơ thể người bằng cách nghiên cứu các
bộ phận khác nhau trong mối quan hệ chặt chẽ giữ chúng. Nếu chúng ta chỉ nghiên cứu
từng bộ phận riêng biệt, chúng ta phạm phải sai lầm trong lối tư duy cục bộ. Nếu chúng ta
điều trị bệnh tim mạch bằng thuốc có ảnh hưởng đến phổi, chúng ta chỉ giải quyết một vấn
đề trong khi lại tạo ra vấn đề khác ở đâu đó – toàn bộ hệ thống sẽ bị hủy hoại.

4. Hệ thống không chỉ đơn thuần là tập hợp các bộ phận

Cách thức tương tác giữa các bộ phận quyết định hệ thống. Sinh hệ chỉ tồn tại bằng cách cân bằng các
bộ phận. Nếu chúng ta tăng cường hoặc làm suy yếu một bộ phận, toàn bộ hệ thống sẽ thay đổi. Mối
quan hệ khác nhau giữa các bộ phận trong cùng hệ thống là độc nhất vô nhị, tạo nên sự tồn tại và vận
hành của hệ thống. Bạn sẽ phải thừa nhận rằng không khí trong gia đình hoặc cơ quan của bạn được
xác định bởi những mối quan hệ khác nhau giữa các thành viên hoặc đồng nghiệp. Khi một người rời
khỏi, cả gia đình hoặc cơ quan bị ảnh hưởng. Các mối quan hệ sẽ thay đổi và phát triển cho đến khi sự
cân bằng mới được tạo ra.

5. Ranh giới giữa các hệ thống được thiết đặt bởi con người chứ không phải là tự thân chúng

Chúng ta nhận thấy rằng mỗi sự vật, hiện tượng đều có liên quan đến sự vật, hiện tượng khác. Thế nhưng
Chúng ta thiết đặt ranh giới nhằm mục đích quản lý cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn và an toàn hơn.
Nên đơn giản hóa cuộc sống kiểu như thế này. Thí dụ ranh giới giữa các gia đình giúp chúng ta yêu thương
và vun đắp xây dựng. Chúng ta lo toan cho cả thế giới theo cách như thế. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu một
điều rằng các ranh giới có thể được thiết đặt theo nhiều cách nhau và cần làm mới liên tục. Việc chúng ta
thiết đặt ra các ranh giới không có nghĩa là chúng ta đơn giản hóa thực tế.
Đây là một thí dụ. Ở một dự án cấp nước, trưởng nhóm dự án quyết định rằng mỗi máy bơm tay có thể phục
vụ cho 30 hộ gia đình. Sau đó cả nhóm đi khảo sát khu vực nguồn nước mà nếu được kết hợp với hệ thống
nước tự chảy (thay vì hệ thống bơm tay) thì có thể cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 150 hộ. Tuy nhiên trưởng
dự án không thay đổi các ranh giới hiện tại, do vậy hệ thống nước tự chảy không được sử dụng.

6. Trong các hệ thống, chúng ta có thể nhận thấy được các
dạng hành vi
Dạng hành vi, thường được gọi là nhịp độ, có thể được tìm thấy trong các
sinh hệ. Nhận diện nhịp điệu giúp chúng ta hiểu về các hệ thống.
Tại văn phòng, chúng tôi thường tổ chức họp toàn thể vào các ngày thứ
Hai hàng tuần để thảo luận về tiến độ dự án và các vấn đề liên quan.
Những cuộc gặp như thế này khiến cho tôi thấy yên bình và công việc của
tôi trở nên nề nếp hẳn lên. Cái cây cạnh nhà tôi cũng có nhịp điệu riêng
của nó: lá rụng vào mùa thu và đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân về.
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Những khái niệm trong chiếc hộp giúp tôi và Mo đối chiếu lại những ghi
chép của mình. Chúng tôi suy nghĩ về những gì chúng tôi quan sát như
sau:
Xã hội Minawa có thể được xem như là một hệ thống với 5 tộc người
sinh sống cùng nhau tại các cộng đồng khác nhau. Mỗi cộng đồng hình
thành nên một cấu phần của xã hội Minawa. Rất thú vị khi xem xét
phương thức tương tác và giao tế giữa các tộc người mà chúng ta có
thể xem đó là các bộ phận của hệ thống. Những khái niệm này giúp
chúng ta thấy rằng tộc người Minchassa có thể đóng một vai trò khác
biệt so với các tộc người khác trong xã hội. Thí dụ, có phải chỉ duy nhất
người Minchassa có thể tìm thấy sò để trao đổi thịt? Chúng ta chỉ nhận
biết một phần rất nhỏ trong đời sống sinh hoạt của xã hội người
Minawa. Chúng ta đã thiết lập ranh giới ảo trong cộng đồng người
Minchassa bởi vì chúng ta không cách nào biết được tất cả các tộc
người khác cùng một lúc. Trong một ngày chúng ta chỉ biết đại khái về
tiểu hệ thống ‘tộc người Minchassa’. Tiểu hệ thống này cũng bao gồm
nhiều cấu phần khác nhau: Giờ đây Mo và tôi đã hiểu hơn về đồi sống
thường nhật của nhóm nam giới và nữ giới. Chúng tôi nhận rõ những
hình thái trong hành vi của họ, biểu hiện qua hoạt động săn bắn và
buôn bán của nam giới và hoạt động thu lượm và chế biến thức ăn của
nhóm nữ giới.
Tôi cảm thấy bài tập nhỏ này tương đối thú vị, nhưng Mo thì lộ vẻ lo âu:
‘Chào đằng ấy! Chúng ta còn đồng hành cùng nhau nữa không? Có lẽ
chúng ta đã khám phá đôi điều về cuộc sống xã hội của người Minawa,
nhưng Sunny này, cậu có chắc sẽ sử dụng những khái niệm này vào
trong công việc hàng ngày không? Bằng cách nào? Tớ thì bó tay!’.
‘Ờ, lúc tớ tham gia vào một dự án phát triển tớ luôn cố gắng làm việc
với các thành viên trong nhóm để hiểu rõ về hệ thống mà ở đó chúng tớ
đang làm việc. Chúng tớ làm việc này trên giấy, hoặc vẽ ra bức tranh
ảo trên máy tính. Chúng tớ vẽ ra nhiều cấu phần của hệ thống, thể hiện
mối liên hệ và tương tác giữa chúng, và xác định chức năng và vai trò
của chúng. Bức vẽ này giúp chúng tớ đặt ra các câu hỏi liên quan và
sau đó sử dụng những câu hỏi này với người dân trong cộng đồng để
thu thập thêm ý kiến tổng quan hơn về hệ thống. Lúc làm việc với họ
chúng tớ mới có thể nhận thấy những thay đổi nào là cần thiết. Chúng
tớ luôn hoàn thiện bức vẽ bởi vì chúng tớ càng ngày càng thu nhận
được nhiều kiến thức hơn về cách vận hành của hệ thống và các ảnh
hưởng mà dự án mang lại.’
‘Ôi tuyệt quá!’, Mo thốt lên. ‘Tớ chưa bao giờ nghĩ là công việc cậu
đang làm lại thú vị đến vậy. Các cậu làm cách nào để giải quyết những
vấn đề phức tạp đó? Có lẽ mình nên đi ăn chút gì đó để chuẩn bị cho
ngày mai. Tớ hy vọng mọi thứ chí ít sẽ hay ho như ngày hôm nay.’

130
138
130

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

Ngày 5:
Tiến trình học tập và thay đổi xã hội
Hôm nay chúng tôi điến thăm nhà trưởng thôn Minchassa và ông ấy kể cho chúng tôi nghe về những thay đổi
gần đây đối với dân làng. “Tôi xin lỗi nhưng thực sự tôi bận bịu với việc tổ chức một sự kiện nên không có nhiều thời
gian nói chuyện với anh chị. Tại sao tôi lại tổ chức sự kiện lớn như vậy ư? Ồ, tôi phải tiếp nhiều trưởng tộc khác và
để cho họ thấy tôi có nhiều nguồn lực. Không dễ gì duy trì vị trí trưởng thôn vậy đâu; khối người đang mở tưởng đến
nó đấy. Tôi đã phải luôn thể hiện rằng tôi có gì đó nhiều hơn và tôi có thể mang lại nhiều điều hơn so với các trưởng
tộc còn lại. Thử đoán xem? Câu trả lời đó là ớt! Những gì mà tôi “có nhiều hơn” chính là những tảng thịt tẩm ớt. Để
tôi giải thích cho anh chị nghe.
Một trong số con trai của em tôi rất sáng dạ. Khi chúng tôi
đi săn bắn, nó bảo tôi rằng nó đang trồng thử nghiệm ớt.
Nó rất tự hào về điều này vì khi tâm ớt hương vị thịt trở
nên rất đặc biệt. Do vậy lúc vào rừng cùng với các bà,
các cô thì nó cất giữ lại đủ các loại hạt giống và trồng
chúng.
Cu cậu phát hiện rằng có một số loại ớt cay hơn các loại
khác và cách tốt nhất trước khi geo hạt là phơi khô. Nó
cũng nhận biết nên geio trồng trước mùa mưa bắt đầu.
Nó khoa những phát kiến của mình với người bạn thân
mà người này cũng rất hứng thú. Cả hai băn khoan không
biết có thể gieo trồng các hạt giống rau quả mà những
phụ nữ trong thôn nhặt nhạnh được không. Tôi là người
giàu có nên tôi có quyền giao việc săn bắn cho những
người khác. Tôi quyết định để hai cu cậu dồn hết thời gian
vào việc gieo trồng thử nghiệm các loại hạt giống. Dần
dần người ta biết nhiều đến nơi ở của tôi vì ớt. Hãy tưởng
tượng các cơ hội sắp đến như thế nào!
Mo cắn thử một quả ớt. Bỗng nhiên anh ta hét
toáng lên rằng anh ta ăn nhầm phải lửa và cuống
quít phun nó ra ngoài. Bạn có thể mường tượng
chúng tôi xấu hổ đến mức nào. Tôi biết đến lời giải
thích của thầy giáo về hành vi của Mo, và tôi đã
trấn định rất tốt. Tôi thở hắt ra vì tự nhủ rốt cục
không làm gì tổn hại đến ngôi lều.
Anh hướng dẫn viên bảo chúng tôi ghi nhớ
rằng bối cảnh xã hội không ngừng vận động chứ
không bao giờ bất động. Đó là sản phẩm của quá
trình thay đổi xã hội liên tục mang tính lịch sử.
Thay đổi xã hội đang dần trở thành xu hướng chủ
đạo ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào. Khi mô
tả và phân tích bối cảnh xã hội, chúng ta nên liên
tưởng chúng như là những tiến trình mở, không
có điểm bắt đầu và kết thúc kết và chảy liên tục.
Rồi anh đưa cho chúng tôi một hộp đầy ý
tưởng giúp chúng tôi hiểu hơn về tiến trình học
tập tạo ra sự thay đổi của tộc người Minawa.
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Khai mở ý nghĩa của chiếc hộp
‘Học tập và thay đổi xã hội’
1. Thay đổi xã hội chỉ có thể diễn ra khi có đủ các điều kiện cần thiết để bắt đầu các
tiến tình học tập
Thay đổi xã hội khởi nguồn từ học tập cần đến các điều kiện thuận lợi. Thí dụ
sự ủng hộ của lãnh đạo là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự thay đổi. Nếu
lãnh đạo ủng hộ việc học, họ sẽ chấp nhận các hoạt động thử nghiệm và không
quá để ý đến các lỗi mắc phải. Họ tạo ra môi trường an toàn cho sự thay đổi.
2. Tác nhân khởi nguồn cho sự thay đổi và dẫn dắt tiếp tục vận hành
Khi thay đổi xã hội diễn ra, chúng ta có thể nhận thấy tác nhân nên chúng. Đó
là những con người hoặc thể chế muốn học hỏi cái mới, đủ tham vọng và kinh
nghiệm để tự tin tạo ra sự thay đổi.
3. Thay đổi xã hội lớn dần theo thời gian
Thay đổi xã hội không diễn ra đột ngột – nó diễn ra chậm rãi, hoặc lớn dần lên. Con người
tận dụng các cơ hội học tập mới và dựa vào đó để học hỏi thêm.
4. Trong tiến trình thay đổi xã hội căn bản thường hiện rõ các điểm
nhấn.
Điểm nhấn là khoảnh khắc khi có nhiều thay đổi nhỏ và nhân tố tạo ra sự
thay đổi kết hợp cùng nhau. Chúng lớn dần và trở nên mạnh mẽ hơn so với
các thế lực cản trở sự thay đổi. Thay đổi toàn bộ xã hội là kết quả của một
điểm nhấn.
5. Phản hồi rất quan trọng đối với tiến trình
Tự thân mình, chúng ta có rất ít thông tin để đánh giá xem những gì
chúng ta làm có hữu ích hay không. Người khác có thể cho chúng ta biết
điều đó.

Mo và tôi nhận ra rằng chúng tôi vừa chứng kiến quá trình học
tập khởi tạo và làm cho thay đổi lớn dần. Các điều kiện cần
thiết để cải tạo giống ớt là những nơi cây tự mọc hoang, thổ
nhưỡng và cơ hội do trưởng thôn ban tặng cho các cậu thanh
niên để dành hầu hết thời gian của mình cho việc trồng trọt hơn
là đi săn bắn như những người khác. Những người trẻ thực
hiện các hoạt động thử nghiệm dường như tận hưởng với môi
trường an toàn mà ở đó họ có thể nói bất kỳ điều gì và họ được
phép mắc lỗi.
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Trong câu chuyện này, vị trưởng thôn tranh cường kia là một tác nhân quan
trọng của sự thay đổi. Các chàng thanh niên ham tìm tòi, thử nghiệm cái mới
cũng là tác nhân thay đổi. Tất cả họ đều đóng vai trò trong tiến trình học tập
để hành động và thay đổi xã hội. Họ đã cùng thống nhất rằng ý tưởng trồng ớt
là việc rất đáng hoan nghênh. Họ đã hỏi hỏi được các kỹ năng mới và không
lâu sau ớt trở thành một phần trong cuộc sống của làng tộc, được nhiều người
biết đến như là một phần bản sắc của họ.
Người trưởng thôn có lẽ sẽ không đánh giá cao vai trò quan trọng của việc
trồng ớt nếu ông ta không lắng nghe và học hỏi từ phản hồi từ những vị
trưởng thôn khác là những người cho biết họ thích ăn thịt tẩm gia vị cay.
Như vậy vị trưởng thôn nhận ra rằng việc trồng ớt có thể nâng cao vị thế của
mình như thế nào.
Trong cộng đồng người Minawa, điểm nhấn chuyển đổi
sang hình thái xã hội nông nghiệp vẫn chưa diễn ra. Mọi
người vẫn sống nhờ vào săn bắt và hái lượm. Tuy nhiên
từ các xã hội khác chúng ta học hỏi được rằng trồng trọt
cũng là một bước tiến cực kỳ quan trọng trong việc thay
đổi đời sống nông nghiệp.
Mo hỏi tôi: “Sunny, cậu có thể cho tớ biết những khái
niệm này giúp cậu thế nào trong công việc hàng ngày
không?”. Tôi trả lời rằng khi tôi tham gia vào công
tác phát triển, tôi muốn biết những cá nhân và tổ
chức nào đã và đang thử nghiệm để thay đổi sinh
hệ mà đang sống. Bất kỳ lúc nào xuất hiện những
khó khăn hoặc cơ hội, bạn đều tìm thấy những
con người và tổ chức đang đi cùng với chúng.
Những người làm công tác phát triển chỉ có thể
tạo ra những đóng góp bền vững và tích cực bằng
cách giúp đỡ cho những người đã và đang không
ngừng nỗ lực vươn lên. Như vậy tôi thường tập
trung phát hiện những tác nhân thay đổi và giúp
tạo điều kiện cho các thời cơ tạo ra sự thay đổi
được chín muồi. Nếu không làm như thế thì
những nỗ lực của tôi sẽ như muối đỏ biển và
thậm chí còn gây hại hơn là mang lại sự tốt đẹp.
Để làm việc hiệu quả tôi phải tìm hiểu rất nhiều về
các tiến trình học tập đang diễn ra trong hệ thống
tôi đang hoạt động.
Mo và tôi bịn rịn chia tay người dân Minchassa bởi lẽ
chúng tôi đã gắn bó ít nhiều với con người và vùng đất
này. Trước khi ra đi chúng tôi được mời tham dự tiệc tẩy
trần và chúng tôi được nhấm nháp món đặc sản của vùng
là thịt tẩm ớt!
Nói chung Mo và tôi hài lòng với hành trình vào Miền đất
Khái niệm nhưng tôi vẫn mong ngóng cho lần căng
buồm chơi vơi trên Đại dương Thực hành.
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PHẦN I:

"Đại dương thực hành"
Rong ruổi trên "Đại dương thực hành"
Sunny, tớ thực sự mong đến ngày cùng ra khơi. Tớ dần dà nhận thấy
thay đổi xã hội diễn ra thông qua học tập như thế nào, từ lòng nhiệt
huyết và công việc của cậu. Tuy thế tớ vẫn muốn hiểu thêm về thực tế
của vấn đề.
Tớ rất vui vì rốt cuộc mình sẽ ra khơi. Tớ đoan chắc tụi mình sẽ nghe
được câu chuyện hay về thực tế. Dù gì cũng phải thừa nhận rằng đâu
đó ngoài kia chúng ta cũng sẽ nghe được một đôi chuyện không hay
lắm. Thế nên mình sẽ cùng nhau xem nhữn bài học về bối cảnh xã hội,
thay đổi xã hội và học tập giúp chúng ta đánh giá những câu chuyện
này như thế nào nhé.
Trên thuyền chúng tôi gặp Maria và Martin là hai người làm công tác
phát triển. Họ rất vui khi được chia sẻ những câu chuyện của riêng
mình.
Chuyện của Maria

Vào	
  năm	
  23	
  tuổi	
  sau	
  khi	
  hoàn	
  tất	
  việc	
  học	
  của	
  mình,	
  tôi	
  được	
  một	
  nhà	
  tài	
  trợ	
  
hợp	
  đồng	
  làm	
  việc	
  với	
  một	
  công	
  ty	
  kỹ	
  thuật	
  của	
  Châu	
  Âu.	
  Tôi	
  	
  được	
  giao	
  nhiệm	
  
vụ	
   phụ	
   trách	
   mảng	
   quản	
   lý	
   cộng	
   đồng	
   cho	
   một	
   dự	
   án	
   nước	
   sạch	
   môi	
   trường	
  
quy	
  mô	
  nhỏ	
  tại	
  hiện	
  trường	
  ở	
  thành	
  phố	
  Madiristan.	
  Một	
  năm	
  sau	
  tôi	
  cảm	
  
thấy	
  hòa	
  nhập	
  với	
  nhóm	
  làm	
  việc	
  và	
  nhận	
  thêm	
  nhiệm	
  vụ	
  tại	
  các	
  hệ	
  thống	
  
nước	
  sạch	
  môi	
  trường	
  khác	
  tại	
  nhiều	
  khu	
  dân	
  cư	
  trong	
  thành	
  phố.	
  Tôi	
  rất	
  thích	
  
chuyên	
  gia	
  cao	
  cấp	
  người	
  Madiran	
  đến	
  từ	
  miền	
  Nam	
  thành	
  phố.	
  Bà	
  ấy	
  lớn	
  hơn	
  
tôi	
  hai	
  mươi	
  tuổi	
  và	
  có	
  tính	
  cahcs	
  rất	
  mạng	
  mẽ.	
  Trưởng	
  nhóm	
  là	
  một	
  kỹ	
  sư	
  
người	
  Hà	
  Lan,	
  cũng	
  lớn	
  hơn	
  tôi	
  nhiều	
  tuổi.	
  Ngay	
  từ	
  khi	
  vận	
  hành	
  dự	
  án,	
  ông	
  ta	
  
không	
  mấy	
  tin	
  tưởng	
  vào	
  vai	
  trò	
  của	
  tôi.	
  Ông	
  thắc	
  mắc	
  tại	
  sao	
  những	
  nhà	
  khoa	
  
học	
  xã	
  hội	
  như	
  tôi	
  cần	
  tham	
  gia	
  vào	
  những	
  dự	
  án	
  mang	
  tính	
  ‘kỹ	
  thuật’	
  như	
  vậy	
  
nhưng	
  có	
  điều	
  ông	
  ta	
  không	
  trực	
  tiếp	
  bày	
  tỏ	
  suy	
  nghĩ	
  đó	
  với	
  tôi.	
  Thế	
  nhưng	
  
một	
  ngày	
  nọ	
  tôi	
  và	
  chuyên	
  gia	
  tư	
  vấn	
  đến	
  văn	
  phòng	
  trưởng	
  nhóm	
  để	
  báo	
  cáo	
  
về	
  tiến	
  độ	
  dự	
  án.	
  Chúng	
  tôi	
  chia	
  sẻ	
  về	
  kết	
  quả	
  và	
  quy	
  trình	
  chọn	
  lựa	
  quy	
  hoạch	
  
các	
   vùng	
   trong	
   thành	
   phố,	
   thiết	
   lập	
   văn	
   phòng	
   quản	
   lý	
   trên	
   cơ	
   sở	
   hợp	
   tác	
   với	
  
các	
  tổ	
  chức	
  cộng	
  đồng,	
  đào	
  tạo	
  cho	
  nam	
  giới	
  và	
  phụ	
  nữ	
  tại	
  địa	
  phương	
  về	
  cách	
  
xây	
  dựng	
  nhà	
  vệ	
  sinh	
  giá	
  rẻ	
  và	
  truyền	
  thông	
  về	
  vệ	
  sinh	
  môi	
  trường.	
  Ông	
  rất	
  
ngạc	
   nhiên	
   với	
   những	
   thành	
   công	
   đạt	
   được	
   nhờ	
   vào	
   việc	
   hợp	
   tác	
   với	
   cộng	
  
đồng.	
  Cuộc	
  gặp	
  của	
  chúng	
  tôi	
  kéo	
  dài	
  đến	
  ba	
  tiếng	
  đồng	
  hồ	
  và	
  từ	
  đó	
  trở	
  đi	
  
trưởng	
  nhóm	
  ngày	
  càng	
  ủng	
  hộ	
  những	
  ý	
  tưởng	
  do	
  chúng	
  tôi	
  đưa	
  ra.	
  
	
  
Tiếp	
   đó	
   một	
   nhân	
   viên	
   nữ	
   đưa	
   ra	
   ý	
   tưởng	
   mới.	
   Từ	
   kinh	
   nghiệm	
   bản	
   thân,	
   cô	
  
ấy	
  rất	
  hiểu	
  người	
  phụ	
  nữ	
  đã	
  phải	
  vất	
  vả	
  như	
  thế	
  nào	
  để	
  làm	
  việc	
  ở	
  bên	
  ngoài,	
  
và	
  nghĩ	
  đến	
  việc	
  mời	
  bố	
  mẹ,	
  anh	
  chị	
  em	
  của	
  các	
  nhân	
  viên	
  nữ	
  tham	
  gia	
  vào	
  dự	
  
án	
  đến	
  dự	
  tiệc	
  trà	
  tại	
  một	
  khách	
  sạn	
  trong	
  thành	
  phố.	
  Chúng	
  tôi	
  rất	
  thích	
  ý	
  
tưởng	
  của	
  cô	
  ấy	
  và	
  đồng	
  ý	
  tổ	
  chức	
  sự	
  kiện.
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Tôi	
  rất	
  xúc	
  động	
  khi	
  gặp	
  gỡ	
  các	
  bậc	
  phụ	
  huynh,	
  nhất	
  là	
  các	
  bà	
  mẹ!	
  Họ	
  đến	
  dự	
  
trong	
  những	
  phục	
  trang	
  mới	
  nhất,	
  đẹp	
  nhất	
  được	
  may	
  bằng	
  tay,	
  và	
  hấu	
  như	
  toàn	
  
bộ	
  trong	
  số	
  họ	
  từ	
  trước	
  đến	
  nay	
  chưa	
  bao	
  giờ	
  được	
  đặt	
  chân	
  vào	
  nhìn	
  ngắm	
  bên	
  
trong	
  khách	
  sạn.	
  	
  Khi	
  chúng	
  tôi	
  đề	
  nghị	
  con	
  gái	
  họ	
  chia	
  sẻ	
  về	
  công	
  việc	
  hàng	
  ngày,	
  
chúng	
  tôi	
  đã	
  chứng	
  kiến	
  những	
  khuôn	
  mặt	
  rạng	
  rỡ	
  và	
  tự	
  hào	
  của	
  bố	
  mẹ	
  họ.	
  Giây	
  
phút	
  đó	
  đáng	
  quý	
  biết	
  bao!	
  	
  
Từ	
  sự	
  kiện	
  này,	
  chúng	
  tôi	
  tổ	
  chức	
  các	
  buổi	
  gặp	
  mặt	
  phụ	
  nữ	
  tại	
  các	
  vùng.	
  Nhờ	
  
những	
  cuộc	
  gặp	
  như	
  vậy,	
  nhu	
  cầu	
  về	
  đi	
  học	
  của	
  người	
  phụ	
  nữ	
  tăng	
  lên.	
  Chúng	
  tôi	
  
đã	
  gặp	
  và	
  động	
  viên	
  một	
  chuyên	
  gia	
  tư	
  vấn	
  cộng	
  đồng	
  có	
  kinh	
  nghiệm	
  về	
  học	
  tập	
  
tại	
  nhà	
  dành	
  cho	
  phụ	
  nữ	
  để	
  áp	
  dụng	
  những	
  ý	
  tưởng	
  đó	
  tại	
  các	
  khu	
  vực	
  nới	
  chúng	
  
tôi	
  đang	
  hoạt	
  động.	
  
Một	
  truyền	
  mười,	
  mười	
  truyền	
  trăm,	
  số	
  trường	
  học	
  tại	
  nhà	
  tăng	
  lên	
  và	
  số	
  bé	
  gái	
  
tham	
  gia	
  vào	
  trường	
  học	
  tại	
  nhà	
  tăng	
  lên	
  với	
  tốc	
  độ	
  chóng	
  mặt.	
  Do	
  hoạt	
  động	
  này	
  
không	
  nằm	
  trong	
  phạm	
  vi	
  hợp	
  đồng	
  với	
  nhà	
  tài	
  trợ	
  nên	
  chúng	
  tôi	
  không	
  báo	
  cáo	
  
chi	
  tiết,	
  tuy	
  vậy	
  cho	
  đến	
  khi	
  quy	
  mô	
  hoạt	
  động	
  trở	
  nên	
  lớn	
  hơn	
  thì	
  qua	
  sự	
  thuyết	
  
phục	
  của	
  chúng	
  tôi,	
  nhà	
  tài	
  trợ	
  đồng	
  ý	
  trích	
  một	
  khoản	
  kinh	
  phí	
  đặc	
  biệt	
  cho	
  hoạt	
  
động	
  này.	
  	
  
	
  
Mo	
  ngắt	
  lời:	
  ‘Nghe	
  có	
  vẻ	
  hay	
  đấy.	
  Nhưng	
  liệu	
  hoạt	
  động	
  này	
  còn	
  tiếp	
  tục	
  sau	
  khi	
  
cậu	
  rời	
  khỏi?	
  Điều	
  gì	
  xảy	
  ra	
  nếu	
  tiền	
  tài	
  trợ	
  không	
  còn?’	
  
	
  
À,	
   khi	
   đang	
   vận	
   hành	
   dự	
   án	
   chúng	
   tớ	
   đã	
   đi	
   gặp	
   các	
   tổ	
   chức	
   phi	
   chính	
   phủ	
   có	
   cùng	
  
lĩnh	
  vực	
  hoạt	
  động	
  tại	
  các	
  vùng	
  miền	
  trên	
  cả	
  nước.	
  Sau	
  một	
  vài	
  năm	
  khi	
  dự	
  án	
  kết	
  
thúc,	
  chúng	
  tôi	
  đã	
  gửi	
  đề	
  xuất	
  dự	
  án	
  hỗ	
  trợ	
  kinh	
  phí	
  trong	
  vòng	
  một	
  năm	
  để	
  nhóm	
  
cộng	
  đồng	
  thành	
  lập	
  tổ	
  chức	
  của	
  riêng	
  họ.	
  Ban	
  quản	
  lý	
  được	
  thành	
  lập	
  với	
  các	
  
thành	
  viên	
  là	
  những	
  chính	
  khách	
  có	
  tiếng,	
  các	
  nhà	
  khoa	
  học	
  và	
  nhiều	
  tầng	
  lớp	
  khác.	
  
Mặc	
  dù	
  nhiều	
  người	
  trong	
  số	
  họ	
  không	
  tham	
  gia	
  vào	
  dự	
  án	
  ban	
  đầu	
  nhưng	
  nguyên	
  
tắc	
   và	
   phương	
   thức	
   hoạt	
   động	
   vẫn	
   không	
   thay	
   đổi.	
   Họ	
   đã	
   học	
   hỏi	
   được	
   rất	
   nhiều	
  
từ	
   dự	
   án.	
   Giờ	
   đây	
   sau	
   15	
   năm	
   hoạt	
   động,	
   tổ	
   chức	
   đã	
   có	
   trên	
   100	
   nhân	
   viên	
   hoạt	
  
động	
  tại	
  4	
  tỉnh	
  trên	
  nhiều	
  lĩnh	
  vực,	
  từ	
  viện	
  trợ	
  nhân	
  đạo,	
  giáo	
  dục	
  cho	
  phụ	
  nữ,	
  
chăm	
  sóc	
  sức	
  khỏe,	
  nước	
  sạch	
  vệ	
  sinh	
  môi	
  trường.	
  
	
  
	
  
	
   mmunities. Because of these meetings, the demand for
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Mo	
   và	
   tôi	
   rất	
   thích	
   câu	
   chuyện	
   của	
   Maria.	
   Mo	
   thì	
   cố	
   ứng	
   dụng	
  
các	
   khái	
   niệm	
   vào	
   câu	
   chuyện	
   và	
   tôi	
   rất	
   ấn	
   tượng	
   với	
   những	
   kỹ	
  
năng	
  anh	
  vừa	
  tích	
  lũy	
  và	
  thực	
  hành.	
  	
  
	
  
Mo	
   	
   nói	
   rằng:	
   ‘Mối	
   quan	
   hệ	
   tốt	
   với	
   nhóm	
   trưởng	
   dự	
   án	
   và	
   nhà	
  
tài	
  trợ	
  đa	
  mang	
  lại	
  cơ	
  hội	
  giá	
  trị	
  phát	
  sinh:	
  dự	
  án	
  về	
  giáo	
  dục	
  cho	
  
phụ	
   nữ.	
   Chuyến	
   làm	
   việc	
   với	
   các	
   tổ	
   chức	
   phi	
   chính	
   phủ	
   đã	
   khơi	
  
dậy	
   trong	
   họ	
   nhiều	
   ý	
   tưởng	
   để	
   phát	
   triển	
   dự	
   án,	
   ngoài	
   lĩnh	
   vực	
  
vệ	
   sinh	
   môi	
   trường.	
   Họ	
   đã	
   tạo	
   ra	
   sự	
   thay	
   đổi	
   xã	
   hội	
   thực	
   sự	
  	
  
thông	
   qua	
   các	
   tiến	
   trình	
   phản	
   hồi	
   	
   và	
   tự	
   thay	
   đổi	
   thay	
   vì	
   chăm	
  
chăm	
   vào	
   tài	
   liệu	
   dự	
   án.	
   Họ	
   nhận	
   thấy	
   rõ	
   hệ	
   thống	
   mà	
   họ	
   đang	
  
hoạt	
   động	
   ở	
   trong	
   đó	
   là	
   một	
   hệ	
   thống	
   mở,	
   và	
   họ	
   liên	
   tục	
   phản	
  
ánh	
  về	
  các	
  kiểu	
  hành	
  vi	
  phát	
  hiện	
  trong	
  cộng	
  đồng.	
  	
  Họ	
  hoạt	
  
động	
  cùng	
  với	
  tác	
  nhân	
  của	
  sự	
  thay	
  đổi:	
  những	
  người	
  sống	
  và	
  
gắn	
  bó	
  trong	
  cộng	
  đồng,	
  các	
  chuyên	
  gia	
  bản	
  địa,	
  những	
  người	
  
có	
   tâm	
   huyết	
   và	
   kỹ	
   năng	
   để	
   tạo	
   ra	
   sự	
   khác	
   biệt,	
   giúp	
   cho	
   cộng	
  
đồng	
  phát	
  triển.’	
  
	
  
‘Cậu	
  cừ	
  lắm,	
  Mo	
  ạ!	
  Tớ	
  thích	
  cái	
  cách	
  cậu	
  áp	
  
dụng	
  những	
  khái	
  niệm	
  mình	
  vừa	
  học	
  được.’	
  

“Cám	
  ơn	
  cậu,	
  Sunny.	
  Tớ	
  nghĩ	
  cậu	
  chẳng	
  bao	
  giờ	
  khen	
  lấy	
  
tớ	
  một	
  cây!	
  Thế	
  cậu	
  quan	
  sát	
  và	
  rút	
  ra	
  những	
  bài	
  học	
  gì	
  
vậy?”	
  
	
  
“Với	
  tớ,	
  câu	
  chuyện	
  ngụ	
  ý	
  chỉ	
  ra	
  rằng	
  có	
  rất	
  nhiều	
  con	
  
đường	
   khác	
   nhau	
   để	
   tạo	
   ra	
   sự	
   thay	
   đổi	
   xã	
   hội.	
   Chúng	
  ta	
  
cũng	
  nhận	
  thấy	
  được	
  một	
  điều	
  là	
  cái	
  dự	
  án	
  đang	
  hoạt	
  động	
  
tại	
   một	
   đất	
   nước	
   Hồi	
   giáo	
   lại	
   có	
   thể	
   thành	
   công	
   trong	
   việc	
  
cổ	
  xúy	
  giáo	
  dục	
  cho	
  nữ	
  giới.	
  Đó	
  không	
  phải	
  nhờ	
  vào	
  việc	
  loại	
  
bỏ	
   hình	
   thức	
   giáo	
   dục	
   chính	
   quy	
   vốn	
   dĩ	
   mang	
   lại	
   nhiều	
   vấn	
  
đề	
  bất	
  cập	
  trong	
  một	
  môi	
  trường	
  như	
  vậy	
  bởi	
  vì	
  dù	
  gì	
  thì	
  
người	
  phụ	
  nữ	
  cũng	
  vẫn	
  phải	
  tiếp	
  xúc	
  với	
  nam	
  giới	
  bên	
  ngoài	
  
môi	
  trường	
  gia	
  đình.	
  Thành	
  công	
  ở	
  chỗ	
  là	
  nó	
  nối	
  kết	
  khát	
  
vọng	
   và	
   quyết	
   tâm	
   của	
   các	
   bé	
   gái	
   lớn	
   tuổi	
   hơn	
   và	
   biết	
   đọc	
  
biết	
  viết	
  để	
  dạy	
  lại	
  cho	
  những	
  em	
  nhỏ	
  hơn.	
  Những	
  bé	
  gái	
  
lớn	
  hơn	
  có	
  thể	
  mở	
  các	
  lớp	
  ngay	
  tại	
  nhà	
  và	
  thực	
  hiện	
  giấc	
  
mơ	
  của	
  mình.	
  Bên	
  cạnh	
  đó	
  các	
  bậc	
  phụ	
  huynh	
  cho	
  phép	
  con	
  
mình	
  đi	
  học	
  để	
  hạn	
  chế	
  cơ	
  hội	
  tiếp	
  xúc	
  với	
  nam	
  giới.	
  Như	
  
vậy	
   nhóm	
   chương	
   trình	
   cũng	
   đã	
   biết	
   liên	
   hệ	
   đến	
   những	
  
quan	
  ngại	
  của	
  các	
  phụ	
  huynh.”	
  
	
  
Tự	
  hồi	
  lâu	
  Martin	
  lắng	
  nghe	
  câu	
  chuyện	
  của	
  Maria.	
  Và	
  
rồi	
   anh	
   kể	
   chuyện	
   của	
   mình	
   với	
   giọng	
   trầm	
   buồn,	
   nhưng	
  
anh	
   kể	
   chuyện	
   sinh	
   động	
   đến	
   nỗi	
   chúng	
   tôi	
   nghe	
   như	
   nuốt	
  
từng	
  lời.

Chuyện của Martin

“Vào	
  một	
  buổi	
  sáng	
  Chủ	
  Nhật	
  đẹp	
  trời,	
  tôi	
  một	
  mình	
  đi	
  đến	
  Makassa.	
  Bertram,	
  bạn	
  tôi,	
  hiện	
  giờ	
  là	
  kỹ	
  sư	
  làm	
  việc	
  cho	
  một	
  chương	
  

trình	
  cấp	
  nước	
  tại	
  thành	
  phố,	
  mời	
  tôi	
  đi	
  ăn	
  và	
  kể	
  cho	
  tôi	
  về	
  dự	
  án	
  của	
  cậu	
  ta.	
  Ngồi	
  trên	
  xe	
  ngắm	
  nghía	
  những	
  đồi	
  trà	
  xanh	
  ngút	
  ngàn	
  
hai	
  bên	
  đường,	
  tôi	
  lại	
  nghĩ	
  về	
  tình	
  trạng	
  cấp	
  nước	
  khó	
  khăn	
  tại	
  khu	
  ổ	
  chuột	
  bên	
  trong	
  thành	
  phố	
  nơi	
  tôi	
  sinh	
  sống.	
  Người	
  làm	
  vườn	
  của	
  
tôi	
  tên	
  là	
  Sibu	
  sống	
  tại	
  một	
  trong	
  những	
  khu	
  ổ	
  chuột	
  đó.	
  Mỗi	
  khi	
  tôi	
  đi	
  đây	
  đi	
  đó,	
  hoặc	
  ngồi	
  uống	
  trà	
  nói	
  chuyện	
  với	
  Sibu	
  mỗi	
  tối,	
  tôi	
  
biết	
  được	
  ít	
  nhiều	
  điều	
  về	
  điều	
  kiện	
  sống	
  ở	
  đó.	
  	
  	
  
	
  
	
   Lần	
   đầu	
   tiên	
   tôi	
   nhìn	
   thấy	
   những	
   đứa	
   trẻ	
   đang	
   chơi	
   đùa	
   trong	
   vũng	
   nước	
   sâu,	
   theo	
   bản	
   năng	
   tôi	
   muốn	
   lôi	
   chúng	
   ra	
   khỏi	
   khu	
   vực	
  
nguy	
  hiểm	
  và	
  bảo	
  chúng	
  về	
  nhà	
  –	
  thế	
  nhưng	
  nhà	
  chúng	
  có	
  lẽ	
  chỉ	
  vài	
  ba	
  bước	
  gần	
  đó,	
  ngập	
  ngụa	
  trong	
  rác.	
  Mẹ	
  chúng	
  thì	
  quá	
  bận	
  chẳng	
  
để	
  tâm	
  gì	
  đến	
  chúng.	
  Thế	
  nên	
  dể	
  hiểu	
  là	
  Sibu	
  không	
  muốn	
  chuyển	
  nhà	
  đến	
  sinh	
  sống	
  tại	
  khu	
  vực	
  này	
  mặc	
  dù	
  nơi	
  này	
  gần	
  hơn	
  chỗ	
  tôi	
  
ở,	
  tức	
  là	
  nơi	
  anh	
  ta	
  đang	
  làm	
  việc.	
  Tại	
  khu	
  ổ	
  chuột	
  Sibu	
  sinh	
  sống,	
  có	
  nhiều	
  ki-‐ốt	
  cấp	
  nước.	
  Hầu	
  hết	
  các	
  ki-‐ốt	
  này	
  hoạt	
  động	
  trái	
  phép	
  
dưới	
   sự	
   bảo	
   hộ	
   của	
   nhiều	
   quan	
   chức	
   chính	
   phủ.	
   Sibu	
   chẳng	
   quan	
   tâm	
   là	
   chúng	
   hoạt	
   động	
   trái	
   phép	
   hay	
   không,	
   cái	
   anh	
   cần	
   là	
   có	
   thể	
  
mua	
  được	
  nước.	
  Tuy	
  nhiên	
  nước	
  mua	
  tại	
  quầy	
  bán	
  không	
  sạch.	
  Vào	
  mùa	
  mưa,	
  nước	
  ngập	
  từ	
  nhà	
  vệ	
  sinh	
  tràn	
  vào	
  đường	
  ống	
  và	
  làm	
  ô	
  
nhiễm	
  nguồn	
  nước.	
  Hơn	
  nữa,	
  khoảng	
  40%	
  lượng	
  nước	
  chảy	
  qua	
  khu	
  vực	
  Sibu	
  đang	
  ở	
  bị	
  thất	
  thoát	
  do	
  rò	
  rỉ	
  đường	
  ống.	
  
	
  
	
   Tôi	
  làm	
  việc	
  cho	
  một	
  chương	
  trình	
  cấp	
  nước	
  nông	
  thôn	
  và	
  tôi	
  quan	
  tâm	
  đến	
  dự	
  án	
  của	
  Bertram	
  bởi	
  vì	
  tôi	
  biết	
  vấn	
  đề	
  về	
  nước	
  sạch	
  
tại	
   đô	
   thị	
   lại	
   là	
   vấn	
   đề	
   khó	
   giải	
   quyết	
   hơn	
   nhiều.	
   Người	
   dân	
   ở	
   vùng	
   nông	
   thôn	
   có	
   thể	
   tự	
   quản	
   lý	
   hệ	
   thống	
   nước	
   của	
   mình,	
   nhưng	
   tại	
  
thành	
  thị	
  muốn	
  thiết	
  lập	
  hay	
  sửa	
  chữa	
  một	
  hệ	
  thống	
  nước	
  cần	
  phải	
  kết	
  nối	
  với	
  toàn	
  bộ	
  hệ	
  thống	
  cấp	
  nước	
  phức	
  tạp	
  của	
  thành	
  phố.
Điều	
  này	
  nảy	
  sinh	
  nhiều	
  vấn	
  đề	
  về	
  kỹ	
  thuật	
  và	
  quản	
  lý	
  rất	
  khó	
  giải	
  quyết.”
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Tôi	
   gặp	
   Bertram	
   cách	
   đây	
   sáu	
   tháng.	
   Cậu	
   ta	
   hồ	
   hởi	
   khoe	
   với	
   tôi	
   về	
   cách	
  
thức	
  	
  quản	
  lý	
  mà	
  cậu	
  ta	
  và	
  một	
  tổ	
  chức	
  phi	
  chính	
  phủ	
  của	
  Châu	
  Âu	
  đã	
  xây	
  
dựng.	
   Bertram	
   kể	
   rằng	
   cậu	
   ta	
   đã	
   tìm	
   ra	
   cách	
   giải	
   quyết	
   vấn	
   đề	
   cấp	
   nước	
  
tại	
  đô	
  thị.	
  
	
  Nhấm	
  nháp	
  tách	
  cà	
  phê,	
  Bertram	
  kể	
  tôi	
  nghe	
  về	
  cách	
  thức	
  quản	
  lý	
  và	
  
quá	
  trình	
  áp	
  dựng	
  vào	
  thực	
  tế.	
  
‘Chúng	
  tớ	
  làm	
  việc	
  hùng	
  hục	
  như	
  trâu’,	
  Bertram	
  kể,	
  ‘máy	
  đo	
  công-‐tơ-‐mét	
  
rất	
  hoàn	
  hảo	
  và	
  chúng	
  tớ	
  thuê	
  hẳn	
  một	
  toà	
  nhà	
  rất	
  đẹp	
  gần	
  tòa	
  thị	
  chính	
  
cho	
  công	
  ty	
  cấp	
  nước.	
  	
  Rồi	
  dành	
  vài	
  tháng	
  đầu	
  tiên	
  nghiên	
  cứu	
  đồ	
  thị	
  về	
  
chi	
  phí	
  đầu	
  tư	
  và	
  doanh	
  thu.’	
  
Những	
  con	
  số	
  và	
  hình	
  ảnh	
  trên	
  đồ	
  thị	
  cho	
  thấy	
  những	
  bước	
  tiến	
  rất	
  đáng	
  
kể!	
  
‘Thế	
   nhưng	
   mọi	
   thứ	
   bắt	
   đầu	
   bị	
   đảo	
   lộn.	
   Tôi	
   không	
   rõ	
   tại	
   sao	
   nhưng	
  
những	
   người	
   đo	
   công-‐tơ-‐mét,	
   là	
   những	
   đang	
   nỗ	
   lực	
   để	
   tìm	
   ra	
   những	
   sai	
  
phạm	
   và	
   buộc	
   những	
   cá	
   nhân	
   lien	
   quan	
   bồi	
   thường,	
   lại	
   bị	
   tống	
   giam	
   ba	
  
tháng.	
   Không	
   lâu	
   sau	
   chính	
   quyền	
   thành	
   phố	
   đóng	
   cửa	
   công	
   ty	
   và	
   giành	
  
lại	
  quyền	
  kiểm	
  soát	
  hệ	
  thống	
  nước.’	
  
‘Thế	
  anh	
  có	
  biết	
  rằng	
  có	
  những	
  quầy	
  cấp	
  nước	
  trái	
  phép	
  đang	
  hoạt	
  động	
  
trong	
  thành	
  phố	
  không?’,	
  tôi	
  dò	
  hỏi.	
  
Bertram	
  lắc	
  lắc	
  đầu	
  và	
  bảo	
  ‘Cũng	
  có	
  thể…’	
  
‘Nếu	
   đúng	
   như	
   vậy	
   thì	
   hẳn	
   những	
   người	
   kiềm	
  ssed
tiền	
   twith
ừ	
   họ	
   syour
ẽ	
   không	
  
mấy	
  
new
hứng	
  thú	
  với	
  ý	
  tưởng	
  của	
  cậu	
  đâu.'	
  
Bertram	
  gật	
  đầu.	
  
‘Thế	
  bây	
  giờ	
  cậu	
  định	
  thế	
  nào?’,	
  tôi	
  hỏi.	
  

CÔNG THỨC
Tóm	
  lại,	
  công	
  thức	
  là:	
  
•	
  Đường	
  ống	
  bị	
  rò	
  rỉ	
  nên	
  chúng	
  được	
  nhân	
  viên	
  
dự	
  án	
  sửa	
  chữa.	
  
•	
   Công-‐tơ-‐mét	
   không	
   hoạt	
   động	
   nên	
   toàn	
   bộ	
  
khu	
  vực	
  được	
  trang	
  cấp	
  máy	
  đo	
  mới.	
  
•	
  Chính	
  quyền	
  thành	
  phố	
  không	
  có	
  nhân	
  lực	
  để	
  
duy	
   trì	
   hệ	
   thống	
   nước,	
   do	
   vậy	
   một	
   công	
   ty	
  
nước	
   được	
   thành	
   lập	
   và	
   tuyển	
   dụng	
   các	
   kỹ	
   sư	
  
thành	
  phố	
  vào	
  làm	
  việc.	
  Công	
  ty	
  xây	
  dựng	
  kế	
  
hoạch	
   kinh	
   doanh	
   và	
   chiến	
   lược	
   để	
   thu	
   lợi	
  
nhuận	
  nhiều	
  và	
  nhanh	
  nhất.	
  Thậm	
  chí	
  sau	
  khi	
  
khấu	
  trừ	
  các	
  chi	
  phí	
  đầu	
  tư	
  và	
  bảo	
  dưỡng	
  thì	
  
trong	
  vòng	
  hai	
  năm	
  công	
  ty	
  vẫn	
  hoạt	
  động	
  có	
  
lãi.	
  

‘Tớ	
  không	
  biết.	
  Đây	
  đúng	
  là	
  một	
  cú	
  đấm	
  vào	
  mặt	
  
hán	
  nản	
  lắc	
  
e,’tớ’,	
  Bertra	
  cBertram
đầu.	
  ‘Nhà	
  tài	
  trợ	
  yêu	
  cầu	
  chúng	
  tớ	
  tiếp	
  tục	
  áp	
  dụng	
  phương	
  thức	
  này	
  tại	
  
replied, me to try
một	
   dự	
   án	
   tương	
   tự	
   ở	
   tỉnh	
   Nyatch.	
   Không	
   còn	
  the
lựa	
   chọn	
  
chắc	
  
samenào	
  
a. khác,	
  
I have
no option
chúng	
  tớ	
  sẽ	
  chuyển	
  đến	
  đó	
  trong	
  vòng	
  3	
  tháng	
  nữa.’	
  
	
  
the
Lúc	
   này	
   Mo	
   đề	
   nghị	
   tôi	
   liên	
   hệ	
   với	
   những	
   khái	
  the
niệm	
  story
chúng	
  using
tôi	
   vừa	
  
học.	
  
clear
the
donor
and
Đây	
  rồi…Trưởng	
  nhóm	
  dự	
  án	
  và	
  nhà	
  tài	
  trợ	
  quá	
  tin	
  tưởng	
  vào	
  phương	
  diện	
  
kỹ	
   thuật	
   hoàn	
   hảo	
   đến	
   nỗi	
   hầu	
   như	
   họ	
   chăng	
   mformula
àng	
   tìm	
   hwas
iểu	
   tsuitable
ừ	
   cộng	
   đồng	
  
m
communities
xem	
   thực	
   tế	
   triển	
   khai	
   như	
   thế	
   nào.	
   	
   Họ	
   không	
   xem	
   những	
   vấn	
   đề	
  what
về	
   cấp	
  
think
of
the
water
nước	
  sạch	
  là	
  một	
  phần	
  của	
  hệ	
  thống	
  mở.	
  Nếu	
  như	
  họ	
  biết	
  điều	
  đó	
  thì	
  hrt
ọ	
  có	
  
tem
. wntrái	
  
thể	
   biết	
   được	
   người	
   dân	
   cảm	
   thấy	
   như	
   thế	
   nào	
  ofvề	
  an
các	
  opqen
uầy	
  sys
cấp	
  
nước	
  
how people felt
phép	
  đó.	
  Khi	
  thực	
  hiện	
  một	
  ‘phương	
  thức	
  giải	
  quyết	
  vấn	
  đề’,	
  họ	
  cần	
  phải	
  
eloping a ‘ problemtìm	
  hiểu	
  từ	
  người	
  dân	
  và	
  các	
  quan	
  chức	
  chính	
  quyền	
  
để	
  tìm	
  hiểu	
  
ed the residents, the
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  và	
  học	
  hỏi	
  từ	
  họ	
  về	
  nguyên	
  nhân	
  của	
  vấn	
  đề.	
  Họ	
  không	
  nhận	
  	
  
nd learned from
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  thấy	
  tác	
  nhân	
  của	
  sự	
  thay	
  đổi.	
  	
  Họ	
  thậm	
  chí	
  không	
  biết	
  
ems. They
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  sự	
  xuất	
  hiện	
  và	
  phát	
  triển	
  của	
  một	
  số	
  thay	
  đổi	
  mà	
  	
  
ers of
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  họ	
  có	
  thể	
  kết	
  nối.	
  

CHƯƠNG 9: Cốt lõi của sự thay đổi: Những câu chuyện về học tập
12`13

133

137

Điều	
  làm	
  tôi	
  nhớ	
  nhất	
  trong	
  câu	
  chuyện	
  này	
  là	
  việc	
  thiếu	
  thái	
  độ	
  học	
  tập.	
  Người	
  
trưởng	
  nhóm	
  và	
  nhà	
  tài	
  trợ	
  nghĩ	
  rằng	
  họ	
  có	
  đủ	
  kiến	
  thức	
  và	
  kỹ	
  năng	
  để	
  giải	
  
quyết	
   vấn	
   đề,	
   và	
   điều	
   này	
   che	
   mắt	
   họ.	
   Ngay	
   cả	
   khi	
   nhận	
   ra	
   thực	
   tế	
   hoàn	
   toàn	
  
trái	
  ngược,	
  họ	
  lại	
  không	
  biết	
  học	
  hỏi	
  từ	
  sai	
  lầm	
  của	
  chính	
  mình.	
  Thay	
  vì	
  phản	
  
ảnh	
   và	
   học	
   tập,	
   và	
   rũ	
   bỏ	
   những	
   thông	
   lệ	
   cũ,	
   họ	
   lại	
   chuyển	
   dự	
   án	
   đến	
   một	
   nơi	
  
khác	
  và	
  áp	
  dụng	
  lại	
  phương	
  thức	
  đã	
  thất	
  bại	
  trước	
  đó.	
  
	
  
Trong	
   suốt	
   chuyến	
   hải	
   trình	
   còn	
   lại,	
   chúng	
   tôi	
   nghe	
   được	
   rât	
   snhieeuf	
   câu	
  
chuyện	
   mà	
   một	
   vài	
   trong	
   số	
   đó	
   các	
   bạn	
   sẽ	
   đọc	
   được	
   ở	
   những	
   phần	
   sau	
   trong	
  
cuốn	
  sách	
  này.	
  	
  Chúng	
  tôi	
  nhận	
  thấy	
  những	
  khái	
  niệm	
  chúng	
  tôi	
  vừa	
  biết	
  đến	
  có	
  
thể	
   áp	
   dụng	
   vào	
   tất	
   cả	
   các	
   câu	
   chuyện,	
   và	
   chúng	
   có	
   thể	
   giúp	
   chúng	
   tôi	
   học	
   hỏi	
  
từ	
  kinh	
  nghiệm	
  của	
  người	
  khác.
Đêm	
  cuối	
  cùng,	
  Mo	
  chia	
  sẻ	
  với	
  rằng	
  anh	
  ta	
  yêu	
  thích	
  công	
  ty	
  tôi	
  và,	
  bạn	
  thử	
  đoán	
  
xem	
  anh	
  ta	
  nói	
  gì	
  sau	
  đó	
  –	
  anh	
  ta	
  cầu	
  hôn	
  với	
  tôi!	
  Có	
  thể	
  bạn	
  sẽ	
  ngạc	
  nhiên,	
  
nhưng	
  tôi	
  không	
  ngạc	
  nhiên	
  tý	
  nào	
  bởi	
  lẽ	
  	
  trong	
  suốt	
  chuyến	
  hành	
  trình	
  chúng	
  tôi	
  
ngày	
   một	
   gẫn	
   gũi	
   hơn.	
   Tôi	
   nhận	
   thấy	
   quan	
   điểm	
   của	
   chúng	
   tôi	
   không	
   còn	
   khác	
  
biệt	
   như	
   những	
   ngày	
   đầu.	
   Tôi	
   sợ	
   phải	
   nói	
   đồng	
   ý!	
   Mặc	
   dù	
   mỗi	
   người	
   đều	
   có	
   sự	
  
khác	
  biệt	
  nhưng	
  chúng	
  tôi	
  đều	
  biết	
  cách	
  động	
  viên,	
  khen	
  ngợi	
  lẫn	
  nhau.	
  Ai	
  mà	
  
không	
  thích	
  một	
  người	
  chồng	
  phong	
  độ	
  và	
  hài	
  hước	
  như	
  Mo	
  nhỉ?	
  Thế	
  nhưng	
  tôi	
  
không	
  thể	
  kết	
  thúc	
  câu	
  chuyện	
  này	
  bằng	
  những	
  câu	
  đại	
  loại	
  như	
  ‘..và	
  rồi	
  họ	
  sống	
  
hạnh	
   phúc	
   bên	
   nhau	
   mãi	
   mãi’	
   bởi	
   lẽ	
   tôi	
   không	
   thể	
   đoán	
   trước	
   được	
   mọi	
   thứ	
   sẽ	
  
thay	
  đổi	
  như	
  thế	
  nào.	
  Chúng	
  tôi	
  đã	
  học	
  hỏi	
  từ	
  cuộc	
  hành	
  trình.	
  Chúng	
  tôi	
  sẽ	
  vững	
  
tin	
  vào	
  quá	
  trình	
  đó	
  và	
  sẽ	
  giải	
  quyết	
  những	
  vấn	
  đề	
  nảy	
  sinh.	
  Tôi	
  chắc	
  rằng	
  chúng	
  
tôi	
  sẽ	
  ổn,	
  miễn	
  là	
  cả	
  hai	
  chúng	
  tôi	
  đều	
  xem	
  cuộc	
  hôn	
  nhân	
  như	
  là	
  một	
  quá	
  trình	
  
học	
  tập	
  liên	
  tục	
  –	
  và	
  tất	
  nhiên,	
  cũng	
  là	
  quá	
  trình	
  rũ	
  bỏ	
  học	
  tập!	
  
	
  
Mo	
  chen	
  vào	
  ‘Thật	
  khó	
  để	
  nói	
  lời	
  tạm	
  biệt	
  nhưng	
  tôi	
  chắc	
  chắn	
  chúng	
  tôi	
  sẽ	
  gặp	
  
lại	
  nhau.	
  Và	
  đối	
  với	
  các	
  bạn,	
  cuộ	
  hành	
  trình	
  ván	
  chưa	
  chấm	
  dứt.	
  Còn	
  nhiều	
  vùng	
  
đất	
   cần	
   khám	
   phá	
   và	
   hân	
   thưởng	
   trong	
   cuốn	
   sách	
   này.	
   Chúc	
   một	
   chuyến	
   đi	
   tốt	
  
đẹp	
  và	
  cám	
  ơn	
  các	
  bạn	
  đã	
  quan	
  tâm	
  đến	
  chuyến	
  du	
  hành	
  vào	
  "Miền	
  đất	
  khái	
  
niệm"	
  và	
  "Đại	
  dương	
  Thực	
  hành.’
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CHƯƠNG 10

RŨ BỎ LỀ LỐI CŨ ĐỂ HỌC TẬP:

Mạnh dạn để thay đổi
Truyện

Bọn trẻ ở trong vùng không còn biết lễ phép với người già.
Phụ nữ không còn lắng nghe và phục tùng đàn ông. Con trai
của thầy lang chết bởi một căn bệnh lạ. hàng lượt người
rồng rắn chen chúc nhau trước cổng trạm y tế. Không còn ai
đến gặp thầy lang để xin chữa trị nữa!
Tại cuộc họp thôn vào cuối mỗi tháng, người dân không
còn thảo luận với nhau về các vấn đề về phát triển trong
thôn, thậm chí không còn tha thiết vận động quỹ khuyến
học cho lũ trẻ sắp đặt chân vào trường trung học hoặc đại
học. Không còn các cuộc khiêu vũ vào mỗi độ trăng tròn.
Có điều gì đó rất lạ đang xảy ra. Phần lớn thời gian của người
dân dành cho việc đám đình. Lứa thanh niên mới lớn lên thành
phố bôn ba kiếm tiền nay trở về làng trong những chiếc quan
tài giá lạnh. Vừa mới tuần trước Jack còn là thành viên mẫn
cán trong ban lễ tang thì ngay tuần sau một người khác lại
đứng ra tang lễ cho ông!
Hội bảo thọ và cán bộ y tế trong vùng đã họp nhằm đánh giá
hiện trạng của cộng đồng. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại
sao lại có nhiều người chết? Tại sao trẻ vừa sinh ra thì
cả mẹ lẫn con đều tử vong? Tại sao ở một số thôn chỉ
rặt người già và trẻ con? Điều gì đang xảy ra? Mọi
người đều cho vùng đất đã bị thần linh nguyền rủa.
Các vị thần đang giận dữ! Họ có thể làm gì?
Một người con ưu tú của làng đã gặp mọi
người để giải quyết nạn ôn dịch đang hoành
hành. Dân làng hân hoan chào đón anh và
mong đợi một tuyên bố quan trọng. Anh
nói rằng nạn dịch không liên quan đến lời
nguyền mà bởi một căn bệnh có tên là
HIV/AIDS. Anh nhấn mạnh nếu không có
biện pháp hữu hiệu thì toàn bộ thanh niên trai
tráng của làng sẽ không còn ai sống sót.
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‘Vậy chúng ta nên làm thế nào?’ Họ hỏi anh.
‘Một trong những cách để giải quyết vấn đề này đó là cắt bỏ bao quy đầu ở nam giới’, anh trả lời. Dân làng
quỵ xuống và kêu gào. Tại vùng này mỗi người dân được làm lễ trưởng thành qua nhiều cách khác. Cắt bỏ bao
quy đầu là điều cấm kỵ!
‘Chúng tôi thà chết còn hơn! Ai phái anh đến và quyết định cuộc đời của chúng tôi? Cậu sinh ra trên mảnh đất
này mà nói thế à? Quỷ tha ma bắt cậu đi,’ những người lớn tuổi nguyền rủa.
Dân làng thóa mạ chàng thanh niên. Họ chẳng làm gì cả và rồi họ và con cái họ dần chết đi.
Quá tuyệt vọng, dân làng dẫn chàng thanh niên đến một cuộc họp kín. Họ nhận thấy mối đe dọa ngày một lớn
khi càng ngày càng có nhiều người chết. Họ khấn vái thần linh và được răn dạy rằng sức mạnh để thay đổi
cuộc sống dân làng nằm chính trong tay họ..
Họ đồng ý cắt bao quy đầu sau một hồi trăn trở: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chết vì chấp nhận một hành vi
xa lạ? Nếu những người thanh niên bị chết trong khi cắt bao quy đầu thì chúng ta biết nói thế nào với toàn bộ
mọi người? Làm thế nào cắt bỏ bao quy đầu của một người đàn ông có vợ? Chúng ta có cần cắt bỏ không?
Liệu các cô gái có chấp nhận kết hôn với những người bị cắt bỏ bao quy đầu không?
Một số người già rời khỏi Hội bô lão vì sợ thần linh trừng phạt. Một số khác bỏ đi vì nghĩ rằng cộng đồng đang
bị dẫn dắt sai đường. Một người trong số đó đã tự tử. Ông không chấp nhận sống để chứng kiến một thay đổi
đáng sợ đang diễn ra.
Thế nhưng thần linh lại nói rằng câu trả lời nằm trong chính tay của những người già. Họ nhận ra rằng
cuộc sống như trước đây đã không còn nữa. Cần phải thay đổi điều gì đó. Họ chấp thuận cho hai mươi
người thanh niên cắt bao quy đầu để xem có kết quả nào tích cực không.
Đôi khi chúng ta khó có thể tự mình học hỏi từ các sự
kiện, biến cố đã xảy ra; thay vào đó chúng ta cần rũ bỏ
những gì đã học tập thông qua những sự kiện, biến cố đó.
Việc soi chiếu và đối mặt với nguyên nhân khủng hoảng
hoặc biến cố là rất quan trọng. Các kiểu hành vi ẩn giấu
cần được phơi bày để làm sáng rõ niềm tin, tín ngưỡng và
các giá trị của cộng đồng. Phơi bày và xua tan sự nghi
ngờ, sợ hãi và oán giận sẽ giúp chúng ta kiểm nghiệm
quyết tâm giải quyết vấn đề. Một khi chúng ta đã quyết
tâm thực hiện, chúng ta có thể bắt đầu nhận thấy sự thay
đổi mà chúng ta mong đợi.
Trong một số trường hợp có những vấn đề khó khăn
không được giải quyết thông qua việc học hỏi các hành vi
mới một cách đơn thuần. Điều đó bắt buộc chúng ta phải
mạnh dạn rũ bỏ những niềm tin, thái độ và các giả định
vốn dĩ quan trọng đối với chúng ta nhưng dần trở nên
không hợp thời và có thể là nguyên nhân của các vấn đề
cần giải quyết.

Rũ bỏ lề lối cũ để học tập?
Hay quên?
Tôi có nên quên hết thảy những gì đã học và ghi nhớ?
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập có phải là những gì tôi đã
học trước đây là sai lầm? Câu trả lời là không!
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập không yêu cầu tôi buông
bỏ tất cả những kinh nghiệm, kiến thức đã tích lũy.
Thay vào đó tôi cần phải biết nhiều cách khác nhau để
giải quyết vấn đề. Tôi không nên nghĩ rằng cách tôi đã
học trước đây luôn đúng đắn và phù hợp.
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Rũ bỏ lề thói cũ để học tập là gì?
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập cần đến ý chí và quyết tâm. Con
đường đi đến Rũ bỏ lề thói cũ để học tập được đánh dấu bằng
nỗi e ngại, xấu hổ và cảm giác đơn độc. Chúng ta có thể thừa
nhận trước mặt người khác rằng chúng ta sai và đưa ra những
chọn lựa mà ban đầu được cho là lạ đời. Rũ bỏ lề thói cũ để
học tập có nghĩa phải đối mặt một cách nghiêm túc với quá
khứ và khơi mở những niềm tin, giá trị ẩn sâu bên trong mỗi
chúng ta. Nó còn đòi hỏi chúng ta nhìn nhận một cách toàn
diện; những thứ mà chúng ta nâng niu đôi khi lại là rào cản
hướng đến tương lai. Chúng ta buộc phải chấp nhận một sự
thật đáng sợ đó là không tìm được câu trả lời, miên man với
một mớ suy nghĩ hỗn độn, và loay hoay trong sự đắn đo. Như
vậy Rũ bỏ lề thói cũ để học tập là viên đá lót đường cho chúng
ta tiếp cận một phương pháp học tập sâu rộng hơn.

“Đôi khi một số vấn đề không
được giải quyết bằng cách đơn
thuần học hỏi những hành vi
mới”’

Từ kinh nghiệm trước đây, chúng ta học được nhịp điệu làm
việc và hành động mà chúng ta biết để giải quyết các vấn đề
trong cuộc sống. Chúng ta cũng xây dựng và phát triển thói
quen phản ứng và giải quyết các tình huống, hoặc thậm chí
học lánh xa chúng. Nhứng nhịp điệu và thói quen này thân
thuộc đến nỗi chúng ta rất hiếm khi nhìn nhận, suy nghĩ về
chúng. Khi bị buộc phải nghĩ đến chúng, chúng ta nhận thấy
rằng bản thân chúng ta đã gắn bó quá sâu và ngần ngại thay
đổi. Thách thức đặt ra đó là làm thế nào để hiểu được lý do tại
sao chúng ta không sẵn lòng du hành vào những miền tư duy
mới, thậm chí chúng ta biết đó là điều tốt đối với bản thân
chúng ta mà những gì trong quá khứ trở nên vô nghĩa.
Tôi thấy mình cần phải rũ bỏ những ‘giá trị đích thực’ vốn đã
mang lại thành công cho tôi trước đây, do vậy tôi có thể thành
công hơn trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc rũ bỏ
những hành vi, thói quen nhìn nhận, đánh giá một cách vô
thức trong các tình huống và mối quan hệ xã hội. Tôi phải học
cách nhìn nhận bản chất của sự việc hơn là những gì chúng
gợi ý hoặc những trở thành những dạng thức mà chúng ta
mong muốn.
Bằng cách xây dựng nhận thức về nhịp điệu và thói quen,
tôi có thể bắt đầu giải phóng bản thân khỏi nguồn sức mạnh
đã nắm giữ trong quá khứ và tập trung hình thành kỹ năng
‘như tờ giấy trắng’ khi đối diện với các tình huống, sự việc.
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập cần đến sự trung thực và lòng
dũng cảm. Đôi khi điều đó khiến chúng ta vật vã giữa những
đớn đau, dằn vặt và sự cảm thông, thấu hiểu. Thí dụ như khi
chúng ta chối bỏ suy nghĩ rằng việc tự thay đổi bản thân mình
để giải quyết các vấn đề lớn lao của thế giới có thể gây hại
cho bản thân và cho những người khác.
Việc phản ánh và dung hợp tự thân, có thể dưới sự giúp đỡ
của đồng nghiệp hoặc một người bên ngoài, là cực kỳ hữu ích.
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập không cần phải diễn ra khi chúng
ta đơn độc. Tại hầu hết các nền văn hóa có những tiến trình
giúp cho con người thực hiện các công việc tự thân bằng
chính cá nhân họ hoặc theo nhóm.

CHƯƠNG 10: Rũ bỏ học tập: mạnh dạn để thay đổi
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‘

Rũ bỏ lề thói cũ để học tập
cần đến sự trung thực và lòng
dũng cảm.

’

Việc thay thế, chuyển đổi những niềm tin, giả định và giá trị
xưa cũ rõ ràng không khiến chúng ta thoải mái chút nào. Chúng
ta không nên nương nhẹ. Rũ bỏ lề thói cũ để học tập không chỉ
là việc lựa chọn thay đổi đơn thuần và là lựa chọn thay đổi để
mang lại sự khác biệt tích cực và sâu rộng. Nó còn bao hàm việc
lưu giữ lại những gì hữu ích và gạt bỏ những gì cản trở đối với
chúng ta.
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập là một hành trình cực nhọc, tuy nhiên
khi nó bắt đầu thì năng lượng sẽ được giải phóng. Chúng ta sẽ
cảm giác được ánh sáng lóe lên khi gạt bỏ những ý tưởng, giả
định và niềm tin không còn hữu ích. Lúc này chúng ta bước lên
một tầm cao mới.

Tổ chức cũng cần Rũ bỏ lề thói cũ để học tập

Paulo làm việc cho tổ chức SISIN được hai mươi năm. Anh tự hào về công việc mình đã làm và cống hiến. Không ai
trong vùng có được những kỹ năng làm việc tốt như nhân viên SISIN. Kể từ khi thành lập kinh phí được ồ ạt rót về và tổ
chức hoạt động như một ốc đảo giữa sa mạc nhờ vào khả năng và tính chuyên nghiệp của mình. Thế nhưng mọi thứ đã
thay đổi. Các nhà tài trợ bắt đầu chất vấn SISIN về đối tác làm việc và cách thức phối hợp. Các đơn vị cung cấp tài chính
bắt đầu chuyển tiền cho liên minh các tổ chức hơn là cho từng tổ chức riêng biệt. Tuy vậy SISIN vẫn đệ trình các kế hoạch
riêng của mình vì cho rằng phương thức làm việc rất thành công của tổ chức sẽ bị bào mòn nếu SISIN phải hợp tác với
các tổ chức khác.
Paulo rất lo lắng, nhưng anh và các nhân viên khác cảm thấy rất khó khăn để thoát khỏi suy nghĩ rằng họ thấy hiệu quả
nhất khi làm việc độc lập.các cuộc họp tháng trở thành nơi diễn ra tranh luận và xung đột. Mỗi sáng chuẩn bị đi làm, Paulo
lại thấy nhức đầu kinh khủng. là nhân viên kỳ cựu của tổ chức, anh bắt đầu nói chuyện với các thành viên khác và giục họ
nhìn nhận lại cách làm việc một cách nghiêm túc.
Mới đầu điều này rất khó khăn và không khi trong văn phòng trở nên nặng nề. Mọi người cảm thấy dễ tổn thương, thế
nhưng cuối cùng mọi người vẫn ngồi lại với nhau và nhìn nhận vấn đề.
Cách làm việc gì? Họ bắt đầu nhận ra một điều rằng, ngoài việc trau dồi những kỹ năng quan trọng trong quá trình làm
việc độc lập, bản thân họ đang đối diện nguy cơ bị tách biệt khỏi việc học tập từ người khác. Thông qua xây dựng mối
quan hệ họ đã dần cải thiện tình hình và tăng cường năng lực của mình. Quá trình này không đơn giản và mất nhiều thời
gian, nhưng họ ngạc nhiên khi cảm nhận được suy nghĩ của người khác về mình trong khi làm việc và họ đã làm được rất
nhiều công việc rất thú vị. SISIN như bị vỡ òa trong hưng phấn khi đột nhiên cộng đồng các nhà tài trợ và đối tác trong
vùng đề nghị tổ chức hỗ trợ.

Ai cần rũ bỏ lề thói cũ để học
tập?
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập diễn ra ở mọi cấp độ của tổ chức xã
hội loài người: cá nhân, tổ chức và xã hội. Không có cấp độ nào
được loại trừ. Rũ bỏ lề thói cũ để học tập ở cấp độ cá nhân rõ
ràng tạo ra những tác động không nhỏ đối với môi trường làm
việc và cộng đồng, và nối kết với những thay đổi đang diễn ra.
Tương tự như vậy. tổ chức rũ bỏ lề thói cũ để học tập hàm nghĩa
là các cá nhân trong tổ chức phải đối mặt với những thói quen,
nhịp điệu và cách tư duy xưa cũ, và bắt đầu học cách rũ bỏ.
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Rào cản đối với việc rũ bỏ lề thói cũ để học tập
Sự sợ hãi
Thậm chí trong những lúc không vui, tôi chọn lựa phương cách để giữ
mọi thứ đúng theo trật tự vốn có. Sự ổn định làm không khiến tôi cảm
thấy dễ thương tổn và thừa nhận mình cần thay đổi. Tôi sợ phải thừa
nhận rằng mình sai, sợ bị mất quyền lực, sợ phải từ bỏ những thói
quen và nhịp điệu đã trở thành cái nôi an toàn trong nhiều năm qua.
Nỗi sợ hãi về cái-không-biết thường cản trở việc tìm kiếm sự thay đổi
mà tôi từng mong đợi. Chính vì nỗi sợ hãi mà những người lãnh đạo
đã nắm quyền cai trị qua nhiều thập kỷ trong khi tầng lớp
dân đen sống trong im lặng với những bất công tồn tại
trong xã hội. Đó là lý do tại sao nhiều công ty bị
chững lại trong bối cảnh thị trường không ngừng
lớn mạnh. Đó là lý do tại sao người ta thích
sống trong một môi trường an toàn hơn là
sống với giấc mơ của chính mình.
Trong nhiều trường hợp, những gì tôi
biết lại cản trở những gì đang diễn ra.
Tôi nhìn những thứ đang diễn ra đó
như một mối đe dọa. Tôi gắn sự học
với những niềm tin và giá trị của mình,
do vậy tôi tạo cho mình tâm lý phòng thủ
và cố gắng bảo vệ những gì tôi biết và cách
nắm bắt, tiếp nhận hơn là nhìn nhận nó một
cách kỹ càng. Phản ứng đối kháng trở thành bản
năng mỗi khi tôi đối mặt với mối đe dọa. Tôi sợ phải
bước qua lằn ranh giữa an toàn và mạo hiểm, điều đó
như thách thức giá trị cốt lõi của chính bản thân.
Lúc này đây tôi có nhiều sự chọn lựa. Tôi có sẵn sàng để tư
duy theo kiểu mới hay nên ngồi xuống và tận hưởng sự yên bình
trong môi trường an toàn của mình? Tôi có nên tránh né những gì
tôi sợ phải đối mặt? Có thể như tronghecách
luận vănI tôi tự giới hạn
verylàmchange
chủ đề rồi sử dụng những biện luậnatmang
tính have
triết lý để phân tích hiện
leaders
trạng của tôi hiện giờ, sau đó tùy tiện
kết
luận
mọi
hile oppressedsự vẫn như cũ.
ce. It is the
Cần hiểu rằng việc rũ bỏ lề thói cũ tagnates
để học tập diễn ra trong môi trường
mang tính hỗ trợ. Người hướng dẫn và
It istư vấn viên có thể giúp đỡ các
cá nhân và nhóm đối mặt với sự sợ
fely,hãi và càm thấy họ đang được
giúp đỡ khi họ bắt đầu tạo ra những thay đổi mang tính đột phá đối với
những hành vi, hoạt động của mình. Các nhóm đồng đẳng, chẳng hạn
như nhóm học tập qua hành động, có thể tự giúp đỡ lẫn nhau.

Sự ngờ vực
Tôi có đi đúng hướng không? Tôi có phải là người thích hợp để làm
công việc này không? Tại sao tôi không đùn đẩy nó cho người khác
làm? Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Điều gì xảy ra nếu tôi vẫn quyết tâm
làm nhưng cuối cùng thất bại? sely.
atural
Sự ngờ vực tạo ra sự giằng co trong
tâm Intrí tôi. Điều này rất đớn đâu.
unter.
Tôi biết cần phải hành động và tiến scary
lên phía
trước nhưng tôi lại có quá
spot
nhiều câu hỏi. Tôi thấy cần chia sẻ sựmyngờcomfort
vực này. Những người khác
cũng trải qua tình cảnh như tôi và họ
đã tìm ra câu trả lời. Tôi nhận thấy
ore.
gánh nặng trên đoi vai nhẹ bẫng đi. Việc rũ bỏ lề thói cũ để học tập đòi
hòi niềm tin – niềm tin vào bản thân ovàI become
sự xác quyết rằng nếu điều này
có thể áp dụng đối với người khác thì nó cũng có thể được áp dụng đối
với tôi.

Tự trách và oán giận
Tôi sống trong một cộng đồng mà ở đó phụ nữ bị cho là ‘của nợ’,
là trung tâm của mọi rắc rối trong khi đàn ông được đánh đồng
với tài sản, là những gì có ích. Cha tôi có bảy người con gái, ông
đã phải vất vả đấu tranh để đưa toàn bộ chúng tôi đến trường và
đối mặt với nhiều chỉ trích, phỉ báng của người dân. Tôi bị các cô,
các chú trong dòng tộc nhồi nhét ý tưởng rằng bất kể
cấp học của tôi như thế nào, trình độ của tôi ra sao
thì
tôi vẫn là phụ nữ và nhiệm vụ chính khi tôi lập gia
đình vẫn là lo toan, vun vén cho chồng con. Những
lời tôi nghe người ta nói về mẹ tôi đã khiến lòng tự
trọng của tôi bị tổn thương. Tôi không được phép
phát ngôn trước đám đông. Tôi không tin vào
chính bản thân mình. Tôi chén ghét bản
thân và thấy rất cô đơn. Tại sao tôi
lại là phụ nữ? Tại sao mẹ tôi
không sinh con trai? Tại sao
người ta lại có thể xầm xì, bán tàn
về mẹ tôi chỉ vì bà sinh toàn con gái?
Chúa chấp nhận điều này như thế nào?
Nhiều năm sau trong những ngã rẽ cuộc
đời, tôi trở thành bà mẹ đơn chiếc và vẫn
sinh sống trong ngôi làng. Tôi là người hướng
nội, phải khách quan nhận xét như thế. Tôi đã
phải đấu tranh vất vả để chịu tiếng đời dè bỉu vì
không có chồng và cố gắng nuôi dạy con nên
người. Dù đọc sách báo tâm lý và tham gia các hội
thảo để tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề,
tôi vẫn căm ghét bản thân và trút nỗi oán hận chồng
chất lên toàn bộ dân làng. Tôi không bao giưof tha thứ cho
cái cách người ta nghĩ, nói và hành xử đối với mẹ tôi và các
chị em tôi.itHọ
xứng đáng
didkhông
not matter
h được tha thứ!
stillcờ
a woman
Mãi về sau was
tôi tình
gặp một người phụ nữ đồng cảnh ngộ
for acông
man.
T việc chiến thắng bản thân. Chị
như tôi nhưng cook
lại thành
trong
my mother
dẫn dắt tôi và hướng
dẫn tôigrave
đọc Kinh Thánh và chỉ ra rằng người
could
not speak
phụ nữ vẫn chứng
tỏ được
giá trị của mình và tạo ra những đóng
in
myself.
góp quan trọng cho cả thế giới.I h
alone. W
cou

H
S
of my
living in
accepted
to accept si
the children.
and attending
self and resen
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Như vậy người phụ nữ vẫn có giá trị? Họ quan trọng? Florence
Nightinggale đã cứu sống các binh sỹ tử thương? Thế thì điều
này chỉ đúng với người khác chứ không phải với tôi! Tôi chán
ghét bản thân…Tôi không tự tin. Làm thế nào tôi vượt qua những
khó khăn này?
Điều đó đòi hỏi sự nhẫn nại và dẫn dắt từ một người bạn để giúp
tôi yêu lấy bản thân mình. Tôi thường bật khóc và lẩn tránh đám
đông. Tôi đã phải học cách rũ bỏ những thứ nhồi nhét trong đầu
mình trong suốt ngần ấy năm và đang dần trở về với con người
thực của mình. Bằng cách rũ bỏ lề thói cũ để học tập tôi đã có
thể đối mặt với suy nghĩ rằng phụ nữ trong thôn không biết tự xây
cất nhà. Bây giờ tôi có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nhìn ra bờ hồ.
Một số phụ nữ đơn thân trong thôn đã mua đất cạnh nhà tôi và
đã xây được ngôi nhà cho chính họ.
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập cần đến lòng yêu thương – trước hết
yêu thương bản thân và sau đó yêu thương người khác.

Tại sao cần cố đi đến đích
với ít bước hơn?
Người ta không gặt hái được tiến bộ nào nếu không đấu tranh.
Việc quyết định rũ bỏ lề thói cũ để học tập đòi hỏi sự cân nhắc
nghiêm túc để hành động tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá.
Trong khi rất nhiều người trong số chúng ta hành động để tạo ra
thay đổi về mặt xã hội vốn dĩ quá quen thuộc trong các cuộc
tranh đấu mang tính cá nhân, chúng ta quên, hoặc chưa từng
nghĩ đến việc thực hiện và lồng ghép tiến trình rũ bỏ lề thói cũ để
học tập ở cấp độ tổ chức. Do vậy chúng ta vẫn sử dụng những
chiến lược cũ rích và nhân rộng các hoạt động ảnh hưởng tiêu
cực đến kết quả mà chúng ta mong đợi. Khi chúng ta tự giải
phóng mình khỏi các giả định và niềm tin cố hữu thì chúng ta
mới có thể tự tạo cho mình tâm thái trải lòng trước bất kỳ biến
cố, khả năng nào.
Rũ bỏ lề thói cũ để học tập thúc đẩy sự sáng tạo bằng cách giải
phóng con người khỏi những trói buộc của những ý tưởng hoặc
hành vi thông thường; do vậy người ta sẽ nghĩ thoáng hơn và
sáng tạo hơn.
Thành công đầu tiên đôi khi gắn với sự may mắn, thế nhưng các
cá nhân, tổ chức và cộng đồng vốn dĩ quyết định áp dụng
phương pháp Rũ bỏ lề thói cũ để học tập, lại gặt hái những
thành công tiếp theo. Họ luôn đủ khả năng giải quyết các tình
huống hiện tại theo hướng mở chứ không phải cố gắng tạo dựng
lại quá khứ hoặc né tránh những thứ không mang lại sự thay đổi.
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CHƯƠNG 11

Trên vùng "Biển Thay Đổi"
Hiểu rõ bối cảnh của mình

“Môi trường không phải là vỏ bọc thụ động mà
là những tiến trình tích cực không nhìn thấy
được. Những quy tắc ngầm, cấu trúc phổ rộng
và các hình thái môi trường tổng thể vượt khỏi
tầm của những nhận thức giản đơn.”
Marshall McLuhan and Quentin Fiore

Duy trì tính tương thích trước sự thay đổi
Chúng tôi thuộc Liên minh các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cộng đồng có nhiệm vụ thúc đẩy các sáng
kiến phát triển cộng đồng. Trong vòng năm năm qua nhiều tổ chức phi chính phủ ngừng sử dụng các dịch
vụ phát triển năng lực của chúng tôi – họ không còn cảm thấy những khóa tập huấn do chúng tôi cung cấp
là phù hợp. Tuy nhiên họ vẫn phối hợp với chúng tôi trong các chiến dịch phòng chống bom mìn tại các
điểm dự án chúng tôi đang hoạt động.
Trong khi đó những tổ chức cộng đồng quy mô nhỏ vẫn sử dụng các dịch vụ đó để tăng cường năng lực
của ban quản lý – điều kiện cam kết để nhận được hỗ trợ hàng năm của chính quyền cấp tỉnh. Đó không
phải là mục tiêu ban đầu chúng tôi đặt ra.
Chúng tôi hoạt động nhờ vào nguồn tài trợ nước ngoài nhưng trong suốt mười lăm năm qua rất nhiều
nhà tài trợ đã rút về nước. Năm năm trở lại đây chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để tồn tại và hoạt động
với nguồn tài chính tự huy động, chúng tôi buộc phải ngừng các chương trình thiện nguyện. Chúng tôi
quan hệ rất tốt với chính quyền cấp tỉnh, nhưng mối quan hệ với chính quyền địa phương lại gặp rất
nhiều khó khăn. Liên minh các tổ chức đã nỗ lực nhiều để thực hiện các hoạt động về phát triển sinh kế
trên những vùng đất do chính quyền địa phương sở hữu. Thế nhưng những thành tựu đạt được rất hạn
chế và nhiều cộng đồng đã bỏ cuộc. Người dân mất đi hy vọng. Chúng tôi đang thiếu cái gì? Chúng tôi
cần làm gì khác đi? Chúng tôi phải làm gì bây giờ?

Câu hỏi
gợi mở
• Bạn có thể trả lời câu hỏi của
Liên minh trong câu chuyện ở
trên như thế nào?
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Một tổ chức không
nhận biết về sự thay
đổi và không đáp ứng
sự thay đổi thì tổ chức
đó sẽ trở nên không
phù hợp.

Những lĩnh vực của bối cảnh
Câu chuyện về các tổ chức đều liên quan đến
bối cảnh. Cách thức tổ chức hoạt động và học
tập đều bị chi phối bởi bối cảnh. Mục đích
hoạt động chủ yếu của một tổ chức và những
nhu cầu phát sinh trong một bối cảnh có sự
hoán đổi liên tục lẫn nhau. Một tổ chức không
nhận biết và thay đổi để thích ứng thì tôn chỉ
hoạt động của tổ chức đó có thể trở nên không
phù hợp.
Điều này không có nghĩa rằng tổ chức của bạn
nhất thiết phải thay đổi để thích ứng với toàn
bộ thay đổi bên ngoài, nhưng tổ chức bạn cần
tỉnh táo nhận định những cơ hội và thách thức
mà chúng mang lại. Các bạn phải thường
xuyên tự đặt câu hỏi liệu những thay đổi đó có
thực sự đòi hỏi tổ chức phải thay đổi lại tôn
chỉ hoạt động của mình hay không.
Đây là thách thức ban đầu về việc học tập,
học tập từ quá khứ, học tập từ thực tế và học
tập từ những xu hướng thay đổi trong tương
lai. Có những khía cạnh nào của “bối cảnh”
mà chúng ta cần lưu ý?
Học tập và lĩnh vực chính trị
Khía cạnh chính trị của bối cảnh chính là
quyền lực. Nó tồn tại dưới hình thái các mối
quan hệ quyền lực chính thức và được thể chế
hóa, và hình thái các mối quan hệ quyền lực
phi chính thức. Do vậy chúng ta cần nhìn nhận
chúng như là khung chính sách và pháp lý mà
nhờ đó chính phủ có thể huy động được người
dân. Nó còn bao gồm các thể chế, giá trị và
quy tắc khác nhau chi phối các điều kiện mà ở
đó các tổ chức hoạt động và học tập, cũng như
các quy tắc ngầm và định chế về văn hóa
quyết định một nền chính trị thực thụ, mặc dù
đã có luật và chính sách chính thức.
Bối cảnh chính trị không chỉ là môi trường mà
chúng ta hoạt động trong đó mà còn là đối
tượng chúng ta tác động: bối cảnh chính trị
thường là đối tượng của các tổ chức hoạt động
tạo ra ảnh hưởng đối với xã hội, cũng như là
những rào cản mà những tổ chức này phải đối
mặt. Để đấu tranh cho một quyền nào đó, đôi
khi cũng cần theo đuổi thực hiện những quyền
khác đang là rào cản đối với những nỗ lực đó.
Đây là một quá trình phức tạp giữa một bên là
mục tiêu hướng đến và một bên là những thách
thức ngoài dự kiến. Tất cả những điều này cần
đến sự chuyển hóa từ việc hiểu rõ bối cảnh
sang việc học tập.
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Hầu hết chính quyền địa phương yêu cầu các
tổ chức tuân thủ các điều kiện và quy định về
cách thức hoạt động, chẳng hạn yêu cầu các tổ
chức đăng ký tư cách pháp nhân nhằm đảm
bảo tính pháp lý và sự minh bạch về tài chính.
Tuy thế chúng ta lại có thể cho đó là cơ chế
kiểm soát mang tính quan liêu.
Ở những nơi mà những giá trị về tự do, sự
tham gia, công bằng và tính minh bạch còn hạn
chế thì việc học tập có thể bị gián đoạn, ảnh
hưởng và suy giảm theo nhiều cách khác nhau,
có thể được biểu hiện qua nỗi sợ hãi, thiếu
niềm tin, và gặp khó khăn trong việc thể hiện
tính trung thực và cởi mở. Không gian hoạt
động của các tổ chức có thể bị hạn chế; rất khó
để những tổ chức này hoạt động tốt trong bối
cảnh như vậy, và như thế họ có thể đối mặt với
muôn vàn khó khăn. Dĩ nhiên các tổ chức cộng
đồng được hình thành để đương đầu với hiện
trạng này, chập nhận rủi ro và khó khăn và học
hỏi từ thực tế. Sự sáng tạo tinh thần học tập
tích cực nhất thường xuất hiện trong những bối
cảnh khó khăn nhất nhưng không phải một cách
ngẫu nhiên. “Trường Đại học Mandela” trên đảo
Robben không phải là một ý tưởng đơn giản mà
đó chính là một chiến lược hiệu quả chống lại
các hoạt động áp đặt chính trị.

Câu hỏi
gợi mở
• Các điều kiện và yêu cầu

của các tổ chức tài trợ
được xem là một phần
của khía cạnh chính trị
được mô tả như thế nào?
Với tổ chức của bạn thì
câu hỏi này có ý nghĩa
như thế nào?

Khía cạnh chính trị dần mang tầm vóc quốc
tế. Tất cả chúng ta nhận thấy những thay đổi
về bối cảnh chính trị mà nhóm nhà tài trợ tại
các nước phát triển đã ảnh hưởng như thế nào
đến các tổ chức và chương trình phát triển tại
các nước cần nguồn tài trợ. Thí dụ sự chuyển
đổi ưu tiên sang mảng biến đổi khí hậu là kết
quả của sự cắt giảm đột ngột nguồn tài trợ đối
với các tổ chức hoạt động về HIV/AIDS.
Học tập và lĩnh vực kinh tế
Lĩnh vực kinh tế bao gồm nhiều cơ chế kinh
tế và các tiến trình khác nhau thông qua đó
con người có khả năng tạo nguồn thu nhập và
phát triển sinh kế. Hầu hết các chương trình
“phát triển” được thiết kế nhằm giải quyết các
vấn đề về kinh tế, xem xét vấn đề “nghèo đói”
như là thách thức về kinh tế địa phương trên
diện rộng. Các nhà tài trợ và chính phủ đang
lưu tâm đến thúc đẩy nền kinh tế địa phương,
kết nối thương mại địa phương với thương
mại toàn cầu. Liệu đây có phải là cách nhìn
nhận chính xác và phù hợp về thực tế và các
thách thức mà các cộng đồng sống trong
nghèo đói đang phải đối mặt? Cách đánh giá
về nghèo đói dưới góc độ kinh tế thuần túy
hàm chứa những khả năng và mối nguy hại
nào?
CHƯƠNG 11: Trên vùng biển Thay Đổi: Hiểu rõ bối cảnh của mình

147

147

‘

Quyền lực tồn tại
và biểu hiện qua các
mối quan hệ

’

Dĩ nhiên những thay đổi thực sự khởi nguồn từ
những sáng kiến của cộng đồng, tuy nhiên trong bối
cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu thì liệu
chúng có đang chơi trò chơi xây lâu đài trên cát
Chúng ta cần lưu tâm như thế nào đến khái niệm
địa phương và toàn cầu nhằm đảm bảo duy trì phát
triển bền vững? Nền kinh tế quốc gia, xuyên quốc
gia và toàn cầu có những ảnh hưởng rất lớn đối với
các tổ chức. Các cuộc khủng hoảng kinh tế tại một
số nước vào năm 2008 đã ảnh hưởng đến nguồn tài
trợ đối với các tổ chức hoạt động để tạo ra ảnh
hưởng đối với xã hội. Những sáng kiến tạo ra ảnh
hưởng xã hội giúp họ thoát khỏi ảnh hưởng kinh tế
để từ đó họ ít phụ thuộc hơn vào nguồn tài trợ và
lòng hảo tâm của những người, nhìn một cách tổng
thể, vốn dĩ là một phần cấu thành vấn đề khó khăn
mà họ đang nỗ lực giải quyết như thế nào?
Câu trả lời thực không dễ dàng gì, nhưng chúng ta
cũng cần lưu tâm những câu hỏi này.
Các mối quan hệ
‘Các mối quan hệ’ là một khái niệm hữu ích, bao
hàm các mối quan hệ, đối tác, đơn vị tài trợ và
chính quyền các cấp. Mối quan hệ giữa các tổ chức
là rất khác nhau tại mỗi giai đoạn phát triển khác
nhau của tổ chức đó. Mối quan hệ của chúng ta với
những người khác không hẳn đã xuôi chèo mát mái,
mà chính là những xung đột, căng thẳng trong mối
quan hệ mang lại động lực để hai bên cùng hòa
nhập.
Có thể tổ chức bạn đã xây dựng và duy trì mối quan
hệ tốt đẹp với mạng lưới của mình những mối quan
hệ với các tổ chức chính quyền chỉ mới ở giai đoạn
ban đầu. Và những khó khăn trong giai đoạn đầu
như thế có thể mang lại mối quan hệ hữu hảo và
bền chặt. Mối quan hệ không ở trạng thái ổn định
mà nó luôn thay đổi và chuyển hóa theo thời gian.
Một điều quan trọng hơn mà chúng ta cần lưu ý đó
là quyền lực tồn tại và biểu hiện qua các mối quan
hệ.
Các yếu tố cấu thành quyền lực và cách chúng
tương tác với bên ngoài hình thành nên một khía
cạnh quan trọng của bối cảnh. Việc học tập tạo ra
ảnh hưởng đối với xã hội nhấn mạnh đến phương
pháp tiếp cận dựa trên mối quan hệ mà theo đó cần
có sự phân tích đầy đủ về các mối quan hệ thông
qua nhiều lớp tầng khác nhau của bối cảnh – địa
phương, quốc gia và toàn cầu. Các tổ chức cần lưu
ý và hiểu rõ về các yếu tố cấu thành quyền lực vốn
có thể cản trở hoặc làm suy yếu nỗ lực học tập và
sức ảnh hưởng về mặt xã hội.
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Trong nhiều trường hợp, các yếu tố
cấu thành quyền lực định hình mối
quan hệ. Tất thảy chúng ta hẳn đã
quen thuộc với các yếu tố quyền lực
trong mối quan hệ giữa các tổ chức
tài trợ và tổ chức nhận tài trợ cũng
như cách thức chúng được thể hiện
ra bên ngoài.Với vai trò là tổ chức
nhận tài trợ chúng ta có xu hướng
đón nhận và tuân thủ các điều kiện
mà không thắc mắc gì. Chúng ta
mặc nhận rằng các tổ chức tài trợ
nắm toàn bộ quyền lực. Và như thế
chúng ta hầu như không bao giờ cân
nhắc về những điều kiện ràng buộc
đối với bản thân.
Chúng ta cũng biết rằng khi các yếu
tố quyền lực không được phơi bày
và tác động thì ắt hẳn sẽ phát sinh
những căng thẳng, xung đột trong
mối quan hệ đó. Cần biết rằng ảnh
hưởng làm thay đổi xã hội chỉ hiệu
quả và bền vững chỉ khi có sự
chuyển hóa theo hướng cân bằng
quyền lực trong các mối quan hệ.
Cần duy trì sự cân bằng về quyền
lực trong mối quan hệ giữa tổ chức
và đối tác khác nhằm thúc đẩy quá
trình học tập và tạo ra ảnh hưởng xã
hội. Quyền lực không chỉ tạo ra sự
bất bình đẳng mà còn ngăn cản nỗ
lực phối hợp, hợp tác và sức ảnh
hưởng thay đổi xã hội bởi lẽ chúng
làm suy yếu sức mạnh của những
cá nhân và tổ chức tham gia. Tuy
thế, tiến trình cùng nhau học tập, tự
thân nó mang giữ và thúc đẩy sự
phát triển kỹ năng và tính nhân bản,
có thể đóng vai trò rất lớn trong việc
tạo nền tảng hợp tác và cùng nhau
làm việc đầy sáng tạo.
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Lĩnh vực xã hội
Lĩnh vực xã hội bao gồm con
người, tổ chức và các thể chế ảnh
hưởng đến hoạt động của tổ chức
bạn, và ngược lại bị ảnh hưởng
bởi hoạt động đó. Bạn cần hiểu rõ
những nhân tố xã hội khác nhau
và cách thức tương tác, tạo ảnh
hưởng giữa tổ chức bạn và các
nhân tố đó. Bạn cần lưu ý đến ai
làm gì, ai biết gì, ai quyết định
việc gì, và ai đang có ảnh hưởng
đối với tiến trình thay đổi xã hội.
Mối quan hệ của tổ chức bạn với
các đối tác khác là gì? Bạn có
cảm thấy có ít hoặc nhiều quyền
lực so với họ không? Họ ảnh
hưởng đến công việc của tổ chức
bạn tích cực hay tiêu cực?
Khía cạnh xã hội bao gồm lịch
sử và văn hóa của các cộng đông
mà tổ chức bạn đang hợp tác,
cũng như các quá trình thông qua
đó cộng đồng học tập. Nó còn bao
gồm các vấn đề liên quan đến
‘yếu tố chính trị’ trong việc học
tập và kiến thức. Đối với nhiều
người trong số chúng ta đây là
những vấn đề khó giải quyết.
Trong một số trường hợp, học tập
có thể được sử dụng nhằm giúp
con người làm chủ suy nghĩ của
mình, tức là tự tạo ra các quan
điểm thay vì bị động tiếp nhận và
lựa chọn từ một loạt quan điểm
khác nhau sẵn có.
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‘

Khía cạnh xã hội bao
gồm lịch sử và văn hóa của
các cộng đông mà tổ chức
bạn đang hợp tác, cũng
như các quá trình thông
qua đó cộng đồng học tập.

’
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Để tạo ra được ảnh hưởng về mặt xã hội một
cách hiệu quả và bền vững, cần hiểu rõ các
phương thức tổ chức của con người. Khi
người ta tự tổ chức được thì điều này giúp
chúng ta tập trung vào yếu tố quyền lực tập
thể và độc lập. Điều này thường nhận thấy
qua các phong trào xã hội ở đó mọi người tự
bàn bạc và hành động để giải quyết các vấn
đề quan tâm chung và cùng nhau gánh vác
trách nhiệm. Cách thức tổ chức của mọi người
đóng góp lớn vào việc tạo ra phong trào, và
thay đổi diễn ra khi có phong trào. Cách thức
thường xuyên tổ chức của con người hình
thành nên một cấu phần quan trọng của bối
cảnh mà chúng ta cần lưu ý và tác động.
Các vấn đề xã hội khác nhau cũng là một
yếu tố quan trong của khí cạnh xã hội, và
chúng định hình cho các hoạt động tạo ảnh
hưởng thay đổi xã hội. Chúng ta không cần
phải được nhắc nhở về cách mà căn bệnh
HIV/AIDS làm thay đổi cộng đồng nơi chúng ta
hoạt động – đối với nhiều người thì nó đã là
hiểm họa. Những nước bị ảnh hưởng nặng
nhất, thậm chí là những tổ chức có hoạt động
trực tiếp liên quan, có thể ứng phó trước tình
hình bằng cách xây dựng chính sách nội bộ
nhằm giải quyết những tác động về mặt xã hội
của HIV/AIDS.
Từ phát hiện trên, bạn có thể nhận thấy
rằng bối cảnh thường là yếu tố ít được lưu ý
nhất nhưng lại ảnh hưởng đến hoạt động và
sự tồn tại của tổ chức. Nó ảnh hưởng đến quá
trình thay đổi và học tập của tổ chức chúng ta,
và đồng thời chúng ta phải đối mặt với nó
thông qua tiến trình học tập, luôn nhắc nhở
chúng ta nhìn nhận rõ thực trạng đối mặt.
Trong một thế giới đòi hỏi về hành động và
giao nhận tức thời, thí dụ như dịch vụ cung
cấp thức ăn nhanh, liệu việc áp dụng phương
pháp phản ánh, học từ thực tế cần được hiểu
và hưởng ứng một cách nghiêm túc như thế
nào trước những thay đổi ngày càng phức
tạp?
Cuốn sách này tập trung nhiều vào
phương pháp học tập, tuy nhiên nếu chúng ta
không có đủ dũng khí để duy trì không gian để
học tập, dành thời gian để tìm hiểu bối cảnh
mà chúng ta đang đối mặt và đang hoạt động
trong nó, thì chúng ta có xu hướng tiêu cực đó
là luôn phản ứng với người khác và đeo đuổi
những công việc tẻ ngắt chẳng mang lại ảnh
hưởng tích cực nào.

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

Sự phức tạp và bản chất chuyển
biến của bối cảnh
Bối cảnh về thay đổi xã hội bao gồm nhóm
người, tổ chức và thể chế khác nhau đại diện cho
nhiều nhu cầu, ước muốn, vị trí, quan điểm, lợi ích
và thói quen khác nhau. Sự đa dạng mang lại
nhiều lợi ích cho tổ chức nhưng đồng thời tạo ra
sự phức tạp.
Bối cảnh không chỉ mang tính phức tạp mà
còn biến đổi linh hoạt, tạo ra nhiều thách thức đối
với các tổ chức. Do bởi bối cảnh thay đổi liên tục,
nhiều hiện trạng mới và khác biệt được tạo ra theo
thời gian. Nhiều tổ chức và cộng đồng nhận thức
rằng những gì được cho là chân lý của ngày hôm
qua chưa hẳn đã là chân lý của hôm nay.
Và nhiều người nhận biết bối cảnh thay đổi
quá nhanh so với tốc độ mà họ tác động đến sự
ảnh hưởng. Khi tổ chức không thể ứng phó và
thích ứng với tất cả thay đổi, tổ chức đó không thể
có đủ khả năng để lờ đi những thay đổi có thể làm
mục tiêu hoạt động của tổ chức trở nên không phù
hợp. Để tổ chức luôn hoạt động phù hợp và tham
gia tích cực trong tiến trình tạo ảnh hưởng thay
đổi xã hội, cần phải luôn tự thay đổi để thích ứng,
linh loạt và mềm dẻo.

‘

Nhiều tổ chức và cộng
đồng nhận thức rằng
những gì được cho là chân
lý của ngày hôm qua chưa
hẳn đã là chân lý của hôm
nay.

’

Thách
thứcviệc
củaduy
sự linh
Thách thức
trì sựhoạt
linh và
hoạttính
và mềm dẻo dẻo
M ặ c d ù b ố i c ả n h r ấ t q u a n t r tính
ọ n gmềđ ố i v ớ i v i ệ c h ọ c t ậ p , c h ú n g t a v ẫ n b ả o v ệ b ả n t h â n k h ỏ i b ị l ô i
kéo bới nhiều xu hướng khác nhau. Chúng ta sợ bị cô lập hoặc chệch hướng khỏi mục đích
ban đầu. Đồng thời chúng ta vẫn đảm bảo không tập trung vào những gì chúng ta làm ở góc
độ hẹp bởi vì nếu thế chúng ta sẽ bị dẫn dắt đến mê cung của những nhu cầu và ước muốn
của bối cảnh – điều này sẽ tách biệt chúng ta khỏi những hiện trạng thực tế của xã hội. Thách
thức lớn nhất đối với chúng ta là đảm bảo duy trì được sự linh hoạt và tính mềm dẻo. Chúng
ta không dễ nắm bắt được những thay đổi của thực tế. Chúng ta nhận thấy rằng sống trong
thực tại không dễ chút nào, không phải lúc nào cũng tỉnh táo để nhận biết những gì đang diễn
ra bên trong và bên ngoài bản thân chúng ta, vào mọi lúc, mọi nơi……chúng ta nhận ra rằng
vào lúc chúng ta hoàn tất việc viết báo cáo đánh giá, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và cộng
đồng đang ở bước tiến mới…

Tính phức tạp và sự thay đổi linh hoạt của bối cảnh
có thể góp phần tạo ra hiện tượng đó là sự thay đổi
xã hội đòi hỏi sự tham gia tích cực của nhiều tác
nhân, lực lượng và phương hướng khác nhau. Sự
tham gia ở tất cả các cấp, từ cấp địa phương, quốc
gia, toàn cầu, nhóm cá nhân và nhóm tổ chức.
Những tương tác này di thông qua mạng lưới của
những mối quan hệ, do vậy không dễ để tiên lượng
hoặc dự đoán được kết quả tác động.
Ví d ụ , k h i t ổ c h ứ c b ạ n t h a m g i a t í c h c ự c c ù n g v ớ i
cùng với cộng đồng mà tổ chức bạn đang hỗ trợ,
sự tham gia này có thể nằm ở nhiều cấp độ. Một số
nhân viên tổ chức có thể tham gia với tình nguyện
viên, đồng thời cũng có thể đảm nhiệm vai trò
thương thuyết với lãnh đạo địa phương về việc
thực hiện một chương trình mới. Khi việc này diễn
ra, bạn có thể đang tham vấn chính quyền địa
phương dự kiến sẽ tham gia chương trình, hoặc
đang tảo đổi với cán bộ dự án của tổ chức tài trợ
để yêu cầu hỗ trợ tài chính. Càng như thế, các tổ
chức sẽ phải nắm giữ và điều phối các mối quan hệ

	
  

	
  

chứa đựng những yêu cầu và mong đợi đối nghịch.
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Vậy bản chất phức tạp và mang tính linh hoạt
của bối cảnh ảnh hưởng đến các tổ chức như
thế nào? Nhiều người trong chúng ta nhận
thấy bản thân mình trong nhiều trường hợp
mà ở đó các phương pháp, chiến lược và sự
tham gia vốn dĩ hữu ích lại trở nên không còn
phù hợp. Chúng trở nên lỗi thời và chúng ta
không còn dựa vào chúng để tạo ra sự thay
đổi có ý nghĩa. Bối cảnh thực tại của sự thay
đổi xã hội đòi hỏi những chiến lược và
phương pháp tiếp cận có thể giúp cho các tổ
chức điều hướng được những thay đổi và
thực tại không mong muốn.
Sự thay đổi linh hoạt của bối cảnh còn hàm
nghĩa chúng ta nhận biết được cách thức ảnh
hưởng của những quyết định và thay đổi ở
một cấp độ nào đó đối với hoạt động, nhiệm
vụ và việc học tập của chúng ta ở cấp độ
khác. Sự ràng buộc chặt chẽ giữa tổ chức của
chúng ta và các sự kiện ở tầm quôc gia hay
quốc tế có nghĩa chúng ta nhận biết những
tác động, ảnh hưởng đối với công việc của
chúng ta.Cuộc khủng hoảng kinh tế đã đề cập
ở trên là một thí dụ điển hình.
Đôi khi các sự kiện ở cấp địa phương có thể
có những tác động to lớn đối với hoạt động
của một tổ chức. Thí dụ khi một cộng đồng
thực hiện một hoạt động chống đối nhằm vào
chính quyền, nó có thể mang lại những ảnh
hưởng nghiêm trọng đến chương trình của tổ
chức.

Nhận thức và khám phá ý nghĩa của sự thay đổi bối cảnh
thethì
conchưa đủ
Chỉ mô tảescribing
bối cảnh
Tôi không chắc là tổ chức tôi đang làm việc có các quy trình nhận thức và khám
phá ý nghĩa của bối cảnh thay đổi được lồng ghép trong các hoạt động thực tế hay
không. Chúng tôi có quy trình lập kế hoạch chiến lược ba năm một lần và điều này
này tương ứng với chu trình tài trợ. Chúng tôi tổ chức đánh giá bối cảnh nhằm xác
định thay đổi và xu hướng. tuy nhiên chúng tôi không tham gia một cách táo bạo
vào những vấn đề phát hiện qua đánh giá. Giám đốc tổ chức viết đề xuất dự án tài
trợ và sau đó bổ sung phần về ‘bối cảnh’. Và nếu như tôi không dự định đọc đề
xuất dự án đó thì tôi sẽ không có cơ hội để đọc về những thứ có trong phần ‘bối
cảnh’. Chúng tôi có các cuộc trao đổi không chính thức về những thay đổi trong bối
cảnh và tác động của chúng đối với hoạt động…những điều này làm chúng tôi rất
phấn khởi. Tuy nhiên chúng tôi không tập trung khám phá nhiều về những tiên
lượng về tác động của sự thay đổi đối với công việc. Thay vào đó chúng tôi quan
tâm nhất đó là mức độ khó khăn của việc duy trì nguồn tài trợ, và chúng tôi không
ngừng trao đổi và nghiên cứu những đề xuất hữu ích với tổ chức. Đây là công việc
mà chúng tôi cho là thuộc phạm vi của giám đốc.
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Tổ chức của chúng ta vấp phải nhiều tình huốngoái ăm
khi đối mặt và ứng phó với bối cảnh đang thay đổi từng
ngày.Cách thức ứng phó với nhữngthay đổi là điều mà
chúng ta cần quan tâm.
Hầu hết các tổ chức hoạt động trong những bối cảnh
xã hội phức tạp và mất nhiều thời gian để nhận biết
chúng. Tuy vậy văn hóa chủ đạo trong nhiều bối cảnh
khác nhau thường có xu hướng đòi hỏi những giải pháp
chóng vánh và sẵn có, do vậy thường khó mang lại kết
quả hữu hình và đo đếm được.Chính vì vậy người ta
không mấy mặn mà với nỗ lực đọc, lưu tâm và khám
phá những thay đổi phức tạp do tâm lý e ngại về gánh
nặng công việc.
Nhiều người trong chúng ta cảm thấy đuối sức khi tìm
hiểu và phân tích về tính phức tạp của bối cảnh – điều
này rất khó làm. Thông thường chúng ta nhận thấy rằng
chúng ta không có khả năng, cơ chế hỗ trợ hoặc những
tiến trình phù hợp để nắm bắt hiện trạng đang thay đổi
liên tục. Với nhiều tổ chức, việc đọc và khám phá bối
cảnh là một sự kiện; nó không được xem như là một
quá trình quan trọng vốn là một phần trong tiến trình và
hoạt động học tập.

Các tổ chức ứng phó với bối cảnh như thế nào?
Vậy thì các tổ chức làm gì? Chúng ta hạ thấp vai trò
của tiến trình học tập xuống ở mức độ đánh giá
nhanh về môi trường, mà thông qua đó chúng ta thu
thập nhiều thông tin và dữ liệu mà hiếm khi chúng ta
khám phá ý nghĩa của chúng hoặc sử dụng chúng để
báo cáo, cập nhật về hoạt động và công việc của
chúng ta. Đối với nhiều tổ chức, những đề xuất dự
án tài trợ trong thời gian 3 năm được dựa trên
nghiên cứu hàng ba năm về bối cảnh phức tạp,
không dự đoán được và không chắc chắn. Sau khi
tiến hành đánh giá môi trường, chúng ta đóng đinh
bối cảnh theo thời gian. Chúng ta lờ đi tính linh hoạt
và chuyển hóa nó sang thành dạng có thể dự đoán
được. Chúng ta sử dungjt hông tin thu thập được để
định hướng chương trình hoạt động cho ba năm tiếp
theo và chúng ta đặt chúng trong bối cảnh mà chúng
ta ước định là đơn giản và không thay đổi.

Đối mặt với bối cảnh ảnh hưởng tiêu cực đến công việc
Tổ chức chúng ta làm gì trong bối cảnh - mà chúng
ta hoạt động ở trong đó – xây dựng và thúc đẩy
cho những giá trị và nguyên tắc đi ngược hoàn
toàn với những giá trị và nguyên tắc mà tổ chức
chúng ta đang theo đuổi và hiện thực hóa? Chúng
ta thỏa hiệp hay giữ vững được lập trường của
mình? Trong nhiều bối cảnh có rất nhiều yếu tố, xu
hướng và thay đổi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến
công việc của chúng ta.
Cạnh tranh về nguồn lực là một yếu tố quyết định
đến bối cảnh rất lớn. Chúng ta nhận thấy các tổ
chức đang phải cạng tranh nhau gay gắt để sở hữu
các nguồn lực, thậm chí cả những đối tác tiềm
năng. Điều này phổ biến hơn trong môi trường tài
trợ như hiện nay khi mà các điều kiện và yêu cầu
của nhà tài trợ đã vẽ lại bức tranh về phát triển.
CHƯƠNG 11: Trên vùng biển Thay Đổi: Hiểu rõ bối cảnh của mình
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Câu hỏi
gợi mở
• Tổ chức của bạn giải quyết
vấn đề này như thế nào?

Khi các yếu tố của bối cảnh đòi hoir các tổ chức cạnh tranh về
các nguồn lực ít ỏi, chúng ta biết rằng tiến trình thay đổi xã hội
hiệu quả và bền vững rất cần đến sự hợp tác đầy sáng tạo giữa
nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động xã hội khác nhau. Nhằm
thích ứng với bối cảnh, chúng ta cũng nhận ra rằng chính mình
cũng đang bơi đuối sức để giành lấy các nguồn lực. Chính động
thái này đặt tổ chức chúng ta vào thế sống còn và cản trở tổ
chức theo đuổi và thực hiện mục đích của mình đó là duy trì tính
thống nhất, tự quyết định và cam kết.

Tổ chức chúng ta cũng đối mặt với những tình
huống chẳng hạn như khi thay đổi xã hội không
phải là một phần trong kế hoạch của những tổ
chức tham gia. Tôi nhớ lại về lần làm việc với
một tổ chức mà lúc đó nhà tài trợ hầu như chỉ
quan tâm đến các dự án để nhân rộng mô hình và
chia sẻ các kết quả hữu hình.Điều này không
thực sự đóng góp gì vào tiến trình thay đổi tích
cực và bền vững đối với cuộc sống con người.
Tổ chức đó thực sự gặp phải khó khăn. Liệu có
nên tập trung vào nhân rộng mô hình hoặc đầu tư
công sức để tạo ra tiến trình thay đổi, cải thiện
cuộc sống con người hay không?
Nhiều tổ chức đối mặt với thách thức đo slaf làm
thế nào giúp các nhà tài trợ thấy được về sự thay
đổi xã hội tích cực và hiệu quả, cũng như vai trò
của việc học tập. Chúng ta biết rằng các nguồn
lực đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc học
tập nhằm tạo ra sự thay đổi xã hội. Những người
kiểm soát các nguồn lực thường có xu hướng
“nắm đằng chuôi” cả về nội dung vấn đề cần giải
quyết lẫn nhịp độ của tiến trình thay đổi xã hội.
Chúng ta quen với áp lực phải biểu trưng kết
quả.

Câu hỏi
gợi mở
• Tổ chức của bạn đã huy
động sự tham gia của
những người liên quan nhất
để giải quyết các vấn đề xã
hội trong bối cảnh mà ở đó
tiếng nói của họ không
được lắng nghe như thế
nào?
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Chúng ta không phủ nhận rằng các nhà tài trợ có
ảnh hưởng lớn đối với tiến trình học tập của các
tổ chức và cộng đồng. Sự hỗ trợ của họ có thể
tạo điều kiện cho việc học tập diễn ra thuận lợi.
Tuy nhiên những đòi hỏi mang tính áp đặt của họ
có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình học tập
của tổ chức. Việc cam kết hỗ trợ đầu tư các
nguồn lực vào hoạt động chương trình đôi khi
đồng nghĩa với việc có ít nguồn lực dành cho
việc học tập. Tiến trình học tập phản chiếu
thường được xem là mất thời gian và đẩy những
người thực hiện rời xa công việc hàng ngày. Học
tập không được xem như là một công việc quan
trọng.
Một vấn đề khác mà chúng ta đối mặt đó là khi
các nhà hoạt động xã hội và các tổ chứcb đang
xây dựng tiến trình học tập mang tính hòa nhập ở
trong bối cảnh đặc trưng bởi sự kỳ thị và cô lập.
Nguyên tắc về tính hòa nhập luôn tồn tại trong
tâm trí của tất cả chúng ta. Nó là động lực để
chúng ta làm việc. Tuy nhiên trên toàn thế giới,
khái niệm ‘chuyên gia’ đã quá phổ biến và đa số
mong đợi họ đưa ra giải pháp. Điều này thường
xảy ra với kết quả là những đối tượng liên quan
nhất đến vấn đề không được tham gia.
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Thích ứng với bối cảnh đang thay đổi
Nhằm tồn tại và thích ứng trong bối cảnh phức tạp
và luôn biến động, tổ chức chúng ta phải tăng
cường việc đọc, lưu ý và khám phá những yếu tố
và thay đổi có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện
công việc và học tập một cách có hiệu quả. Tuy
nhiên, hiểu về bối cảnh thì chưa đủ. Cần phải có
thái độ đúng, chiến lược, cách tiếp cận và phương
pháp luận phù hợp. Cách đặt mình vào trong bối
cảnh mà tổ chức bạn đang làm sẽ quyết định đến
sự tương quan với các yếu tố biến động và phức
tạp của bối cảnh đó.
Thách thức đối với các tổ chức đó là làm thế nào
để phát triển và xác định được tiến trình đọc, lưu ý
và khám phá bối cảnh một cách bao quát. Chúng ta
phải xây dựng được các khả năng giúp chúng ta
tham gia vào trong bối cảnh một cách có ý nghĩa –
chúng ta xây dựng cái mà Matthew R. Kutz gọi là
‘khả năng tham gia vào bối cảnh’. Đây là khả năng
giúp cho một tổ chức chuyển hóa dữ liệu thành
thông tin hữu ích, từ thông tin hữu ích thành kiến
thức, và rồi, quan trọng nhất là, từ kiến thức sang
thực hành. Điều này ngụ ý rằng các tổ chức không
nhất thiết phải dừng ngay việc đọc và lưu ý đến bối
cảnh đang thay đổi. Các tổ chức cần thường xuyên
thích ứng với các thay đổi nhằm cải thiện hoạt
động và công việc. Các tổ chức cần khám phá
những tiến trình nhằm giúp chuyển hóa thông tin
hoặc dữ liệu thành kiến thức và học tập. Đối với
một số tổ chức thì điều này dường như tự sẵn có,
trong khi nhiều tổ chức khác phải nỗ lực rất nhiều.
Điều này không có gì sai. Có một hiện tượng phổ
biến đó là ở những tổ chức tiên phong thì tiến trình
học tập phản chiếu mang tính phi chính thức và tự
nhiên. Những tổ chức đang ở giai đoạn tiên phong
thường ‘đọc’ bối cảnh thông qua việc khám phá,
quan sát và lắng nghe. Đây là những kỹ năng rất
quan trọng; tại nhiều tổ chức mọi người có thể
khám phá thay đổi trước khi họ phân tích một cách
đầy đủ. Tuy nhiên chúng ta cần đảm bảo rằng
chúng ta đón nhận, trao đổi và thích ứng với việc
phương pháp học tập tự nhiên một cách hiệu quả.
Với nhiều tổ chức ở giai đoạn tiếp theo (xem
Chương 4 – Các giai đoạn của tổ chức - Barefoot
Guide 1) thì các tiến trình và cơ chế khám phá cần
được tích hợp vào trong tiến trình và thực hành
học tập theo phương pháp phản chiếu. Điều này có
thể diễn ra thông qua các quá trình đặt câu hỏi,
quan sát, lắng nghe và khám phá liên tục. Những
quá trình này là kết quả của việc điều chỉnh chiến
lược, sách lược và một loạt nỗ lực nhằm thay đổi,
cải thiện và nghiên cứu lại về hoạt động và thực
hành.
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Nhiều tổ chức thường tiến hành các hoạt động phản
ánh và học tập, điều này làm cho sự tham gia vào bối
cảnh trở nên có sức sống hơn! Những tổ chức như vậy
có khả năng xác định thay đổi, và tìm ra hướng đi phù
hợp cho công việc và hoạt động của mình. Điều này
nângcao nhận thức và cải thiện hoạt động của tổ chức
– như vậy khả năng suy nghĩ được mở rộng. Những
tiến trình khám phá như vậy cho thấy sự hài hòa giữa
mục đích thực sự của tổ chức và những hoạt động của
tổ chức trong bối cảnh của mình.

Tổ chức học tập từ quá trình thay đổi của bối cảnh
Tổ chức của chúng tôi có nhiều tiến trình khác nhau mà qua đó chúng tôi thu thập
thông tin và khám phá bối cảnh thay đổi. Trong quá trình rà soát chiến lược hàng
năm, chúng tôi phản ảnh vềchiến lược hoạt động, xác định những hoạt động làm
được và cần cản thiện. Trong quá trình này chúng tôi đọc kỹ về bối cảnh bằng
cách mời những người bên ngoài có chuyên môn về công việc và hoạt động của
chúng tôi. Chúng tôi cùng với họ khám phá những hướng đi phù hợp cho tổ chức.
Bên cạnh đó hàng tháng chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo ‘phát triển thực
hành’mà ở đó chúng tôi tập trung vào những lĩnh vực hoạt động cụ thể.Chúng tôi
cũng tập trung vào bối cảnh và cùng nhau khám phá những thay đổi có ảnh
hưởng đến công việc và hoạt động của chúng tôi. Hơn thế, chúng tôi còn xác định
được các nguồn tài liệu đọc phù hợp và sử dụng những nội dung học được để xác
định những xu hướng mới và ảnh hưởng của chúng đến công việc của chúng tôi.
Chúng tôi có một Điều phối viên về học tập. Nhiệm vụ của cô ấy là quản lý quá
trình học tập liên tục của chúng tôi và đánh giá mức độ cải thiện. Cô ấy giúp
nhóm xây dựng bản tóm tắt về các vấn đề liên quan đến bối cảnh và những thay
đổi.

CÂU HỎI
gợi mở
• Tiến trình khám phá học
tập của tổ chức bạn bao
gồm những cá nhân nào?
• Tổ chức bạn đã lắng
nghe tiếng nói của tất cả
mọi người như thế nào?
• Tổ chức bạn có những
hoạt động/thông lệ nào có
thể tạo điều kiện cho quá
trình cúng nhau khám phá
học tập?

Ở rất nhiều tổ chức, quá trình đọc, lưu ý và khám phá thay đổi
của bối cảnh được thực hiện độc lập – đó thường là một phần
trong kế hoạch chiến lược hoặc đánh giá của tổ chức. Nhiều
Có nhiều tổ chức thườn
tổ chức thực hiện đánh giá môi trường hoặc bối cảnh. Tôi
nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, mặc dù quá trình đó có thể
tạo ra nhiều sự hứng khởi và động lực, nhưng thường là nó
sẽ chuyển thành một bài tập về thu thập thông tin.
Sản phẩm từ bài tập đó luôn là một ma trận thông tin. Liệu có
bao nhiêu tổ chức có thể thực sự rút ra bài học và sử dụng
thông tin này sau đó? Một khi sự hứng khởi và động lực phai
dần đi, các tổ chức mới nhận ra rằng ma trận đó không thể
nào giúp họ nhận biết được tính phức tạp của bối cảnh. Đánh
giá môi trường là một công cụ quan trọng, nhưng chỉ trong
trường hợp những kết luận và đề xuất của nó ảnh hưởng đến
quá trình ra quyết định của tổ chức.
Đôi khi đánh giá môi trường được thực hiện bởi tư vấn bên
ngoài, nhiệm vụ là thu thập thông tin và phân tích. Không có
quá trình khám phá học tập nào diễn ra. Bạn có thể tưởng
tượng được ai là người học hỏi nhiều nhất từ quá trình này?
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Càng ngày chúng ta càng nhìn thấy nhiều tổ chức áp
dụng phương pháp cùng nhau học tập thông qua hội thảo
và đối thoại nhiều bên. Điều này giúp tạo ra cách đọc, lưu
ý và khám phá sáng tạo, mở đường cho sự hình thành,
chia sẻ, khám phá và cùng tham gia của các quan điểm, ý
tưởng, kinh nghiệm và câu hỏi. Bên cạnh đó các tổ chức
có điều kiện để kết nối cộng đồng, đối tác, nhà tài trợ,
chính phủ và những cá nhân, tổ chức liên quan vào trong
các tiến trình khám phá học tập. Bằng cách huy động sự
tham gia của những người khác, cuộc đối thoại trở nên
cuốn hút và bức tranh tổng thể về bối cánh phức tạp dần
hiện rõ.

‘

Bằng cách huy động sự
tham gia của những người
khác, cuộc đối thoại trở nên
cuốn hút và bức tranh tổng
thể về bối cánh phức tạp
dần hiện rõ.
context is developed

’

Bối cảnh ảnh hưởng đến học tập
Bối cảnh mà các tổ chức hoạt động trong đó có thể làm
suy yếu hoặc cản trở việc học tập. Mọi thứ được quyết
định bởi văn hóa chủ đạo, bao hàm những giá trị, nguyên
tắc, niềm tin và lối suy nghĩ vốn dĩ định hình cho sự hình
thành, phát triển và vận động của sự vật, hiện tượng trong
một bối cảnh nhất định.
Một khi định hướng và văn hóa học tập được coi trọng,
khuyến khích và hỗ trợ thì hoạt động học tập được xem là
trọng tâm của tiến trình thay đổi và chuyển hóa của cá
nhân, tổ chức và xã hội. Học tập rất quan trọng trong việc
giúp thích ứng một cách linh hoạt trước những vấn đề xã
hội hoặc các thách thức khác. Giá trị làm thích ứng trong
một môi trường đầy biến động được ghi nhận. Cá nhân và
tổ chức tích cực học tập nuôi dưỡng cho sự thích ứng với
hoàn cảnh thay đổi.
Hơn thế nữa, một bối cảnh cản trở đến việc học tập sẽ đặt
ra nhiều câu hỏi khó trả lời. Việc học tập đòi hỏi một
không gian an toàn để mọi người phát biểu ý kiến, đặt câu
hỏi một cách thoải mái, và không ngại bị chắc lỗi.
Cá nhân và tổ chức được xem là những thành phần tích
cực trong những hoạt động thay đổi xã hội và họ được hỗ
trợ nhằm xây dựng các kỹ năng, phát triển khả năng để
tạo ra các tiến trình thay đổi xã hội một cách sáng tạo.
Việc học tập được ghi nhận và coi trọng bởi những gì nó
đóng góp đối với sự mở rộng không gian tưởng tượng
của con người – nó giúp con người khám phá những khả
năng tiềm ẩn.

"…một bối cảnh
cản trở đến việc
học tập sẽ đặt ra
nhiều
be ascâu
ked. hỏi khó
trả lời"

’
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Câu hỏi
gợi mở
• Trong bối cảnh của bạn thì
mọi người có được phép thừa
nhận rằng họ không giải
quyết được các vấn đề mà họ
đang đối mặt không?
• Cách hiểu biết nào được ghi
nhận, đề cao và khuyến khích
trong bối cảnh của bạn?

Trong những bối cảnh đề cao vai trò của chuyên giá, sự
cởi mở và trung thực về nhận thức, về mắc lỗi không
được khuyến khích. Trong những bối cảnh làm cản trở
việc học tập thường xuất hiện xu hướng là kiến thức
được xem như một món hàng nằm trong tay một số ít
người bán và không nhìn nhận rằng kiến thức được khởi
tạo bằng nhiều cách khác nhau. Thương thường, kiến
thức của cộng đồng và các nhóm đối tượng thiệt thòi
được tích lũy từ kinh nghiệm thực tế, lại bị lờ đi.
Học tập để thay đổi xã hội đòi hỏi cần xem xét đến các nhu
cầu học tập của nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm
nhóm đối tượng thiệt thòi. Nếu không thì kế hoạch hoạt
động tạo ra sự thay đổi sẽ bị ảnh hưởng. Thách thức lớn
nhất chính là tạo ra bối cảnh mang tính hòa nhập và tập
hợp được nhiều nhu cầu, mối quan tâm và mong đợi khác
nhau.
Trong bối cảnh thuận lợi cho việc học tập, mọi người được
khuyến khích tìm ra giải pháp cho vấn đề về bất bình đẳng
và phân biệt, kỳ thị.
Các giải pháp đó:
• tạo ra sự thay đổi trong các vấn đề xã hội
• được hình thành và thực hiện thông qua quá trình học
tập có chủ đích
• không bị áp đặt bởi môi trường bên ngoài
•

tìm kiếm sự thay đổi về thái độ, hành vi, chinh sách,
luật và các thể chế mà những hành động và chính sách
đó có ảnh hưởng đến điều kiện sống của cá nhân và
cộng đồng.

Điều cuối cùng cần lưu ý đó là trong một số trường hợp,
việc học tập các hành vi mới là chưa đủ. Đôi khi cũng cần
có sự thay đổi về niềm tin, giá trị và thái độ mới!

Kết luận
Các tổ chức có thể đồng thời thích ứng và ảnh hưởng đến
bối cảnh. Họ cần học cách duy trì tính phù hợp và hiệu
quả trong bối cảnh mà họ đang hoạt động. Nhưng họ cũng
cần hành động để thay đổi bối cảnh theo hướng hỗ trợ
việc học tập nhằm tạo ra thay đổi xã hội. Học tập của tổ
chức không phải là một quá trình tự thân. Về cơ bản nó
được nối kết với bối cảnh bên ngoài mà tổ chức đang hoạt
động.

158
159

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

CHƯƠNG 12

Gặt hái kinh nghiệm:
Học cách học từ người khác

Học hỏi từ kinh nghiệm của chúng ta –
Học tập từ thực tế
Kinh nghiệm thực tiễn là một nguồn phong phú mà nhờ đó chúng
ta có thể học và làm. Trong công việc liên quan đến thay đổi xã
hội, học tập từ kinh nghiệm của người khác được gọi là Học tập
từ kinh nghiệm. Đó là một quá trình biến đổi tự nhiên, là việc mà
chúng ta thực hiện hằng ngày nhưng điều đó có nghĩa ở chỗ
giúp cải thiện cách học của chúng ta. Ở chương đầu chúng ta đã
nói rằng “Học tập dựa trên cốt lõi của thay đổi xã hội”. Bây giờ
chúng ta có thể mở rộng “Học tập từ kinh nghiệm dựa trên cốt lõi
thay đổi của xã hội”.
Để học tập tốt từ kinh nghiệm chúng ta cần phát triển các kỹ năng
có thể giúp chúng ta thực hiện điều đó. Chúng ta không chỉ tự vấn
“Mình học được điều gì từ kinh nghiệm này?” mà cần có cách tiếp
cận toàn diện để giúp chúng ta nhận thức rõ hơn, chính vì vậy việc
học trở nên hữu ích hơn và sâu hơn.

“Kinh nghiệm thực tiễn là một nguồn phong
phú mà nhờ đó chúng ta có thể học và làm.”ory
of

Câu chuyện về Học từ Thực tế tại hội Người mù ở Ghana
Trong Chương trình Học từ kinh nghiệm VSO cấp vùng, năm nhóm
học tập được thiết lập cho Hội người mù Ghana. Một nhóm ở cấp
độ quản lý, hai nhóm ở cấp độ nhân viên của văn phòng chính và
hai nhóm ở cấp huyện. Một khóa tập huấn giới thiệu ban đầu được
thực hiện bởi các tình nguyện viên bên cạnh các hội thảo khởi
động, tập huấn lập kế hoạch, giám sát và đánh giá (PME) và các
cuộc họp khác.
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Điều gì xảy ra từ sau đó?
Lúc bấy giờ, ngày nào các cán bộ Hội cũng đưa các vấn đề ra thảo luận và suy ngẫm. Họ có thể cùng nhau đề xuất giải
pháp và ra quyết định. Đây là một sự thay đổi lớn. Trước đó có người tự giải quyết một mình, dẫn đến sự không hài lòng, phản
đối và thờ ơ của cả nhóm. Giờ đây mọi người bắt đầu nói về kinh nghiệm chung trong công việc và họ có thể ra các quyết định
của riêng mình. Sẽ chẳng có người quản lý nào, hoặc ai đó tương tự, để mọi người tìm đến để lắng nghe giải pháp. Thông qua
phản ảnh, lắng nghe và đặt câu hỏi, nhóm nhân viên tự mình tìm ra các giải pháp. Điều này giúp tổ chức ở các cấp trở nên cởi
mở, trách nhiệm và minh bạch.
Nội dung chương trình khóa tập huấn hỗ trợ công việc phản ảnh, nhưng những nguyên tắc được học lại được áp dụng
nhiều hơn. Các kỹ năng học tập từ kinh nghiệm như lắng nghe và đặt câu hỏi được cải thiện và áp dụng vào công việc hàng
ngày. Và bnếu một ai đó nêu lên một vấn đề, mọi người xung quanh sẽ ngồi lại với nhau, suy ngẫm, đưa ra ý kiến và giải pháp.
Lần đầu tiên nhân viên và nhóm quản lý tổ chức được đợt đánh giá hàng năm thành công trên cơ sở cùng tham gia. Thay vì
xu hướng chất vấn như thường lệ - ‘Vấn đề này đã được lập kế hoạch. Tại sao điều đó không xảy ra? – thì đây là cuộc họp
không cần đến cơ chế ‘chất vấn – biện minh’. Chỉ đơn thuần là cuộc họp phản ảnh.
Các thành viên lãnh đạo đã nhìn thấy rõ và hiểu tốt hơn mối quan hệ của họ với các nhân viên trong tổ chức. Việchọc hỏi
này bắt đầu bằng sự phản ảnh tại sao một số mục tiêu không đạt được. Các nhân viên giải thích vấn đề họ gặp phải khi các
thành viên lãnh đạo xuất hiện và ‘chỉ đạo’ các công việc cần làm. Nhân viên cảm thấy bị ép buộc; họ ngừng thực hiện công việc
hiện tại và chỉ chú ý đến ý kiến lãnh đạo. Kết quả: công việc hiện tại không hoàn thành đúng kế hoạch.
Ban đầu có một số người chống đối phương pháp Học tập từ kinh nghiệm, vì e ngại phải rời bỏ môi trường an toàn vốn có
của mình. Việc đặt vấn đề cũng là một thách thức. Rất khó nói trước rằng liệu việc này có ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân vào
lúc nào đó hay không. Có nhiều thứ giúp xóa bỏ thái độ chống đối: Tập huấn ban đầu, họp nhóm được điều hành tốt, người
hướng dẫn kiên trì và dành nhiều thời gian cho các bài tập. Kinh nghiệm cho thấy mọi người hoàn toàn yên tâm phát biểu, và có
rất nhiều lợi ích từ phương pháp này. Và bây giờ phương pháp tỏ ra hiệu quả. Mọi người trở gần gũi hơn và lắng nghe tích cực
hơn. Họ biết cách lắng nghe và đặt các câu hỏi tốt, dù rằng rất khó, nhưng nhưng thế đã là thành công.
Nhân viên của tổ chức có thể giúp đỡ người hưởng lợi theo cách khác: ‘Thay vì lập kế hoạch cho họ, chúng ta lắng nghe
nhu cầu và hỗ trợ hoặc cố gắng gặp gỡ khi họ cần đến mình’. Điều đó làm công việc trôi chảy hơn, giúp chúng ta nhận thấy
rằng người dân có thể tìm ra giải pháp riêng của mình. Tại các khóa tập huấn về Học từ kinh nghiệm, bạn lắng nghe mọi người
đưa ra ý kiến. Họ có những đề xuất rất hay, họ lắng nghe nhau và cùng nhau đưa ra ý kiến. Đó chính là
cốt lõi của tinh thần làm việc nhóm.
Nhóm tiến hành công tác điều tra tại các
huyện, cùng ngồi với nhau để nghiên cứu
thông tin thu thập được. Họ thấy rằng các
huyện có nhu cầu khác nhau. Một thành viên
của nhóm phát biểu, ‘Trước đây chúng ta hỗ
trợ dịch vụ dựa trên khả năng cung ứng (mọi
người cần được trao quyền), nhưng bây giờ
chúng ta thấy rằng nhu cầu các huyện khác
nhau và chúng ta đã thảo luận điều gì họ thật
sự cần. Vì vậy chúng ta lập kế hoạch cung
cấp đa dạng tùy thuộc vào nhu cầu. Và các
huyện sẽ hài lònghơn với những gì mà chúng
ta cung cấp. Điều đó chứng tỏ rằng mối quan
hệ được cải thiện.
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Bốn hình thức Học tập từ kinh nghiệm
HỌC
HỎI

HÀNH
HÀNH

ĐỘNG
ĐỘNG

LẬP KẾ
HOẠCH

LẬP KẾ
HOẠCH

HÀNH
ĐỘNG
HÀNH
ĐỘNG

A

Vừa
học
vừa làm

Thử &

B

học từ

C

sai lầm

Chúng ta học từ kình nghiệm bằng nhiều cách khác nhau. Phổ biến
nhất là chúng ta vừa học vừa làm, thường là không ý thức nhưng
rất hiệu quả đối với những công việc đơn giản. Chúng ta cũng học
bằng cách làm thử và học từ sai lầm khi chúng ta cố gắng làm một
điều gì đó, nếu chưa được chúng ta sẽ cố thử lại cho đến khi tìm ra
giải pháp hoàn hảo. Cách học này rất hiệu quả nếu chúng ta có thể
nỗ lực khi gặp một số thất bại. Chúng ta cũng có thể học đơn giản
bằng cách suy nghĩ về những gì chúng ta học được trước khi hành
động tiếp theo. Nhưng khi mọi thứ trở nên phức tạp và chúng ta
không đủ sức để tạo ra nhiều lỗi, chúng ta có thể phản ánh để học
sâu hơn. Đây là hình thức học hỏi từ kinh nghiệm mà chúng tôi đề
cập trong chương này.

Học hỏi từ kinh nghiệm

Học
đơn giản

LẬP KẾ
HOẠCH

HÀNH
ĐỘNG

HỌC
HỎI

PHẢN
ẢNH

D
D

Học
đầy đủ

Khi phản ánh chúng ta suy nghĩ kỹ hơn về một vấn đề đã xảy
ra, và chúng ta phát hiện rằng kinh nghiệm rất có ý nghĩa cho cá
nhân chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phát triển kỹ năng tương
ứng. Chúng ta có thể xem xét kinh nghiệm ở một góc độ khác
bằng cách chuyển nghĩa. Khám phá về kinh nghiệm theo cách này
được nhà giáo dục Paulo Friere gọi là ‘phản ánh có nhận thức’.
Học tập từ kinh nghiệm là một phương pháp bao hàm nghĩa này.
Kinh nghiệm được phản ánh sẽ được khái niệm hóa và trở thành
hướng dẫn cho kinh nghiệm mới.
Có nhiều cách học tập từ kinh nghiệm, nhưng chủ đề xuyên
suốt chính là khám phá về mọi việc (thông qua sự phản ánh) và
phân loại mọi việc cho chính chúng ta. Trong hướng dẫn này
chúng tôi thống nhất sử dụng khái niệm Học tập từ kinh nghiệm
theo đúng tinh thần của mô hình mà Paulo Friere đưa ra.
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Sử dụng chu trình học hỏi từ kinh nghiệm– Những điều lưu ý

Kinh nghiệm đã dạy cho chúng ta lưu ý vào những vấn
đề sau đây:
• Chúng ta nhận thấy rằng rất khó để thực hiện toàn bộ
chu trình. Thông thường chúng ta đi thẳng từ hành động
cụ thể đến học tập, và thường khái quát hóa và xét đoán
hơn là vẽ ra một bức tranh tổng thể về những sự việc đã
xảy ra.

• Trước khi phản ánh, cần có một bức tranh chi tiết về sự
việc xảy ra thực tế. Trong một nhóm thì điều quan trọng đó
là mọi người thống nhất với nhau về sự việc diễn ra, hoặc
chí ít cũng thống nhất rằng mọi người trải nghiệm theo
những cách khác nhau.

• Một lỗi khác là việc dung hợp bước phản ảnh và học tập
– Chúng cần được tách rời.
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Một số đề xuất về các bước trong việc áp
dụng chu trình Học tập từ kinh nghiệm:

Bước 1. Hành động

Bước 2. Phản ánh (Nhìn nhận lại)

Bước đầu tiên trước khi phản ánh là hồi tưởng và mô tả điều gì
thực sự xảy ra chi tiết tới mức có thể. Một vài người gọi đây là quá
trình “thu thập dữ liệu” (Tránh đặt câu hỏi ‘Tại sao’ và khả năng
học tập tại bước này). Thông tin bao gồm hoàn cảnh dẫn đến
sự kiện đó, nơi xảy ra, người liên quan, điều gì đã được nói và
làm, kết quả, quyết định được đưa ra (hoặc không đưa ra), kết
luận đạt được, thỏa thuận, không thỏa thuận và v.v…Mọi
người cảm thấy điều gì? Họ nhìn nhận sự việc xảy ra như thế
nào? Như vậy bạn đang khai thác kinh nghiệm để tìm ra “cái
gì?”.
Một phương pháp tiếp cận hữu hiệu để thu thập dữ liệu là viết ra
2 cột. Cột bên trái viết câu chuyện về điều xảy ra bạn có thể thấy,
các sự kiện. Đây là “câu chuyện bên ngoài”. Ở cột bên phải viết
về những điều gì đang xảy ra ở bạn và người khác: Suy nghĩ,
cảm giác của bạn và sự xung đột, và điều gì xảy ra mà bạn đã
quan sát có tác động đến mối quan hệ giữa mọi người. Đây là
“câu chuyện bên trong”. Bằng cách này bức tranh hoàn
chỉnh hơn sẽ lộ rõ để phản ánh.

Bước 3. Học tập
Mô tả điều gì bạn đã học
được từ sự kiện đó. Điều gì
bạn biết đã được xác nhận?
Những câu hỏi mới nào nảy
sinh? Bạn có thể làm gì khác
để có kết quả khác? Tại sao
bạn muốn kết quả khác?
Bạn có thể hành động khác
như thế nào để đạt được ý
định của bạn trong tình
huống tương tự sau này?
Bắt đầu nối kết giữa điều bạn đang khám phá và điều bạn biết
hoặc tin ở thời điểm hiện tại. Những học thuyết, ý tưởng hoặc
nhận thức của bạn trước đây bạn mà có được áp dụng như thế
nào?
Việc học tập mới khiến bạn không thoải mái? Nó có xung đột với
với điều bạn đã biết hoặc tin tưởng? Bạn cần gạt bỏ, rũ bỏ điều gì
để tiếp nhận học hỏi những cái mới?
Những điều bạn đã học có mối quan hệ với các sự kiện khác
trong cuộc đời bạn như thế nào? Có những hình thái, chủ đề
và nét tương đồng mà bạn lưu ý? Bạn đánh giá như thế nào
về việc gì bạn đã làm, và kết quả ra sao? Điều gì bạn đã học
từ hành động và cách hành xử của người khác?
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Bây giờ tất cả các bạn tự hỏi chính mình và người khác
về các giả định, niềm tin, giá trị và thái độ của những
người khác nhau có thể giải thích tại sao họ cư xử như
cách họ làm. Ví dụ, tôi có thể cho rằng không một ai có
hứng thú với ý kiến của tôi. Cho dù họ thích hay không,
điều này giải thích tại sao tôi không lên tiếng. Dĩ nhiên
một vài người có mặt ở đó chỉ vì tiền hay cơ hội việc làm.
Đó là những gì họ coi là giá trị và điều đó thể hiện thái độ
của họ, và giải thích tại sao họ bỏ đi khi họ không tìm ra
cơ hội.
Đặt câu hỏi “ Điều gì hỗ trợ chi trình? Điều gì lưu giữ nó
lại?’. Hãy khám phá những câu hỏi đơn giản như thế.
Quay trở lại sự việc, ý định của họ là gì? Tại sao họ
hành động như vậy và điều gì họ muốn đạt được? Đánh
giá tính hiệu quả của hành động và cách cư xử của họ.

‘

Các thái độ, giá trị,
niềm tin và giả định
khác nhau là gì?

Bước 4. Lập kế hoạch

’

Bạn áp dụng những bài học
này như thế nào, và điều gì
sẽ xảy ra khi bạn áp dụng
nó? Nó sẽ phù hợp với kế
hoạch hiện có của bạn như
thế nào? Điều gì bạn sẽ làm
để dừng lại việc áp dụng,
hoặc áp dụng ít hơn? Điều
gì bạn sẽ phải bắt đầu áp
dụng, hoặc áp dụng nhiều
hơn? Có những rào cản trở
nào đối với việc áp dụng
các bài học? Đây sẽ là nơi
mà bạn cần khám phá để
rũ bỏ học tập.
Cuối cùng, các bước tiếp theo để áp dụng việc học
mới của bạn là gì?
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Áp dụng chu trình học tập từ kinh nghiệm
Việc áp dụng chu trình Học tập từ kinh nghiệm bao gồm cả thái độ và cách làm
việc. Đó là những gì nằm sau văn hóa học tập, là cách tiếp cận thực tiễn đối với
việc học tập và nó yêu cầu bạn phản ánh và học hỏi liên tục.
Quan điểm này đòi hỏi chúng ta và tổ chức của chúng ta lựa chọn, tiến hành các
bước:
• Đầu tiên, sự lựa chọn trạng thái của học viên và ý chí để trở thành học viên.
• Thứ hai, học tập từ kinh nghiệm phải là một phần của các buổi họp định kỳ.
• Thứ ba, dành thời gian cho việc học tập, kể cả cá nhân và tổ chức, để áp dụng
phương pháp học tập từ kinh nghiệm nhằm cải thiện công việc của chúng ta.
Người hướng dẫn học tập có thể hỗ trợ quá trình này, tuy nhiên họ cần nắm rõ về
cách học dành cho người lớn và các cách hỗ trợ dành cho họ.

Hướng dẫn học viên lớn tuổi

…một ngày tôi chợt
nhận ra rằng chẳng
hiểu tại sao tôi lại
làm điều đó…

Nhiều người chúng ta trở thành người hướng dẫn học tập mà không qua
bất cứ sự đào tạo bài bản hoặc có chứng chỉ nào. Đó là “một phần của công
việc của chúng tôi”. Nếu đấy là bạn, thì phần tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu về
những điều cần lưu ý đối với học viên lớn tuổi, tại sao một số người học
hoàn toàn khác người khác, điều gì hỗ trợ hoặc cản trở việc học, chúng ta
có thể làm gì để giúp họ học tốt hơn .v.v…
Một số người hướng dẫn học tập làm việc với nhóm tại nhà, số khác tổ
chức tập huấn bên ngoài. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn
cho người hướng dẫn học tập cả hai hình thức.

Hành trình trở thành người hướng dẫn
Tôi đã dành mười năm trong đời ở nhiều tổ chức Phi chính phủ để tập huấn. Tôi đã tập huấn về Học tập từ kinh nghiệm, kỹ
năng lãnh đạo, thiết kế tổ chức các sự kiện về giáo dục, phát triển cá nhân và mối quan hệ con người. Tôi rất tự tin với tư cách
là một người hướng dẫn học tập vàđã được xem như là một xuc tiến viên và có thể lập kế hoạch và trình bày hội thảo một
cách thành công. Nếu được hỏi, tôi mô tả tôi như một giảng viên thực thụ và tôi yêu công việc đó.
Rồi một ngày tôi nhận thấy rằng tôi đã thực sự không hiểu tôi đã làm gì khi tập huấn cho mọi người. Vì vậy, tôi quyết định
nghiên cứu giáo dục cho người lớn tuổi và dần dần nhận ra rằng những gì tôi đã làm thực sự dựa trên một số nguyên tắc quan
trọng về cách học của người lớn tuổi. Khi tôi nắm được các khái niệm này tôi đã nhân thấy cách nhìn về đào tạo của tôi hạn
chế như thế nào, tôi đã không thật sự giỏi về những gì tôi đã làm. Tôi đã thiếu hiểu biết và năng lực để thúc đẩy việc học cho bản
thân và người khác. Và rồi tính cách của tôi thay đổi từ một người tự cao (Tôi biết điều đó) thành một người khiêm tốn trong cách
đánh giá bản thân như một người bạn đồng hành học tập trong một hành trình không hề đơn giản và như gói gọn như trong chương
trình học.
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Một vài điều về người lớn và việc học

Đầu tiên, người lớn học không ngừng học hỏi. Mọi sự học tập không chỉ đến từ một giáo viên
hay một cuốn sách - đó là một công việc suốt đời. Đôi khi học tập thông qua những khóa học
chính quy, nhưng hầu hết xảy ra hoặc là phi chính quy như thông qua các cuộc hội thảo hoặc
bằng kinh nghiệm cuộc sống, thông qua sự tương tác với người khác và với thế giới chung
quanh chúng ta. Đôi khi trực giác (do bản năng, không được dạy dỗ) làm chúng ta ngạc nhiên
với những hiểu biết và ý tưởng mới. Bởi vì chúng ta không ngừng học, nó sẽ tạo ra ý thức để
học tập hiệu quả hơn và thông suốt hơn, vì vậy “học cách để học” là rất quan trọng cho mọi
người lớn tuổi.

Thứ hai, học tập là một quá trình mang tính cá nhân. Chúng ta chỉ học khi chúng ta thực
sự cần học và sẵn sàng học. Một số việc học liên quan đến việc phát triển nhân cách, vì
vậy chúng ta nhận thấy rằng chúng ta cần học những thứ riêng biệt vào thời gian riêng
biệt.

Thứ ba, học tập không chỉ là tiếp thu thêm kiến thức hoặc kỹ năng mới liên quan đến sự thay
đổi. Khi học một vài điều chúng ta phát hiện quan niệm của chúng ta xem xét thế giới, cách cư
xử, hoặc kiến thức và kỹ năng của chúng ta có thể cần được thay đổi. Nếu bài học mới mâu
thuẫn với bài học cũ, chúng ta có thể bỏ đi những ý tưởng và niềm tin trước đây. Vì việc học tạo
ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải sở hữu riêng và làm nó phù hợp với
kiến thức và kỹ năng có đã có của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng học tập chiếm thời gian.

Và cuối cùng, khi học chúng ta sẽ mang theo kinh nghiệm sống, kiến thức kỹ năng, các
giá trị và cách tồn tại trong thế giới. Tất cả các điều này là những tài nguyên giá trị cho việc
học tập và là nền tảng cho chúng ta sẽ xây dựng việc học tập mới.
Nếu chúng ta hiểu được các nguyên tắc học tập của những người lớn, chúng ta có thể
thiết kế bài học có ảnh hưởng như chúng ta mong muốn. Chúng ta cũng cần tôn trọng
những gì mỗi người mang đến và sử dụng chúng như điểm khởi đầu của bài học mới.
Trong tổ chức của chúng ta, những nguyên tắc giống nhau này áp dụng cho việc học
của nhóm lẫn cá nhân.
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Cách học
Chúng ta học theo nhiều cách khác nhau
Mô tả về kinh nghiệm học
Chúng tôi yêu cầu các học viên của lớp học nâng cao làm bài kiểm tra Kolb để tìm ra cách học riêng của họ. Với vai trò là ngươi
hướng dẫn, đó dường như là một ý kiến hay để để chính tôi thực hiện bài kiểm tra để làm mới kinh nghiệm, giống như cách các
nhân viên y tế khuyến khích mọi người làm kiểm tra HIV thì chính họ sẽ có được kinh nghiệm. Mạng Internet là một nguồn phong
phú về học tập kiểm tra Kolb: Bài kiểm tra dài, bài kiểm tra ngắn. Tò mò để tìm ra sự khác nhau và khả năng khác biệt của kết
quả kiểm tra, tôi hoàn chỉnh tám bài trong số đó. Vào giữa lúc đo tôi thử nghiệm với các ví dụ khác nhau về kinh nghiệm học tập
của mình. Mỗi lẫn làm bài kiểm tra tôi có nhiều tâm trạng, xúc cảm lẫn lộn khác nhau. Thật ngạc nhiên khi phát hiện rằng dù tôi
có cố gắng đến thế nào đi nữa thì kết quả bài kiểm tra Kolb vẫn giống nhau y đúc. Đến lúc này tôi buộc phải nhìn nhận về cách
tôi mong muốn học tập đó là như một nhà hoạt động xã hội, bằng cảm xúc và vừa học vừa làm.

Tất cả chúng ta đều duy nhất, vì vậy không có gì ngạc nhiên rằng
có nhiều cách học khác nhau hoặc cách học phù hợp với mỗi người.
Một vài người thích học tập thông qua ‘làm’: xây nhà trên cát. Người
khác thích ‘phản hồi’ về những gì đã xảy ra: Khi cô X nói …toàn bộ
nhóm…
Những người khác ra tạo ‘lý thuyết’ sự vật vận động như thế nào:
Tôi lưu ý rằng bất cứ khi nào có vấn đề đó là bởi vì …Cho đến nay
những người khác có thể thích hơn lập kế hoạch tức thì xem họ ‘áp
dụng’ như thế nào những gì họ đã tìm ra.: Chúng ta có thể sử dụng ý
kiến đó như thế này…
Có nhiều cách học đặc trưng đã được mô tả. Một mô hình nổi tiếng
là mô hình Kolb (xem ‘Kinh nghiệm học tập’). Peter Honey và Alan
Mumford đã xây dựng mô hình Kolb để tạo ra biểu đồ sử dụng bộ
khái niệm đơn giản hơn. Họ chú thích những nét đặc trưng sau:
• Có kinh nghiệm cụ thể: Nhà hoạt động xã hội

Có nhiều lối học
khác nhau

• Phản ánh kinh nghiệm: Người phản ánh
• Đúc kết từ kinh nghiệm: Nhà lý luận
• Lập kế hoạch và thử nghiệm: Người lập kế hoạch

Nhà hoạt động xã hội

Người phản ánh

Là nhà hoạt động xã hội, bạn
ve
tích cực tham gia vào những
trải nghiệm mới. Bạn tận
he
hưởng phút giây hiện tại, bạn
cởi mở và hứng thú với
những điều mới. Triết lý
của bạn là: ‘Tôi’ sẽ thử
bất cứ điều gì một lần’.
Bạn ném lời cảnh báo theo gió,
đeo đuổi những cơn
khủng hoảng tức thời và xử lý vấn đề bằng
phương pháp động não. Bạn hăng say với
những thách thức từ các kinh nghiệm mới
nhưng chán chường với việc thực hiện. Bạn
học bằng cảm xúc và hành động.

Là một người phảnh ánh, bạn thích đứng ở đằng
sau, xem xét các king nghiệm và nghĩ về chúng từ
nhiều khía cạnh khác nhau. Bạn hạnh phúc khi
thu thập thực tế, cả trực tiếp cũng như từ người
khác và nghiền ngẫm trước khi đưa ra bất cứ kết
luận nào. Thu thập và suy ngẫm, phân tích thông
tin được kiểm tra cho nên bạn có ý định hoãn lại
việc ra kết luận tới mức có thể. Triết lý của bạn là:
‘Nghĩ trước khi hành động’. Trong các cuộc họp
bạn thích hơn nghe và nắm nội dung của
cuộc thảo luận trước khi đưa ra quan điểm
riêng. Bạn ít có khoảng cách, khoan dung,
thái độ điềm tĩnh. Khi bạn hành động, bạn cố xem xét
bức tranh lớn hơn bao hàm cả quá khứ lẫn hiện tại. Bạn học
bằng cảm xúc và quan sát.
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Nhà lý luận
Là một nhà lý luận, bạn thích nghi và làm you
gì bạn thấy trở nên phức tạp nhưng quan điểm
và lý thuyết lại rất lô gic. Bạn suy nghĩ về vấn
đề thông suốt theo từng bước. Bạn có
khuynh hướng là một người làm việc không ngơi nghỉ cho đến khi mọi
thứ đã ngăn nắp và khớp với sự sắp xếp logic va rõ ràng. Bạn thích
phân tích và kết hợp các ý tưởng vào trong lý thuyết mới. Triết ý của
bạn là: ‘nếu nó logic, rất tốt’. Những câu hỏi bạn thường xuyên
đặt ra là: Nó có nghĩa gì không? Nó có ăn khớp với điều gì? Cần
có những giả định nào ở đây? Bạn có xu hướng trở thành người
thích sự rõ ràng và phân tích hơn là người sống bằng cảm xúc
và tham vọng. Bạn thích sự chắc chắn và cảm thấy không thoải mái
với những xét đoán cá nhân, suy nghĩ một chiều và những việc
linh tinh. Bạn học bằng suy nghĩ và quan sát.

Người lập kế hoạch
Là người lập kế hoạch, bạn là người
rying
có tư duy sắc bén trong việc kiểm tra
ues
các ý tưởng, học thuyết và kỹ thuật
để xem xét khi thực hiện. Bạn tìm
kiếm các ý tưởng mới và giành
cơ hội đầu tiên để kiểm tra chúng. Bạn thuộc tuýp người
mà khi trở về từ các cuộc hội thảo lại có đầy ắp các ý
tưởng mới để thử nghiệm. Bạn thích đào sâu nghiên cứu
và đạt được thành quả. Bạn không thích sự hời hợt bên
ngoài và thiếu kiên nhẫn với việc suy nghĩ, phản hồi và
thảo luận với kết thúc mở. Bạn là người hoàn toàn thực tế
và xem các vấn đề và cơ hội như một sự thách thức. Triết
lý của bạn là: ‘Nếu thực hiện, rất tốt’’. Bạn học tập bằng
cách suy nghĩ và hành động.

“Trong bất kỳ nhóm nào cũng có người tham gia với nhiều xu
hướng học tập theo sở thích khác nhau"

Khám phá về các hình thức học tập
Bạn đã đọc phần miêu tả về bốn hình thức học tập, có một, hoăc
có thể hai phương pháp cuốn hút bạn chăng? Những điều này hầu
hết giống như cách học bạn yêu thích hơn cả. Tại sao không thử
thách chính để sử dụng một số phương pháp học mà bạn không thích và tìm
hiểu xem điều đó sẽ giúp sự phát triển của bạn như một học viên như thế
nào? Ví dụ, nếu như bạn là một người phản hồi nghĩ về điều gì đã khiến bạn
thôi không trở thành một nhà hoạt động xã hội hay là nhà lập kế hoạch. Điều
mấu chốt là nhận ra rằng trong bất kỳ nhóm nào đều có người tham gia có các
xu hướng học tập theo sở thích khác nhau. Chúng ta cần thiết kế quy trình
học tập để bao hàm cả bốn phương pháp học. Nếu chỉ sử dụng một phương
pháp (thí dụ sử dụng bài thuyết trình), vài người tham gia (các nhà lý luận) sẽ
thích chúng nhưng những người thích làm việc hơn (các nhà hoạt động xã
hội) hoặc những người thích áp dụng hơn (các nhà lập kế hoạch) sẽ thấy rằng
nó khó cuốn hút. Chúng ta có thể phát huy phương pháp học của mỗi người
theo lĩnh vực bằng cách thực hiện cả bốn phương pháp và xây dựng năng lực
cá nhân và nhóm để học.
Dường như rằng có nhiều học viên cảm thấy không có hứng thú trừ phi
phươn gphaps học đó là phương pháp mà họ yêu thích. Điều này không
đúng. Sử dụng phương pháp học tập yêu thích tạo cơ hội cuốn hút chúng ta
nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng ta nên vứt bỏ thái độ ‘Tôi thấy chán’ nếu chúng
ta muốn trải nghiệm phương pháp học tập không-được-yêu-thích khác.
Một thách thức đối với người hướng dẫn là phương pháp học được yêu
thích có thể ảnh hưởng đến thiết kế chương trình. Nhận biết được phương
pháp yêu thích của mình hoặc biết được các phương pháp giúp ích cho chúng
ta sẽ cân bằng cơ hội học tập mà chúng ta mang lại cho người khác.
Mỗi phương pháp học có một vị trí nhất định. Nhà hoạt động xã hôi thích
đóng vai, các nhà phản ánh thích sự phán ánh. Nhà lý luận thích tạo ra lý
thuyết về lãnh đạo và nhà lập kế hoạch sẽ làm việc vất vả để áp dụng những
sự việc sẽ diễn ra trong tương lai.
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Ví dụ về sử dụng phương
pháp học khác nhau.
Kỹ năng lãnh đạo
Bước 1. Kinh nghiệm hoạt động:
Chúng ta thực hành bài tập đóng vai. Ví dụ, trong
nhóm làm việc từng người sẽ đóng vai với những vai
trò lãnh đạo khác nhau, chẳng hạn như truyền cảm
hứng, tập trung và tạo ra thách thức. (Xem Barefoot
Guide 1, trang 43–45)
Bước 2. Phản ánh kinh nghiệm:
Chúng ta phản ánh điều gì đã xảy ra và khi nào thì
các vai trò này được sử dụng.
Bước 3. Kết nối và xây dựng dựa trên lý thuyết:
Chúng ta yêu cầu học viên đóng góp ý kiến, bình
luận, và những hiểu biết khác về điều gì đã xảy ra và
cách thức để hiểu về kỹ năng lãnh đạo tốt hơn như
thế nào.
Bước 4. Thử nghiệm và áp dụng:
Cuối cùng chúng ta tìm hiểu tại sao những ý tưởng
này (‘những lý thuyết’) có thể được áp dụng.
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Học tập là một tiến trình
Học tập không phải là việc diễn ra tức thì – cần thời gian cho việc học.
Không đơn thuần là chúng ta nghe ai đó nói điều gì là đồng nghĩa rằng
chúng ta đang học. Đó vẫn chỉ là ý tưởng cho đến khi chúng ta chuyển hóa
nó thành một phần trong đời sống của chúng ta. Vậy chúng ta thực hiện
điều đó như thế nào?

Câu hỏi
gợi mở
• Quá trình học xảy ra như thế nào
trong câu chuyện này?
• Bạn có ý kiến gì về những phân
tích về quá trình học?

‘

Việc học…
luôn cần thời gian
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Bạn học lái xe như thế nào?
Việc học cũng gần giống như việc bạn học lái xe vậy.
Đầu tiên, bạn học về một vài thứ như số, khớp ly hợp, thắng, và
chân ga. Bạn học cách thay đổi số cần từ từ giảm nhẹ cần ly hợp
đồng thời tăng áp lực lên chân ga. Ở lần đầu tiên bạn thực hiện quá
nhanh. Chiếc xe chồm về phía trước như tên bắn và tắt máy. Cuối
cùng, bạn có thể thực hiện đúng và sang số một nhẹ nhàng.
Thế rồi đến kỳ sát hạch bạn sợ bạn sẽ trượt. Nhưng không, bạn
có thể điều khiển thay đổi số đúng cách, bạn tự nhủ ‘Chậm lại với
khớp ly hợp và đạp chân ga từ từ.’

’

Sau vài tháng lái xe bạn không bao giờ tự nhủ mình nữa. ‘Chậm
lại…nhấn ga từ từ’. Bạn dường như chỉ thao tác. Thực tế, khi bạn
lái xe hàng ngày tôi ngờ bạn thậm chí còn chú ý cả việc sang số.
Thao tác này đã quá thấm nhuần trong các kỹ năng đến nỗi bạn
thực hiện nó mà không cần suy nghĩ.
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Mô hình học tập bốn bước giải thích việc học là một quá trình,
và có thể được dùng để lập kế hoạch cho việc học
DUNG HỢP

ỨNG DỤNG

HỌC TẬP

Tôi sử dụng
những gì tôi biết

NHẬN THỨC

Tôi biết
Tôi biết
điều tôi
không biết

Tôi không biết
Điều tôi không biết
Bước 1. Chúng ta nhận thức rằng có một số điều chúng ta
không biết, rằng chúng ta muốn biết, ví dụ, học cách sử dụng
máy vi tính hay biết nhiều hơn nữa về lịch sử của công đồng
chúng ta. Nhận thức có được thông qua sự tự phản hồi hoặc
sự giúp đỡ của người khác giúp đưa ta đến Bước 2.
Bước 3. Bước này bắt đầu với ý thức về sự hiểu biết, và
chúng ta bắt đầu áp dụng kỹ năng và kiến thức mới này. Chúng
ta thay đổi cách cư xử, thái độ hoặc các mối quan hệ. Điều này
đôi khi là bước khó nhất, khi áp dụng các những gì chúng ta đã
học không luôn luôn dễ dàng trong thế giới thật. Ví dụ, chúng ta
có thể quyết định thay đổi công việc bằng cách không nói
chuyện điện thoại hoặc chen ngang vào mỗi buổi sáng. Khi áp
dụng việc học tập, chúng ta có thể cảm thấy không tự nhiên và
chúng ta tiếp tục nghĩ về điều gì chúng ta đang làm. Ví dụ,
người học lái phải luôn nhớ các bước để sang số.
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Bước 2. Chúng ta bắt đầu việc học và có được kiến thưc và kỹ
năng chúng ta cần. Điều này có thể thông qua một việc phân
loại các cơ hội học tập, ví dụ tham gia một khóa tập huấn về
máy tính, sử dụng internet hoặc tham vấn mọi người về lịch sử
của cộng đồng. Khi chúng ta chuyển sang Bước 3 chúng ta
thường cảm thấy chúng ta đã thực hiện được ‘việc học’.
’Chúng ta biết’.
Bước 4. Sau khi áp dụng lặp đi lặp lại, việc học tập trở thành
một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sử
dụng những gì chúng ta biết một cách thoải mái và tự nhiên –
nó là một phần của cách ứng xử và cách sống của chúng ta.

‘

Khi áp dụng việc học tập của chúng
ta, nó cũng có thể cảm thấy không
tự nhiên và chúng ta tiếp tục nghĩ
về điều gì chúng ta đang làm.

’

"Viết rõ mong đợi về những
gì bạn muốn học."

Nghĩ về bốn bước học tập

.

Mô hình này đưa ra hai gợi ý dành cho người hướng dẫn. Thứ nhất,
người tham gia cần nhìn thấy được nhu cầu học điều gì đó – họ cần
nhận thức về điều họ chưa biết. Điều này có nghĩa là chúng ta phải
chuẩn bị một số thứ để người tham gia tiến hành học tập.

“Chúng ta cần chuẩn bị cho
người tham gia tiến hành
việc học tập.”

Thứ hai, ngay tại Bước 4 việc học đã thực sự diễn ra. Mọi người cần
áp dụng những gì đã học và dung hợp việc học của mình vào trong
kiến thuwvs hoặc kỹ năng sẵn có của họ. Các quá trình cần được xây
dựng nhằm đảm bảo việc học được áp dụng trong các chương trình
của chúng ta.

Chuẩn bị cho người tham gia học tập – Bằng cách nào?

“Chúng ta trang bị các kỹ
năng và công cụ cho hành
trình học tập của chính
mình.”

Người hướng dẫn thường phân trần: ‘Chúng tôi có thể dắt ngựa đến bờ
sông, nhưng chúng tôi không thể ép nó uống nước.’ Nếu học viên
không thực sự muốn học điều gì đó thì họ có thể không học tập.
Nhiều người được cử đi tham gia hội thảo mà họ vốn không muốn
tham gia, hoặc đến chỉ cho có lệ, nói rằng ‘thế cũng được’ và rồi
tiến hành các hoạt động như thể chưa có gì xảy ra. Chúng ta có
thể giúp học viên nâng cao mức độ tập trung thông qua việc hỗ trợ
họ trả lời các câu hỏi như sau:
• Bạn mong đợi học hỏi điều gì từ hội thảo?
• Bạn sẽ làm gì để gặt hái trong việc việc học tập?
• Bạn nhận biết mình học được điều gì đó như thế nào?
Là học viên, bạn có viết ra mong đợi về những gì bạn muốn học và tự liên
hệ xem bạn sẽ làm gì để đạt được mong đợi đó. Thí dụ: ‘Tôi muốn cải thiện
khả năng viết biên bản cuộc họp, từ đó tôi có thể viết ra những báo cáo có
chất lượng, trong đó chỉ rõ chính xác ai làm gì.’ Việc này đôi klhi được gọi là
‘quán chiếu việc học’. (Xem website www.barefootguide.org để biết thêm
chi tiết về Quán chiếu học tập.)
Người tham gia cũng cần phải vượt qua các rào cản tự thân đối với việc
học, chẳng hạn như việc đưa ra các mong đợi phi thực tế, làm ảnh hưởng
việc học bằng cách chỉ trích nhóm hoặc người hướng dẫn, hoặc vạch lá
tìm sâu từ những sự việc nhỏ nhặt.
Chúng ta có thể cần đoan chắc rằng
người học sẵn sàng cho việc học tập.
Họ đã có đủ kiến thức và kỹ năng yêu
cầu? thí dụ một khóa học nâng cao về
vi tính yêu cầu họ phải có một số kiến
thức căn bản, nếu không họ sẽ bị hẫng
và không tham gia đúng với mức độ
yêu cầu.
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Học viên miễn cưỡng

Bạn đã bao giờ là học viên miễn cưỡng chưa? Tôi chắc
chắn là bạn đã từng như thế. Đôi khi mọi người tự nghĩ
rằng mình được cử đi tham dự hội thảo và điều duy nhất
khiến họ đến đó là có một ngày nghỉ và tránh làm phiền
người cử mình đi học.

“Bất kỳ dấu hiệu
miễn cưỡng nào
cũng đáng được ghi
nhận và giải quyết.”

’

Một ví dụ về học viên miễn cưỡng
Sau khi tham gia hội thảo về phát triển cá nhân do tôi điều hành, Giám đốc của một tổ chức phi chính phủ đã mời tôi tổ chức
một hội thảo tương tự cho nhân viên của mình, anh nói rằng họ sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ việc tìm hiểu bản thân và đồng
nghiệp.
Phòng hội thảo được trang bị bảng ghi, một vài chiếc bàn và mỗi bàn có sáu ghế. Mười tám nhân viên đến tham dự và ngồi theo
nhóm. Tôi chọn nhóm theo đúng thiết kế trong chương trình và giao bài tập làm theo cá nhân, theo cặp và theo nhóm. Nhiệm vụ của
bài tập yêu cầu họ tự tìm hiểu chính bản thân mình và đánh giá xem mối quan hệ giữa họ với những người khác.
Ngay sau đó tôi nhận thấy không khí im lặng và sự miễn cưỡng khi tôi đặt câu hỏi và yêu cầu học viên chia sẻ
theo nhóm. Nhưng tôi lờ đi, vì dẫu sao hội thảo cũng chỉ mới bắt đầu. Cần có thời gian để học viên làm quen với
quá trình. Tuy nhiên vào cuối phần một tôi nhận thấy có vấn đề. Các nhân viên không muốn chia sẻ về các câu
hỏi mang tính cá nhân, chẳng hạn như ‘Mười phẩm chất tốt và mười phẩm chất chưa tốt của bạn là gì? hoặc ‘Bạn
cần gì nhất từ người khác?’. Những câu hỏi này đòi hỏi họ hướng vào việc chia sẻ những gì họ thấy mang tính cá
nhân và không có liên quan đến công việc của đồng nghiệp của mình.
Vào cuối hội thảo đầu tiên chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này và thống nhất sẽ tạm ngừng hội thảo trong một
vài tuần.

Cần giải quyết vấn đề: các học viên có sẵn sàng để tham gia
hội thảo và toàn bộ quá trình? Chúng ta có thể kiểm tra điều
này bằng cách ngay từ đầu hỏi học viên về mức độ cam kết
của họ đối với mục đích hội thảo.

.

Câu hỏi
gợi mở

Bất kỳ dấu hiệu miễn cưỡng nào cũng đáng được ghi nhận và
giải quyết nhằm xác định vấn đề cản trở sự tham gia. Điều này
không nhất thiết phải tạm ngững hội thảo. Có thể chúng ta nên
thiết kế lại chương trình, cân nhắc đến cảm giác và thái độ
miễn cưỡng của học viên.
Trách nhiệm của học viên

•

Điều gì cản trở nhóm chia sẻ ở
cấp độ cá nhân sâu hơn?

• Bối cảnh và kinh nghiệm của bạn
nói lên điều gì?
• Là người hướng dẫn, bạn có thể
giải quyết các tình huống đó như
thế nào?

Nhận thức về trách nhiệm của mình trong quá trình học sẽ giúp
bạn trở thành học viên tự định hướng và việc này giúp ích cho
bạn rất nhiều trong suốt quá trình học trong cuộc đời. Điều này
rất quan trọng. Trong thời đại bùng nổ thông tin, có rất nhiều
điều mới mẻ để học và khám phá và chúng ta không phải lúc
nào cũng phụ thuộc vào giảng viên.Trong khi người khác thúc
đẩy việc học của chúng ta, tự thân chúng ta cũng cần phát triển
các kỹ năng và công cụ của chính chúng ta. Hiểu chính mình và
các hình thức học ưa thích là một kỹ năng cần phát triển.
CHƯƠNG 12: Gặt hái kinh nghiệm: học cách học từ người khác
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Giúp người học gánh vác trách nhiệm
Từ lâu tôi đã tin rằng người học cần gánh vác trách nhiệm nhiều hơn đối với việc học của
mình, do vậy khi nhân viên trong tổ chức bạn yêu cầu tổ chức hội thảo về Phát triển Tổ chức
(PTTC), tôi quyết định áp dụng một phương pháp mới dành cho nhóm.
‘Xin chào. Chào mừng các bạn đến với Hội thảo về Phát triển Tổ chức. Tôi tin rằng với kinh nghiệm và
khả năng của mình, các bạn sẽ mang đến cho hội thảo nhiều điều quan trọng. Do vậy tôi hy vọng chúng ta
sẽ cùng nhau xây dựng và trình bày hội thảo này. Chúng ta sẽ dành thời gian của hai phần đầu tiên để xây
dựng chương trình hội thảo và mười phần còn lại để chia sẻ về việc dạy học.’
Sốc. Ngạc nhiên. ‘Nhưng tôi đến đây để học từ anh/chị mà. Tôi đến là để-được-dạy.’
‘Đúng rồi, nhưng tôi không thể biết nhiều về PTTC nhiều bằng các anh chị cùng nhau chia sẻ được.’
Họ còn nghi ngại nhưng vẫn đồng ý cố gắng thử. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng chương trình hội thảo, lập kế hoạch
và phân công trách nhiệm. Sản phẩm cuối cùng chúng tôi có được đó là bản chương trình mà trong đó tôi chỉ phải phụ trách
giảng dạy ba trong số mười nội dung, chúng tôi còn mời thêm hai trợ giảng phụ trách cho hai nội dung nữa. Năm phần còn
lại do các học viên tự phụ trách. Không có ai một mình điều hành hội thảo mà là toàn bộ các học viên cùng nhau làm và mỗi
người tự chịu trách nhiệm về phần việc của mình.
Kết quả là hội thảo thành công rực rỡ! Các học viên làm việc nhiều hơn, đặc biệt là những người điều hành nội dung thảo
luận.

Câu hỏi
gợi mở
• Bạn nghĩ gì khi đọc câu
chuyện này?
•

Với tư cách là người
hướng dẫn, bạn cần làm gì
để bắt đầu công việc như
với nhóm học viên này?

Bằng cách huy động sự tham gia của học viên nagy từ giai đoạn đầu tiên,
chúng tôi đã khuyến khích họ trở thành những người chủ động trong cả nội
dung và quá trình. Họ học cách trở thành các học viên có tính định hướng
cao, chuyển từ vị thế phụ thuộc sang vị thế độc lập. Điều đó cần đến ý chí,
quyết tâm và niêm đam mê để không chỉ được học mà còn để lập kế hoạch
cho việc học của chính mình.
Người hướng dẫn cần có sự cởi mở, sãn lòng chia sẻ quyền lực đối với nội
dung và quá trình. Nhiều người trong số chúng ta không nhận thức được sức
mạnh mà chúng ta nắm giữ. Tuy vậy chúng ta có thể phá vỡ mối quan hệ
quyền lực vô hình này bằng cách trao đổi thẳng thắn. Đây là một điều khó
khăn với chúng ta. Liệu chúng ta có nên trao hết toàn bộ trách nhiệm cho học
viên? Chúng ta có chia sẻ trách nhiệm? Hay là chúng ta cần ‘nắm giữ’
chương trình thật kỹ để đảm bảo việc nội dung và quá trình ‘đi đúng hướng’?
Chúng ta có thể ‘lờ đi’ một số nội dung công việc – và thay vào đó tập trung
vào việc chia sẻ và xây dựng năng lực cho học viên?
Tuy vậy, khó khăn gặp phải đó là học viên thường có xu hướng mong muốn
nhận được điều gì đó mới mẻ được truyền đạt từ người hướng dẫn/giảng
viên, và họ thường thích thú với quyền lực được thể hiện, mặc dù họ không
gọi đó là ‘quyền lực’. Hơn thế họ xem đó như là ‘công việc’ của người
hướng dẫn.

Chỉ cho tôi
Một trong những thách thức mà những người hướng dẫn như
chúng ta gặp phải chính là người tham gia/học viên thường mong
đợi chúng ta ‘mang đến’ cho họ tất cả kiến thức và kỹ năng mà học
đang cần.
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Học viên ngồi đợi kiến thức tự đến
Ngồi đợi kiến thức

Tôi đang đào tạo một nhóm cán bộ hiện trường về việc sử dụng nhóm và các động lực của
nhóm. Tất cả họ từng là những người hướng dẫn có kinh nghiệm và họ đến với khóa đào tạo
này để nâng cao trình độ. Tôi bố trí ghế ngồi học viên theo hình bán nguyệt. Tôi đừng giữa
phòng và chào hỏi họ. Từ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ và không khí im lặng trong phòng,
tôi nhận thấy họ rất hăng say học hỏi. Tôi bắt đầu hội thảo bằng một số nhận xét sơ lược.
Tôi nói với họ rằng họ là những người làm chương trình có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ
năng, do vậy họ sẽ đóng góp rất nhiều cho chương trình học tập. Sau đó tôi yêu cầu họ mô tả
những gì họ biết về nhóm và mong đợi của họ đối với chương trình học tập.
Im lặng! Tôi nhìn cả nhóm, và cả nhóm nhìn lại tôi. Hiển nhiên là họ đợi tôi bắt đầu – bắt đầu
bảo họ cần phải làm gì. ‘các bạn đã sử dụng nhóm trong công việc của mình chưa?’, tôi hỏi.
‘Có.’, một số người trả lời.
‘Thế thì các bạn gặp phải những trở ngại gì?’, tôi tiếp tục hỏi. Mọi người đưa ra một số vấn đề.
‘Các bạn đã giải quyết những khó khăn này như thế nào?’. Lại im lặng!
Thậm chí ngày sau khi hoàn tất một số bài tập và thảo luận nhóm, khi nói đến ‘lý thuyết’ về
cách vận hành nhóm thì họ tin rằng tôi ‘biết’ và họ không biết gì cả. Do vậy tôi phải chia sẻ với
họ tất cả mọi điều.

‘

Nếu chúng ta biết họ
mang đến những gì
thì chúng ta sẽ có ý
tưởng khởi đầu cho
bất kỳ hoạt động học
tập nào.”

Học viên mang đến kinh nghiệm, kỹ năng và thuyết lý về thực hiện
công việc cho hoạt động học tập. Chúng ta có thể giúp họ nhận ra
và nâng niu các nguồn lực có giá trị đó. Nếu chúng ta biết họ
mang đến những gì thì chúng ta sẽ có ý tưởng khởi đầu cho bất
kỳ hoạt động học tập nào.
Chúng ta cũng có thể làm được điều này trong suốt quá trình học
tập bằng cách liên hệ với những gì đang diễn trong trong chính
bản thân sự kiện. Điều này giúp tạo ra sự kết nối giữa kiến thức/kỹ
năng mới và những gì mà học viên đã từng biết hoặc áp dụng.

Nơi lý thuyết và thực tiễn hội tụ?
Paulo Freire có đề cập đến ‘Giáo dục áp đặt’ – học viên chỉ việc ngồi đợi
người hướng dẫn ‘nhồi nhét’ kiến thức. Điều này tạo ra tính ỷ lại. nếu
chúng ta không khuyến khích học viên của mình tích cực tạo ra kiến thức
của chính họ thông qua tiến trình phản ảnh và tự nhận thức (ông gọi đó là
CHƯƠNG 12: Gặt hái kinh nghiệm: học cách học từ người khác

‘quá trình nhận thức’), thì chúng ta giúp cho
học viên mình trở nên đọc lập. Họ cần học
từ chính kinh nghiệm của mình, học cách sử
dụng các nguồn lực (cả con người và sách
vở) và sau đó được hỗ trợ để dung hợp cái
mới với những gì họ đã biết.

Câu hỏi
gợi mở
• Với cương vị là người hướng dẫn, đã
bao giờ bạn gặp phải tình trạng ‘chờ
nghe’ như thế chưa? Nếu có, bạn đã
làm gì lúc đó?
• Cần làm gì để thu nhận thêm nhiều
kiến thức và kinh nghiệm từ người
tham gia?
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‘

…khuyến khích học viên
của mình tích cực tạo ra
kiến thức của chính họ.”

Chưa nói đến khối lượng thông tin và kiến thức trên thế giới này,
chúng ta cần học cách nối kết giữa những gì chúng ta biết (bên trong
chúng ta) và những gì bên ngoài chúng ta. Đó là công việc nối kết hai
loại kiến thức theo cách hữu ích nhất. Chúng ta cần hạn chế nguồn
kiến thức bên ngoài nếu chúng ta không muốn bị quá tải.

www.barefootguide.org

Người hướng dẫn cần luyện tập thói quen tự thách thức bản thân về
cách làm thế nào để chia sẻ kiến thức tốt nhất sao cho học viên có thể
tự tạo ra kiến thức của chính họ. Chúng ta có thể chỉ, bảo, nhưng
đồng thời có thể viết để chia sẻ.

‘

Viết để hỗ trợ học tập
Một trong các cách phản ảnh và dung hợp việc học, cũng như chia sẻ
kiến thức đó là thông qua viết. Chúng ta lấy ra ý tưởng và suy nghĩ,
chơi đùa với chúng, phát triển chúng, sắp xếp lại và thậm chí nhận
thấy chúng như thế nào. Một công cụ chúng ta cần sử dụng cho quá
trình viết đó là ‘nhật ký học tập’. Đó là bản ghi chép giúp chúng ta duy
trì định hướng học tập. Trong một cuộc hội thảo, bạn có thể sử dụng
nhậ tập để xác định các câu hỏi mà bạn thắc mắc, những t ký học
điều bạn học được và những ý tưởng cần khám phá thêm (Xem trang
web www.barefootguide.org để biết thêm chi tiết về nhật ký học tập.)

Một khía cạnh
trọng yếu của việc áp
dụng chỉ có thể là ‘rũ
bỏ học tập.’

’

Đảm bảo rằng việc học do học viên áp dụng
Chúng ta nhận thấy từ mô hình học tập bốn bước cơ bản rằng chỉ khi
chúng ta bắt đầu áp dụng học tập, lúc đó hoạt động học tập mới được
dung hợp vào cuộc sống của chúng ta. Thí dụ, một người quản lý đến
tham gia hội thảo và học được các chiến lược mới sẽ cần áp dụng
những điều này vào công tác quản lý hiện tại của mình. Điều này có
thể gây ra xung đột với nhu cầu rũ bỏ học tập, hoặc cũng có thể cải
thiện năng lực của nhà quản lý.
Chúng ta có thể giúp học viên và bản thân chúng ta áp dụng việc học
bằng cách đặt câu hỏi:
1. Chúng ta hiện nay biết gì hoặc chúng ta đã từng học điều gì?
2. Các bước đầu tiên chúng ta cần áp dụng việc học là gì? Chúng ta
sẽ làm hoặc nói gì?
3. Điều gì hỗ trợ và cản trở việc áp dụng học tập của chúng ta?
4. Chúng ta có thể giải quyết những rào cản này như thế nào?
Việc viết ra các câu trả lời giúp chúng ta tự cam kết để thúc đẩy việc
học tập của chính mình.
Một khía cạnh trọng yếu của việc áp dụng chỉ có thể là ‘rũ bỏ học tập’.
Rũ bỏ học tập rất khó khăn bởi lẽ việc học trước đây mà chúng ta
buộc phải ‘quên’ đã trở thành thói quen, một phần trong suy nghĩ và
hành động của chúng ta với tư cách là một thực thể trên thế giới này.
Là người hướng dẫn, chúng ta cần tạo ra không gian an toàn cho học
viên để thử nghiệm tạo ra kiến thức mới và mạnh dạn rũ bỏ cái cũ.
(Xem Barefoot Guide 1, trang 141, và and Tiến trình ‘U’, trang 112.
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CHƯƠNG 13

Gương soi, gương soi

:

h iể u và thay đổi bản thân
Tôi nghĩ là tôi đã hiểu chính mình
Đó là công việc thứ tư của tôi. Tôi đã 45 tuổi và nghĩ
mình đã khá trưởng thành, với rất nhiều kinh nghiệm
về cuộc sống. Tôi vừa mới kết thúc cuộc hôn nhân
thứ nhất của mình sau nhiều năm xem xét kĩ lưỡng
những gì đang diễn ra trong bản thân tôi và trong
những mối quan hệ của chính mình. Bây giờ, cơ
quan muốn tôi tham gia một khóa tập huấn Động lực
học về con người, khóa học về cách để hiểu thêm về
con người và sự khác nhau giữa con người. Bản
thân tôi không thực sự thích thú về khóa học này. Tôi
cảm thấy tôi đã hiểu rõ về bản thân mình, vì tôi đã
trải qua một vài hình thức vật lý trị liệu, với cả vai trò
là khách hàng lẫn người học. Tôi thực sự không cảm
thấy thoải mái khi lại phải đối mặt một lần nữa với
những hạn chế và điểm yếu của mình.
Nhưng tôi buộc phải tham gia. Dẫu vậy, bất chấp
những e ngại ban đầu, chỉ sau nửa ngày, tôi đã hoàn
toàn bị thu hút. Thật quá ngạc nhiên khi nhận diện
bản thân mình với một trong những nhóm nhân cách
cá nhân. Tôi đã rất ngạc nhiên vì không phải đối mặt
với những hạn chế và điểm yếu của mình, mà thay
vào đó là những phẩm chất và thế mạnh. Tôi đã
được nhìn thấy một bức tranh khác. Đó vẫn là tôi,
với sự cố gắng của chính tôi, cách tôi giao tiếp, lý lẽ
của tôi và cách tôi giải quyết vấn đề. Và tôi, cảm
thấy mình được đánh giá cao và được trân trọng.
Sau đó, việc cộng tác với các bạn đồng nghiệp,
những người rất quan tâm đến bản thân, personality
dynamic là một trải nghiệm tuyệt vời. Sự khác nhau
không dẫn chúng tôi đến sự tranh cãi mà nó khuyến
khích đàm thoại hiệu quả. Đó thực sự là một trải
nghiệm khi được trân trọng bởi chính con người
mình. Và tôi đã hiểu ra, không bao giờ khẳng định:
“Tôi hiểu bản thân mình”! Đúng vậy, tôi đã hiểu bản
thân mình ở một mức độ nào đó. Nhưng một cách
nhìn khác mới cũng có thể mang lại những sự thấu
hiểu mới. Trong tương lai, điều đó có thể lại xảy ra;
tìm hiểu - không bao giờ là quá muộn.
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Chương này nói về cách mỗi chúng ta chấp nhận thách thức để hiểu
thêm về chính mình. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Điều này giúp gì
cho việc học hỏi và thay đổi xã hội? Con đường nào mà hành trình
khám phá bản thân và phát triển cá nhân phải trải qua? Chúng ta có thể
sử dụng những gì trong hành trình đó? Tôi s ẽ mô tả những quy trình
diễn ra trong cuộc sống hàng ngày mà bạn c ó th ể dễ dàng nhận ra.
Tôi sẽ đưa ra cho bạn một vài đề xuất và chỉ dẫn. Một vài mô hình cũng
có thể sẽ tốt khi sử dụng đối với những người khác như: bạn bè, gia
đình, đồng nghiệp hay những thành viên cộng đồng. .
Để bắt đầu hành trình tự hiểu b iế t v ề m ìn h , hãy bắt đầu với một vài
câu hỏi trực tiếp:.
• Bạn nói về bản thân mình như thế nào?
• Những người khác nói về bạn như thế nào?
• Những sự mô tả đó có khác nhau không?

Câu hỏi
gợi mở
• Bạn nghĩ con người và
xã hội thay đổi như thế
nào?

Câu hỏi
gợi mở
• Nỗ lực để tìm hiểuvà
thay đổi đến từ đâu?

Sự thay đổi của xã hội bắt đầu từ sự thay
đổi của cá nhân
Con người và c á c nhóm là những thực thể xã hội. Mỗi chúng ta cóđ ộ n g
lự c m ạ n h m ẽ đ ể thuộc về một nhóm và để tương tác với người khác.
Chúng ta thuộc về gia đình, cộng đồng và đoàn thể. Sự vật thay đổi liên
tục trong những hệ thống này. Một số người rời khỏi hệ thống n à y , một số
khác lạ i gia nhập; con người thay đổi chính họ và sự kết nối giữa con
người cũng thay đổi. Khi một cá nhân thay đổi, nhận dạng của hệ thống đó
cũng thay đổi, kéo theo đó, bằng cách này hay cách khác đ iề u đ ó s ẽ
ảnh hưởng đến hệ thống. Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng gì đến gia đình bạn,
đ ế n cộng đồng và cơ quan đoàn thể của bạn, đ ế n thói quen và cách h ọ
là m v iệ c , đó chính xác là một câu hỏi khác.
Rõ ràng rằng một hệ thống không thể thay đổi nếu những cá nhân trong hệ
thống đó không thay đổi. Một số người cần thay đổi để làm nên một sự
thay đổi rõ ràng trong hệ thống đó. Nếu bạn, hàng xóm hay đồng nghiệp
của bạn không thay đổi, sẽ không có gì xảy ra cả.

Cấu trúc và năng lực lãnh đạo cá nhân
Cấu trúc cá nhân: hành động của một người, ý chí, quyết tâm, sự chọn
lựa, và tự do của n g ư ờ i đ ó . Nó liên quan đến khả năng bẩm sinh của
mỗi chúng ta để hành động một cách độc lập v à đ ể tự do chọn lựa.
Năng lực lãnh đạo cá nhân không liên quan gì đến địa vị hay chức vụ. Đó
là về thái đội của chúng ta và cách chúng ta nhìn nhận vai trò của mình
như thế nào trong cuộc sống, trở thành thuyền trưởng trên con tàu của
c h ín h m ìn h . Điều này được phản ánh rõ trong một câu nói đang được
phổ biến: ‘Trước khi muốn thay đổi hay đổi mới những người khác, tôi phải
tìm h iể u để thay đổi và đổi mới bản thân trước tiên.’
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Khám phá n ỗ lự c học hỏi của chúng ta
H ọ c h ỏ i- k h ô n g k ể v iệ c học ở trường!
‘Chúng ta đều biết rằng trẻ em vẫn học hỏi k h ô n g k ể đ ế n v iệ c
học tập ở nhà trường.’ Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Đó
là buổi gặp đầu tiên, vào ngày đầu tiên với công việc đầu tiên của tôi
trong ngành giáo dục. Một th ự c tậ p v iê n rất có kinh nghiệm, người
đã trợ giảng cho các giáo viên và h ỗ tr ợ c á c n h ó m s in h
viên trong nhiều năm đã nói như vậy. Những người khác trong buổi
họp cũng gật đầu tán thành. Ông ấy nói tiếp: ‘Khi nào thì chúng ta
ngừng cản trở sự phát triển tự nhiên của bọn trẻ bằng cách áp đặt
những hệ thống và lý thuyết của chúng ta lên chúng?’

Là người lớn,
chúng ta phải
tìm lại sự kết
nối với những
n ỗ lực bẩm sinh
để hiểu biết, để
phát triển và để
tiến bộ.

Tự h iể u b iế t v ề m ìn h là khả năng mỗi người tự biết (v ề sự
việc) và hiểu (nhìn thấy quá trình, làm việc với sự việc). Điều
này, vì thế, có liên quan đến v iệ c tìm h iể u . Tại sao lại như
vậy? Một đứa trẻ không c ó n h ậ n th ứ c v ề b ả n th â n m ìn h ,
d o đ ó n ó b u ộ c p h ả i tìm h iể u v à p h á t triể n m ộ t c á c h tự
n h iê n . V iệ c tìm h iể u v à p h á t triể n x ả y ra k h i b ạ n tạ o
c h o c h ú n g m ộ t m ô i trư ờ n g th u ậ n lợ i. B ằ n g c á c h n à y
h a y c á c h k h á c , k h i lớ n lê n , c h ú n g ta s ẽ đ á n h m ấ t đ i
k h á n h iể u n ă n g lư ợ n g v à đ ộ n g lự c tự n h iê n n à y . Ví
dụ: chúng ta được dạy là không được hỏi và chấp nhận những
câu trả lời cho sẵn. Hoặc là chúng ta được dạy chỉ được đưa ra câu
trả lời đúng và vì thế, chúng ta trở nên xấu hổ và e ngại phải phát biểu.
Hoặc là chúng ta được dạy là phải cư xử như một “cô gái thực sự”,
không được trèo cây hay tham gia vào các cuộc thảo luận, vì thế,
chúng ta không học được cách để mang lại tiếng nói thực sự của chúng
ta.
Là người lớn chúng ta phải tìm lại sự kết nối với nhữn g n ỗ lự c
bẩm sinh của chúng ta để hiểu biết, để phát triển và để tiến bộ.
Đó là lý do vì sao chúng ta cần tự nhận thức và tự nhận xét.

Câu hỏi
gợi mở
• Những điều gì ngăn cản bạn nổ lực
học hỏi và phát triển?
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Nỗ lực và động cơ
Theo Coenraad van Houten trong cuốn sách năm 1999 của ông với tiêu đề
Đánh thức ý chí: Những nguyên tắc và quy trình trong việc học của người lớn,
có 3 “n ỗ lực” cơ bản trong mỗi con người có thể nuôi dưỡng quy trình tìm
h iể u , đó là:
• Nỗ lực để hiểu biết – sự cần thiết liên tục để hiểu về chính
chúng ta và thế giới mà chúng ta đang sống.
• Nỗ lực để phát triển – nguồn sức mạnh tinh thần giúp định
hình và tái định hình chúng ta khi chúng ta lớn.
• Nỗ lực để hoàn thiện- điều này bắt nguồn từ cảm giác sâu
kín bên trong rằng sự việc có thể được thực hiện tốt hơn,
rằng chúng ta đang trên đường, vẫn chưa đến đích.
Nói về ‘sức mạnh tinh thần’ và ‘c ả m g iá c sâu kín bên trong’liên quan đến
một hình thức học hỏi, không phải là học tập tại trường. Nó liê n q u a n đ ế n
giá trị của chúng ta, niềm tin của chúng ta, nguồn lực giúp chúng ta đ i tiế p
v à n h ữ n g g ì c h ú n g ta x e m n h ư là n h iệ m v ụ c ủ a c h ú n g ta
tro n g c u ộ c s ố n g .
V iệ c th ú c đ ẩ y c o n n g ư ờ i tìm h iể u b u ộ c c h ú n g ta p h ả i trả lờ i
n h iề u c â u h ỏ i. Đ ể th ể h iệ n c h ín h m ìn h v à c ở i m ở v ớ i n g ư ờ i
k h á c v ề n ỗ lự c , đ a m m ê , g iá trị v à tầ m n h ìn là đ ộ n g c ơ rõ
rệ t. V ă n h ó a , g iá o d ụ c h a y tín h c á c h c ó th ể rấ t đ a d ạ n g
tro n g 1 n h ó m , d ù n h ữ n g th à n h v iê n tro n g n h ó m c ó th ể
c ù n g lú c tìm th ấ y q u a n đ iể m c h u n g v ề đ ộ n g lự c v à s ự n ỗ
lự c .

Lắng nghe kỹ bản thân
T ro n g c u ố n Barefoot Guide 1, trang 30, c ó nói về việc lắng nghe trí óc
của chúng ta (suy nghĩ), trái tim của chúng ta (cảm giác) và đôi chân của
chúng ta (ý chí), và thảo luận về những thách thức trong việc lắng nghe ở 3
cấp độ.
Đầu tiên, mỗi người đều có cách riêng của họ để nhìn nhận thế giới và suy
nghĩ về sự việc. Hãy cẩn trọng để không đánh đồng cho rằn g n h ữ n g
n g ư ờ i k h á c nhìn nhận sự việc theo cách bạn nhìn nhận. Thứ hai, lắng
nghe những cảm giác thật sự của một người nào đó sẽ cho bạn manh mối
quan trọng để hiểu điều gì mới thực sự là vấn đề với họ. Và thứ ba là, lắng
nghe ở cấp độ ý chí, là lúc bạn vẫn có những do dự không muốn thay đổi
nhưng cũng đồng thời đ ó là lú c nghị lực thay đổi sẽ được đánh thức.
G iú p đ ỡ đ ể m ọ i n g ư ờ i lắ n g n g h e v à th a y đ ổ i, ý c h í c ủ a h ọ
s ẽ là m ộ t tro n g n h ữ n g th á c h th ứ c lớ n n h ấ t c ủ a s ự th a y đ ổ i.
Lắng nghe kỹ người khác là một khả năng được đánh giá cao khi làm việc
với mọi người. Nhưng điều này có ý nghĩa như thế nào với bạn? “Lắng nghe
kỹ bản thân” là gì? Đó là ý thức về bản thân bạn một cách đầy đủ, với cái
đầu, trái tim và bàn chân. Nó có nghĩa là chú ý đến những gì bạn cảm nhận
về một tình huống nào đó và một người nào đó, nhưng cũng đồng thời cũng
là chú ý đến những suy nghĩ của bạn.
Cái gì đến trước, cảm nhận của ban hay suy nghĩ của bạn, và cái gì kết nối
hai điều này? Một khi bạn ý thức, làm thế nào để bạn có thể thay đổi phản
ứng của bạn?
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V à c á i g ì là đ ộ n g lự c c ủ a b ạ n đ ể là m v iệ c ? B ạ n c ó b iế t
v ề ý c h í c ủ a m ìn h , v ề đ iề u b ạ n th ự c s ự m o n g m u ố n , v à
liệ u c ó d ễ d à n g c h o b ạ n đ ể d iễ n đ ạ t đ ó là g ì?

Suy nghĩ và cảm giác – cái nào thay đổi cái nào?
Câu trả lời cho câu hỏi này là: chúng ta dễ dàng thay đổi suy nghĩ trước,
sau đó cảm giác cũng sẽ thay đổi. Cũng khá là thú vị khi trải nghiệm
thay đổi cảm giác và thái độ bằng việc thay đổi suy nghĩ của bạn một
cách có ý thức, bởi vì chúng ta thường nghĩ điều này diễn ra theo hướng
khác. Bạn chọn cách nhìn nhận sự việc như thế nào? Có phải bạn nói
rằng cái ly đã vơi đi một nửa và bạn thấy buồn lòng? Hay bạn nói rằng
cái ly đầy được một nửa và bạn hạnh phúc vì điều đó?

M ộ t k h ía c ạ n h k h á c liê n q u a n đ ế n v iệ c lắ n g n g h e th ậ t k ỹ
b ả n th â n m ìn h là k h ả n ă n g g iữ im lặ n g . Đ ể tạ o k h ô n g
g ia n c h o tiế n g n ó i b ê n trọ n g c ủ a b ạ n . P h ầ n tiế p th e o
d ư ớ i đ â y s ẽ g iả i th íc h rõ h ơ n v ề v ấ n đ ề n à y .
T ín h đ a d ạn g tro n g ch ín h b ản th ân b ạn
N ế u b ạ n c ũ n g n h ư h ầ u h ế t m ọ i n g ư ờ i, b ạ n s ẽ trả i
n g h iệ m n h ữ n g c u ộ c th ả o lu ậ n k h ô n g b a o g iờ n g ừ n g v ớ i
c h ín h m ìn h , tro n g s u y n g h ĩ c ủ a b ạ n , n h ấ t là k h i b ạ n p h ả i
lự a c h ọ n . L u ô n c ó m ộ t tiế n g n ó i ‘m ặ t n à y ’ v à m ộ t tiế n g
n ó i ‘m ặ t k h á c ’, h o ặ c th ậ m c h í tiế n g n ó i th ứ b a , th ứ tư .
M ỗ i c h ú n g ta đ ề u c ó c ả m ộ t c ộ n g đ ồ n g tiế n g n ó i tro n g
đ ầ u , v à th ư ờ n g c ấ t tiế n g c ù n g m ộ t lú c !
K h i b ạ n c h ú ý k ỹ , b ạ n c ó th ể m ô tả m ộ t v à i tiế n g n ó i.
B ạ n h iể u rằ n g tiế n g n ó i n à y là b ạ n k h i là ‘m ộ t th à n h v iê n
tố t c ủ a g ia đ ìn h ’, tiế n g n ó i k h á c là b ạ n k h i là ‘m ộ t tìn h
n g u y ệ n v iê n c ó trá c h n h iệ m ’. T iế n g n ó i th ứ b a k h á c là
b ạ n k h i là ‘m ộ t đ ứ a trẻ tư ơ i v u i’.

"M ộ t kh ía c ạ n h k h á c
liê n q u a n đ ế n v iệ c
lắ n g n g h e kỹ ..... là
k h ả n ă n g .....tạ o
k h ô n g g ia n c h o tiế n g
nó i bê n tron g c ủ a
bạn"

V à c h ú n g ta c ò n n h iề u tiế n g n ó i k h á c n ữ a . H ầ u h ế t
c h ú n g ta , ít n h iề u đ ề u đ ã q u e n th u ộ c v ớ i tiế n g n ó i c ủ a
c h a h o ặ c m ẹ : tiế n g n ó i n g h iê m k h ắ c . Đ a d ạ n g h ơ n là
tiế n g n ó i c ủ a , v í d ụ ‘c h iế n b in h d ũ n g c ả m ’, h a y ‘n g ư ờ i
c h ị g á i h a y g h e n tị’. B ạ n g ọ i tê n n h ữ n g tiế n g n ó i k h á c
n h a u n h ư th ế n à o là tù y th u ộ c v à o b ạ n – đ ó là c á c h b ạ n
n h ìn n h ậ n n h ữ n g p h ầ n k h á c n h a u tro n g c h ín h b ả n th â n .
C h ú n g tô i đ ã k iể m c h ứ n g rằ n g n h iề u n g ư ờ i đ ã n h ậ n ra
p h ầ n “trẻ n h ỏ ” c ủ a h ọ . Đ ứ a trẻ n h ỏ c ó th ể v u i tư ơ i,
n h ư n g đ ô i k h i c ũ n g rấ t s ợ h ã i, h a y h o ả n g lo ạ n , h a y
m o n g c h ờ s ự th o ả i m á i. M ộ t v à i h ọ c th u y ế t v ề s ự p h á t
triể n c á n h â n g ọ i đ iề u n à y là ‘đ ứ a trẻ b ê n tro n g ’.
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Làm việc với tính đa dạng của bạn để duy trì sự năng
động
Khi bạn tự tranh luận với chính mình để đưa ra một quyết định, và
nghe những giọng nói khác nhau thương lượng với nhau, bạn ý thực
được tiếng nói nào giành phần thắng trong cuộc chiến đó. Tiếng nói
chiến thắng sẽ luôn là tiếng nói vượt trội và có quyền lực hơn cả.
Những tiếng nói khác không thể v ư ợ t q u a . Chúng ta thậm chí không
để ý đến một vài trong số những giọng nói ấy. Trường hợp n à y c ó
th ể x ả y ra v ớ i tiếng nói trẻ thơ bên trong. Nhưng c h ín h tiếng nói
này là tiếng nói giúp bạn duy trì năng lượng, sức khỏe v à k h ô n g b ị
suy kiệt. Tiếng nói trẻ thơ bên trong nói về tự do, về vui chơi, về khám
phá, về việc cần ngủ hay cần được an ủi và ôm ấp.
Khi bạn bị quá tải bởi những nhiệm vụ, bởi làm việc quá sức, bạn bắt
đầu mất đi nhiệt tình đối với hầu hết mọi thứ, và bạn đang làm ngơ
trước tiếng nói trẻ thơ bên trong của mình, th ì bạn vẫn có một người
giải cứu.
Đó là cơ thể bạn và những dấu hiệu cơ thể gửi đến cho bạn. Thực ra,
đó cũng là một kiểu tiếng nói. Nó là một phần của lắng nghe kỹ để
nhận ra những dấu hiệu của cơ thể bạn khi cần được nghỉ ngơi, thư
giản, cần âm nhạc, thức ăn và nhiều thứ khác. Khi bạn phớt lờ cả
tiếng nói trẻ thơ bên trong lẫn những dấu hiệu của cơ thể bạn, thì cơ
thể và tâm trí bạn sẽ bắt đầu gửi đến những tín hiệu mạnh mẽ hơn,
như đau đầu, mất tập trung, liên tục mệt mỏi, sai sót/vấp ngã và gặp
tai nạn.
C ó n g h ĩa là b ạn thực sự đã đi quá xa trên con đường dẫn đến suy
sụp. Hãy quay trở lại. Hãy lắng nghe những tiếng nói cần được lắng
nghe – hãy để chúng lên tiếng. Đ iề u n à y k h ô n g k h á c v ớ i c ô n g
v iệ c c ủ a b ạ n v ì s ự th a y đ ổ i c ủ a x ã h ộ i; s ự k h á c n h a u d u y
n h ấ t là b ạ n p h ả i là m v iệ c v ớ i s ự đ a d ạ n g tro n g c h ín h c o n
n g ư ờ i m ìn h th a y v ì s ự đ a d ạ n g c ủ a x ã h ộ i.
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Con đường tự h iể u b iế t v ề m ìn h
C á c h ỗ trợ v iê n c ó m ộ t n h iệ m v ụ đôi đ ể đ ạ t đ ư ợ c s ự
h iể u b iế t v ề m ìn h . M ộ t m ặ t h ọ c ầ n b iế t v ề c h ín h m ìn h
v à m ặ t k h á c h ọ c ầ n s ẵ n s à n g g iú p đ ỡ n g ư ờ i k h á c
đ ạ t đ ư ợ c s ự tự b iế t v ề c h ín h h ọ . B ả n th â n h ỗ trợ
v iê n là m ộ t c ô n g c ụ q u a n trọ n g n h ấ t tro n g c ô n g v iệ c
c ủ a c h ín h h ọ v à d o đ ó h ọ n ê n là m ộ t ‘h ỗ trợ v iê n của
việc h ọ c h ỏ i’. H ỗ trợ v iê n m a n g c á tín h c ủ a m ìn h , k h í
c h ấ t c ủ a m ìn h v à c á c h m à c ô ấ y s u y n g h ĩ, c ả m
n h ậ n , h à n h đ ộ n g v à tư ơ n g tá c tro n g c ô n g v iệ c .
N h ữ n g y ế u tố n à y ả n h h ư ở n g đ ế n c ô n g v iệ c c ủ a h ỗ
trợ v iê n v à n h ữ n g n g ư ờ i c ô là m v iệ c c ù n g , c ả tro n g
c á c k h ó a h ọ c , tro n g n h ữ n g c u ộ c h ộ i th ả o hay tro n g
n h ữ n g tiế n trỉn h k h á c c ô th a m g ia . C ô c ầ n ý th ứ c v ề
v iệ c c ô là a i v à c ô ả n h h ư ở n g đ ế n n g ư ờ i k h á c n h ư
th ế n à o .

‘Đây c ũ n g là v ề việ c n h ìn th ấ y v à
đ ư ợ c nh ìn th ấ y. Đ ư ợ c nh ìn th ấ y là
m ộ t đ iề u h ạ n h p h ú c, n ó cho c h ú n g ta
th ê m n g u ồ n sứ c m ạ n h m ớ i đ ể lắ n g
ng h e tiế n g g ọ i s â u th ẳ m tron g ch ín h
c h ú n g ta , c h o c h ú n g ta sự c a n đ ả m
đ ể đ i tìm n h ữ n g g ì trá i tim ch ún g ta
đ an g tìm kiế m v à c h o c hú n g ta kh ả
n ă n g ch ịu trá c h nh iệ m vớ i đư ờ n g đờ i
c ủ a c h ú n g ta .’
Biographywork.org website

L à m s a o đ ể b ạ n c ó th ể ý th ứ c h ơ n v ề v iệ c b ạ n là a i,
th e o n g h ĩa s ự th ấ u h iể u m ớ i v à c ó đ ư ợ c n g ô n n g ữ
c h u n g đ ể d iễ n đ ạ t b ả n th â n v à c h ia s ẻ v ớ i n g ư ờ i
k h á c tín h c á c h tiê u b iể u c ủ a b ạ n là g ì? B ạ n , v ớ i tư
c á c h là h ỗ trợ v iê n c h o v iệ c h ọ c c ó th ể là m g ì đ ể h ỗ
trợ m ọ i n g ư ờ i tự h iể u v ề c h ín h m ìn h v à tự ý th ứ c v ề
m ìn h ? C ó n h iề u c á c h k h á c n h a u v à n h iề u c ơ c ấ u
(k h u ô n k h ổ ) k h á c n h a u đ ể c h ỉ d ẫ n c h o n h ữ n g c o n
đ ư ờ n g k h á m p h á b ả n th â n th e o c á c h tự h iể u b iế t v ề
c h ín h m ìn h .

Thiền
C h ú n g ta đ ã n ó i v ề v iệ c lắ n g n g h e b ả n th â n v à đ ề
c ậ p đ ế n “v iệ c trở n ê n im lặ n g ”. Đ iề u n à y liên quan đ ế n
th iề n . N h ữ n g trư ờ n g h ọ c tô n g iá o k h á c n h a u th ự c
h à n h n h ữ n g h ìn h th ứ c th iề n k h á c n h a u : b ạ n c ó th ể
tìm th ấ y n ó tro n g q u a n đ iể m tô n g iá o c ủ a m ìn h .

Viết tiểu sử
M ộ t c á c h k h á c đ ể h iể u h ơ n v ề b ả n th â n là th ô n g q u a
việc viết tiể u s ử . Viết tiể u s ử c ó n g h ĩa là tương tác v ớ i
c â u c h u y ệ n c ủ a c h ín h b ạ n , tro n g q u á k h ứ , h iệ n tạ i v à
tư ơ n g la i. T ừ đ ó b ạ n c ó th ể c ó đ ư ợ c s ự th ấ u h iể u c ó
g iá trị v ề v iệ c b ạ n n h ư th ế n à o , k h u ô n k h ổ h à n h v i
c ủ a b ạ n là g ì v à n h ữ n g th á c h th ứ c v à s ứ c m ạ n h
tư ơ n g la i b ạ n p h ả i đ ố i d iệ n là g ì.

Xem thêm Chương 2
cuốn BFG1
Xem ‘Các tiến trình thực hành’
n trang web BFG1 tại Trung
Dữ liệu (chương 2 – Từ
ng ra ngoài)
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Sử dụng những mô hình trên con
đường tìm hiểu chính mình.
Q u a n s á t c h ín h m ìn h , c â n n h ắ c x e m n h ữ n g s u y n g h ĩ, c ả m
g iá c v à n g h i n g ờ c ủ a b ạ n là g ì, lư u g iữ n h ậ t k ý v à q u a n
tâ m đ ế n lịc h s ử c á n h â n b ạ n th ự c s ự là n h ữ n g đ iề u c h ù n g
ta c ó th ể là m m ọ i lụ c , m ọ i n ơ i. C h ú n g ta k h ô n g p h ả i d ù n g
côn g c ụ , m ô h ìn h h a y p h ư ơ n g tiệ n g ì đ ể h iể u v ề c h ín h
c h ú n g ta .
T u y v ậ y , c á c m ô h ìn h hay côn g c ụ v ẫ n c ó th ể g iú p đ ư ợ c ít
n h iề u . D ư ớ i đ â y , c h ú n g tô i s ẽ đ ư a ra 2 mô hìn h m à c h ú n g
tôi yêu th íc h , n h ư n g tấ t n h iê n , n h ữ n g mô hìn h k h á c c ũ n g rấ t
h ữ u íc h .
C ó m ộ t lư u ý v ề c á c mô h ìn h : s ử d ụ n g m ộ t mô hìn h c ũ n g
g iố n g n h ư x e m m ộ t th ự c tạ i k h ô n g g ia n 3 c h iề u b ằ n g
p h ư ơ n g tiệ n k h ô n g g ia n 2 c h iề u . M ộ t mô h ìn h c h ỉ là m ộ t
c ô n g c ụ đ ể n h ìn v à o th ự c tế v à đ ư a ra n g ô n n g ữ c h u n g đ ể
n ó i v ề n ó – b ả n th â n n ó k h ô n g p h ả i là th ự c . V í d ụ , n ế u b ạ n
th ấ y rằ n g c á c h h ọ c h ỏ i y ê u th íc h c ủ a b ạ n là th e o k iể u “n h à
lý lu ậ n ”, đ iề u đ ó k h ô n g c ó n g h ĩa là b ạ n p h ả i k h ẳ n g đ ịn h
rằ n g “T ô i là n h à lý lu ậ n ”. Đ iề u n à y th ậ m c h í c ò n n g u y h iể m
hơn n ế u n h ữ n g n g ư ờ i k h á c n ó i “B ạ n là m ộ t n h à lý lu ậ n ”.
C o n n g ư ờ i k h ô n g th íc h b ị đ ặ t v à o n h ữ n g c á i h ộ p . V ì v ậ y
h ã y đ ừ n g s ử d ụ n g n h ữ n g mô h ìn h đ ể là m đ iề u đ ó m à tố t
h ơ n h ã y đ ư a ra c h ỉ d ẫ n đ ể g iú p c h o s ự trư ở n g th à n h v à
ph á t triể n . V à k h i m à tô i p h á t h iệ n ra m ìn h đ a n g c ó x u
h ư ớ n g tìm h iể u th e o c á c h c ủ a m ộ t “N h à lý lu ậ n ”, tô i c ó th ể
th ử th á c h b ả n th â n b ằ n g c á c h tìm k iế m v à s ử d ụ n g n h ữ n g
c á c h h ọ c k h á c , đ ể là m p h o n g p h ú h ơ n c á c h h ọ c c ủ a m ìn h .
V à k h i b ạ n p h á t h iệ n ra rằ n g m ộ t n g ư ờ i n à o đ ó đ a n g h ọ c
h ỏ i th e o c á c h c ủ a m ộ t “N h à h o ạ t đ ộ n g ”, b ạ n c ó th ể đ ư a ra
m ộ t th ử th á c h n h ẹ n h à n g đ ê g iú p n g ư ờ i đ ó s ử d ụ n g n h ữ n g
h ìn h th ứ c h ọ c k h á c . Đ ừ n g b a o g iờ c h ỉ trích, h a y á p đ ặ t c h o
c ô ấ y m ộ t tín h c á c h c ụ th ể n à o đ ó ; đ iề u n à y k h ô n g k h u y ế n
k h íc h v iệ c h ọ c h ỏ i v à h ầ u n h ư s ẽ g â y ra s ự c ả n trở .

M ột m ô hình tốt
không phải là để
tìm câu trả lời m à là
khi nó giúp chúng
ta đặt ra cho bản
thân những câu hỏi
tốt hơn.

M ộ t m ô h ìn h tố t s ẽ h ữ u íc h k h ô n g p h ả i c h o v iệ c tìm ra c â u trả
lờ i m à m ô h ìn h đ ó tố t k h i n ó g iú p c h ú n g ta đặ t ra n h ữ n g c â u
h ỏ i tố t h ơ n c h o c h ín h m ỉn h . N h ữ n g m ô h ìn h s ẽ rấ t n g u y h iể m
n ế u c h ú n g ta s ử d ụ n g c h ú n g đ ể đ i tìm c h o m ìn h đ á p á n – m ọ i
tìn h h u ố n g tro n g c u ộ c s ố n g đ ề u k h ô n g g iố n g n h a u , v à m ộ t mô
h ìn h k h ô n g th ể đ ư a ra đ á p á n c h o tấ t c ả c á c c â u h ỏ i!
T ro n g b ố i c ả n h c ủ a c u ố n s á c h h ư ớ n g d ẫ n n à y , mô h ìn h cho
n h ữ n g h ìn h th ứ c h ọ c h ỏ i c ó th ể là m ộ t tro n g n h ữ n g đ iề u đ ầ u
tiê n c ầ n x e m x é t. T ro n g c h ư ơ n g 1 2 , H ọ c n h ư th ế n à o ? , b ạ n c ó
th ể tìm th ấ y m ô tả c ủ a m ộ t v à i h ìn h th ứ c h ọ c h ỏ i.
C u ố n Barefoot Guide 1, trang 36, đưa ra mô h ìn h “4 tín h ” vớ i n h ữ n g
th ô n g tin c ơ b ả n , n h ữ n g m ô tả v à ý tư ở n g là m th ế n à o đ ể s ử
d ụ n g mô h ìn h n à y .
D ư ớ i đ â y c h ú n g tô i s ẽ g iớ i th iệ u v ớ i b ạ n n h ữ n g mô hìn h động
lực con người và ph ẩ m c h ấ t c ố t lõ i.
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Q u ả n lý tín h đ a d ạ n g – Đặc tính con người
Ở mọi n ơ i, b ạ n c ó th ể th ấ y rằ n g c o n n g ư ờ i c ư x ử th e o
n h iề u c á c h k h á c n h a u . M ộ t s ố g ia o tiế p d ễ d à n g v à c ó th ể
k ể c h u y ệ n riê n g tư c ủ a m ìn h ; s ố k h á c s ẽ tìm m ộ t g ó c y ê n
tĩn h tro n g c u ộ c h ọ p v à liê n tụ c lậ t g iở tà i liệ u . K h i m ộ t c â u
h ỏ i đ ư ợ c n ê u ra tro n g c u ộ c th ả o lu ậ n h a y b u ổ i h ọ p ,
n g ư ờ i n à y s ẽ s u y n g h ĩ v à n h ă n m ặ t tro n g k h i n g ư ờ i k h á c
lạ i n ó i ra ý k iế n c ủ a m ìn h n g a y lậ p tứ c , v à h ìn h th à n h
p h ả n ứ n g c ủ a m ìn h tro n g q u á trìn h n ó i. S ự k h á c n h a u
c ũ n g c ó th ể th ấ y rõ tro n g c ô n g v iệ c . T ro n g k h i đ ồ n g
n g h iệ p n à y n ó i rấ t ít tro n g c u ộ c h ọ p n h ư n g s a u đ ó lạ i
m u ố n đ ặ t n h iề u c â u h ỏ i v ề q u y ế t đ ịn h đ ã đ ư ợ c đ ư a ra ;
đ ồ n g n g h iệ p k h á c lạ i c h ú ý x e m a i đ a n g c ả m th ấ y th o ả i
m á i v à d ễ c h ịu , h a y b ậ n rộ n xe m x é t c ẩ n th ậ n xe m liệ u
m ọ i n g ư ờ i đ ề u đ ã c ó th ứ c u ố n g . Đ ồ n g n g h iệ p k h á c , d ù
không đư ợ c m ờ i, lạ i b ắ t đ ầ u p h á t b iể u . A n h ta lớ n tiế n g
đ ặ t m ộ t v à i c â u h ỏ i, s a u đ ó n ó i m ộ t h ơ i 4 ý k iế n c h o d ự
á n m ớ i, là m m ọ i n g ư ờ i rố i trí. M ộ t v à i lã n h đ ạ o đ ư ợ c
đ á n h g iá c a o b ở i n h ữ n g c u ộ c n ó i c h u y ệ n th o ả i m á i v à
c ả m th ô n g , n h ư n g n h ữ n g k ế h o ạ c h c ủ a h ọ k h ô n g b a o g iờ
đ ư ợ c th ự c h iệ n . N h ữ n g lã n h đ ạ o k h á c v iế t ra rõ rà n g
n h ữ n g k ế h o ạ c h c h ín h s á c h tro n g k ế h o ạ c h h ằ n g n ă m ,
n h ư n g h ọ lạ i v ụ n g v ể tro n g n h ữ n g k ỹ n ă n g g ia o tiế p . M ộ t
v à i lã n h đ ạ o c ó th ể d iễ n đ ạ t q u a n đ iể m c ủ a h ọ tro n g c ô n g
v iệ c b ằ n g n h ữ n g c á c h rấ t ấ n tư ợ n g , n h ư n g lạ i th ấ t b ạ i
tro n g v iệ c th u y ế t p h ụ c n g ư ờ i k h á c.
Sandra Seagal v à David Horne đ ã k h á m p h á ra rằ n g c ó n h ữ n g
k h á c b iệ t c ơ b ả n g iữ a con ngườ i, đ iề u n à y c ó th ể đ ư ợ c g iả i
th íc h b ằ n g m ộ t lo ạ t k iể u m ẫ u v à h à n h v i c ư x ử c h u n g . H ọ
g ọ i m ô h ìn h c ủ a h ọ là Đặc tính con người.
Mô hìn h n à y n ó i đ ế n 3 n g u y ê n tắ c c ó tro n g m ỗ i c o n n g ư ờ i.
Đ ó là n g u y ê n tắ c
trí tu ệ (c ó lý trí, c ó s u y n g h ĩ), n g u y ê n tắ c c ả m x ú c (n h ạ y
c ả m , c ó tín h liê n h ệ ) v à n g u y ê n tắ c tự n h iê n (th ự c h à n h , c ó
tín h h à n h đ ộ n g ).

Mô hình này liên quan đến
Bản chất ba mặt của con
người được mô tả trong
Barefoot Guide 1, trang 29
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L ý th u y ế t về Động lực con người c h o rằ n g m ỗ i n g ư ờ i c ó m ộ t
n g u y ê n tắ c v ư ợ t trộ i, liê n q u a n đ ế n c á c h m ỗ i n g ư ờ i trả i
n g h iệ m m ô i trư ờ n g c ủ a h ọ . V à c á c h h ọ x ử lý th ô n g tin .
• N h ữ n g n g ư ờ i c ó n g u y ê n tắ c trí tu ệ v ư ợ t trộ i x ử lý th ô n g tin
th e o c á c h h ợ p lý (lo g ic ) v à th e o trìn h tự . H ọ c ả m th ấ y th o ả i
m á i k h i m ộ t m ìn h , h ọ k h ô n g th ư ờ n g x u y ê n b iể u lộ tìn h c ả m ,
h ọ là m rõ s ự v iệ c b ằ n g c á c h s u y n g h ĩ v à th íc h n ó i v ề n h ữ n g
v ấ n đ ề c ó ý n g h ĩa .
• N h ữ n g n g ư ờ i c ó n g u y ê n tắ c c ả m x ú c v ư ợ t trộ i x ử lý th ô n g
tin th e o c á c h k ế t h ợ p . H ọ th íc h tư ơ n g tá c v ớ i n g ư ờ i k h á c ,
th íc h s u y n g h ĩ c h o n h ữ n g ý tư ở n g m ớ i, th íc h p h â n lo ạ i n h ữ n g
s u y n g h ĩ c ủ a m ìn h h a y c h ia s ẻ n h ữ n g k in h n g h iệ m c á n h â n .
• Nhữ n g n g ư ờ i c ó n g u y ê n tắ c tự n h iê n v ư ợ t trộ i x ử lý th ô n g
tin th e o c á c h h ệ th ố n g . H ọ c ả m th ấ y c ó m ộ t s ự k ế t n ố i c h ặ t
c h ẽ v ớ i n h ó m c ủ a m ìn h . H ọ là m rõ s ự v iệ c v à tìm g iả i p h á p
b ằ n g c á c h x e m x é t tấ t c ả n h ữ n g m ặ t k h á c n h a u c ủ a v ấ n đ ề
v à liê n k ế t c h ú n g tớ i m ụ c tiê u c ụ th ể v à th ự c tế . H ọ th íc h là m
v iệ c v ớ i n g ư ờ i k h á c .
L ợ i íc h c ủ a v iệ c s ử d ụ n g mô h ìn h n à y là g ì?
H iể u v ề Động lực con người c ó th ể rấ t c ó íc h đ ể tư ơ n g tá c tro n g
n h ó m . N ó c h o ta s ự s á n g s u ố t đ ể c ộ n g tá c v ớ i n h ữ n g th à n h
v iê n k h á c tro n g n h ó m c ó nhóm nhân cách k h á c n h a u . N h ữ n g
k h á c b iệ t v ề tố c đ ộ x ử lý th ô n g tin tro n g m ộ t b u ổ i h ọ p n h ó m
c ũ n g đ ư ợ c n h ìn th ấ y rõ h ơ n . B ạ n s ẽ th a y đ ổ i đ ư ợ c th ó i q u e n
c ủ a m ỉn h tro n g g ia o tiế p v à tro n g h ộ i h ọ p .
N ó c ũ n g s ẽ đ ồ n g th ờ i là m tă n g đ ộ n g c ơ k h ắ c p h ụ c n h ữ n g
k h ả n ă n g c h ư a đ ư ợ c p h á t triể n đ ầ y đ ủ . N h ữ n g th á c h th ứ c c á
n h â n c ó th ể s ẽ trở n ê n rõ rà n g h ơ n , m ộ t k h i c o n n g ư ờ i ý th ứ c
h ơ n v ề nhóm nhân cách c ủ a h ọ . V í d ụ k h i m ộ t n h à lã n h đ ạ o
q u a n tâ m đ ế n nhóm nhân cách c ủ a m ìn h , đ iề u n à y c ó th ể s ẽ
d ẫ n đ ế n v iệ c th a y đ ổ i p h o n g c á c h lã n h đ ạ o , trở n ê n n h ạ y
c ả m h ơ n , nhưng rất c ầ n th iế t.
Động lực con người c ó th ể đ ó n g v a i trò h ế t s ứ c q u a n trọ n g tro n g
v iệ c g iú p đ ỡ m ọ i n g ư ờ i tro n g q u á trìn h h ọ c tậ p . N ó tạo tiền đề
h ìn h th à n h m ộ t m ô i trư ờ n g h ọ c tậ p p h o n g p h ú v à đ a d ạ n g ,
n ơ i c ó th ể b a o g ồ m n h ữ n g n h u c ầ u c ụ th ể c ủ a n h ữ n g nhóm
nhân cách k h á c n h a u .
C u ố i c ù n g , động lực con người rấ t h ữ u íc h đ ể k iể m tra s ự tư ơ n g
tá c g iữ a d y n a m ic c ủ a m ộ t h ỗ trợ v iê n v à n h ữ n g n g ư ờ i th a m
g ia k h ó a tậ p h u ấ n . M ộ t h ỗ trợ v iê n lấ y c ả m x ú c là m trọ n g tâ m
c ó th ể th ấ y k h ó h iể u k h i m ộ t n g ư ờ i th a m g ia lấ y lý trí là m
trọ n g tâ m m u ố n ở m ộ t m ìn h , v à a n h ta c ó th ể s ẽ tìm c á c h
n g ă n c ả n đ iề u đ ó . M ộ t n g ư ờ i tậ p h u ấ n lấ y tự n h iê n là m trọ n g
tâ m c ó th ể n g ạ c n h iê n v à th ậ m c h í k h ó c h ịu v ề v iệ c m ộ t
n g ư ờ i th a m g ia lấ y c ả m x ú c là m trọ n g tâ m m u ố n th ả o lu ậ n
m ọ i th ứ tro n g s u ố t k h ó a tậ p h u ấ n .
B ạ n c ó th ể tìm h iể u th ê m v ề m ô h ìn h n à y tro n g tra n g w e b c ủ a
Barefoot Guide.
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P h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i
P h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i là mô h ìn h m ẫ u đ ư ợ c s á n g tạ o b ở i Daniel Ofman. Ông cho rằ n g m ỗ i n g ư ờ i đ ề u c ó m ộ t
v à i p h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i – n h ữ n g p h ẩ m c h ấ t lu ô n là m ộ t p h ầ n c ủ a b ạ n n h ư n g b ạ n th ư ờ n g k h ô n g ý th ứ c
đ ư ợ c . Đ ố i v ớ i b ạ n , p h ẩ m c h ấ t n à y là h iể n n h iê n , đ ế n m ứ c b ạ n n g h ĩ rằ n g m ọ i n g ư ờ i đ ề u c ó n ó h o ặ c
n ê n s ẵ n s à n g th ể h iệ n n ó . Ví dụ nh ữ n g p h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i là tính kiê n n h ẫ n , k iê n trì, sự quan tâm, q u y ế t
đ o á n v à lin h h o ạ t.
T ă n g c ư ờ n g n h ữ n g p h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i
đ ư ợ c g ọ i là tra o q u y ề n v à đ iề u n à y
c ó th ể đ ạ t đ ư ợ c b ằ n g v iệ c s ử d ụ n g
m ô h ìn h “bốn g ó c c ố t lõ i”. M ô h ìn h g ó c
p h ầ n tư c ó 4 k h á i n iệ m : Ph ẩ m c h ấ t
cốt lõi (Core quality), Cạ m b ẫ y (Pitfall),
Th á c h th ứ c (Challenge) v à Dị ứ n g
(Allergy).
C ạ m bẫy là k h i p h ẩ m c h ấ t “n h iề u q u á
c ó k h i lạ i k h ô n g tố t”. K h i p h ẩ m c h ấ t
tíc h c ự c đ i q u á x a, đ iể m m ạ n h s ẽ trở
th à n h đ iể m y ế u . V í d ụ : “tín h lin h h o ạ t”
trở th à n h “k h ô n g p h ù h ợ p ”. N h ư n g
nên lư u ý rằ n g m ặ t k h á c , đ ằ n g s a u
m ỗ i c ạ m bẫy “tiê u c ự c ”, b ạ n c ó th ể tìm
th ấ y p h ẩ m c h ấ t tíc h c ự c !
P h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i v à Th á c h th ứ c b ổ s u n g c h o n h a u . V ấ n đ ề ở đ â y là p h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i c ủ a b ạ n lu ô n
v ư ợ t trộ i. C á c h đ ể trá n h tìn h trạ n g n à y – s a v à o c ạ m b ẩ y- là p h á t triể n p h ẩ m c h ấ t b ổ s u n g đ ể tao n ê n
s ự c â n b ằ n g . V ậ y th ì m ặ t tíc h c ự c đ ố i lậ p v ớ i c ạ m b ẩ y là g ì? K h ô n g p h ù h ợ p là tiê u c ự c ; m ặ t đ ố i lậ p
tíc h c ự c là tín h c ó tổ c h ứ c . V ậ y , k h i m à p h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i c ủ a b ạ n là “tín h lin h h o ạ t” v à b ạ n p h á t triể n
“tín h tổ c h ứ c ”, b ạ n c ó th ể trá n h đ ư ợ c s ự k h ô n g p h ù h ợ p .
D ị ứ n g là m ặ t đ ố i lậ p tiê u c ự c c ủ a p h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i. N ó đ ư ợ c g ọ i là d ị ứ n g b ở i n ó “q u á n h iề u ” th á c h
th ứ c. V í d ụ , k h i th ấ y đ iề u n à y ở đ ồ n g n g h iệ p c ủ a m ìn h , b ạ n c ả m th ấ y “d ị ứ n g ” đ ố i v ớ i h à n h v i c ủ a
n g ư ờ i đ ó . V ớ i p h ẩ m c h ấ t c ố t lõ i c ủ a b ạ n là tín h d ễ th íc h n g h i, b ạ n g h é t (“d ị ứ n g ” v ớ i) n h ữ n g n g ư ờ i
cứng nhắc. B ạ n rấ t k h ó k h ă n đ ể c ộ n g tá c v ớ i k iể u n g ư ờ i n h ư v ậ y . T u y n h iê n , n g ư ờ i n à y c h o b ạ n th ấ y
m ộ t c h ú t “n h iề u q u á ” c ủ a p h ẩ m c h ấ t – c ó tín h tổ c h ứ c - m à b ạ n c ầ n . Đ iề u n à y th ự c s ự là th á c h th ứ c
của bạn.
N h ư v ậ y , m ô h ìn h ‘bốn góc c ố t lõ i’ tro n g trư ờ n g h ợ p n à y s ẽ c ó d ạ n g như sau:
(‘Flexible’: Linh hoạt; ‘Inconsistent’: Không đồng nhất; ‘Organized’: Có tổ chức; ‘Rigid’: Cứng nhắc)
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T u y n h iê n , h ã y c h ú ý rằ n g “c ứ n g n h ắ c ” - hay "c ạ m b ẫy" của đồng nghiệp - có thể là điều tích cực. Vì v ậ y , m ô
h ìn h bốn góc cốt lõi trong bạn đ ư ợ c m ô tả như sau:

T ro n g n h ó m v à tro n g n h ữ n g tìn h h u ố n g h ợ p tá c k h á c , s ử d ụ n g m ô h ìn h bốn góc cốt lõi n à y g iú p b ạ n c ó
th ể n h ìn th ấ y n h ữ n g đ iề u đ ằ n g s a u th á i đ ộ trê u tứ c c ủ a đ ố i tá c v à th ấ y đ ó c ũ n g là m ộ t p h ẩ m c h ấ t tíc h
c ự c - thực tế đ ó là n ă n g lự c m à b ạ n c ầ n tă n g c ư ờ n g . B ạ n c ó n h ữ n g n ă n g lự c b ổ s u n g v à c ó th ể h ọ c
h ỏ i lẫ n n h a u .
B ạ n c ó th ể s ử d ụ n g m ô h ìn h n à y n h ư th ế n à o ?
B ạ n th ể th ể b ắ t đ ầ u b ằ n g v iệ c x á c đ ịn h x e m đ iể m m ạ n h
(n ă n g lự c c ố t lõ i) c ủ a b ạ n , p h â n tíc h n h ữ n g đ iể m m ạ n h n à y
b ằ n g c á c h s ử d ụ n g c ạ m b ẩ y , th á c h th ứ c v à d ị ứ n g n h ư
tro n g v í d ụ . B ạ n c ũ n g c ó th ể b ắ t đ ầ u b ằ n g m ộ t th á c h th ứ c ,
s a u đ ó s u y n g ư ợ c lạ i c ạ m b ẩ y , v à x á c đ ịn h p h ẩ m c h ấ t
đằng sau nó.
H o ặ c là h ỏ i n h ữ n g n g ư ờ i b ạ n h o ặ c đ ồ n g n g h iệ p c ủ a b ạ n v ề
n h ữ n g đ iể m y ế u (c ạ m b ẫy ) c ủ a m ìn h . H ọ c ó th ể s ẽ n ê u lê n
m ộ t v à i đ iể m . T ừ Cạ m b ẫy đ ể s u y ra p h ẩ m c h ấ t v à s a u đ ó
k h á m p h á Th á c h th ứ c v à Dị ứ n g .
C ó p h ả i b ạ n đ a n g h ế t s ứ c b ự c m ìn h v ớ i m ộ t đ ồ n g n g h iệ p ?
K h á m p h á p h ẩ m c h ấ t đ ằ n g s a u đ iề u là m b ạ n b ự c m ìn h v à
x e m x e m b ạ n c ó th ể h ọ c đ ư ợ c g ì từ đ ó . B ạ n th ể th ể th ấ y
th á c h th ứ c , c ạ m b ẩ y v à p h ẩ m c h ấ t c ủ a c h ín h m ìn h .
T ô i đ ề n g h ị b ạ n h ã y d à n h th ờ i g ia n đ ể c ù n g v ớ i đ ồ n g
n g h iệ p c ủ a m ìn h v ẽ lê n m ô h ìn h bốn g ó c c ố t lõ i v à th ả o lu ậ n
c ở i m ở v ề n h ữ n g d ị ứ n g . Đ iề u n à y s ẽ g iú p b ạ n tă n g m ứ c độ
c ộ n g tá c v ớ i đ ồ n g n g h iệ p .
B ạ n c ó th ể x e m c á c h D a n ie l O fm a n g iả i th íc h v iệ c s ử d ụ n g
m ô h ìn h bốn g ó c cốt lõi b ằ n g c á c h g õ “Daniel Ofman core qualities
video” trên Google.
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Tự hiểu mình có thể là một quá trình cộng tác
C ó th ể s ẽ rấ t k h ó đ ể b ạ n m ộ t m ình tự tìm
h iể u v ề c h ín h m ìn h . D ù đ ô i k h i c ó th ể s ẽ
k h á đ a u lò n g , n h ư n g đ ố i d iệ n v ớ i n g ư ờ i
k h á c c ó th ể g iú p b ạ n ý th ứ c h ơ n v ề c á c h
cư xử của bạn và sự ảnh hư ở ng của nó
đ ố i v ớ i n g ư ờ i k h á c . M ọ i n g ư ờ i, b ằ n g c á c h
n à y h a y c á c h k h á c , s ẽ lu ô n c h o b ạ n n h ữ n g
ý k iế n p h ả n h ồ i. T h ư ờ n g th ì đ iề u n à y
k h ô n g rõ rà n g , k h ô n g đ ư ợ c n ó i ra b ằ n g lờ i
m à th ô n g q u a c á c h c ư x ử c ủ a h ọ . V í d ụ h ọ
b ắ t đ ầ u lờ b ạ n đ i – m ộ t d ấ u h iệ u rấ t rõ
rà n g c ủ a p h ả n h ồ i tiê u c ự c . V ấ n đ ề là b ạ n
th ư ờ n g k h ô n g n g h e h a y c h ú ý đ ế n c á c h c ư
x ử b ị b á c b ỏ , v ì v ậ y b ạ n k h ô n g b iế t p h ả i
th a y đ ổ iđ iề u g ì, trừ k h i b ạ n h ỏ i. H ỏ i v ề
p h ả n h ồ i là c á c h tố t đ ể tìm h iể u th ê m v ề
b ả n th â n b ạ n . Đ iể m m ù c ủ a b ạ n , tứ c là
n h ữ n g g ì b ạ n k h ô n g b iế t v ề b ả n th â n , s ẽ
trở n ê n n h ỏ h ơ n . T h ê m v à o đ ó , k h i b ạ n k ế t
h ợ p v iệ c tự h iể u b iế t v ề m ìn h h ơ n v ớ i c h ia
s ẻ n h iề u h ơ n v ề b ả n th â n , n g ư ờ i k h á c c ũ n g
s ẽ h iể u v ề b ạ n h ơ n .

K in h n g h iệ m c ủ a Arja về quá t rình tự hiểu m ình nhờ cộng tác
Mộ t n g ư ờ i b ạ n c ủ a tô i k h ô n g ý th ứ c v ề tà i n ă n g c ủ a a n h
ta trong ng h ệ th u ậ t đ iê u k h ắ c (a n h ta k h ô n g b iế t v à n h ữ n g
n g ư ờ i k h á c c ũ n g k h ô n g ). N g a y s a u k h i n g h ỉ h ư u , a n h
b ắ t đ ầ u tìm k iế m c á i g ì h a y h a y đ ể là m v à th a m g ia k h ó a
h ọ c v ề n g h ệ th u ậ t đ iê u k h ắ c d à n h c h o n h ữ n g n g ư ờ i m ớ i
b ắ t đ ầ u . T ro n g k h ó a h ọ c n à y , a n h ấ y k h á m p h á ra tà i
n ă n g c ủ a m ìn h tro n g lĩn h v ự c n à y (n ó trở th à n h m ộ t k iế n
th ứ c c á n h â n ). A n h ấ y đ ã k h o e s á n g tá c c ủ a m ìn h v ớ i
n h ữ n g n g ư ờ i k h á c (đ ư a n ó từ c á n h â n ra c ô n g c h ú n g ),
v à n h ữ n g n g ư ờ i n à y n ó i v ớ i a n h ta rằ n g h ọ th ự c s ự
th íc h n h ữ n g s á n g tạ o c ủ a a n h ta (h ọ đ ư a ra p h ả n h ồ i).
B â y g iờ , a n h ấ y m ở m ộ t c ử a h à n g tro n g th à n h p h ố , đ ó
c ũ n g đ ồ n g th ờ i là x ư ở n g đ iê u k h ắ c c ủ a a n h ấ y , v à a n h
ấ y b á n n h ữ n g tá c p h ẩ m đ iê u k h ắ c c ủ a m ìn h .
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Ajra kể lại về tác động của sự phản hồi đối với bản thân
K h i tô i th ự c s ự b ị th u h ú t b ở i m ộ t đ ề tà i h a y m ộ t c u ộ c th ả o lu ậ n , tô i
th ư ờ n g h à n h đ ộ n g v à p h ả n ứ n g m ộ t c á c h b ố c đ ồ n g , k h ô n g th ự c s ự
hòa hợp đ ố i v ớ i n g ư ờ i k h á c . T ô i th ư ờ n g c h ú trọ n g v à o n ộ i d u n g h ơ n là
n h ữ n g v ấ n đ ề c á n h â n . T ro n g n h ữ n g tìn h h u ố n g k h á c n h a u , 3 đ ồ n g
n g h iệ p c h o tô i b iế t h ọ th ự c s ự k h ô n g th íc h c á c h p h ả n ứ n g lỗ m ả n g
n h ư v ậ y . R ằ n g đ iề u ấ y th ự c s ự là m h ọ b ị s ố c h o ặ c c ả m th ấ y n g u
n g ố c h a y b ị b á c b ỏ . N h ờ s ự p h ả n h ồ i c ủ a h ọ , tô đ ã b iế t c á c h c ư x ử
c ủ a m ìn h k h ô n g là m n g ư ờ i k h á c h à i lò n g , n h ư n g tô i k h ô n g b iế t p h ả i
là m g ì v ớ i đ iề u n à y . T ô i k h ô n g m u ố n c ả m th ấ y b ị b u ộ c p h ả i trở n ê n
th â n th iệ n v à d ễ th ư ơ n g . T ô i đ ế n c ơ q u a n đ ể là m v iệ c , k h ô n g p h ả i là
đ ể k ế t b ạ n . V à tô i c h o rằ n g c á c đ ồ n g n g h iệ p c ủ a tô i n ê n q u e n v ớ i
c á c h tô i là m v iệ c v à rồ i th ì s ự v iệ c s ẽ ổ n c ả . N h ư n g c â u h ỏ i ở đ â y là :
T ô i c ầ n p h ả i là m g ì đ ể x â y d ự n g n h ữ n g m ố i q u a n h ệ tố t tro n g b ố i
c ả n h c ô n g v iệ c c ủ a m ìn h ? T h ự c ra đ ó k h ô n g p h ả i là v ề v iệ c trở th à n h
b ạ n b è – m ặ c d ù c ũ n g rấ t tố t n ế u tìn h b ạ n x u ấ t h iệ n . M ố i q u a n h ệ
tro n g c ô n g v iệ c c ó s ự g iố n g n h a u đ ế n n g ạ c n h iê n v ớ i n h ữ n g m ố i
q u a n h ệ tro n g g ia đ ìn h . T ô i k h ô n g lự a c h ọ n g ia đ ìn h m ìn h c ũ n g n h ư
k h ô n g c h ọ n lự a đ ồ n g n g h iệ p ; T ô i k h ô n g th ể lự a c h ọ n b ỏ rơ i h ọ (tro n g
b ố i c á c h c ô n g v iệ c , trừ k h i tô i m u ố n từ b ỏ c ô n g v iệ c đ ó ) v ả tô i k h ô n g
th íc h m ỗ i n g ư ờ i tro n g h ọ n h ư n h a u . M ộ t k h ía c ả n h n ổ i b ậ t tro n g c á c
m ố i q u a n h ệ g ia đ ìn h là c h o d ù m ộ t n g ư ờ i th â n c ủ a b ạ n là m h a y n ó i
g ì, b ạ n v ẫ n tru n g th à n h c h o đ ế n c ù n g . B ạ n k h ô n g th ể từ b ỏ n h ữ n g
n g ư ờ i th â n , b ở i v ì b ạ n c ó m ố i q u a n h ệ m á u m ủ v ớ i h ọ . Đ ó là n h ữ n g
g ì c h ú n g ta c ó th ể m a n g v à o tro n g m ố i q u a n h ệ c ô n g v iệ c . K h ô n g c ó
rà n g b u ộ c m á u m ủ , n h ư n g c h ú n g ta g ắ n b ó v ớ i n h a u v ì m ộ t m ụ c tiê u
c h u n g tro n g c ô n g v iệ c . V à c h ú n g ta c ầ n p h ả i tru n g th à n h v à h ỗ trợ
lẫ n n h a u . Đ iề u n à y k h ô n g c ó n g h ĩa là trá n h k h ô n g đ ư a ra n h ữ n g
p h ả n h ồ i tru n g th ự c . P h ả n h ồ i tru n g th ự c s ẽ tạ o n ê n m ố i q u a n h ệ c ở i
m ở . V à n h ữ n g g ì tô i h ọ c đ ư ợ c đ ể g iả m b ớ t đ i c á c h c ư x ử k h ô n g ý tứ
c ủ a m ìn h đ ó là n g h iê m k h ắ c q u á c ũ n g k h ô n g h ẳ n là đ ã tố t. V à tô i tìm
th ấ y th á c h th ứ c c ủ a m ìn h tro n g s ự n h ã n h ặ n , đ iề u m à g iờ đ â y tô i
đ a n g c ố g ắ n g th ự c h à n h m ỗ i n g à y .
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CHƯƠNG 14

Viết để học Học cách viết
Không phải ai cũng thích viết lách. Nhưng
tôi lại thích. Một số người biết họ nghĩ gì trước
khi viết. Tôi không như vậy. Tôi thích viết bởi
nó giúp tôi tách bản thân mình khỏi vệt mờ
của cuộc sống bận rộn. Tôi thích viết vì nó
giúp tôi nhìn thấy chính mình trong đám đông,
và nghe thấy tiếng nói của mình vượt lên
tiếng xì xào của các giọng đối nghịch. Tôi
thích viết vì nó giúp tôi chỉ ra những gì tôi
đang suy nghĩ và cảm nhận, giúp bóc đi lớp
vỏ bên ngoài, và tiến đến nơi mà tôi thực sự
“sống”.
Thường thì tôi viết khi ở một mình, khi cả nhà
đi vắng, hay khi mọi người đã đi ngủ. Tôi viết tự
truyện và làm thơ. Tôi viết lên những mẩu giấy
rồi vứt ngay vào thùng rác và tôi cũng viết
những đoạn ngắn có thể một ngày nào đó sẽ
được in thành sách. Đôi khi tôi viết theo đơn đặt
hàng: “Mẹ ơi, Mẹ làm bài thơ về chiếc giường
lớn này nhé!” Con gái nói vậy, và tôi lại viết. Tôi
đọc những vần thơ này cho những khán giả háo
hức của tôi nghe, rồi chúng cười xòa với nhau,
và với tôi, và luôn đòi thêm. “Mẹ viết về lúc tụi
con đánh nhau trong hiệu giày đi…!”
Tôi còn viết ở chỗ làm, viết về công
việc. Tôi viết về chủ đề đang nghiên cứu,
về hội thảo đã tham dự, về dự án tôi
muốn thực hiện và các dự án đã hoàn
thành. Tôi viết về thực tế của tôi và về
sáu tháng vừa qua.
Tôi viết về đồng nghiệp và về màu sắc
của chiếc thảm trải dười bàn trong phòng
họp. Tôi viết để tìm hiểu thêm về bản
thân và chủ đề, và về mối quan hệ giữa
chúng. Tôi cố gắng định hình lối viết này
bằng kinh nghiệm viết về các chủ đề mà
tôi đang viết.
CHƯƠNG 14: Viết đê học – học để viêt

189

‘

Viết giúp ta suy
ngẫm sâu về những
trải nghiệm cuộc đời
và công việc

’

Chương này gồm những gì?
Tôi mô tả một số suy nghĩ đằng sau phương pháp viết
của tôi và đưa ra một số mẹo thực tế giúp bạn viết để
khám phá, tiếp thu và học hỏi.
Tôi cũng vắn tắt các bước để viết, khi viết giúp người khác.
Hi vọng nó sẽ giúp ích cho những người hứng thú với việc
viết luận, viết báo, viết chuyện – thậm chí là làm thơ – định
hướng góp phần giúp cho việc học hỏi của người khác
cũng như của chính mình.

Viết để học
Viết trở nên quá quan trọng với cách tôi hiểu về những gì diễn ra trong
cuộc sống và công việc của một người thực hành phát triển, đến mức
tôi thường tự hỏi, ‘Làm sao biết tôi nghĩ gì khi tôi chưa thấy được tôi
viết gì?’ Viết để học, hay viết để tìm tòi hoàn toàn khác việc ngồi viết
lại những gì chúng ta đã biết, những gì người khác đã nói, hoặc
những gì ta đọc được ở đâu đó. Khi viết để học hỏi, ta phải giữ thái độ
của một người khám phá. Ta phải sẵn sàng nhận lấy những rủi ro, để
vi hành vào cõi vô thức và tìm ra những cái mới, hay tìm thấy điều gì
đó bằng cách khác. Với phương pháp này, viết là dạng tiến trình truy
vấn:
Viết giúp chúng ta suy nghĩ sâu về những trải nghiệm, đời tư và công
việc. Thông qua viết, việc quay về những trải nghiệm của ta càng sinh
động hơn nhiều, vì ta có thêm các chi tiết cho những gì ta nhớ. Bằng
các mô tả các đặc điểm liên quan, sự bố trí, tiến trình và xúc cảm về
tất cả mọi thứ - gồm cả cảm xúc của chính bạn – ta sẽ khiến nó sống
động trở lại.
Khi ta ngừng lại để nhận thức về một trải nghiệm, một thời điểm trong
cuộc sống, hay một giai đoạn của dự án, viết giúp chúng ta mở ra, xua
đi… và nhận về. Bằng cách này, tôi muốn nói là cho phép chúng ta
ngạc nhiên về những gì chúng ta viết. Thật dễ để kể và kể lại trải
nghiệm của ta với sự an toàn từ quan điểm quen thuộc – ngay cả khi
ta tự kể cho mình nghe. Lặp lại phiên bản tương tự của một trải
nghiệm hay sự kiện giúp khẳng định niềm tin và củng cố vị trí của
chúng ta. Nhưng nó cũng đóng lại để ta không thể nhìn mọi thứ theo
những cách khác. Viết để học đòi hỏi ta phải mạo hiểm, phải trở nên
dễ tổn thương, không chắc chắn, đùa giỡn, sáng tạo, và thậm chí lúc
nào cũng khó chịu.
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Ý nghĩ đầu tiên
Một cách để làm việc này là để tâm tới những ý nghĩ đầu tiên của
chúng ta.
Ý nghĩ đầu tiên, theo nghĩa đen, là những ý nghĩ mà chúng ta nghĩ đến lúc
đầu. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí ta và sau đó nhanh chóng bị khước từ
bởi tất cả các chuẩn mực mà ta đã chủ quan hóa, các nguyên tắc về thứ mà
chúng ta có thể và không thể nghĩ đến, cảm thấy hay nói lên. Natalie
Goldberg, trong cuốn sách xuất bản năm 1986 Writing Down The Bones đã
nói: ‘Ý nghĩ đầu tiên là những ý nghĩ mà tâm trí bạn thực sự thấy và
cảm nhận được, chức không phải là những gì tâm trí bạn nghĩ đáng
ra phải thấy và cảm nhận.’’
Viết theo cách này giúp ta vượt xa những câu trả lời thông minh, an
toàn hoặc được mong đợi – là những câu trả lời chúng ta nghĩ người
khác muốn nghe. Nó giúp ta vượt qua phiên bản đúng đắn, lịch thiệp
hay mang tính công chúng, để tìm thấy giọng nói và quyền uy của
chính mình. Nó giúp chúng ta vượt lên cách viết cầu toàn.
Góc nhìn khác
Có cách khác để viết về những trải nghiệm của chúng ta, là viết từ
những góc nhìn khác. Thí dụ như cố gắng viết ra một quan điểm
hoàn toàn khác biệt với quan điểm của chính bạn về một vấn đề
bạn quan tâm. Viết một cách thuyết phục, như là bạn thực sự tin
vào những gì bạn đang viết. Hay viết về chuyện xảy ra từ quan
điểm của một người khác trong câu chuyện. Chọn một người nào
đó từng là một phần trong trải nghiệm của bạn, hoặc dựng lên một
nhân vật. Tưởng tượng bạn là họ. Viết một đoạn hội thoại với một
trong những nhân vật trong câu chuyện của bạn – có thể là một
đồng nghiệp khó tính, hay một người nhiều quyền lực trong cộng
đồng mà bạn đang hợp tác làm việc, hoặc một người cao niên mà
bạn muốn tìm kiếm lời khuyên. ‘Nói chuyện’ trực tiếp với họ. Nói
với họ những gì bạn thực sự muốn nói và rồi cho họ cơ hội đáp lại
bạn, như là một cuộc đàm thoại thật sự. Hãy nói chuyện với nhau
về một hiện trạng đang làm bạn phiền lòng, trăn trở hay hân hoan;
một tình thế hoặc trải nghiệm mà bạn muốn học hỏi.

CHƯƠNG 14: Viết đê học – học để viêt

Ưu thế về một chủ đề nào đó thường
được coi là thuộc về các chuyên gia và
các nhà hàn lâm. Thật dễ từ bỏ khi viết
về chuyện gì đó vì luôn vang lên câu
hỏi: ‘Bạn biết gì về nó?’ Nhưng còn có
thứ uy quyền thuộc về người thực hành.
‘Kiến thức của người làm’. Và với viết
để học, chúng ta có thể rút ra từ nguồn
kiến thức đó, làm cho nó hữu dụng với
bản thân, và rồi có thể là với người
khác.
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‘Nỗ lực tạo khác biệt giữa sự thật và hư
cấu là phung phí thời giờ đối với thực
hành phản chiếu. Việc viết nào cũng là
viết từ chiều sâu trải nghiệm, kiến thức
và kỹ năng của người thực hành. Trải
nghiệm, kiến thức và kỹ năng này là
chân thật nhất mà bạn có thể có: theo
cách một đường thẳng là chân lý.’

Thông thường, khi tôi đưa bài thực hành này vào hội thảo
về viết, mọi người phản hồi và nói:’Ồ, nhưng tôi thật sự
không biết cô ấy sẽ nói gì.’ Hoặc ‘Lạ thật! Tôi thật sự không
biết mình muốn hỏi điều gì nữa!’ Hãy viết để tìm ra nó. Một
số người khác có thể phản bác và nói: ‘Nhưng nếu tôi dựng
lên nó thì nó đâu có thật. Nó chỉ là phát kiến, hoặc tưởng
tượng.’ Và tôi trả lời: ‘Như thế có làm sao đâu?’
Bạn không phải thư ký ghi biên bản cuộc họp, hay thư ký
tòa án với những ghi chép dùng để phán xét hay tuyên án.
Bạn không đăng báo hay bội bạc niềm tin. Bạn là người viết
để khám phá, tìm tòi và học hỏi.
Nguyên tắc cơ bản trong phương pháp viết này là viết để
khám phá những gì bạn nghĩ và cảm nhận. Điều này trái
ngược hoàn toàn với phương pháp ‘suy nghĩ trước khi viết ‘
mà bạn có thể đã học được từ ghế nhà trường. Làm thế nào
bạn có thể học để viết theo cách này? Sau đây là một số
công cụ và hướng dẫn thực tế xuất phát từ chính hành trình
viết của tôi.

Gillie Bolton

Học cách viết
Viết tự do: công cụ cơ bản
Tôi phát hiện viết tự do là công cụ viết hữu ích nhất
của mình. Viết tự do là kỹ thuật viết đơn giản liên quan đến việc viết
không nghỉ trong một khoảng thời gian. Để bắt đầu, hãy viết trong
khoảng năm hoặc sáu phút, và sau đó, khi đã qua vài lần thực
hành, bạn có thể tiếp tục viết từ mời lăm đến mười sáu
phút mỗi lần. Khi viết tự do, bạn không kiểm soát – ngòi
viết hoặc bút chì sẽ điều khiển. Hãy để cây viết của bạn quyết
định nó muốn viết ra những gì và hãy để nó dẫn đường: hãy nghĩ về nó
như thể nó là cây viết thần kỳ. Khi viết tự do, hãy để tay bạn luôn hoạt
động, và đừng ngừng lại. Điều này giúp viết trở thành quá trình suy
nghĩ.
Thường thì chúng ta thích biết được những gì sẽ viết ra trước
khi chúng ta bắt đầu viết. Chúng ta muốn tất cả mọi thứ rạch ròi
ở trong đầu. Với cách viết tự do, chúng ta chăm chú nghe
những điều định viết, theo một cách, hãy để chúng ta viết xuyên
qua chính chúng ta. Viết tự do giúp ta viết ra suy nghĩ đầu tiên,
trước khi ta tự ngăn mình lại và nói, ‘Ồ, nó thật lố bịch’. Nó giúp
chúng ta bỏ qua việc tự phê bình, vốn phê phán mọi thứ ta viết
là rác rưởi và ngăn ta lại trước cả khi ta bắt đầu viết.
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Khi viết tự do, hãy viết bằng tay. Nó sẽ dẫn
đường bạn viết đi qua nội tâm của bạn! Hãy thử vì
bản thân bạn – bằng cách nào đó nó có sự kết nối
riêng tư hơn với việc viết, hơn là viết trên máy vi
tính. Viết bằng tay còn giúp bạn bỏ đi mối lo về lỗi
chính tả và ngữ pháp – không có việt tự động kiểm
tra chính tả và ngữ pháp nổi lên trang giấy của bạn
và làm bạn phân tâm vì những gợn sóng đỏ và
xanh!
Một khi bạn hoàn tất viết tự do, hãy bỏ ít phút đọc lại tất
cả những gì bạn viết và gạch chân những từ, cụm từ hoặc
câu mà bạn thích bằng bút chì màu. Điều này giúp bạn phát
triển con mắt tán thưởng. Cũng nên tìm và gạch chân
những gì làm bạn bối rối hoặc khó chịu. Thường có những
điều quan trọng trong đó. Có thể bạn muốn viết nhiều hơn
với những từ, cụm từ hay câu mà bạn đã gạch chân. Hãy
viết, hoặc để dành chúng như những lời nhắc cho lần viết
tự do sau này.

Viết tự do với từ gợi ý
Viết tự do có thể là cởi mở (đôi khi được gọi là viết ‘miệt mài’ hoặc dòng
viết có nhận thức) hay nó có thể tập trung bằng cách dùng một lời nhắc.
Lời nhắc là một cụm từ hay câu hỏi ngắn khởi đầu cho bạn theo một
hướng cụ thể - ngay cả khi bạn miễn cưỡng khởi hành chuyến đi! Ba lối
gợi ý tôi thích là:
• Hômnaytôi…
• Tôi nhớ là …
• Tôi thấy …
Bạn cũng có thể chọn một chủ đề hay đề tài cụ thể mà bạn muốn học
hỏi thêm làm lời nhắc của bạn. Bằng cách viết tự do có chủ đề, bạn có
thể khám phá những gì bạn biết về nó một cách trực quan, những gì
bạn biết bạn hiểu về nó, những gì bạn suy nghĩ và cảm nhận về nó.
Viết tự do về trải nghiệm thật trong cuộc sống, một ví dụ cụ thể về chủ
đề hơn là sự mở rộng, giúp khái quát tnhững mô tả. Đừng viết về ‘sự
sở hữu’ hay ‘sự tham gia’ hay ‘học hỏi’ chung chung.
Hãy viết về trải nghiệm của bạn về sở hữu,
tham gia, hay học hỏi. Hãy làm một
ví dụ cụ thể như là một điểm bắt đầu của bạn.

“Thông qua viết tự do có chủ
đề, bạn có thể khám phá
những gì bạn biết về nó một
it
cáchabout
trực quan.”
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Khi tôi bắt đầu làm việc gần hơn với các đồng
nghiệp trong cùng tổ chức, các vấn đề xung
quanh các mối quan hệ và hợp tác trở nên rõ ràng
hơn. Tôi phát hiện ra thật sự hữu ích để khám
phá những gì đang diễn ra bằng cách viết tự do
về nó. Khá lâu sau, tôi được yêu cầu viết một bài
về phối hợp hợp tác cho một đơn vị khách hàng,
và tìm thấy những mẩu giấy tôi đã viết, đơn thuần
chỉ để tôi học hỏi, hữu ích trong việc xác định chủ
đề chính để bám vào.
Trước khi học về viết tự do, tôi đã tốn khá nhiều thời gian để quyết
định lựa chọn ví dụ, sự kiện và thời điểm để làm mốc khởi đầu. Nói thí
dụ, nhiệm vụ là viết về một sự kiện quan trọng… Tôi đôi khi hoang
mang và trống rỗng. (Tôi không nghĩ có gì đó trọng đại từng xảy ra
trong đời! Tôi thật sự chỉ có một cuộc sống buồn tẻ và kém quan
trọng.) Hay tôi sẽ dày vò bản thân cố gắng chỉ ra đâu là cái quan trọng
nhất, giá trị nhất, thú vị nhất và vân vân. Tôi có thể có cả trăm sự khởi
đầu sai, nhảy từ sự kiện này qua sự kiện kia và rồi dẹp bỏ, thất bại.
Với viết tự do, ta tránh được sự thống khổ trong lựa chọn và cảm giác
trống rỗng lại là một lợi thế: với viết tự do, bạn thật sự phải bỏ mặc và
làm theo cây viết của bạn.

Viết tự do không có lời gợi ý
Viết tự do không có lời lời gợi ý là cách tuyệt vời để bắt
đầu một lần viết. Nó giúp làm cho dòng sáng tạo tuôn
chảy, và tạo nên cơ hội viết ra mọi thứ vốn đang làm rối
cái đầu và chế ngự tâm trí bạn. Nói tóm lại, nó giúp bạn
hiện hữu và chăm chút trong khi viết. Hoặc khi tự viết
một mình, hay chủ trì một hội thảo về viết, tôi thường bắt
đầu với việc viết tự do miệt mài trong vòng sáu phút. Khi
xong, bạn để vài phút đọc qua những gì bạn viết và gạch
chân những điểm bạn thích. Bạn sẽ ngạc nhiên với
những gì bạn tìm thấy: một chủ đề hiện ra, một câu hỏi
quan trọng phải đối mặt hay có thể còn có bóng dáng
của câu trả lời. Tuy nhiên, bạn có thể phát hiện chẳng có
gì ngoài những lời vô nghĩa tuôn ra. Hoặc một danh mục
dài lộn xộn. Tất cả vẫn tốt – tốt nhất là tuôn ra tờ giấy,
còn hơn là chiếm chỗ trong tâm trí bạn.
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Viết cho người khác
Viết để khám phá là hết sức giá trị với những người muốn học
hỏi. Nhưng có chương hai trong câu chuyện về viết của tôi.
Chương này nói về việc viết cho người khác, về cách truyền
đạt những gì chúng ta đã học được có ích đối với họ và có tác
động đến họ. Trong chương này, nhân vật chính (là bạn) trở
thành người hướng dẫn, hơn là một người đi khám phá, và
với vai trò mới này, bạn có thêm kỹ năng và nhiệm vụ phải
làm.
Thỉnh thoảng, khi tôi đang viết dở bài báo, vài người sẽ hỏi tại sao tôi
lại viết về mọi chuyện trong khi đã có đầy thông tin trong các thư viện và
trên mạng internet. Đó luôn là câu hỏi làm nản lòng – cho đến giờ là như
vậy. Chúng ta đang sống trong thời đại quá tải thông tin, nhiều thông tin
hơn mức ta có thể xử lý. Nhưng nhiều trong số đó chỉ là chính nó: thông
tin. Khi viết, tôi cố gắng tránh cách viết lãnh đạm, lạnh lùng, phản nhân
cách. Tôi cố gắng viết với tiếng nói, chia sẻ một ít về việc tôi là ai và ý
nghĩa mà tôi hiểu được về những trải nghiệm hay thông tin mà tôi viết ra.
Theo hướng này, cách viết của tôi có vẻ gắn kết với người đọc, trò
chuyện với óc tưởng tượng, trí tuệ, trái tim và ước nguyện của họ.
Công việc viết đầu tiên của tôi với tư cách là một người
thực hành phát triển là các đề xuất và báo cáo tài trợ để
gây quỹ. Tôi ước mình từng biết về viết tự do trước đó đến
nhường nào! Và tôi cược các nhà tài trợ sẽ coi trọng
những tài liệu vốn không đầy rẫy những động lực ngu
muội, những vốn liếng khô kiệt về việc ai làm gì khi nào,
những câu chuyện thành công ngọt ngào đến bệnh hoạn –
và dĩ nhiên với tất cả những biệt ngữ và phát triển nói theo
thời đó. Chắc chắn là tôi đã viết kiểu ‘vải len’.

Viết tự do giúp chúng ta tìm thấy tiếng nói
của chính mình. Viết với giọng của mình đơn
giản nghĩa là đặt mình vào cách viết. Như
vậy, ta thường viết kiểu ‘vải len’. Giọng ‘vải
len’ là giọng của bất kỳ ai. Nó thiếu cá tính.
Bị chôn chặt. Hóa gỗ. Tê cóng. Nhà thơ, nhà
văn Seamus Heaney nói viết bằng giọng
điệu của mình nghĩa là bạn có thể đưa cảm
nhận của bạn vào ngôn từ của chính mình
và rằng ngôn từ của bạn mang theo cảm
nhận của bạn về chúng.’
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Đây là vài thí dụ về cách viết màu mè hơn trích từ báo cáo của hai tổ chức khác nhau.

Báo cáo bằng chuyện
Mục tiêu của chương trình Cape Flats Nature tại Nam Phi là phải xây dựng được thực tiễn tốt trong quản lý bền vững tại vùng
tự nhiên của thành phố Cape Town, theo cách mang lại lợi ích cho các cộng đồng xung quanh, đặc biệt là các thị trấn nhỏ có thu nhập
thấp và điều kiện sống thiếu thốn. Là một dự án phối hợp tiên phong, Cape Flats Nature muốn khuấy động và rồi chắt lọc các ý tưởng
trong các nhà bảo hộ, các nhà hoạch định, quan chức, các nhà hoạt động và các lãnh đạo cộng đồng. Họ cũng cần giải trình với đối tác,
các nhà tài trợ và thành viên cộng đồng. Họ quyết định, thay vì một bản báo cáo, viết một cuốn sách nhỏ gồm nhiều câu chuyện rất ngắn.
Dưới đây là hai câu chuyện dựa trên những báo cáo hiện trường dài và chi tiết.

Những người bạn có
lông vũ

Chương trình nghỉ mát. Đám đông thanh niên chán nản đang tìm sự thư giãn. Tiếng
gọi của sự phấn khích. Theo dõi chim trời là một nhiệm vụ khoa học. Kết quả phải
đáng tin cậy. Mỗi người và chẳng ai muốn dính vào. Lâu dài. Chỉ có năm tình
nguyện viên theo dõi chim trời. Nhưng chúng lại di trú. Nhóm theo dõi dừng lại
trước cả khi có thể cất cánh. Năm khác, nhóm khác, đàn chim khác, lần này đầy
một chuyến bay. Lần theo những người theo dõi lạc đoàn, gom nhóm lại, tập huấn
thêm, tiếp tục hỗ trợ, động viên không ngừng. Xem chúng bay đi.
Đi mua hàng 1
Khoảng 6h. Nhá nhem tối. gửi bọn trẻ ra ngoài. Mua khoai tây. Hoặc cải bắp. Hoặc
bánh mì. Chúng quay về, mắt mở to, tay không. Đói. Chúng tôi tìm hết các chỗ hay
tìm. Năm rand. Đủ cho vài thứ ở Sparkies Corner Café. Sẽ chỉ mất phân nửa thời gian
nếu đi đường mòn qua đồng cỏ.
Đi mua hàng 2
Người ta chỉ dùng đường mòn này khi đi mua đồ.
Họ chỉ không quan tâm, không hiểu chút gì về đa dạng sinh thái.
Và họ là một mối nguy hỏa hoạn.
Chắc chắn lối mòn phải được điều chỉnh.
Nhưng đại diện cộng đồng đặc biệt yêu cầu giữ lại. Kế hoạch của
chúng tôi là kéo những người này vào đối thoại tự nhiên, chứ không
bịt miệng họ lại.
Đi mua hàng 3
Sao bạn lại thay đổi quyết định?
Tôi đã đọc câu chuyện đó.…….?
Về một cô gái bị cướp khi đi mua đồ.
Nó có thể xảy ra bất cứ ở đâu.
Chúng tôi có cuộc gặp khác với các bên liên quan: chúng tôi
quyết định tiếp tục để mọi người sử dụng nó.
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Chuyện của tổ chức
Nhóm Theo dõi Môi trường không viết báo cáo thường niên suốt 6 năm. Vâng, họ giải trình với các nhà tài trợ và đáp ứng tất cả
các yêu cầu, nhưng họ rất muốn giải trình với tất cả mọi người mà họ có liên hệ. Họ muốn chia sẻ chút ít về việc họ là ai với tư
cách là một tổ chức và những gì họ đã học được. Các nhân viên tác hợp trong nhiệm vụ này, ủy thác một hội thảo viết và giúp gom
lại toàn bộ tài liệu.

Bạn làm gì?
Bạn làm gì?
Nhiều thứ cùng một lúc
Hôm nay bạn ở đây, ngày mai bạn lại ở kia
Hầu hết mọi ngày tôi phải ở khắp nơi
Cuộc họp này và cuộc họp khác
Người này và người khác
Bạn làm gì?
Nhiều thứ cùng một lúc
Tài liệu này và tài liệu kia
Trang web này và trang web kia
Email này và email kia
Sách này và sách kia
Bạn làm gì?
Nhiều thứ cùng một lúc
Cuộc gọi này và cuộc gọi kia
Hội thảo này và hội thảo kia
Hội nghị này và hội nghị kia
Chuyên đề này và chuyên đề kia
Bạn làm gì?
Nhiều thứ cùng một lúc
EIA này và EIA kia
Tập huấn này và tập huấn kia
Người gây quỹ này và người gây quỹ kia
Việc bất công này và việc bất công kia
Bạn làm gì?

Thabang Ngcozela
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Hai bà vợ, một mái nhà
Tôi ngồi trên mặt đất, dưới bóng cây mát trong một
ngôi làng ở nông thôn Uganda. Bên cạnh tôi là một
phụ nữ trẻ, xin đẹp trong chiếc váy hoa đẹp nhất của
cô. Rồi một phụ nữ lớn hơn hội cùng chúng tôi. Có sự
căng thẳng rõ ràng giữa họ tôi có thể cảm thấy nhưng
không hiểu được. Bọn trẻ vây khắp xung quanh.
Godfrey, người phiên dịch và hướng dẫn của tôi giải
thích với họ rằng chúng tôi đến để nghe họ kể chuyện,
và rằng chúng tôi muốn chụp hình họ. Tôi nói; ‘
Tôi đã từng đến đây và chụp những tấm hình. Đó là 5
năm trước. Tôi kể cho họ việc tôi đã dùng những
bức ảnh như thế nào trong các hội nghị
và hội thảo – nhằm cố gắng chứng
tỏ những “người quyết định” có học
có thể ngu ngốc và vô cảm
như thế nào, để cho thấy
những văn bản về chính
sách sẽ vô giá trị ra sao
nếu không được dịch
ra ngôn ngữ mà mọi
người có thể hiểu.
để chỉ ra khác biệt giữa
quyết tâm cao và
thất bại thảm hại
trong thực tế triển khai.
Tôi đang ngồi trên
mặt đất, dưới bóng
cây. Người phụ nữ
trẻ cạnh tôi đã có
3 mặt con. Cô ấy là
vợ thứ, sống cùng nhà.
Giờ thì tôi đã hiểu sự
căng thẳng giữa cô ấy và
người già hơn. Họ bắt đầu nói.
‘Khi một công ty Mỹ xây dựng
làng tái định cư, họ bảo mỗi gia đình
chúng tôi chỉ có nhận một căn nhà, bất kể
không biết bao nhiêu ngôi nhà của chúng tôi
bị nhấn chìm bởi con đập. Nhưng thế nào là
một gia đình? Là người đàn ông và rất nhiều
bà vợ hay là một người phụ nữ với rất nhiều
con?’
Tôi đã kéo dài thời gian ở Uganda để thăm
lại ngôi làng. Nó được dựng lên làm nơi ở
cho những người đã phải nhường đất khi
mực nước của con đập mới dâng cao, những
người mà cuộc sống đã bị đảo lộn để thành
phố có thêm nguồn điện. Tôi ở đây để lắng
nghe và chụp lại hình ảnh mà tôi hi vọng sẽ
có tiếng nói to và rõ ràng hơn ngôn từ của tôi
có thể làm – về cuộc sống lẽ ra đã không
như thế.
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Đồng sự của tôi từ African Rivers Network và tôi đã
đến một ngày đầy ắp những lễ hội. Những đứa trẻ xinh
tươi trong bộ váy rực rỡ và những chiếc quần sọc
không sáng sủa lắm, hát vang: ‘ Đất này là của tôi, đất
này là của bạn, từ vùng Ruwen đến Cao nguyên phía
Đông, mảnh đất này thuộc về bạn và tôi.’’
Và tôi ước gì như vậy. Họ vừa mất mảnh đất này.
Mảnh đất này vừa bị tước khỏi tay họ - cạnh con sông,
cạnh đường lớn, gần vùng đánh cá, những ngôi chợ,
họ hàng, mồ mả, đền miếu, nhà thương, lịch sử,
trường học và tất cả mọi
thứ đã làm cho cuộc sống
hằng ngày có ý nghĩa khi
thức dậy để nói rằng: ‘Ta
sẽ sống một ngày nữa’
Ngân hàng Thế giới, nhà tài
trợ cho con đập, nói rằng
người dân sẽ có cuộc sống
tốt đẹp hơn trước khi con đập
được xây, và rằng sẽ có bồi
thường tương xứng – đổi đất
lấy đất. Nhưng người dân nói
đổi công trình lấy công trình.
Đổi trường lấy trường. Nhà
thương lấy nhà thương. Một
cây ăn quả lấy một cây ăn
quả. Thật rõ ràng. Bạn chẳng
cần bằng cấp hay hàng tá
giấy tờ để hiểu điều này, để
đứng vào hoàn cảnh của họ.
Bạn chỉ cần lương tri, trí tuệ,
sự so sánh.
‘
Bạn có thể tưởng tượng
cảnh sống với hai bà vợ dưới một mái
nhà sẽ như thế nào không?’ Người đàn
ông chỉ cho tôi phòng ngủ bé xíu mà
một bà vợ thường ngủ và một phòng
khách không vách dành cho bà vợ còn
lại ngủ. Ông ấy kể về căn nhà cũ rộng
rãi, nơi mỗi bà vợ từng có lều riêng, giờ
đã chìm sâu dưới mực nước của con
đập.
Tôi hỏi hai phụ nữ dưới bóng cây: ‘Sẽ ra sao
đây??’
‘Khó lắm,’ họ nói, chẳng thể nhìn nhau.
‘Rất, rất khó khăn,’ bà vợ lớn tuổi nói khi bà trẻ hơn đã
bước đi. ‘Thật khó khăn.’
Liane Greeff
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Quá trình viết
Một trong những thứ làm thối chí những người mới viết là tiêu
chuẩn cao về viết mà họ thấy xung quanh trong những cuốn
sách, trong bài báo, trong giấy tờ mà người khác viết. Điều họ
thường không xem xét, đó là họ đang nhìn vào một sản phẩm
hoàn thiện và không hay biết về vô vàn bản nháp, bản viết
hỏng, những trang giấy ném trong thùng rác – đôi khi là cả
nước mắt! Nếu bạn không mong viết ra ngay sản phẩm cuối
cùng của mình trong lần đầu bạn ngồi viết, bạn sẽ là người
viết rất hạnh phúc.
Viết là một tiến trình. Đương nhiên tiến trình có lộ trình khác
nhau đối với những người viết khác nhau. Sau một thời gian
bạn có thể bắt đầu nhận ra sở thích, kiểu mẫu và phương
pháp viết của chính mình. Vài người có một thời điểm ưu thích
trong ngày để viết, một số khác thích viết ở một nơi nào đó
hoặc với một cây viết nào đó. Một vài người thích sự tĩnh lặng.
Vài người thích viết trong một nhà hàng đông đúc. Vài người
thích viết một mẩu nhỏ một lần rồi để nằm đấy hàng tuần
trước khi quay lại với nó. Vài người làm việc liên tục
với một dự án viết. Vài người cảm thấy bị bức phải viết về điều
gì đó – như thể nó ở trong người và bùng nổ để thoát ra. Số
khác có sự thôi thúc mạnh để viết, nhưng không biết viết về cái
gì. Vài người làm người viết bất đắc dĩ, mang ơn phải viết vì
mục đích công việc, tìm bất kỳ mọi sự sao nhãng nào có thể
để trì hoãn nó đến ngày mai.
Khi viết gì đó cho người khác, bạn có thể thấy hữu ích khi nghĩ
về tiến trình viết như là một hành trình với bắt đầu, giữa và kết
thúc. Ở phần bắt đầu, điểm nhấn của người viết là khám phá
chủ đề của họ bằng cách viết về nó, đọc về nó, nói chuyện với
người khác về nó. Nó gồm tất cả nghiên cứu mà họ cần làm –
nhưng quan trọng nhất vẫn là thực sự bắt đầu viết (không phải
chỉ suy nghĩ về việc viết hay lên kế hoạch viết, hoặc xếp bàn
ngăn nắp, mà là thực sự viết ra). Trong phần giữa của tiến
trình viết, người viết gọt giũa lại bản nháp, xem qua với con
mắt vừa ngợi khen vừa phê bình. Có thể cần thiết phải gọt
giũa lại nhiều lần. Phản hồi từ người đáng tin cậy giúp người
viết nhìn nhận bài viết với con mắt của người ngoài. Có thể
những điểm chính chưa rõ ràng. Có thể chúng bị lạc vào trong
quá nhiều ngôn từ. Có thể anh ấy viết theo kiểu ‘vải len’ và cần
phải đưa tiếng nói và nhân cách của mình vào bài viết. Ở phần
kết, người viết tập trung đánh bóng lại văn phong. Họ để tâm
tới những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng và sẵn sàng
để in ra, xuất bản hay phân phát.
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Nhà tiểu thuyết hiện thực Anne Lamott gọi ba quá trình
chính này là bản nháp dưới, bản nháp trên và bản đánh
bóng.

Bản thảo khám phá
Khi viết gì đó cho người khác đọc, tôi khởi đầu bằng
cách viết khám phá. Thí dụ tôi có thể viết tự do trong

sáu phút cảm nhận của
mình về chủ đề (là
cảm nhận, không
phải là suy nghĩ, bắt đầu viết với lời nhắc ‘Tôi cảm
thấy…’ Hoặc tôi có thể viết tự do về một câu chuyện, lấy
một ví dụ cụ thể như điểm khởi đầu của tôi.
Các lời nhắc khác mà tôi thấy thật sự hữu ích khi bắt đầu
viết ra giấy, viết báo hoặc viết báo cáo cho người khác là:
• Tôi thật sự muốn viết về chuyện này bởi vì …
• Vấn đề thật sự tôi muốn nắm lấy và khám phá trong bài
báo này là…
• Câu hỏi mà báo cáo của tôi trả lời là …
• Mục đích của bài này là để …
Bạn cũng có thể bắt đầu bằng cách động não về danh sách
các từ và cụm từ liên hệ đến đề tài của bạn. Hãy chọn ba
đến bốn từ hoặc cụm từ quan trọng nhất và viết tự do từ sáu
đến mười phút về từng từ hay cụm từ bạn đã chọn. Sau khi
viết được một ít, hãy dừng lại và đọc lại bài viết của bạn,
gạch chân những gì bạn thích, những gì làm bạn ngạc
nhiên hay phiền lòng. Sau đó viết từ 20 đến 50 từ tóm tắt
toàn bộ bài viết tự do của bạn, bắt đầu bằng: ‘Chủ đề (hay
câu chuyện) của tôi nói về…’. Viết tựa đề cho bài báo, báo
cáo hay câu chuyện của bạn sẽ giúp bạn nhiều trong
việc xác định điểm mấu chốt hay trong tâm về
điều mà bạn muốn nói đến.
Đôi khi tôi sử dụng bài tập vẽ bản đồ tâm
trí tính giờ để bắt đầu một bài viết được
giao. Nó đếm giờ để tôi chịu áp lực và
phải làm việc với những ý nghĩ đầu tiên và
những liên tưởng ngẫu nhiên. Để tạo bản
đồ tâm trí, hãy vẽ một vòng tròn chính
giữa trang giấy và viết (chủ đề) từ hoặc
cụm từ chính vào chính giữa. Rồi viết các
từ và cụm từ ngắn bạn liên hệ với từ
chính tỏa dần ra từ trung tâm, kẻ những
đường nối ở chỗ thích hợp. Vẽ bản đồ
tâm trí không tạo ra độ sâu và chất lượng
viết giống như viết tự do, nhưng lại là kỹ
thuật tạo ra cái nhìn tổng quan, và để làm
hiện hữu tất cả những phần liên kết với
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chủ đề của bạn. Nó có thể còn cho bạn thấy những liên kết
mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.
Bây giờ, rất quan trọng để dừng lại và nghĩ về người đọc
của bạn. Hãy tự hỏi: ‘Ai là người đọc? Viết tự do về sự mô
tả ngắn gọn những người bạn đang viết cho họ đọc. Hãy cụ
thể vào. Hoặc viết tự do với lời nhắc ‘Người đọc của tôi
là…’
Cuối cùng tôi bắt đầu viết phần bản nháp dưới thực sự
(bản nháp đầu tiên hoặc viết lại sơ bộ). Tôi cố viết thật
nhanh để không quá dày vò việc nó tràn ra có đúng hay
không. Bản nháp dưới là việc viết ra tất cả những gì bạn
muốn nói. Nếu nhớ được thông tin bạn muốn bao trùm
nhưng lại không thể nhớ hết các chi tiết, hãy ghi lại lưu ý
bên lề hoặc trên một mẩu giấy khác. Thí dụ, bạn có thể
ngoáy nhanh ‘Tìm những thứ về Margaret Wheatley trong
các cộng đồng thực nghiệm hay “Hỏi Nathi về hội thảo của
cô ấy về giới’. Và cứ thế tiếp tục. Cho dù có thể bạn viết rất
nhiều điều mà bạn sẽ chẳng dùng trong bản viết hoàn
chỉnh, hãy nghĩ đến những gì bạn tạo nên như những dữ
liệu thô, hay là nguồn tài sản. Tốt nhất nên viết thật nhiều
và rồi cắt bớt còn hơn sau này lại cố gắng kéo nó dài ra.
Làm việc với bản nháp dưới là giai đoạn rất sáng tạo trong tiến trình.
Hãy để sự phân tích ở ngoài. Cũng đừng bận tâm đến chính tả và
ngữ pháp. Đừng lo lắng về hình thức, lôgic hay thứ tự. Hãy tập trung
vào nội dung và ý nghĩa – Bạn muốn truyền đạt gì? Trong tâm trí bạn
là gì?
Một khi bạn đã viết được vài trang, là ý kiến hay nếu bạn
ngừng một lúc và nghỉ ngơi.
Rồi quay lại với bài viết – như là người đọc đầu tiên đầy
thiện chí. Hãy đọc bản nháp, tìm và gạch chân những chỗ
bạn thích bằng bút màu. Rồi đọc lại lần nữa, lưu ý chỗ nào
mạnh, chỗ nào chiếm sự chú ý của bạn, và chỗ nào làm sự
hưng phấn của bạn chùng xuống. Hãy dùng bút chì các
màu gạch chân những chỗ làm bạn phiền lòng, những chỗ
trống, và những đoạn cần lưu ý thêm. Hãy xem bạn có thể
xác định thông điệp chủ chốt trong bản nháp hay chưa. Hãy
tự hỏi: ‘Đây là những gì mình muốn nói? Nó có phục vụ
mục đích mà mình dự định?’
Quay lại với những mẩu giấy và, nếu cần, hãy làm một vài
bài tập ở nhà – đọc, tìm nguồn tham khảo, hay chuyện trò
với đồng sự
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Là ý kiến hay khi giữ lại danh mục mọi
thứ bạn đọc được về chủ đề của mình,
ghi chi tiết tác giả, tiêu đề, ngày xuất bản,
nhà xuất bản và số trang trích dẫn. Bạn sẽ
cần tới thông tin đó nếu bạn muốn bài viết của bạn
có nguồn tham khảo chính xác.

Bản thảo chỉnh sửa
Đọc lại bản thảo bạn viết dựa trên phê bình của chính
bạn. Viết và sửa cho đến khi bạn thấy hài lòng với những
gì bạn có.
Tập trung vào nội dung nhưng nên xem xét vào cách bạn trình bày như
thế nào. Sự chuyển đổi từ việc khám phá sang việc trình bày là một giai
đoạn cần ưu tiên trong toàn bộ quá trình viết. Peter Turchi, trong cuốn
sách Bản đồ Tư duy: Công việc viết văn như vẽ bản đồ xuất bản năm
2004, đã nhấn mạnh rằng: ‘Cần phải nói rằng đôi khi chúng ta chuyển đổi
vai trò từ một Người khai phá sang Người mở đường.’ Những thông tin
mà bạn đang viết có thể quan trọng, nhưng liệu nó có đủ sức cuốn hút để
đọc hay không? Liệu bài viết của bạn có làm rung động được trái tim, trí
óc và ý chí của đọc giả? Nhịp điệu trong bài viết nên như thế nào? Bạn
có viết qua loa hoặc dông dài với một số đoạn nào đó không? Làm thế
nào bạn lôi cuốn được người đọc? Bạn đang ‘bón ăn’ đọc giả? Có đủ
‘không gian’ để đọc giả tiêu hóa và kết luận về bài viết của bạn hay
không?
Hãy kiểm tra xem bạn có cần sắp xếp lại bố cục bài viết
của mình hay không. Các đoạn hoặc các câu có cần di
chuyển lại? Kiểm tra xem bạn có lặp đi lặp lại hoặc cần
xóa những câu từ nào. Bạn đang viết bằng ngôn ngữ như
thế nào? Có phù hợp với đọc giả không? Có nhiều tiếng
lóng hoặc tên viết tắt các tổ chức? Có quá nhiều chi tiết
trong bài viết? Hay là quá ít? Bạn có thể lắng nghe bằng
chính giọng nói của mình hay bài viết quá khách quan?
Chia sẻ bản phác thảo với hai ba người nào đó mà bạn tin cậy. ‘Ôi, bài
viết hay quá’ hoặc ‘Đây là bài viết hay nhất mà tớ từng đọc’ không phải
là ý kiến phản hồi hữu ích mà bạn cần. Bạn cần đến những người bạn
phê bình một cách chân thành và khách quan, những người mà dành
thời gian để đọc bài viết của bản một cách nghiêm túc và trung thực.
Thật đáng ngại nếu phải gửi bài viết mà bạn miệt mài tâm huyết hàng
ngày, hàng giờ cho những người không đáng tin cậy. Tôi cảm thấy điều
đó là một sự tổn thương. Tôi đang học cách để yêu cầu phản hồi thông
tin một cách hữu ích; góp ý để thay đổi hoặc chỉnh sửa càng cụ thể bao
nhiêu thì thông tin phản hồi càng có giá trị bấy nhiêu.
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Yêu cầu thông tin phản hồi
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Chủ đề:
Yêu cầu thông tin phản hồi
Chào bạn V,
Cám ơn bạn đã đồng ý xem qua bài viết của tôi về chủ đề “Viết để học – học để viết”.
Đây mới chỉ là bản phác thảo và tôi rất mong muốn bạn cho ý kiến phản hồi, đặc biệt
khi bạn đã áp dụng phương pháp này trong các bài viết của bạn. Bên cạnh đó mong
bạn vui lòng cho ý kiến về những vấn đề dưới đây:
Cho ý kiến tổng thể về bài viết.
• Mục đích của bài viết có đạt được không (thí dụ như giải thích ngữ nghĩa đằng sau mỗi phương ph áp và đưa
ra hướng dẫn thực tế để giúp mọi người cải thiện việc viết lách)?
• Các đoạn trong bài viết (i) được sắp xếp theo thứ tự và dễ hiểu không?
• Bài viết có gợi lên trong bạn sự hưng phấn hay là sự chán nản?
• Phần nào bạn đọc/thấy là điểm trọng tâm/ý chính của bài viết?
• Bài viết có hữu ích đối với bạn không?
Cho ý kiến cụ thể về bài viết.
• Có những điểm mạnh nào trong bài viết?
• Những phần/dòng/đoạn nào trong bài viết mà bạn thấy thích nhất? Tại sao?
• Có đoạn nào rườm rà hoặc lặp đi lặp lại?
Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều.
Sandra

Hãy nhớ rằng bạn không cần bị ảnh hưởng bởi phản hồi của những người khác. Bạn chính là
người đưa ra quyết định cuối cùng về việc nên cắt phần nào, thay đổi phần nào hoặc giữ lại phần
nào…

Khi bạn thấy ‘bí’ với bài viết:
Có khi một đôi ngày từ ngữ tự nhiên xuất hiện trong đầu và tôi nhận thấy công việc viết lách là một thú
vui. Những ngày khác đối với tôi quả là cực hình.
Khi tôi bị ‘bí’ với một phần nào đó, tôi quay lại phần đó và viết lách tự do. Nếu tôi ghét viết bài, ghét
máy vi tính….tôi viết lách tự do mọi thứ về việc đó. Nó giúp tôi giải tỏa áp lực và tâm trạng chán nản, và
từ đó có thể khơi dậy niềm đam mê và sự sáng tạo, hay chí ít nó lấp đầy khoảng thời gian tôi cảm thấy
vừa đủ để bắt đầu nghỉ ngơi! Rồi sau đó bắt tay vào công việc. Hoặc tôi từ bỏ; đôi khi không cần nghĩ
đến công việc mà đi loanh quanh đâu đó, làm một tách cà phê, ngủ một giấc đã đời…
Đôi khi tôi thấy rất có hứng viết. Đôi khi lại không. Nhưng tôi được biết rằng với tư cách là người viết,
công việc của bạn chính là phải viết điều gì đó ngay tại bàn viết, ngay trên trang giấy hoặc trên máy tính
– đừng bao giờ quan tâm đến cám giác của bạn như thế nào. Danh họa Picasso đã nói rằng ‘Nguồn cảm
hứng luôn vô tận, nhưng chỉ tồn tại khi bạn làm việc.’
Khi thấy bí, những gì bạn cần làm là viết một đoạn ngắn. Không cần nhiều, chỉ một đoạn thôi, chỉ viết
về một ý tưởng. Sau đó hãy viết tiếp đoạn khác.
- Anne Lamott

CHƯƠNG 14: Viết đê học – học để viêt

203

‘Công việc viết lách cũng
giống như lái xe vào ban đêm.
Bạn chỉ nhìn thấy được khoảng
cách mà đèn xe có thể rọi tới,
nhưng bạn cũng có thể nhìn thấy
cả một quãng đường.’
EL Doctorow

‘Bản chau chuốt’
Đã đến lúc trau chuốt bài viết và mang đi in. Thế là đủ! Có
khi bạn phải ngừng viết và giao bài. Điều này cũng tốt bởi
vì sẽ có người thứ ba đọc bài của bạn kỹ hơn, không chỉ
xem xét nội dung mà còn xem cả lỗi chính tả, bố cục, đánh
số, tính đồng nhất…vv. Công việc này được gọi là kiểm
đọc bài viết, hoặc hiệu chỉnh bài viết. Nếu bạn viết bài
bằng ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ thì đó là một cách rất
hay. Điều này giúp cho việc phát hiện và phương án xử lý
lỗi tốt hơn, bên cạnh đó nó còn giúp bạn thoát khỏi việc
loay hoay với tư tưởng kéo rê thời gian với bài viết. In bài
viết, và giao bài cho người yêu cầu bạn viết hoặc cho nhà
xuất bản.

Kết luận
Mong mỏi đến trận đấu bóng đá quốc tế năm 2010 tại
sân vận động Cape Town, cậu con trai 8 tuổi của tôi luôn
miệng nói rằng khi đủ tuổi cu cậu sẽ tham gia đội tuyển
quốc gia Braxin. Tôi nói với con trai rằng đó là ý tưởng rất
tốt, nhưng cũng nhấn mạnh rằng nó cần phải bắt đầu
luyện tập ngay từ bây giờ. Cu cậu rất sững sờ với điều
tôi chia sẻ! Tôi đã gặp nhiều người mong muốn trở thành
nhà văn – đó là những người đã trưởng thành – thế mà
họ vẫn rất ngạc nhiên với chuyện phải tập viết!
Tất nhiên, viết lách cần đến tài năng, nhưng thậm chí
những ‘người viết’ tài năng nhất như nhà soạn nhạc,
tuyển thủ bóng đá…đều cần phải luyện tập. Chính vì vậy
nếu bạn muốn viết – bất kể là viết cho chính bạn hay cho
người khác – bạn phải dành thời gian để tập viết. Nếu
không tập được hàng ngày thì hãy tập hàng tuần.
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CHƯƠNG 15

Góc học sáng tạo:
Thiết kế và hỗ trợ hoạt động học tập mang tính sáng tạo

Chương	
  15	
  và	
  	
  Sổ	
  tay	
  hướng	
  dẫn	
  này	
  đều	
  trình	
  bày	
  các	
  nguyên	
  tắc	
  
trong	
  việc	
  thiết	
  kế	
  và	
  thực	
  hiện	
  các	
  hoạt	
  động	
  học	
  tập	
  phát	
  triển	
  tổ	
  chức.	
  	
  
Tuy	
  nhiên,	
  Chương	
  15	
  có	
  mục	
  đích	
  bàn	
  kỹ	
  hơn	
  về	
  các	
  thử	
  thách,	
  như	
  làm	
  
việc	
   trong	
   sự	
   đa	
   dạng	
   hay	
   chủ	
   đề	
   về	
   quyền	
   con	
   người.	
   Đây	
   là	
   những	
   nội	
  
dung	
  mà	
  bạn	
  cần	
  xem	
  đi	
  xem	
  lại	
  nhiều	
  lần	
  để	
  tạo	
  cơ	
  sở	
  vững	
  chắc	
  cho	
  
việc	
  học	
  tập	
  của	
  bạn.	
  
	
  
	
  
Sổ	
  tay	
  hướng	
  dẫn	
  học	
  tập	
  (kèm	
  theo	
  tài	
  liệu	
  này)	
  	
  xem	
  xét	
  kỹ	
  hơn	
  
về	
  các	
  yếu	
  tố	
  đặc	
  trưng	
  của	
  quá	
  trình	
  học	
  tập,	
  ví	
  dụ	
  như	
  “làm	
  thế	
  nào	
  
để	
  bắt	
  đầu	
  một	
  tiến	
  trình”.	
  Sổ	
  tay	
  này	
  cũng	
  trình	
  bày	
  ý	
  tưởng	
  về	
  các	
  
tiến	
  trình	
  và	
  sự	
  kiện	
  học	
  tập	
  khác	
  nhau,	
  như	
  nghiên	
  cứu	
  trường	
  hợp,	
  
hay	
  lập	
  kế	
  hoạch	
  chiến	
  lược.	
  
	
  

	
  

Tuy	
  nhiên,	
  bây	
  giờ,	
  chúng	
  ta	
  hãy	
  đi	
  vào	
  bảy	
  nguyên	
  tắc	
  quan	
  trọng	
  để	
  tạo	
  nên	
  nền	
  
tảng	
  học	
  tập	
  vững	
  chắc.	
  

Nguyên tắc 1:
Quan tâm đến quyền con
	
  
	
  
Quay	
  lại	
  vạch	
  xuất	
  phát	
  
Đó	
  là	
  một	
  hội	
  thảo	
  tuyệt	
  vời.	
  Chúng	
  tôi	
  đã	
  hình	
  thành	
  nên	
  
một	
  phương	
  pháp	
  làm	
  việc	
  mới.	
  Chúng	
  tôi	
  đều	
  tham	
  gia	
  
rất	
  sôi	
  nổi.	
  Nhưng	
  ngày	
  hôm	
  sau,	
  khi	
  chúng	
  tôi	
  kể	
  lại	
  với	
  
người	
  quản	
  lý	
  của	
  mình,	
  ông	
  ấy	
  bảo	
  rằng	
  chúng	
  ta	
  không	
  
thể	
   thay	
   đổi.	
   Vậy	
   nên,	
   chúng	
   tôi	
   lại	
   phải	
   bắt	
   đầu	
   lại	
   từ	
  
đầu.’	
  

	
  
Họ	
  từ	
  chối	
  đề	
  nghị	
  của	
  chúng	
  tôi	
  	
  
	
  
Sau	
  hội	
  thảo,	
  điều	
  chúng	
  tôi	
  ghi	
  nhận	
  được	
  là,	
  với	
  các	
  nhà	
  quản	
  lý	
  
chương	
  trình,	
  nhóm	
  giám	
  sát	
  và	
  đánh	
  giá	
  sẽ	
  mang	
  lại	
  hiệu	
  quả	
  
cao	
  hơn	
  nếu	
  họ	
  được	
  phân	
  tách	
  ra	
  và	
  có	
  mặt	
  tại	
  các	
  văn	
  phòng	
  
quốc	
   gia.	
   Mối	
   quan	
   hệ	
   giữa	
   nhóm	
   với	
   các	
   cán	
   bộ	
   thực	
   địa	
   sẽ	
  
được	
  thắt	
  chặt	
  hơn,	
  vì	
  vậy	
  thông	
  tin	
  cũng	
  được	
  chia	
  sẻ	
  thường	
  
xuyên	
  hơn.	
  Sau	
  hội	
  thảo,	
  khi	
  chúng	
  tôi	
  chia	
  sẻ	
  với	
  nhóm	
  Giám	
  sát	
  
và	
   Đánh	
   giá	
   về	
   những	
   điều	
   mà	
   chúng	
   tôi	
   đã	
   đúc	
   kết	
   được,	
   họ	
  
hoàn	
  toàn	
  bác	
  bỏ	
  đề	
  nghị	
  của	
  chúng	
  tôi	
  và	
  hiện	
  còn	
  đang	
  phản	
  
ánh	
  lên	
  công	
  đoàn.	
  	
  

CHAPTER 15: Góc học sáng tạo: thiết kế và hỗ trợ hoạt động học tập sáng tạo
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"Việc đưa nội dung về
quyền con người vào hoạt
động và quá trình học tập
là hết sức quan trọng"
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Dù	
  bạn	
  thích	
  hay	
  không	
  thích,	
  dù	
  bạn	
  có	
  thời	
  gian	
  hay	
  không	
  có	
  thời	
  gian,	
  điều	
  quan	
  
trọng	
  là	
  cần	
  phải	
  đưa	
  nội	
  dung	
  về	
  quyền	
  con	
  người	
  vào	
  hoạt	
  động	
  hoặc	
  quá	
  trình	
  học	
  
tập,	
  nếu	
  không,	
  rồi	
  bạn	
  cũng	
  sẽ	
  phải	
  trở	
  lại	
  điểm	
  xuất	
  phát	
  mà	
  thôi.	
  Nhưng	
  làm	
  thế	
  
nào	
  để	
  bạn	
  biết	
  được	
  ai	
  nên	
  và	
  ai	
  không	
  nên	
  tham	
  gia?	
  	
  
	
  
Bạn	
  nên	
  lấy	
  mục	
  đích	
  của	
  hoạt	
  động	
  làm	
  kim	
  chỉ	
  nam	
  cho	
  mình.	
  Những	
  giá	
  trị	
  và	
  
nguyên	
  tắc	
  của	
  bạn	
  về	
  sự	
  cùng	
  tham	
  gia.	
  Ai	
  có	
  những	
  thông	
  tin	
  quan	
  trọng	
  và	
  ai	
  sẽ	
  
chịu	
  sự	
  ảnh	
  hưởng	
  của	
  vấn	
  đề	
  này?	
  Điều	
  gì	
  sẽ	
  xảy	
  ra	
  nếu	
  bạn	
  không	
  mời	
  mọi	
  người	
  
tham	
  gia?	
  Ai	
  là	
  người	
  có	
  thể	
  đưa	
  ra	
  những	
  ý	
  tưởng	
  sáng	
  tạo	
  và	
  hữu	
  ích?	
  
	
  
Không	
  có	
  điều	
  gì	
  liên	
  quan	
  đến	
  chúng	
  tôi	
  mà	
  không	
  có	
  sự	
  tham	
  gia	
  của	
  chính	
  chúng	
  
tôi!	
  
	
  
Tiêu	
  đề	
  này	
  là	
  một	
  nguyên	
  tắc	
  rút	
  ra	
  từ	
  cuộc	
  vận	
  động	
  của	
  người	
  khuyết	
  tật	
  không	
  
ủng	
  hộ	
  cách	
  làm	
  của	
  một	
  số	
  người	
  tự	
  đề	
  ra	
  giải	
  pháp	
  giải	
  quyết	
  khó	
  khăn	
  cho	
  người	
  
khác	
  mà	
  không	
  có	
  sự	
  tham	
  gia	
  đầy	
  đủ	
  của	
  họ.	
  	
  Bất	
  kỳ	
  ai	
  chịu	
  ảnh	
  hưởng	
  của	
  các	
  	
  thay	
  
đổi	
  	
  cần	
  được	
  tạo	
  cơ	
  hội	
  tham	
  gia	
  vào	
  tiến	
  trình	
  –	
  vì	
  điều	
  này	
  đúng	
  về	
  phương	
  diện	
  
đạo	
  đức	
  và	
  hợp	
  lý	
  thông	
  qua	
  việc	
  tìm	
  kiếm	
  sự	
  hướng	
  dẫn,	
  ý	
  tưởng	
  và	
  sự	
  lãnh	
  đạo	
  từ	
  
chính	
  những	
  người	
  chịu	
  sự	
  ảnh	
  hưởng..	
  
	
  
Những	
  ai	
  đến	
  tham	
  gia	
  đều	
  là	
  những	
  người	
  phù	
  hợp	
  	
  
	
  
Kỹ	
  thuật	
  tạo	
  không	
  gian	
  mở	
  được	
  đưa	
  vào	
  áp	
  dụng	
  để	
  kích	
  thích	
  sự	
  động	
  não	
  của	
  
người	
  tham	
  gia.	
  Nguyên	
  tắc	
  này	
  được	
  áp	
  dụng	
  nhằm	
  khuyến	
  khích	
  người	
  tham	
  gia	
  
tích	
  cực	
  trao	
  đổi	
  về	
  các	
  câu	
  hỏi	
  và	
  đưa	
  ra	
  ý	
  kiến	
  thực	
  sự	
  liên	
  quan	
  đến	
  họ,	
  trên	
  cơ	
  sở	
  
đó	
  họ	
  có	
  thể	
  khởi	
  động	
  dự	
  án	
  mới.	
  Thường	
  thì	
  nguyên	
  tắc	
  này	
  giúp	
  ta	
  tìm	
  ra	
  người	
  
tham	
  gia	
  có	
  thể	
  đấu	
  tranh	
  cho	
  ý	
  kiến	
  của	
  mình,	
  thể	
  hiện	
  sự	
  tích	
  cực	
  và	
  cam	
  kết.	
  Bạn	
  
không	
  muốn	
  phải	
  bắt	
  buộc	
  ai	
  đến	
  tham	
  gia	
  mà	
  không	
  có	
  sự	
  quan	
  tâm	
  cả.	
  Vì	
  nếu	
  có	
  
đến	
  tham	
  gia,	
  họ	
  cũng	
  sẽ	
  không	
  thể	
  hiện	
  được	
  sự	
  tích	
  cực	
  và	
  cũng	
  chẳng	
  quan	
  tâm	
  
đến	
  ý	
  kiến	
  của	
  người	
  khác.	
  	
  
	
  
	
  
Cần	
  có	
  sự	
  tham	
  gia	
  của	
  cả	
  hệ	
  thống	
  
	
  
Nguyên	
  tắc	
  này	
  ngày	
  càng	
  trở	
  nên	
  phổ	
  biến.	
  Nếu	
  chúng	
  ta	
  muốn	
  tạo	
  ra	
  được	
  sự	
  thay	
  
đổi	
  mang	
  tính	
  hệ	
  thống,	
  tổng	
  hợp	
  và	
  bền	
  vững	
  thì	
  chúng	
  ta	
  cần	
  phải	
  tập	
  trung	
  tất	
  cả	
  
mọi	
  người	
  lại	
  với	
  nhau	
  khi	
  họ	
  thực	
  sự	
  là	
  những	
  người	
  có	
  liên	
  quan	
  và	
  chịu	
  sự	
  tác	
  
động	
  của	
  hoạt	
  động.	
  Điều	
  này	
  cũng	
  phù	
  hợp	
  với	
  nguyên	
  tắc	
  “những	
  gì	
  liên	
  quan	
  đến	
  
chúng	
  tôi	
  đều	
  phải	
  thông	
  qua	
  ý	
  kiến	
  của	
  chúng	
  tôi”	
  nhằm	
  tạo	
  ra	
  sự	
  tham	
  gia	
  rộng	
  rãi	
  
hơn.	
  
	
  
Xây	
  dựng	
  sự	
  tự	
  tin	
  trước	
  khi	
  khuyến	
  khích	
  tham	
  gia	
  
	
  
Đôi	
  khi,	
  những	
  người	
  không	
  tự	
  tin	
  với	
  khả	
  năng	
  của	
  mình	
  cần	
  gặp	
  gỡ	
  nhau,	
  chia	
  sẻ	
  
kinh	
  nghiệm	
  và	
  chuẩn	
  bị	
  sẵn	
  sàng	
  trước	
  khi	
  gặp	
  gỡ	
  những	
  người	
  đã	
  có	
  sẵn	
  sự	
  tự	
  
tin.	
  Như	
  vậy	
  họ	
  sẽ	
  thấy	
  được	
  khuyến	
  khích	
  tham	
  gia	
  trên	
  cở	
  sở	
  bình	
  đẳng	
  hơn.	
  
	
  
Sự	
  tham	
  gia	
  không	
  nhất	
  thiết	
  phải	
  là	
  sự	
  tập	
  trung	
  tất	
  cả	
  mọi	
  người	
  lại	
  một	
  chỗ	
  và	
  cùng	
  
một	
  lúc.	
  Trong	
  các	
  tổ	
  chức	
  có	
  sự	
  phân	
  bậc	
  cấp,	
  tốt	
  hơn	
  là	
  ta	
  nên	
  trao	
  đổi	
  với	
  từng	
  cá	
  
nhân	
  hoặc	
  theo	
  nhóm	
  đồng	
  đẳng.	
  Sau	
  đó	
  mới	
  thiết	
  kế	
  bước	
  tiếp	
  theo	
  qua	
  đó	
  các	
  vấn	
  đề	
  
lớn	
  có	
  thể	
  được	
  nêu	
  ra	
  để	
  cùng	
  bàn	
  bạc	
  mà	
  không	
  gặp	
  phải	
  sự	
  chống	
  đối	
  nào.	
  Quá	
  trình	
  
học	
  tập	
  có	
  thể	
  giúp	
  phá	
  bỏ	
  sự	
  phân	
  biệt	
  cấp	
  bậc,	
  nhưng	
  cũng	
  cần	
  có	
  nhiều	
  thời	
  gian	
  và	
  
thận	
  trọng.
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Nguyên tắc 2: Tìm hiểu ‘toàn bộ con voi’
Sờ voi
Ba người đàn ông mù cùng sờ vào một con voi, một người sờ vào vòi voi, người khác sờ vào bụng voi, người còn
lại sờ vào đuôi voi. Người thứ nhất bảo rằng: “con voi có hình dài và to khoảng bằng cánh tay của con người”.
Người thứ hai nói: “Không phải, nó phẳng và giống như một tờ giấy. Nó rất mỏng”. Người thứ ba nói”: “Cả hai ông
đều sai rồi, nó rất lớn, cứng, nóng và có nặng mùi phát ra”.

	
  	
  	
  	
  Khách	
  hàng
	
  
Chúng	
  tôi	
  được	
  chia	
  ra	
  thành	
  ba	
  nhóm,	
  mỗi	
  nhóm	
  đều	
  có	
  nguồn	
  kinh	
  phí,	
  yêu	
  cầu	
  báo	
  cáo	
  và	
  thành	
  phần	
  nhóm	
  khác	
  nhau.	
  
Và	
  chúng	
  tôi	
  tập	
  trung	
  vào	
  chương	
  trình	
  riêng	
  của	
  mình	
  và	
  không	
  quan	
  tâm	
  vào	
  công	
  việc	
  của	
  nhóm	
  khác.	
  Tuy	
  nhiên,	
  chúng	
  
tôi	
  có	
  cùng	
  chung	
  nhóm	
  khách	
  hàng.	
  Đôi	
  khi	
  chúng	
  tôi	
  có	
  gặp	
  nhau	
  khi	
  cùng	
  tiếp	
  xúc	
  với	
  khách	
  hàng,	
  nhưng	
  thực	
  sự	
  không	
  
ai	
  trong	
  chúng	
  tôi	
  không	
  biết	
  người	
  của	
  nhóm	
  khác	
  đang	
  làm	
  gì	
  ở	
  đó.	
  
Một	
  ngày	
  nọ,	
  người	
  quản	
  lý	
  của	
  chúng	
  tôi	
  thông	
  báo	
  rằng	
  sẽ	
  có	
  một	
  phiên	
  họp	
  để	
  trình	
  bày	
  về	
  khách	
  hàng,	
  chứ	
  
không	
  phải	
  là	
  một	
  phiên	
  họp	
  về	
  chương	
  trình.	
  
Trong	
  phiên	
  họp	
  đầu	
  tiên,	
  từng	
  người	
  giải	
  thích	
  công	
  việc	
  mà	
  họ	
  đã	
  thực	
  hiện	
  với	
  khách	
  hàng	
  chung.	
  Người	
  đầu	
  tiên	
  chia	
  sẻ	
  
về	
  mục	
  tiêu	
  và	
  hoạt	
  động	
  chính	
  của	
  chương	
  trình.	
  Đến	
  lúc	
  họ	
  bắt	
  đầu	
  trình	
  bày	
  về	
  những	
  khó	
  khăn	
  đã	
  gặp	
  phải,	
  không	
  khí	
  
im	
  lặng	
  bao	
  trùm	
  toàn	
  bộ	
  căn	
  phòng.	
  
Sau	
   khi	
   lần	
   lượt	
   từng	
   n gười	
   trình	
   b ày,	
   b ức	
   tranh	
   về	
   khách	
   h àng	
   m ới	
   đ ược	
   h é	
   lộ	
   d ần.	
   N hững	
   câu	
   chuyện,	
   n hững	
  
cái	
  nhìn	
  khách	
  quan	
  từ	
  nhiều	
  phía	
  lúc	
  này	
  làm	
  cho	
  căn	
  phòng	
  trở	
  nên	
  sôi	
  nổi	
  hơn.	
  Thật	
  tuyệt	
  vời	
  khi	
  thấy	
  được	
  nỗ	
  
lực	
   của	
   m ọi	
   n gười	
   trong	
   việc	
   tìm	
   h iểu	
   khách	
   h àng,	
   n ghe	
   đ ược	
   tiếng	
   cười	
   và	
   thấy	
   đ ược	
   vẻ	
   m ặt	
   cười	
   thể	
   h iện	
   sự	
   h iểu	
  
biết	
  n hiều	
  về	
  khách	
  h àng.	
  

	
  

Kể	
  từ	
  đó,	
  chúng	
  tôi	
  tổ	
  chức	
  họp	
  thường	
  xuyên	
  hơn,	
  và	
  lúc	
  nào	
  cũng	
  mang	
  lại	
  kết	
  quả	
  là	
  có	
  thêm	
  thông	
  tin	
  mới	
  từ	
  nhiều	
  ý	
  kiến	
  khác	
  
nhau.	
  Điều	
  đó	
  thật	
  sự	
  khuyến	
  khích	
  hình	
  thức	
  học	
  tập	
  mới	
  thông	
  qua	
  đối	
  thoại	
  ngay	
  tại	
  nơi	
  làm	
  việc.	
  

Khi	
  gặp	
  phải	
  các	
  vấn	
  đề	
  mang	
  tính	
  hệ	
  thống	
  và	
  những	
  tình	
  huống	
  
phức	
  tạp,	
  nếu	
  chúng	
  ta	
  chỉ	
  cân	
  nhắc	
  đến	
  vấn	
  đề	
  hoặc	
  một	
  nội	
  
dung	
  riêng	
  lẻ	
  thì	
  chúng	
  ta	
  sẽ	
  khó	
  có	
  thể	
  hiểu	
  được	
  nguyên	
  nhân	
  
gốc	
  rể	
  của	
  vấn	
  đề,	
  và	
  chỉ	
  có	
  giải	
  pháp	
  một	
  phần	
  cho	
  vấn	
  đề	
  này	
  
thay	
  vì	
  cần	
  có	
  một	
  giải	
  pháp	
  tổng	
  thể.	
  Chúng	
  ta	
  có	
  thể	
  sẽ	
  mất	
  khá	
  
nhiều	
  thời	
  gian	
  để	
  giải	
  quyết	
  một	
  vấn	
  đề	
  nào	
  đó	
  mà	
  ở	
  những	
  nơi	
  
khác	
  vấn	
  đề	
  này	
  đã	
  được	
  giải	
  quyết	
  một	
  cách	
  dễ	
  dàng.	
  
Việc	
  định	
  hình	
  ra	
  các	
  hệ	
  thống,	
  tìm	
  hiểu	
  con	
  người	
  và	
  khám	
  phá	
  
mối	
  quan	
  hệ	
  giữa	
  họ	
  với	
  nhau	
  là	
  rất	
  hữu	
  ích	
  trong	
  việc	
  giúp	
  bạn	
  
tìm	
  hiểu	
  hết	
  được	
  các	
  thông	
  tin	
  cần	
  thiết.	
  Thông	
  thường,	
  nội	
  dung	
  
cần	
  quan	
  tâm	
  là	
  mối	
  quan	
  hệ	
  giữa	
  các	
  chủ	
  thể	
  trong	
  cùng	
  hệ	
  
thống,	
  chứ	
  không	
  phải	
  là	
  các	
  bộ	
  phận	
  riêng	
  lẻ	
  của	
  hệ	
  thống	
  đó.	
  

CHAPTER 15: Góc học sáng tạo: thiết kế và hỗ trợ hoạt động học tập sáng tạo

"Thông thường, nội dung cần
quan tâm là mối quan hệ giữa các
chủ thể trong cùng hệ thống, chứ
không phải là các bộ phận riêng
lẻ của hệ thống đó"
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Nguyên tắc 3:
Tìm hiểu con người một cách toàn
diện – Đầu, Tim và Chân

Học tập ở cấp độ “đầu”
Việc học ở cấp độ này liên quan đên việc thu thập thông tin
và suy nghĩ một cách khoa học về những gì đã xảy ra để
phát triển kiến thức, học thuyết và ý tưởng.

Học tập ở cấp độ “trái tim”
Khi học tập từ kinh nghiệm, chúng ta để ý đến
cảm xúc hay cảm nhận của con người, đó là
một phần của câu chuyện, định hướng cho
suy nghĩ và hành động. Điều đó cũng hàm
nghĩa chỉ cảm xúc của một người khi lắng
nghe và học tập. Liệu người nói có cảm thấy
an toàn để nói thẳng nói thật, để chia sẻ
những điều đã xảy ra mà không sợ bị trừng
phạt?

Học tập ở cấp độ đôi chân
Thông thường, chúng ta không thể thực sự
hiểu được và học được từ kinh nghiệm nếu
chúng ta không có ý chí, động lực và mong
muốn làm việc này. Họ thực sự cần gì? ? Câu hỏi
này cũng áp dụng cho người học – họ có thực sự muốn học
tập hay không?
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Chúng ta không thể làm việc với một nửa người! Nếu chúng ta muốn
làm việc một cách tổng thể, toàn diện về con người thì toàn bộ thành
viên trong đội, trong nhóm, tất cả mọi người trong tổ chức cần phải
nghĩ lại xem liệu chúng ta đã bỏ lỡ chi tiết nào chăng, điểm nào chúng
ta cần quan tâm nhiều hơn.
Thông thường, khi học chúng ta quan tâm đến các dữ kiện và con số,
những suy nghĩ, ý tưởng và học thuyết – những thứ liên quan đến tư duy.
Những thứ này thật sự rất cần được rõ ràng, mang tính khoa học, thể hiện
sự thông minh và tính chiến lược.
Suy nghĩ không phải là thứ duy nhất giúp cho con người khác với các loài
động vật khác. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta không có cảm
xúc, chúng ta sẽ có khác gì đâu so với một cái máy vi tính biết đi chứ.
Cuộc sống có cảm xúc từ trái tim là một phần chính yếu của con người.
Chúng ta nhận biết và trải nghiệm trong cuộc sống trên cơ sở cảm xúc và
suy nghĩ. Nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu xem liệu điều gì là quan trọng
đối với một người, là kinh nghiệm hay suy nghĩ, thì bạn cần phải biết
đượcngười đó có cảm giác thế nào, rồi tìm hiểu rộng hơn về cảm xúc của
họ.
Và cũng sẽ đến lúc bạn cần đào sâu hơn để tìm hiểu những gì nằm ẩn phía
sau của cảm xúc, nơi thể hiện của động lực, ý chí và năng lượng. Những
điều này liên quan đến “đôi chân”. (bạn có bao giờ nghe câu nói: ”Họ bầu
bằng đôi chân”? Câu nói này nghĩa là: họ đi ra ngoài, họ rời khỏi phòng vì
họ muốn làm thế!). Đôi khi, khi chúng ta cố gắng để hiểu vì sao cái gì đó lại
xảy ra. Để học được điều gì đó từ việc này, chúng ta có thể bị lúng túng
bởi vì mọi việc không chỉ có ý nghĩa ở cấp độ “đầu” và “trái tim”. Ví dụ,
người đứng đầu của một cộng đồng dân cư nói rằng cố ấy và những người
khác ủng hộ dự án với những lý do mà bạn đã trao đổi với họ, họ thể hiện
sự vui mừng và đánh giá cao mối quan tâm của bạn. Nhưng đến lúc phải
thực hiện dự án thì không có ai đến cả, không ai thực sự có mong muốn
hay ý chí thực hiện dự án. Với họ, việc tham gia vào dự án là hợp lý (vì kế
hoạch bạn trình bày là quá tốt) và mọi người tỏ ra thân thiện; tuy nhiên,
thực ra dự án không quan trọng như vậy đối với họ; họ còn có các ưu
tiên khác nữa. Vậy, động cơ, động lực là gì? Có lẽ điều này còn cần
phải được thống nhất, để nó không gây cản trỡ cho bạn, và họ cũng
tham gia một cách hứng khởi (cấp độ trái tim, và hưởng ứng về cảm
xúc). Có lẽ họ đã không nhận ra một cách rõ ràng rằng họ đã không
quan tâm hay có hứng thú với dự án. Sự không quan tâm này nằm ở
cấp độ “đôi chân”, “ý chí” để hưởng ứng của họ.
Vì vậy, khi thiết kế các hoạt động học tập, cần quan tâm đến tất cả
ba "cấp" đầu, tim và chân.
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Nguyên tắc 4: Đánh giá tích cực và
khuyến khích sự đa dạng
Trong một tiến trình học tập, “sự đa dạng” hàm chỉ đến những kinh
nghiệm khác nhau về văn hóa, kỹ năng, tài năng bẩm sinh, năng lực thể
chất và tinh thần mà người học mang đến lớp học. Nếu chúng ta không
quan tâm đến sự đa dạng này và vô tình làm cản trở sự tham gia trọn
vẹn của người học, thì chúng ta đã vô hình trung hạn chế việc học tập
của người tham gia.
.
Ví dụ, có một người cán bộ quản lý chương trình tham gia một cuộc
họp bàn về các loại dữ liệu cần thiết cho hệ thống giám sát việc sử dụng
ngân sách của chính phủ cho mục đích giảm nghèo. Trong cuộc họp, vì
phần trình bày được thực hiện bằng PowerPoint trong khi người cán bộ
quản lý này bị mù, nên anh ta không thể chia sẻ kinh nghiệm của mình
về phương pháp thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu và cũng không thể
tìm hiểu được loại dữ liệu cụ thể cần thiết cho mục đích giám sát trên.
Bạn có thể tìm hiểu càng nhiều càng tốt về những người sẽ đến tham
gia vào hoạt động học tập. Và bạn cũng có thể tạo điều kiện tốt nhất có
thể để họ có thể tham gia tốt. Sau đây là một số kinh nghiệm đơn giản:
Trước khi tổ chức hoạt động học tập
- Hỏi xem liệu có ai cần hỗ trợ gì, ai có nhu cầu đặc biệt về thức
ăn hay những tiện nghi khác, để họ tham gia được tốt hơn không.
- Hỏi xem liệu những kinh nghiệm và kỹ năng họ có thể chia sẻ là
gì.
- Kiểm tra trước để chắc chắn rằng hoạt động học tập không bị
trùng với các lễ hội tín ngưỡng, hay lễ hội văn hóa khác.
- Lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận tiện cho việc đi lại.
Trong suốt quá trình:
- Không nên tự phán xét kỹ năng của người khác – Nên hỏi họ về
chính khả năng của họ.
- Nên có các phương án dự phòng cho những người gặp khó khăn
khi tham gia hoạt động – ví dụ, người bị khiếm thị có thể sử
dụng đất sét tạo hình thay vì dùng bút vẽ.
- Với những người rụt rè, hỏi riêng xem họ có thể đóng góp gì
không.
- Tôn trọng lắng nghe và cố gắng hiểu hết tất cả các ý kiến.
- Tạo ra một môi trường để ở đó mọi người được lắng nghe, ghi
nhận và vượt qua mọi rào cản.
Sau quá trình:
- Sau cùng, thu nhận ý kiến nhận xét để bạn có thể rút ra bài học;
có thể bạn đã vô tình không cho ai đó tham gia.
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"…nhìn lại mục tiêu … có
thể giúp chúng ta thấy rằng
không nên để sự" khác biệt
của chúng ta làm căng thẳng
bầu không khí" ’

Nguyên tắc 5: Giúp người tham gia
tìm được tính thống nhất
Trong thế giới chúng ta đang sống, sự đa dạng luôn hiện hữu. Chúng ta phải học
cách nhìn nhận và làm việc cùng với sự đa dạng này. Bên cạnh đó, tính tương đồng
cũng luôn song hành. Chúng ta có điểm khác nhau và muốn có những điều khác nhau,
nhưng chúng ta cùng là con người, cùng có nhu cầu nuôi dưỡng con cái, cùng có nhu
cầu sống trong hòa bình, không bị đàn áp, và làm việc với tinh thần đoàn kết. Vẫn còn
đó những điểm bất đồng, và bất đồng là quan trọng, nhưng việc đi đến điểm thống
nhất cũng quan trọng không kém. Đó là việc đi tìm những điểm tương đồng. Nếu
không có sự thống nhất thì chúng ta không thể cùng nhau tiến lên phía trước được.
Một cuộc thảo luận rất dễ biến thành một cuộc tranh luận hoặc tranh cãi. Sự đa dạng có
ở mỗi người tạo ra các nguyên nhân gây xung đột. Tranh luận có thể là tốt, nhưng cũng
có thể gây bế tắc vì những cá nhân chỉ muốn giành phần thắng. Có một cách để gợi mở
vấn đề là thử yêu cầu người tham gia hãy tạm dừng lại và tự hỏi bản thân những điểm
nào, những vấn đề gì mình đồng ý, rồi sau đó chia sẻ với người khác. Có thể thoạt đầu
họ không dễ nhận ra những điểm hay vấn đề này, nên người xúc tác viên cần gợi ý ra
những điểm mà mọi người có cùng chung suy nghĩ, những nét chung của họ.
Đôi khi có người lại thích đưa ra ý kiến trái chiều – họ thích có năng lượng từ việc
tranh luận – nhưng thường thì những khác biệt họ đưa ra không ảnh hưởng nhiều đến
vấn đề chung của một tập thể. Nhiệm vụ của một xúc tác viên lúc này là giúp mọi
người quay lại với mục đích ban đầu của cuộc thảo luận, giúp họ nhận ra rằng bất
đồng quan điểm làm ảnh hưởng đến công việc thực tế cần làm của nhóm. Đôi khi, việc
nhìn lại mục đích của công việc, tầm nhìn rộng hơn của tổ chức có thể giúp cho người
tham gia thảo luận nhận ra rằng những ý kiến trái chiều là không đáng để mọi người
phải căng thẳng.
Ý kiến trái chiều có thể nằm ở đâu đó. Có lẽ có một ai đó trong nhóm có ý kiến này và
nêu ra giữa mọi người. Ý kiến nghịch có lẽ xuất phát từ những giá trị hay học thuyết
khác nhau của con người. Họ sẽ không bao giờ đi đến thống nhất, trừ khi họ cùng tìm
hiểu và ghi nhận các giá trị hay học thuyết này.Bạn cũng có thể thấy rằng trong trường
hợp này cả hai bên đều có lý riêng, chứ không phải như trong tình huống hoặc chọn
cái này hoặc chọn cái khác – tùy thuộc vào tình huống – đôi khi cả hai bên đều có
điểm đáng quan tâm. Do vậy, điều quan trọng là cần giúp họ đạt được thỏa thuận
chung có lợi cho đôi bên.
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Nguyên tắc 6: Làm việc với cả
bán cầu não bên trái và bên phải
Não con người được chia thành phần bán cầu não. Bán cầu não trái
chủ yếu có chức năng hỗ quá trình tư duy, lập luận. Trong khi đó,
bán cầu não phải liên quan nhiều đến khả năng tưởng tượng và cảm
xúc của con người. Việc sử dụng cả hai bán cầu não sẽ giúp chúng ta
suy nghĩ và hành động một cách sáng tạo.
Hầu hết các tổ chức đều khuyến khích nhân viên của mình phát triển
bán cầu não trái, và tạm gác qua một bên bán cầu não phải trong các
hoạt động của mình. Nhiều tiến trình học tập cũng đi theo cùng một
cách thức như vậy.
Cách bạn tổ chức hoạt động học tập sẽ ảnh hưởng đến cách thức học
viên giải quyết vấn đề hoặc học tập dựa trên kinh nghiệm của họ.
Nếu hoạt dộng được thiết kế nghiêng quá về bán cầu não trái hoặc về
bán cầu não phải, thì học viên có thể sẽ bỏ qua cách học tích cực.
Bạn không thể chơi bóng đá với phần nữa cơ thể của mình, mặc dầu
trong hai chân có một chân mạnh hơn chân khác. Hai bán cầu não hỗ
trợ lẫn nhau.
Hai bán cầu não hỗ trợ lẫn nhau và chỉ tập trung mạnh hơn cho một
bên khi phù hợp, ví dụ như lúc đá bóng với chân thuận.
Nếu bạn đưa vào nội dung hội thảo các hoạt động sáng tạo, thì điều
này có thể mang lại nhiều ý tưởng và phương diện mới cho quá trình
học tập.
Ví dụ, nếu đề nghị ai đó xem xét một vấn đề như một bức tranh có
thể sẽ tạo ra được một khoảng khắc thư giản, rất có ích để mọi người
tiến lên phía trước, không bị tắc ngẽn sau nhiều giờ tranh luận.
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Câu hỏi để suy nghĩ
Nhớ lại một phiên họp hoặc
hội thảo mà gần đây bạn đã
tham dự ở cơ quan mình, hãy
nhớ lại xem bạn đã sử dụng
bao nhiêu phần trăm bán cầu
não phải và bao nhiêu phần
trăm bán cầu não trái trong
phiên họp ấy.

"Nếu hoạt động quá mức ở
một bên bán cầu trái hoặc
bán cầu phải, thì những điều
quan trọng và quá trình học
tập bị mất"

learnings may be missed.

’
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Thông	
  thường,	
  chúng	
  ta	
  rất	
  hạn	
  chế	
  việc	
  suy	
  nghĩ	
  về	
  một	
  vấn	
  đề	
  từ	
  nhiều	
  góc	
  độ	
  khác	
  
nhau,	
  và	
  một	
  cách	
  vô	
  thức,	
  suy	
  nghĩ	
  ấy	
  được	
  thực	
  hiện	
  ở	
  bán	
  cầu	
  não	
  trái.	
  	
  Là	
  một	
  xúc	
  
tác	
  viên,	
  	
  ta	
  cần	
  tách	
  người	
  tham	
  gia	
  ra	
  khỏi	
  vùng	
  an	
  toàn	
  riêng	
  của	
  họ	
  bằng	
  cách	
  giới	
  
thiệu	
  các	
  hoạt	
  động	
  lạ.	
  Đừng	
  chần	
  chừ	
  khi	
  mọi	
  người	
  than	
  vãn	
  vì	
  bạn	
  giới	
  thiệu	
  điều	
  gì	
  
mới	
  lạ	
  cho	
  họ.	
  Một	
  khi	
  đã	
  tham	
  gia,	
  họ	
  sẽ	
  ngạc	
  nhiên	
  khi	
  thấy	
  rằng	
  họ	
  đang	
  thích	
  thú	
  và	
  
học	
  được	
  nhiều	
  điều	
  từ	
  phương	
  pháp	
  mới	
  này.	
  

Nguyên tắc 7: Chú ý kỹ đến ‘công việc
thực sự’
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Đôi	
  khi	
  chúng	
  ta	
  đi	
  quá	
  sâu	
  vào	
  chi	
  tiết	
  của	
  hoạt	
  động	
  mà	
  quên	
  đi	
  công	
  việc	
  chính	
  cần	
  
làm	
  của	
  một	
  xác	
  tác	
  viên	
  thúc	
  đẩy	
  quá	
  trình	
  học	
  tập.	
  Hãy	
  xem	
  xét	
  các	
  vai	
  trò	
  sau:	
  
Tạo	
  ra	
  sự	
  hứng	
  thú	
  cho	
  người	
  học	
  
	
  
Người	
  tham	
  gia	
  có	
  hứng	
  thú	
  với	
  hoạt	
  động	
  học	
  tập	
  hay	
  không?	
  Họ	
  có	
  tin	
  rằng	
  hoạt	
  
động	
  học	
  tập	
  này	
  là	
  rất	
  đáng	
  để	
  họ	
  đầu	
  tư	
  thời	
  gian	
  và	
  công	
  sức	
  vào	
  hay	
  không?	
  Hoạt	
  
động	
  này	
  có	
  ý	
  nghĩa	
  với	
  họ	
  không?	
  
	
  
Tiếp	
  thêm	
  sức	
  mạnh	
  cho	
  người	
  học	
  
	
  
Có	
  thể	
  người	
  học	
  có	
  hứng	
  thú	
  với	
  việc	
  học	
  nhưng	
  họ	
  lại	
  không	
  thể	
  hiện	
  ý	
  chí	
  và	
  quyết	
  
tâm.	
  Có	
  lẽ	
  không	
  gian	
  học	
  tập	
  không	
  làm	
  cho	
  người	
  học	
  cảm	
  thấy	
  an	
  toàn.	
  Cũng	
  có	
  thể	
  
họ	
  e	
  ngại	
  để	
  thành	
  thật.	
  Có	
  thể	
  họ	
  đã	
  quá	
  mệt	
  mõi.	
  Vậy	
  điều	
  gì	
  đã	
  làm	
  cho	
  họ	
  mất	
  ý	
  chí	
  
và	
  quyết	
  tâm	
  để	
  tham	
  gia	
  tốt	
  vào	
  hoạt	
  động	
  học	
  tập?	
  
	
  
Tập	
  trung	
  nội	
  dung	
  học	
  theo	
  nhu	
  cầu	
  thực	
  tế	
  	
  
	
  
Liệu	
  các	
  câu	
  hỏi	
  đưa	
  ra	
  đã	
  rõ	
  ràng	
  hay	
  chưa?	
  Liệu	
  hoạt	
  động	
  học	
  tập	
  có	
  tập	
  trung	
  vào	
  
các	
  nội	
  dung	
  học	
  theo	
  nhu	
  cầu	
  thực	
  tế	
  của	
  người	
  học	
  hay	
  không?	
  
	
  
Khuyến	
  khích	
  học	
  dựa	
  vào	
  kinh	
  nghiệm	
  	
  
	
  
Hoạt	
  động	
  học	
  tập	
  có	
  thực	
  sự	
  khuyến	
  khích	
  người	
  học	
  sử	
  dụng	
  kinh	
  nghiệm	
  hay	
  không?	
  
Các	
  “lỗi”	
  có	
  được	
  xem	
  như	
  là	
  cơ	
  hội	
  để	
  học	
  hay	
  không?	
  Người	
  học	
  có	
  chấp	
  nhận	
  các	
  
“lỗi”	
  này	
  hay	
  không?	
  	
  
	
  
Đặt	
  ra	
  các	
  khó	
  khăn	
  để	
  thách	
  thức	
  người	
  học	
  	
  
	
  
Liệu	
  hoạt	
  động	
  học	
  tập	
  đó	
  đã	
  đủ	
  khó	
  để	
  thách	
  thức	
  người	
  học,	
  làm	
  họ	
  phải	
  tự	
  bứt	
  ra	
  
khỏi	
  “vùng	
  an	
  toàn”	
  của	
  mình	
  để	
  có	
  những	
  suy	
  nghĩ	
  bứt	
  phá	
  hay	
  không?	
  Câu	
  hỏi	
  khó	
  có	
  
được	
  đưa	
  ra	
  hay	
  không	
  hay	
  bị	
  lãng	
  tránh?	
  Các	
  câu	
  hỏi	
  ấy	
  có	
  được	
  hỏi	
  theo	
  cách	
  tích	
  cực	
  
hay	
  tiêu	
  cực?	
  
	
  
Hỗ	
  trợ	
  việc	
  học	
  tập	
  
	
  
Có	
  sự	
  ấm	
  áp	
  để	
  tạo	
  sự	
  an	
  tâm	
  cho	
  người	
  học	
  hay	
  không?	
  Người	
  học	
  có	
  cảm	
  thấy	
  được	
  
hỗ	
  trợ	
  đầy	
  đủ	
  không	
  để	
  họ	
  cởi	
  mở	
  chia	
  sẻ	
  và	
  sẵn	
  sàng	
  vượt	
  qua	
  thử	
  thách	
  hay	
  không?	
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Đừng quên tải về tài liệu …
Thiết kế và hỗ trợ thực hiện các hoạt động học tập sáng tạo
Sổ tay hướng dẫn Barefoot Guide 2
www.barefootguide.org
Gồm	
  có	
  các	
  nội	
  dung	
  về:	
  
A.	
  Nguyên	
  tắc	
  thiết	
  kế	
  và	
  hỗ	
  trợ	
  học	
  tập	
  
Quan	
  tâm	
  đến	
  quyền	
  con	
  người	
  
Tìm	
  hiểu	
  	
  ‘toàn	
  bộ	
  con	
  voi’	
  
Làm	
  việc	
  với	
  toàn	
  bộ	
  cơ	
  thể	
  người	
  	
  -‐	
  đầu,	
  tim	
  và	
  chân	
  
Đánh	
  giá	
  tích	
  cực	
  và	
  khuyến	
  khích	
  sự	
  đa	
  dạng	
  	
  
Giúp	
  người	
  học	
  tìm	
  ra	
  điểm	
  chung	
  làm	
  việc	
  với	
  cả	
  hai	
  bán	
  cầu	
  não	
  trái	
  và	
  bán	
  
cầu	
  não	
  phải	
  	
  
Tập	
  trung	
  cho	
  công	
  việc	
  chính	
  
	
  
B.	
  Các	
  yếu	
  tố	
  chính	
  của	
  quá	
  trình	
  học	
  tập	
  
Bắt	
  đầu	
  một	
  quá	
  trình	
  
Làm	
  thế	
  nào	
  để	
  kết	
  thúc	
  tốt	
  một	
  quá	
  trình	
  học	
  tập	
  	
  
Điểm	
  cần	
  quan	
  tâm	
  của	
  Powerpoint	
  là	
  gì?	
  	
  
Tạo	
  ra	
  một	
  không	
  gian	
  học	
  tập	
  	
  
Chỗ	
  ngồi	
  và	
  bàn	
  ghế	
  	
  
Giúp	
  người	
  học	
  kể	
  	
  chuyện	
  về	
  mình	
  	
  
Thu	
  thập	
  thông	
  tin	
  từ	
  các	
  mẫu	
  chuyện	
  	
  
Các	
  gợi	
  ý	
  làm	
  thế	
  nào	
  để	
  đưa	
  ra	
  được	
  câu	
  hỏi	
  tốt	
  	
  
Nhìn	
  nhận	
  lại	
  sự	
  việc	
  tốt	
  hơn,	
  học	
  sâu	
  hơn	
  và	
  hành	
  động	
  hiệu	
  quả	
  hơn	
  	
  
Câu	
  hỏi	
  hướng	
  dẫn	
  cho	
  Quy	
  trình	
  học	
  tập	
  dựa	
  vào	
  hành	
  động	
  
Làm	
  thế	
  nào	
  để	
  sử	
  dụng	
  các	
  hoạt	
  động	
  sáng	
  tạo	
  và	
  đồ	
  họa	
  cho	
  hoạt	
  động	
  học	
  tập	
  
Làm	
  thế	
  nào	
  để	
  cùng	
  làm	
  việc	
  với	
  người	
  học	
  khó	
  tính	
  	
  
Xung	
  đột	
  –	
  Các	
  gợi	
  ý	
  giải	
  quyết	
  xung	
  đột	
  	
  	
  
	
  
C.	
  Gợi	
  ý	
  cho	
  các	
  quy	
  trình	
  học	
  tập	
  dựa	
  vào	
  hành	
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