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Liên minh quốc tế chống HIV / AIDS

Được thành lập vào năm 1993, Liên minh quốc tế chống 
HIV / AIDS là một liên minh toàn cầu của các tổ chức 
quốc gia làm việc trên lĩnh vực hỗ trợ hoạt động cộng 
đồng về AIDS ở các nước đang phát triển. Đến nay chúng 
tôi đã cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức từ hơn 40 nước 
đang phát triển cho hơn 3.000 dự án, hỗ trợ một số trong 
các cộng đồng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất qua 
việc dự phòng HIV, chăm sóc và hỗ trợ, và cải thiện tiếp 
cận điều trị HIV.

Các quốc gia thành viên của Liên minh giúp đỡ các nhóm 
cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ khác 
thực hiện các hoạt động về HIV, và được hỗ trợ bởi chuyên 
môn kỹ thuật, hoạt động chính sách, được chia sẻ kiến 
thức và gây quỹ được thực hiện trong toàn Liên minh. 
Ngoài ra, Liên minh thực hiện các chương trình mở rộng 
trên toàn khu vực,các văn phòng đại diện ở Mỹ và Brussels, 
và thực hiện các hoạt động quốc tế đa dạng như hỗ trợ 
cho hợp tác giữa các vùng trong khu vực phía Nam, hoạt 
động nghiên cứu, phát triển tôt các chương trình đào tạo 
và thực hành, cũng như phân tích và vận động chính sách.

Để biết thêm thông tin về các ấn phẩm Alliance, xin vui 
lòng truy cập: www.aidsalliance.org / publications

Số đăng ký quyên góp1038860.

Hội đồng Quốc tế của Các tổ chức dịch vụ 
chống AIDS (ICASO)

Được thành lập vào năm 1991, Hội đồng Quốc tế của Các 
tổ chức dịch vụ chống AIDS (ICAS) có nhiệm vụ là huy 
động và hỗ trợ các tổ chức cộng đồng khác nhau nhằm 
xây dựng khả năng ứng phó hiệu quả toàn cầu đối HIV và 
AIDS. Điều này được thực hiện trong bối cảnh khi thế giới 
nơi mọi người sống và bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS có 
thể tận hưởng cuộc sống mà không bị kỳ thị, phân biệt đối 
xử, và bức hại, và có thể tiếp cận điều trị, phòng ngừa và 
chăm sóc.

Những tổ chức thuộc mạng lưới ICASO hoạt động trên 
toàn cầu, trong khu vực và địa phương, và hoạt động tại 
100 quốc gia trên thế giới. Ban tổng Thư ký  ICASO nằm ở 
Canada và Ban thư ký khu vực có trụ sở tại Châu Phi, Châu 
Á và Thái Bình Dương, Châu Âu, Mỹ Latinh và vùng Caribê, 
và Bắc Mỹ.

Để biết thêm thông tin về ICASO và Ban thư ký tại khu vực, 
xin vui lòng truy cập www.icaso.org  
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GIỚI THIỆU TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn này là gì và nó có thể được sử dụng như 
thế nào?
Hướng dẫn có hai thành phần chính:
1.  Hướng dẫn cho học viên  độc lập - cho bất cứ học viên  

nào quan tâm đến vấn đề đánh giá vận động chính 
sách liên quan đến HIV

2.  Hướng dẫn cho người điều phổi viên này mô tả làm 
thế nào để tổ chức một hội  thảo xây dựng kỹ năng 
trong 2 ngày nhằm giới thiệu hết nội dung các hướng 
dẫn cho học viên  và áp dụng các kỹ năng được học. 
Kèm theo hướng dẫn cho học viên  (Tài liệu chính và 
tài liệu tham khảo cho các phần), có 10  bài thuyết trình 
PowerPoint và tài liệu hỗ trợ cho điều phối viên được gọi 
là: MEASURING UP: Tài liệu hỗ trợ bổ sung cho tập huấn.

 
Văn bản hướng dẫn này được viết cho ai?
Hướng dẫn này là một tài liệu cho các nhà vận động chính 
sách, các nhà lãnh đạo và các nhân viên  giám sát và đánh 
giá của các tổ chức xã hội dân sự (bao gồm cả mạng) 
- những người có liên quan đến thiết kế, thực hiện và đánh 
giá các dự án vận động chính sách ở các cấp độ khác nhau 
- quốc tế, quốc gia và khu vực. Những người đứng dầu các 
mạng lưới, nhóm đích có thể sẽ thấy bản hướng dẫn này 
đặc biệt có liên quan và hữu ích.

Mục đích của hướng dẫn là gì?
Mục đích tổng thể là nâng cao năng lực của người sử dụng 
trong đánh giá tiến độ và kết quả công việc vận động của 
họ.

Bản hướng dẫn nhằm mục đích:
1. Giúp người sử dụng xác định và đối diện với những 

thách thức về việc đánh giá liên quan đến vận động 
liên quan tới HIV mà các tổ chức dựa vào cộng đồng 
đang cần giải quyết.

2. Giới thiệu cách tư duy mới về thiết kế đánh giá vận 
động chính sách.

3. Tạo cơ hội cho người sử dụng áp dụng một số dạng 
của quy trình thiết kế đánh giá theo bối cảnh cụ thể 
của chúng.

4. Giúp cho người sử dụng hiểu rằng đánh giá vận động 
là một lĩnh vực đang phát triển nhanh và biến hóa, với 
một số lượng lớn các ấn phẩm về thiết kế đánh giá vận 
động chính sách, phương pháp tiếp cận và phương 
pháp có sẵn thông qua Internet và được tóm tắt trong 
phần nguồn hướng dẫn cho học viên .

Tại sao các tài liệu hướng dẫn này được xây dựng?
Trong thời gian Hội nghị quốc tế AIDS lần thứ XVII  tại 
Mexico vào năm 2008, Liên minh quốc tế chống HIV / 
AIDS, ICASO và Constella Futures phối hợp cùng tổ chức 
một phiên họp xây dựng các kỹ năng đối với những thách 
thức của công tác giám sát và đánh giá vận động chính 
sách. Phiên họp đã giành được sự quan tâm lớn và những 
học viên muốn có được các kỹ năng thực hành cần thiết 
để cải thiện giám sát và thẩm định của mình. Vì vậy, nhóm 
hỗ trợ đã cùng khám phá tìm ra những cách thức khác 
nhau để đáp ứng nhu cầu này từ những bài học kinh 
nghiệm rút ra từ Mexico.

Cho đến gần đây, có quá ít tài liệu hướng dẫn đánh giá 
trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây 
việc đánh giá vận động chính sách đang trở thành một 
lĩnh vực đang phát triển nhanh. Một số cách tiếp cận và 
công cụ để đánh giá công tác vận động và các công việc 
liên quan tới chính sách đã được phát triển. Vì vậy, Liên 
minh Quốc tế Chống HIV/AIDS và ICASO quyết định đầu tư 
vào xây dựng một hướng dẫn cho việc đánh giá công tác 
vận động chính sách rút ra từ các phương pháp tiếp cận và 
các công cụ khác nhau hiện tại.

Ai đã đóng góp cho nội dung của tài liệu hướng dẫn?
Tài liệu hướng dẫn bao gồm trích dẫn từ các ấn phẩm 
được các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá vận 
động chính sách xây dựng, bao gồm Organizational 
Research Services, Harvard Family Research Project and 
Innovation Network. Bất kỳ việc trình bày sai lệch ngoài 
ý muốn thông tin từ các nguồn này là lỗi của nhóm xây 
dựng hướng dẫn này. Những đóng góp quan trọng khác 
trong việc xây dựng hướng dẫn là do nhân viên của ICASO 
và những người tài trợ từ ICASO và Liên minh và các tổ 
chức thành viên trong mạng lưới, và chuyên viên tư vấn 
Nicky Davies (www.aidsdev.com).

Tập huấn đánh giá vận động chính 
sách liên quan đến HIV cho các tổ 
chức xã hội dân sự
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Làm thế nào để người hướng dẫn sử dụng tài liệu này
Tài liệu này đề xuất các hoạt động cho một tập huấn xây 
dựng kỹ năng trong ba ngày và tập huấn một ngày cho 
học viên  mà mục đích là để giới thiệu nội dung và thông 
điệp chính của tài liệu hướng dẫn dành cho học viên . Tập 
huấn nhằm mục đích xây dựng năng lực của nhân viên 
của tổ chức xã hội dân sự đánh giá công tác tuyên truyền 
vận động của họ trong các vấn đề liên quan đến HIV trong 
điều kiện các nguồn lực hạn chế. Chúng tôi cũng đã đề 
nghị một chương trình cho một tập huấn một ngày có thể 
tổ chức linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu, sự quan tâm và 
mức độ chuyên nghiệp của nhóm tập huấn.

Trước khi hỗ trợ cho tập huấn, hãy đảm bảo rằng bạn đã 
quen thuộc với các nội dung hướng dẫn cho học viên  và 
các thông điệp chính của nó. Kèm theo hướng dẫn hỗ trợ 
trong tài liệu này là 10 bài thuyết trình PowerPoint để bạn 
sử dụng. Nội dung của bài thuyết trình PowerPoint đưa 
ra các hình mẫu trong tài liệu hướng dẫn cho học viên  và 
bao gồm các gợi ý các điểm thuyết trình trong cấu trúc 
của tài liệu hướng dẫn này. Các thuyết trình PowerPoint 
được xếp đặt dày đặc các thông tin theo chủ ý. Bạn nên 
chỉnh sửa cho phù hợp với phong cách trình bày của bạn 
và tùy theo mức độ tự tin của bạn. Chỉnh sửa văn bản càng 
nhiều, bạn sẽ càng cần phải nêu các thêm nhiều thông tin 
tùy theo mức độ tự tịn của bạn để hỗ trợ các trang thuyết 
trình.

Tài liệu  hướng dẫn cho điều phối viên này cung cấp 
hướng dẫn chi tiết về việc làm thế nào hỗ trợ cho một 
cuộc tập huấn ba ngày hoặc một ngày. Tập huấn có thể 
được điều chỉnh dài hơn ba ngày bằng cách mở rộng thời 
gian hoạt động và thời gian thảo luận sau khi thuyết trình 
và làm việc theo nhóm. Bạn cũng có thể cung cấp thêm 
thời gian cho học viên lập kế hoạch đánh giá của riêng 
mình và tạo ra các bài thuyết trình mà người khác có thể 
phản hồi được. Ngoài ra, bạn có thể dành thời gian cho 
học viên chia sẻ ví dụ về công việc đánh giá trước đó, thảo 
luận về những điểm mạnh và hạn chế của các phương 
pháp tiếp cận mà họ đã thực hiện, và tìm hiểu về các 
phương pháp thu thập dữ liệu và công cụ theo dõi dữ liệu 
mà các tổ chức khác nhau sử dụng. Gợi ý về thời gian biểu 
cho tập huấn ba ngày ở trang 4 và thời gian biểu cho tập 
huấn một ngày ở trang 5.

Hướng dẫn này đã được viết cho 14 đến 24 người tham 
gia. Tuy nhiên, nếu bạn có số học viên nhiều hơn hoặc ít 
hơn, hãy chắc chắn hướng dẫn thích ứng với các phương 
pháp tạo hỗ trợ và hướng dẫn sao cho phù hợp. Chúng tôi 
đề nghị rằng bạn mời hai người từ mỗi tổ chức để tham dự 
tập huấn ba ngày xây dựng kỹ năng sử dụng hướng dẫn 
này. Một người cần phải có nhiều kinh nghiệm trong vận 
động chính sách và một người cần phải có kinh nghiệm 
tốt trong giám sát và thẩm định. Điều này sẽ đảm bảo 
rằng các phiên làm việc nhóm sẽ được truyền tải thông tin 
tốt. Nếu hai người từ mỗi tổ chức không thể tham dự tập 
huấn, bạn sẽ cần phải sửa đổi một số các hoạt động tham 
gia học tập của các phiên họp.

Một số các ấn phẩm sẵn sàng giúp bạn lập kế hoạch 
và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tập huấn thành 
công. Nếu bạn muốn thuận lợi hơn bạn có thể tham 
khảo các ấn phẩm sau đây:

- Hướng dẫn hỗ trợ tập huấn có sự tham gia với 
các tổ chức phi chính phủ / tổ chức cộng đồng 
ứng phó với HIV / AIDS (Liên minh Quốc tế 
chống HIV / AIDS, năm 2001)

- 100 cách để tiếp năng lượng cho nhóm: các trò 
chơi được sử dụng trong các tập huấn, các cuộc 
họp và cộng đồng (Liên minh quốc tế chống HIV 
/ AIDS, năm 2002)

- Các hướng dẫn sử dụng trong tập huấn và thực 
hành: làm thế nào để lập kế hoạch và điều hành 
một tập huấn (African  AIDS Trust, 2004)

Các hướng dẫn cho học viên  cần được trao cho 
học viên vào lúc bắt đầu của tập huấn. Việc cung 
cấp tài liệu này quan trọng cho hướng dẫn của bạn. 
Các tài liệu tạo hỗ trợ thêm sẽ  được bao gồm trong 
MEASURING UP: các tài liệu hỗ trợ bổ sung văn bản 
(được viết trên Microsoft Word để dễ dàng sửa đổi).
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Bạn sẽ cần các nguồn lực như sau cho tập 
huấn của bạn:

• Tài liệu hướng dẫn Measuring up cho hướng dẫn viên: 
một bản cho giảng viên và một bản dự trữ.

• Tài liệu hướng dẫn Measuring up cho học viên - một 
bản cho mỗi học viên và hướng dẫn viên, và một vài tài 
liệu thay thế khi cần thiết.

• 10 bài thuyết trình PowerPoint trong tài liệu Measuring 
up cho tập huấn.

• Nội dung Measuring up được in ra: Tài liệu hỗ trợ bổ 
sung cho tập huấn như mô tả trong các hướng dẫn 
phiên họp. 

• Các bảng flip chart “khung thiết kế đánh giá” thể hiện 
đồ thị của 7 hợp phần của khung thiết kế đánh giá vận 
động chính sách, từ trang 11 của tài liệu hướng dẫn 
học viên  (xem phần ghi chú cho điều phối viên trong 
mục Giới thiệu ở Phần 3, trang 18)

• Máy tính với gói phần mềm Adobe Acrobat Reader và 
PowerPoint, máy chiếu (kiểm tra xem máy chiếu có kết 
nối với máy tính của bạn tốt không), màn hình máy 
chiếu, cáp mở rộng và bộ điều khiển.

• Kết nối với máy in để in thông tin từ MEASURING UP: tài 
liệu hỗ trợ bổ sung cho tập huấn.

• Giấy để ghi chép, bút mực và lịch trình tập huấn (một 
bộ mỗi loại cho mỗi học viên vào lúc bắt đầu tập huấn) 
- lịch trình tập huấn có thể được điều chỉnh và sửa đổi 
bằng cách sử dụng mẫu trong MEASURING UP: tài liệu 
hỗ trợ bổ sung cho tập huấn.

• Bản dính nhãn hoặc thẻ ghi tên tên tổ chức hay tên 
họ đầy đủ của người tham gia; khuyến khích học viên 
viết thêm hoặc gạch dưới tên họ sẽ sử dụng trong tập 
huấn. 

• Sử dụng bảng flip chart (Nên dùng 2 cái), rất nhiều tờ 
giấy sử dụng cho băng kẹp và 30 bút mực cho băng 
kẹp giấy (chủ yếu là màu đen và màu xanh, thêm 4-5 
cái màu đỏ)

• Bất kỳ dụng cụ nào chuẩn bị cần thiết cho việc khởi 
động (hộp màu đỏ có những ý tưởng cho bước khởi 
động được bao gồm trong các điểm có liên quan trong 
hướng dẫn điều phối viên)

• Dành một bảng flip chart cho bất kỳ câu hỏi yêu cầu từ 
những học viên trong tập huấn mà bạn dự định sẽ giải 
quyết sau

• Giải khát giữa giờ (bao gồm các loại đồ ăn nhẹ và thức 
uống lành mạnh để duy trì năng lượng và thuốc men 
hỗ trợ), nước uống luôn sẵn sàng, chỗ ăn ở và các 
khoản phụ cấp hàng ngày cho học viên và người hỗ trợ

• Xếp ghế thành vòng bán nguyệt trong phiên họp toàn 
thể, cùng với bàn và ghế xung quanh phòng và chỗ 
trống để tất cả những học viên có thể hoạt động theo 
nhóm.

Lưu ý quan trọng
Nếu bạn đang điều phối một cuộc tập huấn một 
ngày bằng cách sử dụng các hướng dẫn được cung 
cấp trong tài liệu hướng dẫn này, bạn sẽ cần phải 
đưa thêm thông tin cho một số các bài thuyết trình 
PowerPoint hiện có hoặc tạo ra các thông tin trên 
bảng flip chart. Tất cả các thông tin cần thiết có 
thể được lấy ra từ tài liệu hướng dẫn cho học viên . 
Thông tin chỉ dẫn chi tiết tập huấn một ngày về các 
việc bạn sẽ phải thực hiện được liệt kê, mô tả ở cuối 
mỗi phần trong hướng dẫn này
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09:00 – 09:30

09:30 – 10:00

10:00 – 10:05

10:05 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 12:05

12:05 – 12:40

12:40 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:05

15:05 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 17:00

09:00 – 09:30

09:30 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 12:05

12:05 – 13.00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:05

15:05 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 17:00

09:00 – 09:30

09:30 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 12:05

12:05 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 17:00

Gợi ý lịch trình cho tập huấn 3 ngày
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN: tập huấn vận động liên quan tới HIV cho các tổ chức xã hội dân sự

N
G

ÀY
 M

Ộ
T

N
G

ÀY
 H

A
I

N
G

ÀY
 B

A

Thời gian Hoạt động

Khởi động và các mong đợi của khóa tập huấn

Giới thiệu tập huấn, các nguyên tắc cơ bản và bảng câu hỏi tiền tập huấn

Phần 1: Giới thiệu Phần 1

Phần 1.1: Định nghĩa về vận động

Giải lao giữa giờ
Phần 1.2: Xác định yếu tố chính của giám sát và đánh giá
Phần 2: Giới thiệu Phần 2
Phần 2.1: Tìm hiểu lý do tại sao điều này quan trọng đối với đánh giá vận động

Phần họp linh hoạt 

Ăn trưa
Phần 2.2: Xác định những thách thức mà các tổ chức xã hội dân sự phải đối mặt khi 
đánh giá vận động chính sách liên quan đến HIV
Phần 2.3: Khám phá việc đánh giá vận động có thể khác so với đánh giá chương trình 
như thế nào
Giải lao giữa giờ
Phần 3: Giới thiệu Phần 3
Phần 3.1: Xác định người sử dụng và việc sử dụng đánh giá

Tóm lược Ngày 1

Phần 3.2 (a): Lập bản đồ công tác tuyên truyền vận động của bạn

Giải lao giữa giờ

Phần 3.2 (b): Lập bản đồ công tác tuyên truyền vận động của bạn

Tăng cường 

Phần 3.3: Ưu tiên những việc cần đánh giá

Ăn trưa

Phần 3.4: Xây dựng các câu hỏi đánh giá của bạn

Phần 3.5: Quyết định trên một phương pháp tiếp cận cho đánh giá

Giải lao giữa giờ

Phần 3.6: Lựa chọn các chỉ số

Tóm lược Ngày hai 

Phần 3.7: Xác định và lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu có liên quan để đánh 

giá vận động

Giải lao giữa giờ

Phần 3.7: tiếp tục

Phần 4: Giới thiệu Phần 4

Phần 4.1: Củng cố học hỏi về cách đánh giá vận động chính sách liên quan đến HIV

 Ăn trưa

Phần 4.1: tiếp tục

Phần 4.2: Suy nghĩ về các thông điệp chính và học tập kinh nghiệm về các điểm trong 
tập huấn để chia sẻ với các đồng nghiệp

Tóm tắt tập huấn, phát bảng câu hỏi hậu tập huấn và kết thúc tập huấn
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09:00 – 09:20

09:20 – 09:30

09:30 – 09:50

09:50 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 11:00

11:00 – 11:05

11:05 – 11:35

11:35 – 11:45

11:45 – 11:55

11:55 – 12:05

12:05 – 12:15

12:15 – 12:35

12:35 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:30

16:30 – 16:50

16:50 – 17:00

Gợi ý lịch trình cho tập huấn 3 ngày
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN: tập huấn vận động liên quan tới HIV cho các tổ chức xã hội dân sự

Thời gian Hoạt động

Giới thiệu tập huấn

Phần 1: Giới thiệu Phần 1 và Phần 1.1: Định nghĩa vận động

Phần 1.2: Xác định yếu tố chính của giám sát và đánh giá

Phần 2: Giới thiệu Phần 2 và Phần 2.1: Tìm hiểu lý do tại sao đánh giá vận động
lại quan trọng
Phần 2.2: Xác định những thách thức các tổ chức xã hội dân sự phải đối mặt khi 
đánh giá vận động chính sách liên quan đến HIV
Phần 2.3: Khám phá việc đánh giá vận động có thể khác đánh giá của chương trình 
như thế nào

Giải lao giữa giờ

Phần 3: Giới thiệu Phần 3

Phần 3.1: Xác định người sử dụng và việc sử dụng đánh giá

Phần 3.2: Lập bản đồ công việc vận động của bạn

Phần 3.3: Ưu tiên những việc cần đánh giá

Tiếp sức nhanh

Phần 3.4: Xây dựng các câu hỏi đánh giá của bạn

Phần 3.5: Quyết định trên một phương pháp tiếp cận đánh giá

Phần 3.6: Lựa chọn các chỉ số

Phần 3.7: Xác định và lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu có liên quan để đánh 

giá vận động

Ăn trưa

Phần 4: Giới thiệu Phần 4 và Phần 4.1: Củng cố việc học cách làm thế nào để đánh 

giá vận động chính sách liên quan đến HIV

Phần 4.2: Suy nghĩ về các thông điệp chính và học hỏi các điểm từ tập huấn để chia 

sẻ với các đồng nghiệp.

Tóm tắt tập huấn, bảng câu hỏi hậu tập huấn và kết thúc tập huấn



�   MEASURING UP\\TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐIỀU PHỐI VIÊN �   MEASURING UP\\TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐIỀU PHỐI VIÊN

Khởi động và mong đợi về buổi tập huấn 7

Giới thiệu tập huấn , nguyên tắc cơ bản và bảng câu hỏi tiền tập huấn 7

Phần 1  Định nghĩa vận động và các yếu tố quan trọng của giám sát và đánh giá 9

Phiên 1.1  Xác định vận động 10

Phiên 1.2  Xác định yếu tố chính của giám sát và đánh giá 11

Phần 2  Tìm hiểu về lý do đánh giá vận động chính sách liên quan đến HIV 
 là quan trọng, sự thách thức và khác biệt. 12

Phiên 2.1  Hiểu được lý do tại sao đánh giá vận động quan trọng 13

Phiên Linh hoạt  14

Phiên 2.2  Xác định những thách thức các tổ chức xã hội dân sự gặp phải 
 khi đánh giá HIV liên quan đến vận động chính sách 15

Phiên 2.3  Khám phá sự khác nhau giữa cách đánh giá vận động khác nhau 
 và việc đánh giá chương trình 17

Phần 3  Giới thiệu khung thiết kế đánh giá cho vấn đề vận động liên quan tới HIV 18

Phiên 3.1  Xác định người sử dụng và việc sử dụng đánh giá 19

Phiên 3.2  Lập bản đồ công việc vận động của bạn 20

Phiên 3.3  Ưu tiên những vấn đề cần đánh giá 23

Phiên 3.4  Xây dựng các câu hỏi đánh giá của bạn  24

Phiên 3.5  Quyết định một cách tiếp cận đánh giá 25

Phiên 3.6  Lựa chọn các chỉ số 26

Phiên 3.7  Xác định và lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu liên quan 
 đến đánh giá vận động 27

Phần 4  Thực hiện hoạt động 29

Phiên 4.1  Tăng cường học cách làm thế nào để đánh giá vận động liên quan đến HIV 29

Phiên 4.2  Suy nghĩ về các thông điệp chính và học tập kinh nghiệm từ các điểm 
 trong tập huấn để chia sẻ với các đồng nghiệp của chúng ta 34

Phiên Kết thúc:  Tổng kết tập huấn, các câu hỏi hậu tập huấn và kết thúc tập huấn 36

NỘI DUNG
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NGÀY MỘT

Ghi chú cho điều phối viên
Khởi động đơn giản và nhanh 
chóng bằng cách yêu cầu những 
học viên di chuyển xung quanh 
căn phòng và chào đón nhau, 
giới thiệu tên của họ, tổ chức của 
họ và một điều gì đó khác biệt, 
thú vị hoặc ngốc ngếch về bản 
thân mình (chẳng hạn như cách 
nhớ tên của họ). Bạn cũng có thể 
làm điều này khi ngồi họp toàn 
thể, nhưng nhanh hơn, nghiêm 
túc hơn.

Công cụ
Một mảnh giấy nhỏ và một cái 
bút cho mỗi người tham gia

Thời gian
30 phút

Phần thông tin
Mục đích của hướng dẫn, và do 
đó là mục đích tập huấn này là 
ở trang 3 giới thiệu trong tài liệu 
hướng dẫn cho hướng dẫn viên, 
và lịch trình tập huấn gợi ý cho 
tập huấn ba hoặc một ngày nằm 
trên trang 4 và 5.

Công cụ
• PowerPoint 1
• Lịch trình tập huấn (mỗi học 

viên sẽ nhận được 1 bản)
• Bản sao của các câu hỏi 

trước và sau tập huấn từ 
MEASURING UP tài liệu hỗ trợ 
bổ sung cho tập huấn

• Bảng flip chart có ghi mục 
tiêu và các nguyên tắc cơ bản 
của tập huấn

Thời gian
30 phút

PHIÊN MỞ ĐẦU Khởi động và những mong đợi từ tập huấn

Hướng dẫn
1.  Chào mừng tất cả mọi người đến tập huấn.

2.  Dành ra 15 phút để giúp tất cả mọi người để tìm hiểu nhau.

3.  Dành 15 phút để hiểu mong đợi của học viên tập huấn. Phát giấy và 
bút đánh dấu cho mỗi người tham gia. Hãy yêu cầu học viên dành năm 
phút suy nghĩ về mong đợi đối với tập huấn và viết từng mong đợi 
đó lên trên một mảnh giấy nhỏ riêng biệt. Sau năm phút yêu cầu học 
viên tình nguyện đọc mong đợi của họ. Mỗi học viên có thể đưa ra một 
mong đợi lần lượt cho đến khi họ tất cả đều được đọc. Khi các mong 
đợi được đọc to, thu thập các mảnh giấy này và dính nó lên cho tất cả 
mọi người thấy. Nếu những người khác nhau có những kỳ vọng tương 
tự, bạn có thể thu thập và dán trong một nhóm. Khi tất cả sự mong đợi 
được thu thập, xem xét và giải thích những mong đợi nào sẽ hoặc sẽ 
không được giải quyết trong tập huấn và tại sao. Rất lý tưởng nếu bạn 
cảm thấy tự tin để làm như vậy, giải thích những kỳ vọng mà bạn muốn 
thêm vào các buổi tập huấn hoặc thêm vào lịch trình của tập huấn.

Giới thiệu tập huấn, nguyên tắc cơ bản 
và bảng hỏi tiền tập huấn

Ghi chú cho điều phối viên

• Bạn có thể sử dụng phần PowerPoint 1 trong MEASURING 
UP cho tập huấn - Giới thiệu MEASURING UP tập huấn. Sẽ rất hữu ích 
khi treo bằng kẹp giấy lên trên các bức tường phòng tập huấn thể hiện 
mục đích, mục tiêu của tập huấn và các nguyên tắc cơ bản. Hãy đảm 
bảo rằng những học viên nhận được lịch trình của tập huấn trên ghế 
của họ ngay từ lúc đầu. Bạn có thể hỗ trợ việc xây dựng các nguyên tắc 
cơ bản nếu bạn cho rằng điều này là cần thiết và bạn có thể điều chỉnh 
thời gian cần thiết để làm việc này.

• Nếu bạn thấy rằng bạn có đủ thời gian, bạn có thể dành thời gian (5-10 
phút) cho một bài tập ngắn để thu thập những kỳ vọng của người tham 
gia. Hãy nhớ dành thời gian để phản hồi những học viên về mong đợi 
mà bạn định đáp ứng trong thời gian tập huấn và tại sao lại như vậy.
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Hướng dẫn
1. Dành 10 phút cho giới thiệu các gói đào tạo và hai hợp phần; mục đích 

và mục tiêu tập huấn và đưa ra nhận xét tóm tắt về lịch trình tập huấn.
2. Dành mười phút tư duy và cùng đồng thuận một số nguyên tắc cơ bản 

cơ bản giữa học viên và điều phối viên trên giấy Ao và dán các bản giấy 
này lên tường của tập huấn.

3. Yêu cầu học viên dành năm phút để hoàn thành những câu hỏi đầu tiên 
trên bảng câu hỏi tiền và hậu tập huấn. Giải thích rằng câu hỏi sẽ được 
lặp lại vào cuối của tập huấn. Các dữ liệu sẽ được ẩn danh và câu hỏi sẽ 
được giữ an toàn và không được đọc trong khi chờ đợi. Sau đó yêu cầu 
họ gập đôi tờ giấy có các câu hỏi thành và vẽ một biểu tượng hoặc bức 
tranh nhỏ ở mặt sau (không phải tên của họ) để họ có thể xác định câu 
hỏi của riêng mình vào cuối của tập huấn. Thu thập các bảng câu hỏi.

4. Phát tài liệu hướng dẫn dành cho học viên  để mỗi học viên và yêu cầu 
họ viết hoặc tên của mình hoặc tên của tổ chức lên tài liệu hướng dẫn. 
Yêu cầu học viên luôn mang theo hướng dẫn này trong thời gian tập 
huấn.

Gợi ý các nguyên tắc cơ bản cho học viên và điều phối viên trong suốt tập 
huấn bao gồm:
• Giúp nhau bắt đầu và kết thúc khóa họp và nghỉ giữa giờ.
• Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung (nhận cuộc gọi điện thoại trong thời gian nghỉ 

vào lúc có thể).
• Tôn trọng lẫn nhau bằng cách lắng nghe tích cực, đưa ra đóng góp mang tính xây dựng và 

tham gia đầy đủ việc học tập tập thể.
• Nhận thức được có rất nhiều thứ cần học hỏi và chia sẻ, tập trung vào các chủ đề và mục tiêu 

của các phiên họp thay vì bị lôi kéo vào các chi tiết của vấn đề rộng lớn hơn.
• Tránh sử dụng quá nhiều thuật ngữ đánh giá - học viên có nhiều khác biệt về kiến thức và kinh 

nghiệm trong công việc đánh giá, vì thế có thể học viên không quen với việc sử dụng nhiều 
thuật ngữ.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY

Thời gian 
20 phút

Hướng dẫn
1. Chào mừng tất cả mọi người đến tập huấn.
2.  Yêu cầu những học viên và hướng dẫn viên giới thiệu tên của họ và tổ chức của họ.
3.  Dành 10 phút thuyết trình giới thiệu về tài liệu hướng dẫn và hai hợp phần, mục đích và mục tiêu của tập 

huấn, lịch trình tập huấn, và các nguyên tắc cơ bản cho học viên và điều phối viên. (Lưu ý bạn sẽ cần phải 
thêm các quy tắc cơ bản cho PowerPoint 1 trong MEASURING UP dành cho tập huấn - TÀI LIỆU MEASURING 
UP: giới thiệu tập huấn hoặc bảng flip chart)

4. Phát tài liệu hướng dẫn dành cho học viên ,  câu hỏi tiền và hậu tập huấn cho mỗi người tham gia.
5.  Yêu cầu học viên dành một vài phút hoàn thành những câu hỏi đầu tiên trên bảng câu hỏi trước và sau tập 

huấn. Vì đây sẽ là một quá trình không nêu tên, yêu cầu gấp đôi tờ giấy ghi các câu hỏi và vẽ một biểu tượng 
hoặc bức tranh nhỏ ở mặt sau (không ghi tên của họ) để họ có thể xác định câu hỏi của riêng mình vào cuối 
của tập huấn.
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Phần thông tin
Hầu như không có định nghĩa 
chính xác và tốt nhất cho các 
khía cạnh khác nhau của công 
việc của chúng ta, nhưng có 
nhiều định nghĩa về vận động, 
giám sát và đánh giá. Ở đây giới 
thiệu một định nghĩa về vận 
động và các yếu tố quan trọng 
trong giám sát và đánh giá, cùng 
với một số ví dụ để giúp làm rõ 
các thuật ngữ chính.

Ghi chú cho điều phối viên
Bạn có thể sử dụng phần 
Measuring up PowerPoint 2 cho 
tập huấn - Phần 1: Định nghĩa 
vận động và các yếu tố quan 
trọng của giám sát và đánh giá 
cho phần giới thiệu. Tuy vậy cũng 
có thể sử dụng bảng flip chart 
ghi các mục tiêu treo lên tường 
trong tập huấn

Công cụ:
• Tài liệu
• Flip chart (băng kẹp giấy)

Thời gian
5 phút

PHIÊN 1 Định nghĩa vận động và các yếu tố chính của giám sát 
và đánh giá - Giới thiệu phiên 1

Hướng dẫn
Giới thiệu ngắn gọn Phiên 1 này, giải thích các mục tiêu cho phiên 1.

9 MEASURING UP \\ A GUIDE FOR FACILITATORS
9 MEASURING UP \\ A GUIDE FOR FACILITATORS9 MEASURING UP \\ A GUIDE FOR FACILITATORS

9 MEASURING UP \\ A GUIDE FOR FACILITATORS

9 MEASURING UP \\ A GUIDE FOR FACILITATORS

Mục tiêu Phiên1

• Đưa ra một định nghĩa hữu ích cho vận động.
• Cung cấp thông tin mới thú vị về định nghĩa của 

giám sát và đánh giá, sự khác biệt giữa kết quả 
đầu ra và kết quả, và các nguyên tắc cơ bản khi 
cần được đánh giá.
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Hướng dẫn
1.  Giới thiệu chủ đề phiên họp và thời gian diễn ra trong lịch trình tập 

huấn.
2.  Yêu cầu học viên tìm ra những điểm mấu chốt từ đó định nghĩa về vận 

động.
3.  Giới thiệu định nghĩa vận động và các yếu tố hay đặc điểm quan trọng 

của vận động.
4.  Hỏi xem học viên có biết các định nghĩa vận động hay khác không.
5.  Kết thúc phần này bằng cách lặp đi lặp lại rằng có không có một định 

nghĩa chính xác về vận động và có thêm hướng dẫn trong bộ công cụ 
APCASO.

6.  Dành  30 phút cho học viên giải lao 30 phút và thời gian để họ trở lại 
ghế của mình.

PHIÊN 1.1 Định nghĩa vận động

Phần thông tin
Định nghĩa vận động và giải 
thích các yếu tố quan trọng hoặc 
đặc điểm của vận động ở trang 
5 của tài liệu hướng dẫn cho học 
viên .

Ghi chú cho Điều phối viên
Bạn có thể sử dụng phần 
Measuring up PowerPoint 2 cho 
tập huấn - Phiên 1: Định nghĩa 
vận động và các yếu tố quan 
trọng của giám sát và đánh giá 
sẽ thuyết trình về các định nghĩa 
vận động và các yếu tố chủ chốt.

Công cụ
PowerPoint 2

Thời gian
25 phút

Thời gian
10 phút

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu định nghĩa về vận động và các yếu tố hoặc đặc điểm quan trọng của nó.
2.  Hỏi xem học viên có biết các định nghĩa vận động tốt khác.
3.  Kết thúc phàn tập huấn này bằng cách lặp đi lặp lại rằng không có một định nghĩa chính xác và có thêm 

hướng dẫn trong bộ công cụ APCASO.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Phiên thông tin
phiên 1.2  hướng dẫn của học 
viên  (trang 5 và 6) cung cấp một 
số định nghĩa về giám sát và 
đánh giá, phân biệt giữa đầu ra 
và kết quả, và các nguyên tắc cơ 
bản về việc các kết quả đó được 
đánh giá như thế 
nào?

Công cụ
• Hai tờ giấy Ao cho bảng flip 

chart. Trên đầu một tờ có ghi 
từ “Giám sát” và một tờ khác 
có ghi từ và ‘Đánh giá”.

• Các cuôn băng dính
• Phần Power Points 2

Thời gian
60 phút

PHIÊN 1.2 Xác định yếu tố chính của giám sát và đánh giá

Ghi chú cho điều phối viên

• Viết từ ‘Giám sát’ ở trên đầu một tờ giấy và từ “Đánh giá” ở phía trên của 
tờ giấy còn lại trước buổi họp. Hãy chuẩn bị sẵn sàng một cuộn băng 
dính.

• Bạn có thể muốn sử dụng hoặc chỉnh sửa phần PowerPoint 2 Measuring 
- Phần 1: Định nghĩa vận động và các yếu tố quan trọng của giám sát và 
đánh giá, sau đó trình bày các định nghĩa và các ví dụ từ tài liệu hướng 
dẫn của học viên .

• Cố gắng không để bị kéo vào một cuộc thảo luận rộng hơn về giám sát 
và đánh giá. Nếu bạn nảy ra ý tưởng, bạn nên nói bạn sẽ giải quyết khi 
nào và thế nào ở giai đoạn sau này trong tập huấn (ví dụ, phiên họp hai 
ngày linh hoạt). Nếu học viên vượt quá phạm vi của cuộc tập huấn, bạn 
sẽ cần phải giải thích điều này, nhưng tốt nhất có thể là giới thiệu học 
viên một nguồn thông tin hoặc nói chuyện về các vấn đề vào giờ ăn 
trưa hoặc trong giờ nghỉ.

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu tên của phiên họp và vị trí của nó trong lịch trình tập huấn.
2.  Bảng flip chart có chữ “giám sát” và “đánh giá” viết sẵn. Hỏi người tham 

gia: “Bạn có thể suy nghĩ những điểm mấu chốt để định nghĩa “ giám sát 
“và” đánh giá “?”

3.  Hãy giải thích rằng bạn sẽ trình bày một số định nghĩa về giám sát và 
đánh giá, sự khác biệt giữa đầu ra và kết quả, và các nguyên tắc cơ bản 
về việc các vấn đề này được đánh giá như thế nào. Thực hiện thuyết 
trình. Đọc chậm các định nghĩa theo dõi và đánh giá và lặp lại nếu cần 
thiết.

4.  Hỏi những học viên xem họ có bất kỳ câu hỏi nào về bài thuyết trình 
không. Trả lời các câu hỏi và nói thêm rằng bất kỳ câu hỏi mà bạn không 
thể trả lời ngay sẽ được trả lời sau trong tập huấn trên biểu đồ của bảng 
filp chart

Bản đồ tư duy, ví dụ: bạn có thể nghĩ những điểm mấu chốt để định nghĩa 
giám sát và đánh giá?

Giám sát
• Theo dõi hoạt động
• Tập trung vào quy trình
• Thống kê những việc đã xảy ra
• Ghi lại kết quả đầu ra của hoạt động
• Kiểm tra xem liệu chúng ta đang đi đúng hướng
• Quan sát thực hiện
• Thực hiện trong nhà

Đánh giá
• So sánh điểm đầu và điểm cuối
• Tập trung vào các kết quả (kết quả và tác động)
• Rút kinh nghiệm
• Đánh giá những gì đã đạt được
• Tìm hiểu xem những gì đang hoạt động tốt
• Học cách cải thiện
• Thực hiện tốt nhất do một giám định viên độc lập
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Thời gian
20 phút

Hướng dẫn
1. Giải thích rằng bạn sẽ trình bày một số định nghĩa về giám sát và đánh giá, sự khác biệt giữa đầu ra và kết 

quả, và các nguyên tắc cơ bản làm thế nào các kết quả này được đánh giá. Thực hiện thuyết trình.
2. Hỏi những học viên liệu họ có bất kỳ câu hỏi nào về bài thuyết trình. Trả lợi nhanh các câu hỏi này hoặc viết 

thêm các câu hỏi vào bảng flip chat để trả lời trong các phần sau, trong thời gian nghỉ với từng cá nhân 
hoặc vào cuối ngày.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY

Hướng dẫn
Giới thiệu ngắn gọn về phần này, giải thích các mục tiêu cho buổi họp.

PHẦN 2
Tìm hiểu lý do tại sao đánh giá vận động liên quan HIV là 
quan trọng, và đối mặt với những thách thức này - GIỚI 
THIỆU phần 2

Ghi chú cho điều phối viên
Chuẩn bị một bảng flip chat với 
các mục tiêu cho Phần 2 và dán 
bảng này vào tường như một 
công cụ hỗ trợ bằng hình phần 
giới thiệu của bạn.

Công cụ
Bảng flip chart

Thời gian
5 phút

Mục tiêu cho phần 2
• Trình bày lý do tại sao đánh giá vận động quan 

trọng.
• Để xác định các thách thức của đánh giá vận 

động chính sách liên quan đến HIV của chúng ta.
• Để tìm hiểu đánh giá vận động khác so với việc 

đánh giá chương trình.
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Phần thông tin
Văn bản giới thiệu dưới đây đã 
được trích ra từ trang 7 của tài 
liệu hướng dẫn cho học viên .

Ghi chú cho điều phối viên
Di chuyển giữa các nhóm để 
kiểm tra xem có bị vướng mắc 
vào công việc.

Dụng cụ
Bảng flip chart

Thời gian
35 phút

PHIÊN 2.1 Tìm hiểu tại sao đánh giá vận động là quan trọng

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu tên chủ đề của phiên họp và vị trí của nó trong lịch trình của 

tập huấn.
2.  Yêu cầu học viên hình thành các nhóm nhỏ gồm ba người với những 

người bên cạnh bằng cách điều chỉnh ghế ngồi. Hỏi các nhóm: “Các bạn 
có thể xác định những lý do chính để đánh giá công tác tuyên truyền 
vận động” Nói với họ rằng họ có năm phút để xem xét các câu hỏi trong 
nhóm của họ.

3.  Sau năm phút yêu cầu học viên di chuyển ghế trở về chỗ cũ. Hãy nói với 
họ bạn muốn thu thập ý tưởng của họ - yêu cầu sự đóng góp khác nhau 
từ các học viên. Viết các ý tưởng lên bảng Flip chart.

4.  Kiểm tra lại các lý do chính được xác định dưới đây (xem trang 7 của tài 
liệu hướng dẫn cho học viên ) đã được xem xét hay chưa.

Ngày càng có nhiều quan tâm đến vấn đề đánh giá vận động, cả từ những người ủng hộ và các nhà tài 
trợ. Những lý do cho sự quan tâm này có thể khác nhau giữa hai nhóm người này, nhưng trong một 
số trường hợp có thể là giống nhau. Những lý do chính để đánh giá vận động bao gồm mong muốn 
nhằm:
• Tìm hiểu làm thế nào để nâng cao năng lực của những người ủng hộ
• Tìm hiểu làm thế nào để điều chỉnh chiến lược vận động khi những chiến lược này đang được thực hiện
• Thông báo các kế hoạch vận động chính sách trong tương lai, bao gồm cả chu kỳ tài trợ / đề xuất
• Chứng minh các giá trị và khu vực cụ thể liên quan trong giá trị gia tăng (ví dụ, mạng lưới nhóm dân số 

đang cạnh tranh kinh phí tổ chức và các viện nghiên cứu phát triển phi chính phủ)
• Chứng minh phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng nhằm vận động chính sách (ngày càng được 

nhà tài trợ, nhà hoạch định chính sách có ảnh hưởng và cộng đồng yêu cầu tham gia)
• Bao gồm kinh phí và chứng minh kết quả
• Chứng minh kết quả huy động nhiều nguồn lực hơn cho công việc vận động trong tương lai, bao gồm 

giám sát và đánh giá các vận động

Thời gian
20 phút

Hướng dẫn
1.  Trình bày lý do chính tại sao nó quan trọng khi tiến hành đánh giá vận động, thông tin đã cung cấp ở trên .
2.  Hãy hỏi nếu những học viên có nói thêm điều gì không.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Hướng dẫn
1.  Do người điều hành quyết định.
2.  Hãy cho học viên biết có một giờ nghỉ ăn trưa và thời điểm họ cần phải 

trở lại vị trí của họ.

PHIÊN LINH HOẠT

Phần thông tin
Phần này có thể được người 
điều hành đặt tên và sử dụng 
khi cần thiết. Ví dụ, phiên này có 
thể được để trống để cho phép 
phiên khác chồng lên, được có 
thể là phiên trả lời bất kỳ câu hỏi 
chưa được giải quyết, hoặc được 
đặt tiêu đề là “phiên quản lý” và 
được sử dụng để đưa ra Công tác 
phí, điều vận hay bất kỳ vấn đề 
liên quan đến người tham gia. 
Ngoài ra, bạn có thể khuấy động 
không khí nếu thích hợp.

Thời gian
20 phút

Ý tưởng cho trò chơi khuấy động không khí

Simon nói:
Người điều hành nói với nhóm rằng họ cần làm theo bất kỳ chỉ 
thị bắt đầu là “Simon nói”. Nếu người điều hành không hướng 
dẫn với từ ”Simon nói” cho biết thì sau đó các nhóm sẽ  không 
nói từ ”Simon nói”. Người điều phối bắt đầu bằng cách nói một 
cái gì đó như “Simon nói vỗ tay” và vỗ tay của mình. Những 
học viên làm theo.
Người điều hành tăng tốc độ các hành động, luôn luôn bắt 
đầu bằng chữ “Simon nói”. Sau một thời gian ngắn trong khi từ 
“Simon nói” bị bỏ qua. Những học viên không theo kịp hướng 
dẫn của trò chơi sẽ bị loại. Các trò chơi có thể thực hiện trên 
miễn là nó vẫn còn vui vẻ.

Nguồn: 100 cách tiếp sức: trò chơi sử dụng trong tập huấn, 
họp và cộng đồng (International HIV/AIDS Alliance, 2003)

Phiên này không có liên quan cho một cuộc tập huấn một ngày.
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Phần thông tin
Những thách thức chính được 
xác định bởi những người đóng 
góp cho hướng dẫn này có thể 
được tìm thấy trên trang 7 và 8 
của hướng dẫn cho học viên .

Công cụ:
Một bộ dưới đây cho mỗi nhóm:
• Những thách thức bản hướng 

dẫn cho học viên  phải được 
in ra từ Measure up (tài liệu 
hướng dẫn bổ sung dành cho 
tập huấn) và cắt thành dải 
(hãy cắt các câu này thành dải 
sao cho khi dán lên bảng sẽ 
không bị thiếu chỗ)

• Băng dính 
• Một số giấy thường (không 

phải là giấy Ao cho flip chart)
• 20 dải giấy phụ có kích thước 

tương tự như những dải giấy 
ghi thách thức (để dùng cho 
những thách thức và cách thức 
bổ sung nhằm tránh hoặc vượt 
qua thách thức đã có)

• Hướng dẫn cho hoạt động 
in ra từ Tài liệu hướng dẫn 
bổ sung dành cho tập huấn 
(Measuring up)

• Giấy dùng cho bảng  Flip 
chart có vẽ một bảng đo 
thách thức (bên dưới), đặt 
theo chiều ngang ở phía trên 
sao cho những thách thức có 
thể được đặt ở đúng vị trí.

Thời gian
65 phút

PHIÊN 2.2 ?????

Hướng dẫn cho người điều phối

• Chuẩn bị tài liệu cho công việc nhóm trước - không để việc này phá vỡ 
thời gian biểu.

• Chuẩn bị không gian làm việc nhóm, bao gồm cả bảng biểu và số lượng 
chính xác của ghế, để tránh lãng phí thời gian trong buổi họp.

• Chuẩn bị không gian làm việc theo nhóm, bao gồm cả bảng biểu và số 
lượng chính xác của ghế, để tránh lãng phí thời gian trong phiên.

• Đi lại giữa các nhóm để giúp họ làm việc năng suất, tập trung và không 
gặp khó khăn.

• Bắt kịp với thời gian biểu, ngay cả khi học viên đã không hoàn thành tất 
cả các hướng dẫn hoạt động.

• Các ghi chú hướng dẫn cho học viên  gồm những thách thức nằm trong 
kiểm soát của chúng ta sẽ dễ dàng khắc phục hơn so với những thách 
thức mất kiểm soát. Điều này có thể là một điểm hữu ích của cuộc thảo 
luận sau khi hoạt động.

Hướng dẫn:
• Giới thiệu chủ đề của các phần này và vị trí của nó trong lịch trình tập 

huấn.
• Giải thích cho học viên về thách thức được xác định trong tài liệu hướng 

dẫn cho học viên bằng bộ tài liệu tập huấn đánh giá vận động liên quan 
HIV trong bối cảnh nguồn lực bị hạn chế. Một số những thách thức cụ 
thể về HIV, một số khác ảnh hưởng tới năng lực của các tổ chức xã hội 
dân sự và bối cảnh hạn chế về nguồn lực. Danh sách thách thức này 
không đầy đủ hoặc không theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào.

• Giải thích rằng bạn muốn học viên làm việc theo nhóm (khoảng bốn 
người từ bất kỳ tổ chức nào thành 1 nhóm). Đọc các hướng dẫn ở trang 
tiếp theo và bạn phát mỗi nhóm một giấy Ao, bút mực, một bộ các 
dải chữ ghi thách thức, các dải băng giấy không có chữ, băng dính và 
hướng dẫn hoạt động được in ra cho mỗi nhóm. Chỉ định các không 
gian làm việc cho mỗi nhóm. 
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Hướng dẫn làm việc nhóm
• Các bạn có 35 phút để hoàn tất hoạt động này.
• Các nhóm đọc qua những thách thức được những người đóng góp cho 

hướng dẫn này xác định.
• Viết bất kỳ thách thức quan trọng khác trên dải giấy bổ sung (không 

viết quá dài hoặc quá đi vào chi tiết, bạn luôn có thể thêm vào những 
thách thức lúc sau).

• Sắp xếp các thách thức trên bảng bằng cách sử dụng Bảng đo thách 
thức ở phía trên cùng của trang, dán những thách thức này lên Bảng. 
Trường hợp các bạn không đồng ý với nhau, bạn sẽ cần đến tính trung 
bình số điểm rồi đặt thách thức vào đúng vị trí, hoặc sử dụng quy tắc 
của riêng bạn chẳng hạn như “Các tổ chức xã hội dân sự làm việc về HIV 
sẽ cảm thấy như thế nào?”. Hãy nhớ rằng, đây là một công cụ để hỗ trợ 
thảo luận, do đó, nên hoàn tất các hoạt động chứ không dừng lại khi 
khó khăn. Lưu ý: xin vui lòng viết tên của các thành viên trong nhóm 
trên bảng.

• Nếu bạn có thời gian, viết trên dải giấy phụ các phương thức để tránh 
hoặc vượt qua những thách thức mà bạn đã đặt trong hoặc gần cuối 
Bảng đo thách thức.

4. Sau 35 phút yêu cầu các nhóm đặt các Bảng đo thách thức của họ khi 
làm theo nhóm vào khu vực trung tâm của phòng họp.

5.  Tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc thảo luận cho thời gian còn lại 
của buổi họp cho các kết quả đầu ra từ các nhóm, chú ý những thách 
thức bổ sung, vị trí của những thách thức và cách để tránh hoặc vượt 
qua thách thức nếu có bất kỳ thách thức nào. Đưa ra một số kết luận về 
những thách thức dễ khắc phục hơn và thách thức khó vượt qua hơn và 
giải thích lý do tại sao như vậy. 

Khi đối mắt với thách 
thúc bạn có thể dễ 
dàng tránh hoặc đối 
mặt vơi nó

Thách thức qúa lớn 
nghĩa là việc đánh giá 
vận động hầu như 
không thể, vô nghĩa và 
gây thiệt hại.

Thời gian
15 phút

Hướng dẫn
1.  Yêu cầu những học viên ghép đôi với người ngồi bên cạnh họ. Yêu cầu họ dành một vài phút chia sẻ một số 

thách thức mà họ phải đối mặt trong việc đánh giá vận động liên quan đến HIV của họ.
2.  Thuyết trình bằng Bảng Flip chart hoặc PowerPoint về những thách thức mà các tổ chức xã hội dân sự phải 

đối mặt khi đánh giá vận động liên quan đến HIV từ trang 7 và 8 trong tài liệu hướng dẫn cho học viên  (bạn 
sẽ cần phải chuẩn bị bản Thuyết trình bằng Bảng Flip chart hoặc PowerPoint trước).

3.  Yêu cầu học viên chia sẻ bất kỳ thách thức bổ sung mà họ tìm thấy khi chia cặp.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
trang 8 đến 10 của tài liệu hướng 
dẫn cho học viên .

Công cụ
PowerPoint 3

Thời gian
25 phút

PHIÊN 2.3 Tìm hiểu xem đánh giá vận động khác các đánh giá 
chương trình khác như thế nào?

Ghi chú cho điều phối viên

• Bạn có thể muốn sử dụng hoặc chỉnh sửa bản PowerPoint 3 - Phần 1 của 
Measuring up cho phù hợp: Tìm hiểu xem đánh giá vận động khác các 
đánh giá chương trình khác như thế nào để thực hiện bài thuyết trình 
này. Bạn sẽ cần phải biết số lượng trang của hộp 3 trong hướng dẫn cho 
học viên .

• Nếu các cuộc thảo luận rất hiệu quả cho phần này, bạn có thể rút ngắn 
thời gian nghỉ hoặc tiếp tục các cuộc thảo luận sau khi nghỉ, như phần 
3.1 có thể rút ngắn (xem ghi chú của điều phối cho phần 3.1).

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong lịch trình tập huấn.
2.  Giải thích cho học viên rằng bạn sẽ đưa ra một trình bày Tìm hiểu xem 

đánh giá vận động khác các đánh giá chương trình khác như thế nào. 
Thực hiện bài thuyết trình.

3.  Hỏi xem học viên có bất kỳ câu hỏi nào về bài thuyết trình và hỗ trợ 
cuộc thảo luận.

4.  Dành 30 phút để học viên nghỉ ngơi và thời gian để họ trở lại ghế của 
họ.

Thời gian
15 phút

Hướng dẫn
1.  Trình bày điểm khác nhau giữa đánh giá vận động và các đánh giá chương trình khác.
2.  Yêu câu nếu học viên có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về bài thuyết trình. Thảo luận về những câu hỏi này.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Hướng dẫn
1. Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong lịch trình tập huấn.
2.  Đưa ra giới thiệu ngắn gọn cho Phần 3 này, giải thích mục tiêu, các 

hợp phần của khung mà nhóm chủ đề đại diện, và tại sao không cần 
coi các hợp phần này như các bước. Tập trung những thông tin được 
sử dụng để phát triển phần này trong hướng dẫn cho học viên  và gợi 
ý rằng họ sẽ thấy rất hữu  ích khi tham khảo những nguồn này trong 
tương lai.

PHẦN 3
Giới thiệu khung thiết kế đánh giá của Vận động chính 
sách liên quan đến HIV - giới thiệu về Phần 3

Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
trang 11 của tài liệu hướng dẫn 
cho học viên .

Ghi chú cho điều phối viên
• Bạn có thể sử dụng 

PowerPoint 4 - Phần 3 tài liệu 
Measuring up: thuyết trình 
Giới thiệu phần 3.

• Chuẩn bị bảng Filp chart về 
“khung thiết kế đánh giá” biểu 
thị sơ đồ của 7 hợp phần của 
khung thiết kế đánh giá vận 
động thẩm định thiết kế trên 
trang 11 của tài liệu hướng 
dẫn cho học viên .

Thời gian
15 phút

Thời gian
10 phút

Hướng dẫn
1.  Thuyết trình PowerPoint 4 - Phần 3 trong tài liệu Measuring: Phần 3 Giới thiệu.
2. Hỏi xem học viên có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về bài thuyết trình. Thảo luận.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY

Mục tiêu cho Phần 3
• Cung cấp thông tin và các công cụ cho bảy hợp phần quan 

trọng của khung để ra quyết định làm thế nào đánh giá 
vận động chính sách liên quan đến HIV.

• Thực hành phát triển một lý thuyết thay đổi, xây dựng các 
câu hỏi đánh giá và xác định các chỉ số.
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NGÀY MỘT

Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
trang 12 của tài liệu hướng dẫn 
cho học viên .

Ghi chú điều phối viên
Nếu cần nhiều thời gian cho 
thảo luận là phiên 2.3, bạn có thể 
không sử dụng hướng dẫn 3. 
  
Công cụ
Bảng flip chart

Thời gian
40 phút

PHIÊN 3.1 Xác định người sử dụng và sử dụng đánh giá

Hướng dẫn

1.  Giới thiệu chủ đề của phiên họp và vị trí của nó trong bảng Flip chart 
khung thiết kế đánh giá.

2.  Sử dụng các bảng flip chart được xây dựng trong phiên 2.1 (và / hoặc 
trang 7 của tài liệu hướng dẫn cho học viên ) để xem xét những lý do 
chính, hoặc sử dụng các đánh giá.

3.  Yêu cầu học viên xác định đối tượng chính cho các đánh giá họ thực 
hiện. Viết chúng vào một bảng. Hãy chắc chắn rằng chúng bao gồm các 
đối tượng chính được xác định trong hướng dẫn của học viên .

4.  Đặt bảng Flip chart bên cạnh bảng được xây dựng trong phiên họp 2.1 
và dành khoảng thời gian ngắn giúp học viên điều chỉnh những lý do 
chính cho việc đánh giá này phù hợp với những đối tượng khác nhau. 
Thảo luận về các mức độ giống nhau của đánh giá.

5.  Giải thích tầm quan trọng của việc xem các đối tượng chính để đánh giá 
sẽ là những ai và giá trị khi làm việc với đối tượng khác (đặc biệt là các 
nhà tài trợ) để phát triển thiết kế đánh giá.

6.  Kết thúc tập huấn một ngày bằng cách nhắc học viên họ cần phải trở 
lại phòng tập huấn buổi sáng hôm sau vào lúc mấy giờ. Hãy nói với họ 
về vấn đề điều vận và nhắc nhở họ nhớ mang theo hướng dẫn cho học 
viên  trong buổi sáng.

Thời gian
15 phút

Hướng dẫn
1.  Sử dụng bảng Flip chart được xây dựng trong phiên họp 2.1 (và / hoặc trang 7 của tài liệu hướng dẫn cho 

học viên ) để xem xét những lý do chính, hoặc sử dụng các đánh giá.
2.  Yêu cầu học viên xác định đối tượng độc giả chính cho các đánh giá. Viết tên các đối tượng này lên bảng 

Flip chart. Đảm bảo rằng rằng các đối tượng này bao gồm các đối tượng chính được xác định trong hướng 
dẫn cho học viên .

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Hướng dẫn
1. Hỗ trợ người hoạt náo viên.
2. Tóm tắt lại của phiên họp ngày hôm trước.

NGÀY HAI Tóm lược ngày một

Ghi chú cho điều phối viên
Sẽ rất hữu ích khi kết hợp lịch 
trình tập huấn và bảng flip chart 
từ đầu ra hoặc bản đồ tư duy đã 
thảo luận để xem xét các điểm 
chính từ ngày hôm trước.

Thời gian
30 phút

Ghi chú cho điều phối viên - Phiên 3.2 (a)

• Bạn có thể muốn sử dụng hoặc chỉnh sửa tài liệu phần PowerPoint 5 
trong tài liệu Measuring Up cho tập huấn  - Phần 3: Lập bản đồ công 
việc vận động của bạn để thuyết trình. Bạn có tối đa 30 phút.

• Dành nhiều thời gian cho các hoạt động làm việc theo nhóm.
• Chuẩn bị trước các nguồn lực làm việc theo nhóm và đảm bảo có không 

gian để làm việc, bao gồm một cái bàn và số lượng chính xác của ghế 
(hoặc ngồi dưới sàn nhà, nếu thích hợp).

• Hãy chắc chắn rằng tất cả các điều phối viên liên tục di chuyển từ nhóm 
này sang nhóm khác để cung cấp hỗ trợ và trả lời các câu hỏi. Đó là 
một ý tưởng tốt để phân bổ các nhóm cụ thể cho mỗi điều phối viên 
để đảm bảo rằng chỉ duy nhất một điều phối viên hoạt động với mỗi 
nhóm. Chia sẻ bất kỳ vấn đề bạn đang có (như một điều phối  viên hỗ 
trợ nhóm) với từng người và hỗ trợ cho nhau khi cần thiết.

Hướng dẫn - phiên 3.2 (a)
1. Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong bảng flip chart khung 

thiết kế đánh giá.
2.  Giải thích cho học viên rằng mục đích của hoạt động này là để làm quen 

với nội dung hướng dẫn cho học viên . Nội dung này giúp họ lập bản đồ 
công việc và cung cấp ba khuôn khổ để giúp họ làm như vậy. Mục đích 
là để cho phép họ một cơ hội tiếp thu thông tin và thực hành sử dụng 
nó. Giải thích rằng một cái nhìn chiến lược cho công việc tuyên truyền 
vận động sẽ phá vỡ các mục tiêu vào các kết quả tạm thời hoặc các biện 
pháp gia tăng, giúp giải quyết những thách thức và sự khác biệt liên 
quan đến đánh giá vận động chính sách liên quan đến HIV được thực 
hiện trong phần 2.

3.  Hỏi người tham gia: “Bao nhiêu trong số các bạn, các đồng nghiệp, tổ 
chức xã hội dân sự xây dựng lý thuyết của sự thay đổi cho công việc vận 
động của bạn?”

PHIÊN 3.2 Lập bản đồ công việc vận động của bạn

Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
trang 12 đến trang 17 của tài liệu 
hướng dẫn cho học viên .

Công cụ
• Một bộ cho mỗi nhóm sau:
• Khoảng 30 hình chữ nhật của 

bằng giấy trắng (khoảng một 
phần tám của tờ A4, tức là 
gấp đôi 3 lần tờ A4, rồi mở ra 
và cắt)

• Một số tờ giấy trắng thông 
thường (không phải bảng flip 
chart)

• Vài cây bút thường
• Băng dính (hoặc những dụng 

cụ có thể dán được)
• Hướng dẫn cho hoạt động in 

ra từ tài liệu hỗ trợ bổ sung 
cho tập huấn

Thời gian
2 giờ
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Bản đồ thay đổi 4.  Giải thích cho học viên mà bạn sẽ trình bày bài thuyết trình về việc làm 
thế nào để phát triển một lý thuyết về thay đổi, bao gồm một số hướng 
dẫn, các ví dụ và danh sách hoàn chỉnh về các kết quả vận động để họ 
có thể sử dụng để giúp phát triển lý thuyết về thay đổi trong công việc 
vận động của họ. Giải thích rằng đây là một bài thuyết trình khá dài bao 
gồm các thông tin tại phiên 3.2 (trang 12 đến 17) hướng dẫn cho học 
viên . Cho học viên biết họ sẽ cần phải tham khảo tài liệu hướng dẫn 
của học viên trong quá trình thuyết trình. Thực hiện thuyết trình.

5.  Sau khi thuyết trình, hãy xem bạn còn bao nhiêu thời gian cho phần này 
trước khi nghỉ giải lao. Điều chỉnh việc phân bổ thời gian cho phần còn 
lại của phiên họp này cho thích hợp.

6.  Giải thích rằng đối với các hoạt động học tập sau đây, bạn sẽ yêu cầu họ 
làm việc với các đồng nghiệp từ cùng một tổ chức. Giải thích rằng họ 
nên làm theo các hướng dẫn được giao.

Hướng dẫn hoạt động:
• Bạn có 70 phút để hoàn tất hoạt động này.
 • Xác định một mục tiêu vận động thật hay tuyên bố ảnh hưởng thật 

trong công việc vận động của bạn.
• Sử dụng tài liệu hướng dẫn cho học viên của bạn, có ba khuôn khổ cho 

việc xây dựng một lý thuyết về thay đổi cho tài liệu tham khảo sau đây:
- Sáu bước để phát triển một lý thuyết về thay đổi bản đồ hình ảnh 

(hộp 3, trang 14)
- Một lý thuyết ví dụ về sự thay đổi (hình 3, trang 15)
- Danh mục và danh sách các kết quả của công tác và chính sách vận 

động (bảng 2, trang 16 và 17).

• Xây dựng một lý thuyết về thay đổi bản đồ kết quả tương tự như hình 
3 bằng cách sử dụng các tờ giấy trắng hình chữ nhật và một cây bút 
thường (không dùng bảng flip chart). Bạn có thể đặt các mảnh giấy chữ 
nhật trên một tờ bảng flip chart để tạo ra một bản đồ di chuyển. Đừng 
sao chép hình 3, thay vào đó sử dụng các công cụ để phát triển bản 
đồ của riêng bạn. Bạn không nhất thiết cần phải hoàn thành bản đồ, 
hoạt động này nhằm mục đích để bạn làm quen với nội dung của các 
khuôn khổ và thực hành sử dụng chúng. Ví dụ, bạn chỉ có thể xây dựng 
một chuỗi cho một chiến lược “mục đích” trên bản đồ kết quả của bạn. 
Hãy nhớ tập trung vào kết quả trong chuỗi “mục đích” của bạn như vậy 
“- mong đợi sẽ liệt kê được hết các các hoạt động hoặc chiến lược.

7. Yêu cầu học viên chia sẻ những gì họ đang học được phát triển lý thuyết 
thay đổi của họ.

8. Dành 30 phút để nghỉ.

Ghi chú cho điều phối viên- phiên 3.2 (b)

• Hãy đảm bảo rằng tất cả các điều phối viên liên tục di chuyển từ 
nhóm này sang nhóm khác hỗ trợ và trả lời các câu hỏi.

• Vào cuối phiên, hoặc khi thuận tiện, thu thập tất cả các bản đồ và chuẩn 
bị trước cho phiên 4.1 vào ngày thứ ba.

Thời gian
90 phút
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Hướng dẫn - phiên 3
1.  Giải thích cho học viên là rất quan trọng khi có một lý thuyết của sự 

thay đổi để có thể thiết kế một đánh giá vận động, chúng ta sẽ tiếp tục 
vạch ra các lý thuyết của sự thay đổi và cũng có thể thêm vào một số giả 
định.          

2.  Giới thiệu các hướng dẫn hoạt động bên dưới.

Hướng dẫn hoạt động:
• Tiếp tục làm việc trên lý thuyết của sự thay đổi trong 80 phút tiếp theo.
• Trước khi kết thúc thời gian làm việc nhóm, xem lại bản đồ kết quả của 

bạn và xác định các giả định bạn đã thực hiện về bối cảnh công việc 
vận động. Một số ví dụ được đưa ra trong Hình 3 ở trang 15 của tài liệu 
hướng dẫn cho học viên .

• Dành ít nhất mười phút để suy nghĩ về quá trình phát triển các lý thuyết 
của sự thay đổi. Tận dụng các cơ hội để củng cố lợi ích chính của việc 
lập bản đồ ra một lý thuyết về sự thay đổi (cả hai quá trình và bản đồ kết 
quả), đặc biệt nếu học viên thấy các hoạt động khó khăn. Một bản tóm 
tắt những lợi ích chính của một lý thuyết về thay đổi bao gồm:
- Thỏa thuận chiến lược và kết quả cấp cao, và thỏa thuận chung về 

tác động đối với công tác đánh giá của bạn
- Cơ hội để học hỏi những gì người khác đang làm bên trong và bên 

ngoài của tổ chức, từ các quan điểm khác nhau của những học viên 
lập bản đồ

- Công cụ quyết định hữu ích cho việc học tập và cải thiện các chiến 
lược liên tục

- Bản đồ hình ảnh bao gồm các đề xuất gây quỹ.

Thời gian
30 phút

Hướng dẫn
1.  Giải thích cho học viên mà bạn sẽ trình bày sơ lược một số lời khuyên cho việc phát triển các câu hỏi về 

đánh giá và một số ví dụ.
2. Hỏi học viên nếu họ có bất cứ câu hỏi nào. Thảo luận khi cần thiết.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
trang 18 của tài liệu hướng dẫn 
cho học viên .

Ghi chú cho điều phối viên
Bạn có thể muốn sử dụng hoặc 
chỉnh sửa PowerPoint 6 trong 
Measuring up cho tập huấn 
- Phần 3: Ưu tiên trình bày đánh 
giá vấn đề gì .

Thời gian
55 phút

PHIÊN 3.3 Ưu tiên đánh giá vấn đề gì

1.  Tiến hành một chò chơi vui trong năm phút.
2.  Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong bảng flip chart khung 

đánh giá thiết kế.
2.  Thuyết trình bao gồm lý do tại sao rất quan trọng khi ưu tiên đánh giá 

và cung cấp một số hướng dẫn trong việc đưa ra quyết định này.
3.  Hãy hỏi xem học viên có bất kỳ câu hỏi và thảo luận khi cần thiết.
4.  Yêu cầu học viên trở lại thành các nhóm tổ chức của họ và quyết định ai 

sẽ là người cuối cùng sử dụng  đánh giá công việc vận động của họ và 
những gì họ sẽ ưu tiên cho việc đánh giá.

5.  Yêu cầu học viên tìm một bài tập đơn giản.

Thời gian
10 phút

Hướng dẫn
1.  Giải thích cho học viên rằng bạn sẽ thuyết trình về việc bạn ưu tiên đánh giá gì trước.
2.  Hỏi học viên xem họ có bất cứ câu hỏi nào không. Thảo luận khi cần thiết.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Hướng dẫn
1.  Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong bảng flip chart 

khung đánh giá thiết kế.
2.  Yêu cầu học viên chia sẻ kinh nghiệm của họ về đặt câu hỏi đánh giá. 

Viết trên bảng filp chart bất kỳ vấn đề nào hữu ích cho phần sau.
3.  Giải thích cho học viên rằng bạn sẽ thuyết trình một số lời khuyên cho 

việc xây dựng các câu hỏi và một số ví dụ về đánh giá.
4.  Hỏi học viên nếu họ có bất cứ câu hỏi nào. Thảo luận khi cần thiết.
5.  Yêu cầu học viên làm việc trong nhóm theo tổ chức của họ và nghĩ ra 

những câu hỏi đánh giá có thể có.
6.  Gộp các nhóm lại với nhau để chia sẻ những gì họ đã học được từ hoạt 

động này.
7.  Hỗ trợ một trò chơi vui hoặc dành thời gian nghỉ ngắn cho những 

người tham gia.

PHẦN 3.4 Xây dựng các câu hỏi đánh giá

Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
trang 15 của tài liệu hướng dẫn 
cho học viên .

Ghi chú cho điều phối viên
Bạn có thể muốn sử dụng hoặc 
chỉnh sửa PowerPoint 7 tài liệu 
Measuring up - Phần 3: xây dựng 
các câu hỏi đánh giá của bạn cho 
các bài thuyết trình trong phiên 
này.

Thời gian
65 phút

Ý tưởng cho một trò chơi vui

Salat trái cây

Chọn 5 loại quả (ví dụ, táo, cam, lê, dứa và chuối). Chọn ra 
người đầu tiên trong hàng ghế và nói “quả táo”, di chuyển đến 
hàng thứ hai và nói rằng “cam” và làm như vậy cho đến khi bạn 
trở lại “quả táo” cho học viên thứ sáu. Lặp lại cho đến khi tất cả 
mọi người đều nhận được một loại quả.

Hãy cho những học viên trao đổi vị trí với những người cùng 
một loại trái cây khi bạn gọi tên trái cây của họ. Nói to từ “quả 
táo” và tất cả mọi người phải chạy để trao đổi vị trí với người 
khác. Lặp lại với tất cả các loại trái cây theo ngẫu nhiên. Những 
học viên sẽ nhóm thành 5 nhóm theo loại trái cây trên.

Thời gian
10 phút

Hướng dẫn
1.  Giải thích cho học viên rằng bạn sẽ thuyết trình một số lời khuyên cho việc xây dựng các câu hỏi và một số 

ví dụ về đánh giá.
2.  Hỏi học viên xem họ có bất cứ câu hỏi nào. Thảo luận khi cần thiết.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Phần thông tin 
Thông tin cho phần này nằm trên 
các trang 20 và 21 của tài liệu 
hướng dẫn cho học viên .

Ghi chú cho hướng dẫn viên 
Bạn có thể sử dụng hoặc chỉnh 
PowerPoint 8 trong tài liệu 
Measuring up- Phần 3: Đưa ra 
quyết định về một phương pháp 
tiếp cận đánh giá cho các bài 
thuyết trình trong phiên này.

Thời gian
25 phút

PHIÊN 3.5 Đưa ra quyết định về một phương pháp tiếp cận đánh giá

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong bảng flip chart khung 

đánh giá thiết kế.
2.  Giải thích cho học viên rằng bạn sẽ thuyết trình về năm cách tiếp cận và 

chiến lược thực tế đối với đánh giá do Dịch vụ Nghiên cứu tổ chức đưa 
ra trong đánh giá vận động. Thuyết trình.

3.  Hỏi học viên xem họ có bất kỳ câu hỏi nào về năm cách tiếp cận và 
chiến lược thực tế đối với đánh giá không.

Thời gian
10 phút

Hướng dẫn
1 Giải thích cho học viên rằng bạn sẽ thuyết trình sơ lược một số phương pháp khác nhau cho đánh giá.
2. Hỏi học viên xem họ có bất cứ câu hỏi nào. Thảo luận khi cần thiết.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Ghi chú cho điều phối viên

• Bạn có thể muốn sử dụng hoặc chỉnh sửa PowerPoint 9 tài liệu 
Measuring up cho tập huấn- Phần 3: Lựa chọn các chỉ số cho các bài 
thuyết trình trong phiên này. Bạn có tối đa là 30 phút.

• Chuẩn bị tài liệu trước cho mỗi cặp của người tham gia.

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong bảng flip chart 

khung thiết kế đánh giá.
2.  Nhắc nhở học viên rằng họ sẽ cần tài liệu hướng dẫn học viên trong 

suốt bài thuyết trình. Thuyết trình.
3.  Giải thích cho học viên rằng hoạt động học tập nhanh tiếp theo sẽ 

giúp làm quen với các chỉ số trong tài liệu hướng dẫn cho học viên  
và cho họ thực hành các chỉ số phù hợp bằng văn bản. Hoạt động sẽ 
được thực hiện theo cặp (trong cặp đó có những người từ các tổ chức 
khác nhau). Phát cho mỗi cặp một  tờ giấy có các chọn lựa chỉ số và 
một bản copy các chỉ số điển hình từ tài liệu Measuring up: tài liệu hỗ 
trợ bổ sung cho tập huấn. Yêu cầu các cặp hoàn thành bảng có các chỉ 
số đầu ra và các chỉ số kết quả. Yêu cầu họ không ăn gian bằng cách 
nhìn vào hướng dẫn cho học viên ! Dành 20 phút cho học viên làm 
việc theo cặp.

4.  Di chuyển xung quanh các cặp để giúp đỡ và cũng để xác định các ví 
dụ tốt nhằm chia sẻ trong toàn thể cuộc họp. Chỉ ra những ví dụ tốt 
để các cặp để bạn có thể viết những ví dụ này cho toàn thể học viên 
được biết.

5.  Sau 20 phút yêu cầu tất cả mọi người dừng viết các chỉ số và chia 
sẻ ví dụ. Khuyến khích những người có các ví dụ tốt mà bạn thấy có 
thể đóng góp. Hãy tìm các ví dụ trong bảng 5 ở trang 25 của tài liệu 
hướng dẫn cho học viên .

6.  Tổ chức một cuộc thảo luận ngắn gọn hoặc yêu cầu  bất kỳ câu hỏi 
nào.

PHẦN 3.6 Lựa chọn các chỉ số

Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
các trang 22 và 25 của tài liệu 
hướng dẫn cho học viên .

Công cụ
Đối với mỗi cặp tham gia:
Một  tờ giấy có các chọn lựa Chỉ 
số và một bản copy các chỉ số 
điển hình từ tài liệu Measuring 
up: tài liệu hỗ trợ bổ sung cho 
tập huấn
Thêm một số bản copy của tờ 
giấy có các chọn lựa chỉ số trong 
trường hợp học viên yêu cầu có 
một tờ giấy sạch

Thời gian
1 giờ

Thời gian
20 phút

Hướng dẫn
1. Giải thích cho học viên mà bạn sẽ thuyết trình về việc lựa chọn các chỉ số.
2.  Hỏi học viên xem họ có bất cứ câu hỏi nào. Thảo luận nếu cần thiết.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Ghi chú cho điều phối viên
Rất hữu ích khi kết hợp sử dụng 
lịch trình tập huấn và bảng flip 
chart từ phần đầu ra hoặc tư duy 
phiên họp toàn thể để tóm lược 
các điểm chính từ ngày hôm 
trước.

Thời gian
30 phút

NGÀY BA Tóm lược ngày 2

Hướng dẫn
1 Hỗ trợ một trò chơi vui.
2.  Tóm tắt lại phiên họp ngày hôm trước.

Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
trang 26 đến trang 36 của tài liệu 
hướng dẫn cho học viên .

Công cụ
PowerPoint 10

Bản sao nội dung từ một cuốn sổ 
tay của công cụ thu thập dữ liệu: 
cùng với cuốn  “hướng dẫn đánh 
giá vận động và chính sách 
từ tài liệu Measuring up: Tài liêu 
hỗ trợ bổ sung cho tập huấn. 
Phát mỗi bản sao cho mỗi học 
viên và mỗi điều phối viên.

Thời gian
2 giờ (không bao gồm thời gian 
nghỉ giải lao)

PHIÊN 3.7 Xác định và lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu có 
liên quan để đánh giá vận động

Ghi chú cho điều phối viên

• Nếu học viên chưa nhận thức rõ bảy phương pháp thu thập dữ liệu 
trước tập huấn này, họ có thể đọc hướng dẫn cho học viên  vào ban 
đêm và giờ họ đã trở nên quen thuộc với những phương pháp tiếp cận.

• Bạn có thể muốn sử dụng hoặc phần PowerPoint 10 trong tài liệu 
Measuring up trong tập huấn- Phần 3: Xác định và lựa chọn phương 
pháp thu thập dữ liệu liên quan để đánh giá vận động cho các bài 
thuyết trình trong phiên này.

• Theo dõi thời gian và đảm bảo rằng bạn có thể dừng lại để nghỉ giải lao.
• Học viên có thể hỏi địa chỉ để tiếp cận với các thông tin thêm về các 

phương pháp này. Hiện tại đang có giới hạn về các thông tin này, nhưng 
học viên nên tiếp tục tìm kiếm trên Internet thì tình trạng này có thể 
thay đổi nhanh chóng. Đề nghị những người tham gia, những người 
muốn theo dõi công việc của tác giả quan trọng, truy cập và nhận 
thông tin về Bản tin trao đổi về đánh giá định kỳ - đó là bản tin miễn phí 
(Trên Google tìm “The evaluation exchange”). Đây là một diễn đàn chia 
sẻ các phương pháp thu thập dữ liệu mới và sáng tạo, bao gồm cả vận 
động và đánh giá chính sách.

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu chủ đề của phiên họp và vị trí của nó trong bảng flip chart về 

khung thiết kế đánh giá. Giải thích trong phiên họp sẽ có thời gian nghỉ 
giải lao.

2.  Giải thích rằng phương pháp thu thập dữ liệu là các quá trình hoặc 
phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu đánh giá các chỉ số của 
chúng ta.

3.  Hỏi người tham gia: “Bạn có thể xác định một số phương pháp thu thập 
dữ liệu phổ biến? Hãy để học viên suy nghĩ. “
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4.  Hỏi người tham gia: “Bạn có thể xác định một số phương pháp thu thập 
dữ liệu mới không?”

5.  Giải thích cho học viên mà bạn sẽ thuyết trình các phương pháp thu 
thập dữ liệu cho công tác vận động. Điều này sẽ bao gồm giới thiệu 
về một ấn phẩm bao gồm các công cụ có liên quan, một cái nhìn tổng 
quan về phương pháp thu thập dữ liệu phổ biến và giải thích của bảy 
phương pháp thu thập dữ liệu hữu ích để đánh giá vận động. Nói với họ 
rằng tất cả các thông tin cho bài thuyết trình này có thể được tìm thấy 
trong hướng dẫn của học viên tại phần 3.7, trên trang 26 để 36, trừ nội 
dung của Sổ tay công cụ thu thập dữ liệu: kèm theo ‘Hướng dẫn đánh 
giá vận động và chính sách’ sẽ được phát cho họ ngay bây giờ. Giải thích 
rằng chúng ta sẽ xem xét bảy phương pháp thu thập dữ liệu chi tiết hơn 
trong làm việc nhóm, do vậy sẽ giúp học viên viết ra bất kỳ câu hỏi mà 
họ có trong bài thuyết trình. Thực hiện thuyết trình.

6. Sau khi thuyết trình, hỗ trợ một cuộc thảo luận với những học viên về 
phương pháp đánh giá bảy dựa trên các câu hỏi sau đây:
- “Trước đây có ai trong nhóm của bạn sử dụng phương pháp thu 

thập dữ liệu?”
- “Bạn có nghĩ ra một số trong những thế mạnh quan trọng của 

phương pháp này?” (Đừng quên chỉ ra bất kỳ điểm mạnh đặc biệt để 
đánh giá vận động chính sách liên quan đến HIV)

- “Khía cạnh nào của phương pháp này có thể là thách thức đối với 
bạn?” (Đừng quên để chỉ ra những thách thức đặc biệt để đánh giá 
vận động chính sách liên quan đến HIV.)

TẬP HUẤN MỘT NGÀY

Thời gian
40 phút

Hướng dẫn
1. Hỏi người tham gia: “Bạn có thể 

xác định một số phương pháp 
thu thập dữ liệu phổ biến? Hãy 
để học viên suy nghĩ. “

2.  Hỏi người tham gia: “Bạn có biết 
của bất kỳ phương pháp thu 
thập dữ liệu mới được thiết kế để 
đánh giá vận động không?”

3.  Giải thích cho học viên mà bạn 
sẽ trình bày sơ lược bảy phương 
pháp thu thập dữ liệu cho đánh 
giá vận động (xem trang 27 
trong hướng dẫn cho học viên ).

4.  Hỏi học viên nếu họ có bất cứ 
câu hỏi nào. Thảo luận theo cần 
thiết.

Ví dụ bổ sung về việc sử dụng các phương pháp cụ thể. 

Phương pháp Bellwether có thể được sử dụng ở cấp 
quốc gia ở các nước Nam Phi. “Đối tác trong Liên 
minh quốc tế phòng chống HIV / AIDS Nam Phi đang 
quan tâm đến phương pháp Bellwether như một 
phương pháp  thích hợp để đánh giá vận động cho 
tiếp cận điều trị. Câu trả lời là điều này phụ thuộc 
vào phương pháp, bối cảnh và các chỉ số. Ví dụ, hệ 
thống chính trị và sức khỏe có thể hỗ trợ tiếp cận và 
vận động được chỉ đạo xung quanh giá cả và các nhà 
cung cấp, sau đó các chỉ số tốt nhất sẽ chỉ đơn giản 
là số học viên trong điều trị, có thể được xác nhận từ 
dữ liệu phòng khám. Tuy nhiên, nếu có một nguồn 
cung cấp điều trị giá cả phải chăng, nhưng vấn đề 
thiếu dịch vụ và thiếu cam kết từ hệ thống y tế hoặc 
bộ trưởng y tế để giải quyết vấn đề này, sự can thiệp 
vận động có thể là để cố gắng nâng cao nhận thức về 
hậu quả việc thiếu dịch vụ của những người có ảnh 
hưởng có thể thuyết phục bộ trưởng hành động. Sau 
đó Bellwether có thể là một kỹ thuật đánh giá hữu 
ích”. - Người đóng góp xây dựng Measuring up.

Phương pháp thu thập thông tin trong giai đoạn tập 
trung có thể được sử dụng ở cấp quốc gia tại Kenya
Xem ví dụ được cung cấp cho các công cụ phân tích 
mối quan hệ đối tác (hướng dẫn cho học viên, trang 
33).
 
KANCO và các đối tác có thể hỏi các câu hỏi tập trung 

thời gian nhằm thu nhặt thông tin sau đây:
• Những sự kiện gì tạo ra nhu cầu cho giai đoạn 

chuyên sâu của vận động?
• Bạn sẽ mô tả bối cảnh chính trị của giai đoạn liên 

quan đến Luật ngăn ngừa và kiểm soát HIV và 
AIDS?

• Thái độ chung của công chúng liên quan đến  
Luật ngăn ngừa và kiểm soát HIV và AIDS khi các 
hoạt động vận động bắt đầu diễn ra là gì?

• KANCO đã làm tốt những gì? Điều gì đã không 
được thực hiện tốt và điều gì có thể có được cải 
thiện?

• Khía cạnh nào của quan hệ đối tác vận động được 
thực hiện tốt và những khía cạnh nào không tốt? 
Làm thế nào để cải thiện quan hệ đối tác vận 
động trong tương lai?

• Chiến lược vận động được sử dụng hiệu quả nhất 
và kém hiệu quả nhất trong việc thực hiện thay 
đổi?

• Là một kết quả của giai đoạn chuyên sâu của hoạt 
động vận động, những cơ hội mới nào xuất hiện 
cho chiến dịch lập pháp, pháp lệnh Luật HIV trong 
tương lai?

• Bạn sẽ có những kinh nghiệm nào có thể thông 
tin về phát triển chiến lược vận động trong tương 
lai?
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Thời gian
5 phút

PHẦN BỐN Đưa vào thực hiện - Giới thiệu phần 4

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong lịch trình tập huấn.
2.  Giới thiệu ngắn gọn để phần này, bao gồm cả tiêu đề và mục tiêu.

Mục tiêu Phần 4
- Thực hành sử dụng bảy thành phần quan trọng của 

khung thiết kế đánh giá vận động cho việc quyết 
định làm thế nào để đánh giá vận động chính sách 
liên quan đến HIV.

- Phản ánh trên các thông điệp chính và các điểm có 
thể học tập từ tập huấn từ đó chia sẻ với các đồng 
nghiệp.

Phần thông tin
Thông tin cho phần này nằm trên 
trang 37 của tài liệu hướng dẫn 
cho học viên .

Công cụ
• Các đầu ra kết quả hoạt động 

trong hoạt động nhóm từ 
phiên 3.2 và 3.3

• Một bản sao các hướng dẫn 
hoạt động nhóm ở trang 29 
cho mỗi người tham gia

• Giấy Ao, bảng flip chart bút và 
băng dính

Thời gian
3 giờ (không bao gồm ăn trưa) 

PHIÊN 4.1 Củng cố việc học cách làm thế nào để đánh giá vận động 
chính sách liên quan đến HIV

Ghi chú cho điều phối viên

• Hãy chắc chắn rằng bạn đã cẩn thận đọc qua lý thuyết ví dụ về thay đổi 
trước khi hỗ trợ cho phiên họp này.

• Theo dõi thời gian và chắc chắn rằng bạn dừng lại để nghỉ ăn trưa
• Chuẩn bị nguồn lực cho từng nhóm và đảm bảo các nhóm có không 

gian làm việc, cùng với bàn, ghế (hoặc sàn nhà, nếu thích hợp). Hãy 
chắc chắn rằng bạn chuẩn bị trước việc này.

• Di chuyển xung quanh các nhóm để giúp họ bắt đầu hoạt động và sau 
đó theo dõi sự tiến bộ của nhóm theo định kỳ để giúp họ theo kịp thời 
gian và trả lời bất kỳ câu hỏi nào có thể có.

• Xác định nhóm mà bạn muốn trình bày công việc của họ và thông báo 
trước với họ.

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu chủ đề phiên họp và vị trí của nó trong lịch trình tập huấn.
2.  Giải thích cho học viên rằng họ sẽ làm việc trong nhóm thuộc tổ chức 

của họ bằng cách sử dụng công việc trước đây của họ xây dựng một lý 
thuyết thay đổi để giúp họ thực hành thiết kế một đánh giá vận động 
phù hợp với bốn thành phần cuối cùng của khung thiết ké đánh giá vận 
động. (Sử dụng bảng flip chart khung đánh giá vận động chỉ rõ bốn hợp 
phần cuối cùng - câu hỏi đánh giá, các phương pháp tiếp cận đánh giá, 
lựa chọn chỉ số và lựa chọn các phương pháp thu thập dữ liệu).
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3.  Giới thiệu các hướng dẫn làm việc nhóm cho học viên bằng cách sử 
dụng một bảng flip chart được chuẩn bị trước.

4.  Phát một bản sao các hướng dẫn hoạt động cho người tham gia.
5.  Sau hai giờ yêu cầu học viên trở lại vị trí cũ. Hỗ trợ một cuộc thảo 

luận 45 phút về hoạt động bằng cách yêu cầu một nhóm trình bày 
công việc của mình. Mời các học viên khác nhận xét về kinh nghiệm 
hoạt động của họ, bao gồm cả những gì họ đã học được từ quá trình 
này.

Hướng dẫn hoạt động nhóm:

1. Bạn có hai giờ để hoàn thành hoạt động này.
2.  Trả lời những câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn thực hành thiết kế một đánh giá vận động chính sách liên quan 

đến công việc của bạn:
• Bạn có những giả định gì trong thiết kế nỗ lực vận động của bạn? (tài liệu Hướng dẫn cho học viên , 

phần 3, phiên 3.2, trang 12-17)
• Các câu hỏi đánh giá nào cho biết thông tin cho vận động chính sách này? (Tài liệu hướng dẫn cho học 

viên , phần 3, phiên 3.4 trang 19)
• Bạn nghĩ những phương pháp tiếp cận nào trong đánh giá sẽ là phù hợp cho công việc vận động này? 

(Tài liệu hướng dẫn cho học viên , phần 3, phiên 5, trang 20 và 21)
• Bạn sẽ ưu tiên đánh giá những vấn đề gì và những câu hỏi đánh giá nào sẽ rất hữu ích cho người sử 

dụng cuối cùng? (tài liệu hướng dẫn cho học viên , phần 3, phiên 3.3 và 3.4 trang 18 và 19)
• Những chỉ số chính nào sẽ cho phép bạn đánh giá kết quả của công việc vận động này? (Hướng dẫn 

cho học viên , phần 3, phiên 3.5, các trang 22-25)
• Những nguồn và / hoặc các phương tiện thu thập dữ liệu nào cho các chỉ số? (Tài liệu hướng dẫn cho 

học viên , phần 3, phiên 3.7, từ trang 26 đến trang 36.)
3.  Bạn có thể được yêu cầu thuyết trình trình công việc nhóm của bạn, và viết câu trả lời cho câu hỏi của bạn 

trên giấy bảng flip chart. 



32   MEASURING UP\\TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐIỀU PHỐI VIÊN 33   MEASURING UP\\TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐIỀU PHỐI VIÊN

NGÀY BA

Thời gian
2 giờ 30 phút

Ghi chú cho điều phối viên

• Đảm bảo rằng bạn đọc cẩn thận lý thuyết ví dụ về thay đổi trước khi tạo hỗ trợ phiên họp này.
• Bạn có thể sử dụng một trò chơi vui trong trường hợp khẩn cấp, xem trang 34, để tạo ra các nhóm bốn 

người.
• Mỗi nhóm sẽ cần các nguồn lực sau đây để làm việc nhóm (chắc chắn rằng bạn chuẩn bị những việc này từ 

trước):
- Một bản sao cho mỗi học viên (bốn bản sao cho mỗi nhóm) về các hướng dẫn hoạt động làm việc 

nhóm, nghiên cứu trường hợp và lý thuyết ví dụ của sự thay đổi in ra từ tài liệu Measuring up: tài liệu hỗ 
trợ bổ sung cho tập huấn

- Giấy Ao cho bảng flip chart, bút bảng và băng dính
- Không gian làm việc có một chiếc bảng và số lượng ghế chính xác (hoặc sàn nhà, nếu thích hợp).

• Di chuyển xung quanh các nhóm để giúp họ bắt đầu hoạt động và sau đó theo dõi sự tiến bộ của nhóm 
theo định kỳ để giúp họ bắt kịp thời gian và trả lời bất kỳ câu hỏi nào có thể có. Xác định nhóm mà bạn 
muốn họ thuyết trình công việc của họ và thông báo trước cho những học viên nhóm đó.

Hướng dẫn
1.  Giới thiệu tiêu đề phiên 4 và 4.1 và vị trí của hai phiên này trong thời gian biểu tập huấn.
2.  Giới thiệu các mục tiêu cho Phần 4.
3.  Giải thích cho học viên rằng họ sẽ làm việc trong nhóm có khoảng bốn người để áp dụng khung đánh giá 

thiết kế vận động cho một ví dụ.
4.  Xem lại ví dụ nghiên cứu trường hợp và lý thuyết liên quan đến sự thay đổi để cải thiện tiếp cận  tới các 

dịch vụ giảm hại cho người tiêm chích ma túy được nói đến trong tài liệu Measuring up: tài liệu hỗ trợ bổ 
sung cho tập huấn.

5.  Giới thiệu các hướng dẫn làm việc nhóm cho học viên bằng cách sử dụng bảng flip chart.
6.  Phát một bản sao các hướng dẫn hoạt động, nghiên cứu trường hợp và lý thuyết ví dụ về thay đổi cho mỗi 

người tham gia.
7.  Sử dụng trò chơi vui một để tạo ra các nhóm bốn người.

Hướng dẫn làm việc nhóm
a)  Bạn có 1 giờ 30 phút để hoàn thành hoạt động này.
b)  Đọc qua nghiên cứu trường hợp và lý thuyết ví dụ về thay đổi theo nhóm. Không tranh luận về thiết 

kế của các nỗ lực vận động. Việc đánh giá sẽ được tiến hành sau ba năm của sáng kiến năm năm vận 
động đươc tài trợ. Người sử dụng chính của việc đánh giá sẽ là những người ủng hộ và các nhà tài trợ, và 
người sử dụng thứ cấp sẽ là người ủng hộ khác muốn vận động giảm tác hại. Việc đánh giá sẽ được sử 
dụng để (i) chứng minh hiệu quả của liên minh vận động, được tài trợ thông qua một đối tác chính, và 
(ii) tạo ra một cơ hội cho những người ủng hộ tìm hiểu thêm về hiệu quả của một hoặc nhiều phương 
pháp tiếp cận để cải thiện việc xây dựng chiến lược và việc học tập dựa trên bằng chứng công việc vận 
động trong tương lai.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY



3�   MEASURING UP\\TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐIỀU PHỐI VIÊN

NGÀY BA

3�   MEASURING UP\\TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐIỀU PHỐI VIÊN

Các kết quả đầu ra của hoạt động thí điểm: bằng cách sử dụng nghiên cứu trường hợp của những 
người sử dụng ma túy từ tài liệu hỗ trợ bổ sung để củng cố việc học cách đánh giá vận động chính sách 
liên quan đến HIV. 

Có những giả định gì trong thiết kế nỗ lực vận 
động của bạn? 
• Các quan chức chính phủ và đại diện cơ quan 

cảnh sát - những người có thể dễ tiếp cận tới mục 
tiêu với những thông điệp vận động và đào tạo là 
những người có đủ ảnh hưởng để có được sự thay 
đổi.

• Giáo dục liên quan đến lợi ích y tế công trong các 
dịch vụ giảm tác hại sẽ cho phép cá nhân từ các 
chính phủ, cơ quan an ninh và công chúng vượt 
qua định kiến của họ và các rào cản / chướng ngại 
vật ở các dịch vụ giảm tác hại.

Bạn sẽ ưu tiên đánh giá yếu tố của công tác vận 
động nào?
• Các quan chức chính phủ và đại diện cơ quan 

cảnh sát là nhóm mục tiêu thông điệp và đào tạo 
vận động hướng tới?

• hiệu quả hoạt động chung có và những thông 
điệp của liên minh.

• Thay đổi trong cam kết/nỗ lực chính trị áp dụng 
tới các chính sách nhạy cảm với nhu cầu người sử 
dụng ma túy.

• Thay đổi trong vai trò của việc giảm tác hại trên 
chương trình nghị sự chính sách phòng chống 
HIV.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY

c)  Trả lời các câu hỏi sau đây để giúp bạn thực hiện áp dụng các thông tin bao hàm trong thời gian tập 
huấn:
• Bạn có những giả định gì trong thiết kế nỗ lực vận động của bạn? (tài liệu Hướng dẫn cho học viên , 

phần 3, phiên 3.2, trang 12-17)
• Bạn sẽ ưu tiên để đánh giá những yếu tố nào trong công tác vận động? (Hướng dẫn cho học viên , 

phần 3, phiên 3.3, trang 18)
• Câu hỏi đánh giá là nhiều thông tin cho việc vận động này? (Hướng dẫn cho học viên, phần 3, phiên 

3.4, trang 19)
• Bạn nghĩ cách tiếp cận đánh giá nào là thích hợp cho công tác vận động này? “(hướng dẫn cho học 

viên, phần 3, phiên 5, trang 20 và 21)
• Những chỉ số chính nào sẽ cho phép bạn đánh giá kết quả của công việc vận động? (Hướng dẫn cho 

học viên, phần 3, mục 3.6, các trang 22-25)
• Những nguồn và / hoặc các phương tiện thu thập dữ liệu nào cho ra các chỉ số này? (Hướng dẫn cho 

học viên, phần 3, phiên 3,7, từ trang 26 đến trang 36)
d)  Bạn có thể được yêu cầu trình bày công việc nhóm của bạn, vì vậy, hãy viết câu trả lời cho câu hỏi của 

bạn trên giấy Ao.

Xin lưu ý rằng không có câu trả lời đúng hay sai. Chúng tôi yêu cầu mà bạn nghĩ lại những gì đã được trình 
bày cho đến nay, cũng như kinh nghiệm của bạn trên nền tảng đó.

8.  Sau 1 tiếng rưỡi yêu cầu học viên trở lại vị trí cũ. Hỗ trợ cho một cuộc thảo luận 40 phút về hoạt động bằng 
cách yêu cầu một nhóm trình bày công việc của họ và mời những học viên khác để nhận xét và sửa đổi, bổ 
sung... Hãy đảm bảo rằng bạn và những học viên chia sẻ nhiều thật ý tưởng để đưa ra một ví dụ tốt.
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Những câu hỏi đánh giá sẽ thu được nhiều thông 
tin cho công việc vận động này?
• Đại diện các quan chức chính phủ /cơ quan cảnh 

sát được mời đến các cuộc thảo luận/đào tạo bàn 
tròn và được gửi tới những thông điệp liên kết 
cũng được lựa chọn tạo ảnh hưởng đến sự thay 
đổi cần thiết không?

• Liên minh này xây dựng thông điệp của mình và 
nhắm mục tiêu cho các quan chức chính phủ có 
thẩm quyền và cơ quan cảnh sát hiệu quả như thế 
nào?

• Liên minh có thể góp phần làm tăng ý chí chính 
trị hỗ trợ cải thiện tiếp cận các dịch vụ giảm hại, 
chính sách, pháp luật để hỗ trợ vấn đề này? Nếu 
có, như thế nào? Nếu không, tại sao không?

• Liên minh có thể đóng góp để cải thiện chính 
sách, pháp luật hỗ trợ truy cập được cải thiện để 
gây tổn hại cho các dịch vụ giảm? Nếu vậy, làm 
thế nào? Nếu không, tại sao không?

• Ở mức độ nào có chiến dịch truyền thông của liên 
minh góp phần vào tiến độ cải thiện khả năng 
tiếp cận các dịch vụ giảm hại?

Những gì phương pháp tiếp cận đánh giá nào 
bạn nghĩ rằng sẽ là thích hợp cho công tác vận 
động này?
Tiếp cận A: xác định và đo lường đánh giá của các 
lĩnh vực cốt lõi liên quan đến thay đổi về xã hội hoặc 
chính sách.

Những chỉ số chính nào sẽ cho phép bạn đánh giá 
kết quả của chính sách vận động này?
• Số lượng của các tổ chức xã hội dân sự được 

nhắm đến để tham gia liên minh vận động
• Tỷ lệ phần trăm của các tổ chức xã hội dân sự 

được nhắm đến tham gia liên minh vận động và 
đã gia nhập liên minh.

• Số lượng và loại hình tổ chức đã gia nhập liên 
minh.

• Những sự kiện được chuyển tải thành thông điệp/
tin tức ưa thích trên các phương tiện thông tin đại 
chúng.

• Những sự kiện được chuyển tải thành thông điệp/
tin tức ưa thích bởi các quan chức chính phủ.

• Số lượng các sự kiện/đào tạo bàn tròn cho các 
quan chức chính phủ / cơ quan cảnh sát về vấn đề 
này.

• Chính trị của các quan chức chính phủ được cải 
thiện nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và giảm 
rào cản đối với các dịch vụ giảm hại cho những 
người cần các dịch vụ này.

• Số lượng các văn bản đề xuất chính sách được các 

cơ quan chính phủ chấp nhận xem xét.
• Tăng cường vai trò của dịch vụ giảm tác hại cho 

người sử dụng ma túy trong chương trình nghị sự 
chính sách cho phòng chống HIV.

Những  nguồn và / hoặc các phương tiện thu thập 
dữ liệu nào cho các chỉ số này?
Các phương pháp thu thập dữ liệu sau đây có thể 
được sử dụng:
• Các nhà hoạch định chính sách đánh giá tỷ lệ gia 

tăng của thiện chí chính trị cho quan chức chính 
phủ được lựa chọn (thu thập dữ liệu sau mỗi ba 
tháng).

• Phương pháp Bellwether xác định vai trò của việc 
giảm tác hại trong chương trình nghị sự chính 
sách trong phòng chống HIV (thu thập dữ liệu sau 
mỗi sáu tháng).

• Sử dụng một hệ thống bản đồ để xác định mối 
quan hệ giữa các quan chức chính phủ, cơ quan 
cảnh sát, các nhà cung cấp dịch vụ và công chúng 
trong vấn đề rào cản tiếp cận các dịch vụ giảm tác 
hại.

 • Giám sát bộ phận truyền thông trong việc đưa các 
thông điệp liên kết lên các phương tiện truyền 
thông.

• Giám sát truyền thông, các danh sách kiểm tra hội 
họp, quan sát và xem xét các tài liệu của quy trình 
ủy ban quốc hội nhằm xác định phương thức sử 
dụng các thông điệp liên kết của các quan chức 
chính phủ.

Bạn dự đoán sẽ có những thách thức nào?
• Thu nhận của các quan chức chính phủ.
• Các đối lập từ các nhóm vận động hành lang đối 

với thông điệp.
• Đạt được tiếp cận với các nhà hoạch định chính 

sách trong các cơ quan có thẩm quyền chính phủ 
và cảnh sát.

Hoạt động đầu ra thí điểm: (tiếp theo)
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Gợi ý một trò chơi vui: xuồng cứu sinh 
Gom tất cả mọi người vào một vị trí. Giải thích rằng họ đang ở trên một chiếc thuyền trong một trận bão lớn 
đầy sấm sét (đóng kịch câm đối với các cơn sóng). Đột nhiên thuyền bị lật và họ phải có được các xuồng cứu 
sinh với con số người nhất định. Bất cứ ai không ở trong nhóm sẽ bị chết đuối! Hét lên: “xuồng cứu sinh cho 
ba người” (học viên phải khẩn trương ghép thành ba nhóm). Sau đó lặp lại, thay đổi số lượng người cho các 
xuồng cứu sinh. Kết thúc với số lượng người mà bạn muốn trong mỗi nhóm cho các hoạt động làm việc theo 
nhóm.

Hướng dẫn

1.  Giới thiệu tiêu đề của phiên họp và vị trí của nó trong lịch trình tập 
huấn.

2.  Giải thích cho học viên mà bạn muốn họ hoàn thành một nhiệm vụ 
trong 30 phút tiếp theo. Họ phải tập trung vào tổ chức của riêng mình 
cho công việc và làm việc một mình hoặc với các đồng nghiệp khác 
từ các tổ chức xã hội dân sự của họ nếu những người này có mặt. Nếu 
học viên một mình, họ có thể ngồi với một người nào đó từ một tổ 
chức xã hội dân sự khác để trao đổi, nhận được lời khuyên và hỗ trợ, 
nhưng họ nên tập trung vào tổ chức của riêng họ. Nhắc nhở học viên 
rằng đây là thời gian yên tĩnh có giá trị để họ suy nghĩ về tương lai. 
Đọc to các nhiệm vụ và sau đó giao cho người tham gia.

 Nhiệm vụ
 Sử dụng hướng dẫn cho học viên và các tài liệu phát thêm, viết kế 

hoạch chi tiết điểm chính của những thông tin và cách làm từ tập 
huấn này, bạn nên chia sẻ với các đồng nghiệp tại tổ chức xã hội dân 
sự của bạn (hoặc liên minh). Hãy xem xét một số hiểu biết và ý tưởng 
mới mà bạn đã học được từ tập huấn và cách tổ chức của bạn có thể 
phản ứng với nó.

3.  Còn hai phút thừa trước khi kết thúc phiên làm việc, gọi học viên trở 
lại phiên họp và hỏi: “Các loại thông tin hoặc các điểm chính nào bạn 
sẽ chia sẻ với các đồng nghiệp của bạn lại tổ chức xã hội dân sự của 
bạn?”

PHIÊN 4.2
Suy nghĩ về các thông điệp chính và các điểm đáng 
học hỏi từ tập huấn để chia sẻ với các đồng nghiệp 
của chúng ta

Phần thông tin
Vì chúng ta thường tham dự các 
tập huấn như là một đại diện duy 
nhất, chúng ta biết rằng không 
có gì thay đổi trừ khi chúng ta 
trao đổi kiến thức qua lại với các 
đồng nghiệp của chúng ta tại các 
tổ chức xã hội dân sự. Điều quan 
trọng là chúng ta không rời khỏi 
tập huấn mà không suy nghĩ làm 
thế nào đạt được điều này để 
việc học tập và giải quyết vấn đề 
là không bị lãng phí.

Ghi chú cho điều phối viên
Những học viên sẽ có thể ngồi 
tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ. 
Tuy nhiên, một số học viên có thể 
thích để di chuyển đến các góc 
căn phòng hoặc gần đó, nơi có 
nhiều không gian để làm việc và 
suy nghĩ hơn.

Thời gian
40 phút
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Nhiệm vụ ví dụ: Suy nghĩ về các thông điệp chính và các điểm học được từ tập huấn bạn sẽ chia sẻ với 
các đồng nghiệp của chúng ta. 

• Tại sao vận động đánh giá là khác nhau và một số cách để giải quyết thách thức.
• Khái niệm của lý thuyết thay đổi và tính hữu dụng của nó:

- lập kế hoạch chiến lược công việc vận động của chúng ta
- phân loại các chiến lược, kết quả và mục tiêu của chúng ta và chúng có liên quan như thế nào
- thừa nhận các giả định của chúng ta và xem xét một cách nghiêm túc các giả định này
- ưu tiên những gì sẽ tập trung nguồn lực đánh giá của chúng ta.

• Sự khác biệt giữa kết quả đầu ra và các chỉ số kết quả cho những nỗ lực vận động ở các cấp độ khác nhau 
và trên khung thời gian khác nhau.

• Các loại chỉ số khác nhau chúng ta có thể sử dụng đối với các kết quả tạm thời, chẳng hạn như thiện chí 
chính trị và vị trí thay thế của các vấn đề trên một chương trình nghị sự chính sách. Ngoài ra tầm quan 
trọng của việc đánh giá khả năng mạng riêng của chúng ta để đáp ứng các cơ hội vận động một cách hiệu 
quả.

• Tất cả các phương pháp thu thập dữ liệu, nhưng đặc biệt là lập bản đồ hệ thống và đánh giá nhà hoạch 
định chính sách mà chúng ta có thể sử dụng nội bộ.

 Những điểm này sẽ được đề cập trong một phiên họp đặc biệt với tổ chức của chúng ta và thông qua các 
cuộc họp điều phối hàng quý với các tổ chức đối tác địa phương của chúng ta.

Nguồn: Measuring up field-test workshop, India, 2010

Thời gian
20 phút

Hướng dẫn
Thực hiện các hoạt động trong phiên 4.2, nhưng chỉ cho phép thực hiện trong 15-20 phút.

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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Hướng dẫn

1.  Tóm tắt 20 phút về nội dung tập huấn và nội dung này liên quan đến 
nội dung của hướng dẫn Measuring up như thế nào theo cách tổng 
thể.

2.  Cảm ơn các đại biểu đã tham gia tập huấn và đưa ra những nhận xét 
khen ngợi có liên quan khác.

3.  Giải thích rằng bạn có một nhiệm vụ cuối cùng cho họ trước khi kết 
thúc tập huấn: hoàn thành bảng câu hỏi sau tập huấn. Yêu cầu học 
viên cho điểm các câu hỏi trước và sau tập huấn và trả lời câu hỏi tóm 
tắt sau tập huấn ở phía dưới. Cho phép những học viên để thu thập 
các câu hỏi của riêng mình bằng cách sử dụng các biểu tượng hoặc 
hình ảnh mà họ đã vẽ trên mặt sau. Dành 10 phút để những học viên 
để điền vào. Chọn một nơi cho tất cả các câu hỏi được trái với các biểu 
tượng / hình ảnh được úp xuống. Hãy chắc chắn bạn phát rằng tất cả 
các câu hỏi.

4.  Hỏi người tham gia: “Bạn có thể chia sẻ một vài điểm nổi bật từ các tập 
huấn (họ có thể là bất cứ thứ điểm gì)?”

5.  Đóng tập huấn với bất kỳ thông tin quản lý nào và nói lời cảm ơn.

PHIÊN KẾT THÚC Tổng kết tập huấn, các câu hỏi hậu tập huấn và kết thúc  
tập huấn

Thời gian
40 phút

Thời gian
20 phút

Hướng dẫn
1.  Cảm ơn các đại biểu đã tham gia tập huấn và đưa ra những nhận xét khen ngợi có liên quan khác.
2.  Giải thích rằng bạn có một nhiệm vụ cuối cùng cho họ trước khi kết thúc tập huấn: hoàn thành bảng câu 

hỏi sau tập huấn. Yêu cầu học viên chấm điểm câu hỏi trước và sau tập huấn trên bảng câu hỏi và trả lời câu 
hỏi tóm tắt sau tập huấn ở phía dưới. Cho phép những học viên nhận lại các câu hỏi của riêng họ bằng cách 
sử dụng các biểu tượng hoặc hình ảnh mà họ đã vẽ trên mặt sau của những bảnh hỏi này. Dành 10 phút 
cho những học viên điền vào bảng hỏi. Dành một chỗ cho tất cả các câu hỏi với các biểu tượng / hình ảnh 
úp xuống. Hãy chắc chắn rằng tất cả các câu hỏi được phát.

3.  Hỏi người tham gia: “Bạn có thể chia sẻ một vài điểm nổi bật của tập huấn? Có thể về bất cứ điểm gì. “

TẬP HUẤN MỘT NGÀY
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