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1 VÀI NÉT VỀ GIÁO TRÌNH HUẤN LUYỆN 

 
 
 
 
Mục đích của giáo trình này nhằm giúp các tập huấn viên có thể 
điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn 
như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các 
nhà nghiên cứu muốn điều hành Phương pháp mô hình tương lai 
trong các dự án quản lý rừng. Các Phương pháp mô hình tương lai 
vốn đa dạng và có thể sử dụng linh hoạt giúp đỡ các nhóm sử 
dụng rừng và các cấp quyết định thống nhất các mục tiêu, xác 
định cơ hội hoặc thách thức trên con đường dẫn tới mục tiêu quản 
lý, vạch các chiến lược và chương trình hành động cho các tình 
huống tương lai xen kẽ (theo Wollenberg et al. 2000). Các 
Phương pháp mô hình tương lai có thể khuyến khích cách suy 
nghĩ linh hoạt, hữu ích trong những môi trường mà phạm vi lập 
kế hoạch dự định cho hàng thập kỷ, phức tạp và có nhiều biến đổi 
nên đòi hỏi mọi người phải hợp tác chặt chẽ để đạt được mục tiêu 
đề ra (trích dẫn sách cùng tên). Giáo trình huấn luyện này nhằm 
khuyến khích tập huấn viên khi huấn luyện chuyên viên điều hành 
Phương pháp mô hình tương lai chú trọng cân nhắc về bố cục các 
hội thảo huấn luyện. 

 



Giáo trình này được rút ra từ các kinh nghiệm của các tác giả khi 
soạn thảo và thực hiện một hội thảo huấn luyện cho các cán bộ 
chuyên môn Bolivia chuyên làm việc với các nhóm sử dụng rừng 
ở cấp địa phương vào tháng 5 năm 2002 (Nemarundwe et al. 
2002). Trong quá trình hội thảo, các tập huấn viên đã sử dụng 
giáo trình Phương pháp mô hình tương lai của Wollenberg et al. 
(2000) và giáo trình này được xem như một phụ lục của văn bản 
gốc. Quy trình hội thảo Bolivia được miêu tả dưới đây có thể là 
điểm khởi đầu để các tập huấn viên về Phương pháp mô hình 
tương lai cân nhắc trong quá trình lên kế hoạch và chuẩn bị hội 
thảo. Giáo trình này giới thiệu kinh nghiệm hội thảo Bolivia như 
một phương pháp huấn luyện Phương pháp mô hình tương lai 
thành công đối với các điều hành viên lâm nghiệp địa phương. 
Tuy nhiên đây chắc chắn không phải là chiến lược duy nhất có thể 
áp dụng trong huấn luyện các điều hành viên các Phương pháp 
mô hình tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng các ví dụ nêu trong 
giáo trình sẽ đưa ra các gợi ý xác thực cho các học viên có ý định 
soạn thảo một hội thảo huấn luyện Phương pháp mô hình tương 
lai. Dưới đây là quy trình hội thảo Bolivia. 
 
Hội thảo huấn luyện Phương pháp mô hình tương lai (PMT) diễn 
ra hơn 5 ngày tại một địa điểm gần Buena Vista, ngoại ô Santa 
Cruz, Bolivia. Địa điểm khá yên tĩnh để học viên có thể tập trung 
nghiên cứu tài liệu với một số trò giải trí và cân nhắc cách áp 
dụng các phương pháp này trong lĩnh vực công tác của họ. Phần 
lớn nội dung của hội thảo dựa trên giáo trình “Dự đoán thay đổi: 
Phương pháp mô hình tương lai - một công cụ quản lý rừng thích 
ứng, sách hướng dẫn” (Wollenberg et al. 2000), mặc dù các tập 
huấn viên sử dụng các kỹ năng phương pháp tham gia1 và điều 
hành, và các ví dụ từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú của học 
viên. Các tập huấn viên cố gắng tạo một môi trường thoải mái 

                                                           
1 là phương pháp có sự tham gia của các đối tượng thụ hưởng. 

nhưng cũng thách thức với nhiều quan hệ giao tiếp giữa các học 
viên. Hội thảo đuợc tổ chức với các phương pháp và kỹ xảo đa 
dạng để duy trì sự chú ý, giúp học viên theo sát chủ đề và thoát 
khỏi lối suy nghĩ thông thường. Các hoạt động linh hoạt thay đổi 
liên tục từng ngày, từ việc thảo luận nhóm với các bài trình bày 
chính thức, thảo luận giữa các nhóm, làm việc theo nhóm nhỏ, 
đóng vai, cho tới các hoạt động thực địa. Trong suốt quá trình hội 
thảo các tập huấn viên tạo lại các tình huống và sử dụng các 
phương pháp phản ánh thực tế mà học viên có thể gặp phải trong 
công việc. 
 
Chiến lược huấn luyện thay đổi mỗi ngày với mục đích để học 
viên xem xét các Phương pháp mô hình từ hai góc độ: là các 
thành viên cộng đồng tham gia luyện tập Phương pháp mô hình 
tương lai, là điều hành viên luyện tập Phương pháp mô hình 
tương lai chung. Ban đầu các học viên được đặt vào các tình 
huống giả thuyết để áp dụng các phương pháp, nhưng sau khi họ 
đã nắm bắt được kỹ xảo, họ được yêu cầu rút ra kinh nghiệm cá 
nhân và phản ánh trên công việc hiện tại của họ. Cuối cùng họ 
được yêu cầu chuẩn bị và thực hiện các phương pháp này trong 
một bài kiểm tra thực địa và sau đó tự đánh giá kinh nghiệm. Mục 
tiêu chung là để nâng cao kiến thức về các khái niệm và kỹ xảo cơ 
bản, thông cảm với những người tham gia vào các hoạt động như 
vậy và cung cấp các kỹ năng và lòng tự tin cần thiết để áp dụng 
thực tế các phương pháp này trong tương lai.  
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Mỗi một phần chương trình hội thảo đề cập đến một khía cạnh 
khác nhau của các Phương pháp mô hình tương lai và cách áp 
dụng nó như thế nào. Mỗi phần như vậy được phân chia thành các 
phần trình bày có tính chất giải thích, các hoạt động nhóm và buổi 
thảo luận. Để giữ các phần của chương trình sống động, các bài 
trình bày chính thức được rút ngắn còn dưới 30 phút, các hoạt 
động nhóm được bố trí đa dạng trong mỗi phần, liên tục thay đổi 



thành phần nhóm, thay đổi các chủ đề và đồng thời giới thiệu các 
nhiệm vụ mới. Việc chuyển tiếp giữa các phần bao gồm các hoạt 
động sôi nổi để duy trì sự chú ý của học viên, xua tan không khí 
đơn điệu và để học viên tích cực suy nghĩ, đặc biệt là vào các buổi 
chiều trong ngày. Các hoạt động năng động có thể bao gồm các 
hoạt động thư giãn đơn giản để học viên được giải trí, đưa ra các 
trò chơi trí nhớ giúp học viên tập trung, các phần luyện tập xây 
dựng nhóm sẽ đề cao tinh thần tham gia và đối thoại. Tất cả 
những hoạt động năng động này thích hợp cho mục đích sau này 
trong các phần luyện tập thực địa. Nói chung trong suốt quá trình 
hội thảo này các học viên rất nhiệt tình do vậy rất dễ thu hút sự 
tập trung chú ý của họ. 
 
Mặc dù giáo trình sử dụng các ví dụ và kinh nghiệm quản lý rừng 
địa phương, nhưng có thể cũng phù hợp với các mô hình quản lý 
nguồn tài nguyên thiên nhiên khác hay thậm chí các ý tưởng đề 
xuất phát triển khác. Điều đáng chú trọng là mục tiêu của giáo 
trình này không phải là để giải thích nội dung của các Phương 
pháp mô hình tương lai được trình bày trong các nguồn tài liệu 
khác như sách Wollenberg et al. (2000) và sách Wollenberg et al. 
(1998). 
 
Đối tượng mục tiêu 
 
Giáo trình huấn luyện này phù hợp cho các tập huấn viên hội thảo 
tổ chức huấn luyện các cán bộ chuyên môn cách điều hành xây 
dựng Phương pháp mô hình tương lai ở cấp địa phương. Giáo 
trình này hướng dẫn cách huấn luyện phát triển nông thôn và các 
cán bộ khuyến lâm áp dụng Phương pháp mô hình tương lai. Do 
nhiều cán bộ chuyên môn vốn không quen cách tiếp cận này nên 
họ cần phải học thêm các kỹ năng để áp dụng thành thạo phương 
pháp. Những học viên thông thạo với các Phương pháp tham gia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cần phải cân nhắc luyện tập để tận dụng các Phương pháp mô 
hình. 
 
Sự cần thiết của giáo trình huấn luyện 
 
Khi truyền bá cho các cán bộ chuyên môn một phương pháp mới 
đòi hỏi họ phải thay đổi cách tiếp cận công tác chuyên môn hoặc 
cách sử dụng các kỹ xảo mới trong công tác với người dân, điều 
quan trọng là người tổ chức hội thảo phải chuẩn bị đối phó những 
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trở ngại chung trong quá trình học. Dưới đây là một số điểm cần 
được lưu ý: 
 
• Quãng thời gian tập trung ngắn: một hội thảo kéo dài trong 

nhiều ngày rất khó có thể thu hút được sự tập trung của học 
viên vào chủ đề chính hay tránh gây nhàm chán cho họ. 
Cách giải quyết: các phiên họp ngắn khác nhau với các tập 
huấn viên luân phiên nhau, thay đổi các địa điểm, tạo các 
nhịp độ khác nhau và các hoạt động giao tiếp linh hoạt. Các 
bài trình bày không quá nửa giờ đồng hồ và các nhóm làm 
việc không quá một giờ liên tục. Ngay cả các tập huấn viên 
cần đảm bảo rằng các tài liệu sử dụng đáp ứng đúng lợi ích 
các học viên, khuyến khích họ tập trung.  

 
• Khuyến khích suy nghĩ sáng tạo và gạt bỏ xu hướng quan sát 

bị động của các học viên: Để làm được việc này, chúng tôi 
thử một số các phương pháp tiếp cận khác nhau trong quá 
trình hội thảo huấn luyện Phương pháp mô hình tương lai 
Bolivia. Chẳng hạn như tập huấn viên khuyến khích học 
viên nghĩ về các mô hình tương lai dựa trên các triển vọng 
khác nhau bằng cách đặt họ trong các tình huống xa lạ (đôi 
khi khiến họ cảm thấy khó chịu bởi đó chính là điều họ phải 
đối phó trên thực tế). Học viên cũng liên tục giao tiếp với 
những người mới và được yêu cầu trao đổi bàn bạc quan 
điểm của họ. Thông tin được trình bày theo một cách để tất 
cả mọi người có thể hiểu rõ. Để đảm bảo truyền đạt thông 
điệp rõ ràng, tập huấn viên cần nhắc lại các thông điệp khi 
cần thiết. Chiến lược đặt ra là học viên không chỉ nghe và 
ghi chép tóm tắt, họ phải trao đổi, sáng tạo, trình bày, trả lời 
và luyện tập. 

 
• Những khó khăn khi yêu cầu học viên phải cân nhắc và tự 

đánh giá lại nhận định và kỹ năng của mình: các học viên 

thường hay đánh giá thấp năng lực đồng thời lại đánh giá 
quá cao khả năng nắm bắt vấn đề của mình. Chính điều này 
cản trở học viên “suy nghĩ rộng và sâu hơn”. Nhưng với tư 
cách là tập huấn viên, bạn hãy cố khuyến khích học viên cân 
nhắc đến các khía cạnh như: những ai thuộc nhóm mục tiêu 
của họ, nhóm người này có thế giới quan như thế nào và họ 
cần gì. Ngoài ra yêu cầu học viên cân nhắc lại nhận định của 
mình và luyện tập các phương pháp để tạo dựng lòng tin. 

 
• Tầm quan trọng của luyện tập: Để trở thành một điều hành 

viên tốt bạn cần phải trau dồi luyện tập. Trong quá trình hội 
thảo ở Bolivia, tập huấn viên áp dụng nhiều phương pháp 
tương tác cho phép học viên thử nghiệm và luyện tập với các 
phương pháp. Học viên phải nhận thức rõ về công việc điều 
hành hội thảo (không chỉ có việc đứng và diễn thuyết với 
mọi người. Việc đó bao gồm lên kế hoạch, quan sát, kỹ năng 
nghe, kiến thức về phương pháp nghe nhìn, nắm rõ các hoạt 
động linh hoạt nhóm và khả năng nhanh chóng định hình các 
kế hoạch đối phó để giải đáp thắc mắc của học viên). Không 
một phương pháp điều hành nào là đơn giản. Điều hành tốt 
là nhờ có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng nhiều người trong số 
chúng ta có những kỹ năng cơ bản để trở thành điều hành 
viên tốt. Ngoài việc đưa ra các phương thức luyện tập khác 
nhau cho học viên, hãy dành thời gian để các học viên đánh 
giá những gì diễn ra trong quy trình huấn luyện (có nghĩa: 
thực hiện được gì? tại sao? Bạn có hướng làm nào khác khi 
áp dụng vào công việc chuyên môn của bạn?). 

 
Tại sao phải huấn luyện chuyên viên điều hành Phương pháp 
mô hình tương lai 
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Phương pháp mô hình tương lai là một công cụ rất hữu ích nhưng 
để tận dụng hết tiềm lực của nó thì các điều hành viên phải nắm 



 rõ các kỹ năng phát triển để cân nhắc quy trình và tận dụng phần 
luyện tập Phương pháp mô hình tương lai. Học viên hội thảo phải 
học các đặc điểm riêng và các cách áp dụng các phương pháp 
khác nhau, vì các Phương pháp mô hình tương lai đòi hỏi các kỹ 
xảo và phương pháp tiếp cận mà thông thường các cán bộ chuyên 
môn không sử dụng. Ở hội thảo Bolivia, chúng tôi đặt ra những 
mục tiêu sau đây: 

 
 
 
 
 
 
  
 1. Truyền bá kiến thức về các khái niệm và kỹ xảo cơ bản điều 

hành Phương pháp mô hình tương lai.  
 2. Trang bị đầy đủ kỹ năng để học viên điều hành Phương pháp 

mô hình tương lai trong dự án của mình.  
 3. Trang bị kỹ năng cần thiết để học viên chuẩn bị và thực hiện 

Phương pháp mô hình tương lai thông qua các bài kiểm tra 
thực địa, sau đó đánh giá phần luyện tập. 

 
 
 4. Tạo lòng tự tin để các học viên có thể áp dụng tốt các 

phương pháp này trong lĩnh vực chuyên môn của họ.  
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2 HỘI THẢO HUẤN LUYỆN  
 
 
 
 
 
 
Phần này mô tả một số điều cơ bản cần cân nhắc khi chuẩn bị hội 
thảo và khi bắt đầu hội thảo, như xác định đối tượng học viên 
tham gia, tạo không khí cho hội thảo và làm quen với các học 
viên cũng như những mong đợi của họ từ hội thảo này. 
 
Xác định đối tượng học viên tham gia 
 
Điều quan trọng là phải xác định đối tượng tham gia phù hợp (học 
viên). Bước đầu tiên cần phải xác định mục tiêu rõ ràng hoặc lên 
kế hoạch áp dụng các phương pháp, qua đó giúp lựa chọn học 
viên dễ dàng hơn. Với vai trò một tập huấn viên, bạn có thể cân 
nhắc những tiêu chí dưới đây. 
 
Tiêu chí lựa chọn học viên 
 
• Các cán bộ chuyên môn công tác tích cực cùng các 

nhóm/cộng đồng sử dụng rừng cấp địa phương. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Những người có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn 

thực tế. 
• Những người tích cực tham gia hỗ trợ trong điều hành quản 

lý nguồn tài nguyên và trong việc lập quyết định ở cấp địa 
phương. 
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Sau khi đã xác định đối tượng học viên tham gia, bạn hãy xem xét 
các đặc điểm của họ để xác định phương pháp, tài liệu và chiến 
lược huấn luyện phù hợp với nhu cầu và năng lực của học viên. 
Họ đã có những kỹ năng và kinh nghiệm gì khi tham gia hội thảo? 
Họ cần thu được những kiến thức gì từ hội thảo? Họ thích phương 
thức học nào? Các học viên được lựa chọn có quen biết lẫn nhau 
không? Bạn mong đợi học viên sẽ trao đổi với nhau như thế nào? 
Nhóm học này có đồng đều hay không? Sẽ có khó khăn gì khi 
đánh giá tài liệu sử dụng cho khoá học ở cấp độ thích hợp? Theo 
kinh nghiệm, có thể sẽ khó điều hành thành công một hội thảo 
nếu số học viên tham gia quá 25 người. 
 
Chuẩn bị khung cảnh hoạt động 
 
Một hội thảo thành công thường mở đầu bằng việc tạo không khí 
và quy trình khuyến khích học viên đối thoại và học tập, đặt ra 
mục tiêu hội thảo và mong đợi của học viên, xây dựng các hoạt 
động linh hoạt nhóm. Để định hướng cho các học viên hội thảo, 
sẽ rất hữu ích nếu mở đầu bằng cách giới thiệu các mục tiêu và 
giải thích các kỹ xảo được sử dụng trong hội thảo. Ngay từ đầu 
tập huấn viên phải biết rằng phương pháp tiếp cận có tham gia 
của các đối tượng thụ hưởng sẽ được áp dụng trong hội thảo, qua 
đó khuyến khích học viên tích cực đóng góp ý kiến.  
 
Làm quen với các học viên 
 
Điều quan trọng đối với tập huấn viên là phải nắm rõ trình độ 
cũng như kinh nghiệm làm việc của học viên với cấp địa phương, 
kinh nghiệm điều hành hội thảo và áp dụng phương pháp tham 
gia. Một cách để có thể thu thập được thông tin này là đưa ra một 
bảng gồm một số đặc tính liên quan và đề nghị mỗi học viên điền 
vào các cột mô tả các thông tin về bản thân họ. Các đặc tính riêng 
được sử dụng trong bảng có thể thay đổi tùy theo thông tin bạn 

muốn hỏi học viên. (Bảng 1 trình bày một ví dụ minh họa được áp 
dụng tại hội thảo Bolivia). 
 
Bảng 1. Thu thập thông tin về kinh nghiệm công tác của học viên 
 
Huấn luyện :   C = Chuyên môn               Cấp độ:    T = Thấp  
    X = Xã hội            K = Khá  
    C-X = Chuyên môn & Xã hội           C = Cao 
 

   Kinh nghiệm với 

Tên Huấn luyện Làm việc cấp 
Địa phương Điều hành Phương pháp 

tham gia 
Lynette C-X K K T 

Margaret X K K K 

John C-X C K K 

Nancy X T T T 

Patricia  X K K K 

Peter C-X K K K 

James C-X K K K 

Girlie X K T T 

Tafadzwa C-X K K K 

Sekai X C K K 
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Sau khi đã điền các thông tin vào bảng, các học viên cần thảo luận 
chỉ ra trình độ kỹ năng, những đặc điểm giống và khác nhau giữa 
các học viên. Yêu cầu các học viên trình bày đánh giá khả năng 
của họ và hỏi xem họ đã hòa nhập như thế nào trong ngữ cảnh hội 
thảo. Điều này cho phép học viên dễ dàng làm quen với nhau hơn, 
có thể so sánh trình độ của nhau đồng thời cũng làm tan không 
khí dè dặt ban đầu và giúp học viên cảm thấy thoải mái. Sau khi 
đã thu thập đầy đủ các thông tin, tập huấn viên cần phải đánh giá 
kế hoạch của họ để xác định xem kế hoạch đó có phản ánh đầy đủ 



các nhu cầu của học viên không. Trong trường hợp cần thiết (và 
có thể), chương trình cần phải được điều chỉnh sao cho phù hợp. 
 
Mong đợi của học viên 
 
Để xác định xem hội thảo liệu có đúng như kế hoạch đặt ra là sẽ 
đáp ứng mong đợi của học viên hay không, yêu cầu học viên nói 
lên với nhóm những mong đợi của họ . Một giải pháp tốt để làm 
việc đó là cung cấp cho học viên các thẻ và đề nghị họ viết vào đó 
những mong đợi của họ. Sau đó, học viên sẽ lần lượt đọc to thẻ 
của mình và đính lên bảng. Để tổng hợp sự mong đợi chung cần 
phải nhóm các thẻ tương tự nhau và đặt các tiêu đề chung. Các 
thẻ được ghim ở trên bảng trong suốt quá trình hội thảo để tham 
khảo và phải được đánh giá lại vào cuối hội thảo để biết chắc rằng 
phần lớn những mong đợi của học viên đều được đáp ứng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận xét và đánh giá nhóm 
 
Nhận xét và đánh giá liên tục quy trình hội thảo đóng một vai trò 
quan trọng và có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Dưới 
đây là một vài gợi ý: 
 
• Sau khi kết thúc hoạt động ở các nhóm nhỏ, yêu cầu các học 

viên đánh giá chung những gì diễn ra trong quá trình công 
tác nhóm. Bạn có thể hỏi: phần nào diễn ra tốt? phần nào 
diễn ra không tốt? phần nào nên làm khác đi và làm như thế 
nào?. 

 
• Đánh giá hàng ngày: cuối mỗi ngày sẽ có hai học viên tình 

nguyện nhận trách nhiệm hỏi ý kiến từng học viên khác 
nhau về tiến trình của ngày đó. Hai học viên tình nguyện này 
cần phải biên soạn và tổng hợp các câu trả lời và trình bày 
vào phần đầu hội thảo của ngày tiếp theo.  

 
• Tập huấn viên cũng cần phải đánh giá quy trình hội thảo vào 

cuối mỗi ngày. Qua đó để đổi hướng trọng tâm hoặc thảo 
các chiến lược mới để điều hành hội thảo trong trường hợp 
cần thay đổi chương trình gốc. Việc này cũng nhằm thực 
hiện hội thảo linh hoạt hơn để phục vụ yêu cầu và quyền lợi 
của học viên (mà không lạc hướng). 

 
• Đánh giá các phần luyện tập thực địa: vào cuối những phần 

luyện tập thực địa (xem ở dưới), điều quan trọng là để học 
viên  phản ánh và nhận xét những gì diễn ra trong quá trình 
luyện tập thực địa. 

 
Dựa trên những kinh nghiệm của hội thảo huấn luyện Phương 
pháp mô hình tương lai ở Bolivia, giáo trình này xoay quanh ba 
chủ đề chính được phân chia rải rác trong mỗi ngày hội thảo. 
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Những chủ đề này dẫn dắt tới kết cấu của giáo trình này. Đó là 
những chủ đề: 
 
 1. Phương pháp mô hình tương lai. 

• Tổng quan chung về Phương pháp mô hình tương lai và tại 
sao các Phương pháp này được áp dụng. 

• Các dạng đặc biệt của Phương pháp mô hình. 
 
 2. Phát triển và áp dụng Phương pháp mô hình tương lai. 

• Phần thực hành. 
• Nhận xét và đánh giá nhóm. 
• Luyện tập thực địa. 

 
3. Phương pháp tiếp cận làm việc với người dân nông thôn. 

• Kỹ năng điều hành và giao tiếp. 
• Phương pháp tham gia để điều hành Phương pháp mô hình 

tương lai. 

 9

• Thích nghi về văn hoá, tập tục. 



 
 
 
 

3 PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TƯƠNG LAI  
 
 
 
 
 
 
 
Tổng quan: Định nghĩa Phương pháp mô hình tương lai?2

 
Các Phương pháp mô hình tương lai là các câu chuyện hay chuỗi 
liên kết được áp dụng để nhận biết các kết quả có thể xảy ra trong 
tương lai. Nó chính là công cụ lên kế hoạch và ra quyết định hợp 
lý cho các tình huống phức tạp và không chắc chắn (các tình 
huống thể hiện đặc tính cơ bản trong việc quản lý hệ sinh thái 
rừng nhiệt đới). Các Phương pháp mô hình tương lai được áp 
dụng để giảm bớt rủi ro, đưa ra các khả năng để lựa chọn và vạch 
định chiến lược để đạt được các kết quả mong muốn. Phương 
pháp mô hình tương lai rất thích hợp khi áp dụng với các đối 
tượng thụ hưởng tham gia khác nhau (từ cấp địa phương đến cấp  

                                                           
2 Tập huấn viên nên bắt đầu thu thập các thông tin từ phía học 
viên xem họ hiểu gì về Phương pháp mô hình tương lai sau khi 
trình bày định nghĩa đặc điểm chung. 
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lãnh đạo), mặc dù vậy các phương pháp này phải được biến đổi 
sao cho phù hợp với từng trường hợp. Cấp lãnh đạo áp dụng 
Phương pháp mô hình tương lai để xem xét đưa ra các hoạt động 
dựa trên các tình huống tương lai khác nhau có thể xảy ra (theo 
Wollenberg et al., 1998). Các khả năng lựa chọn cho tương lai 
phản ánh những suy luận từ xu hướng hiện tại hoặc những thay 
đổi cơ bản như chính sách và kế hoạch quản lý. Phương pháp mô 
hình tương lai liên quan tới các kỹ xảo chung kết hợp với trí 
tưởng tượng sáng tạo. Phương pháp mô hình tương lai khuyến 
khích cách nghĩ mới giúp dễ dàng thích nghi với điều kiện tương 
lai. 
 
Những nguyên lý cơ bản 
 
• Không chắc chắn: Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra 

trong tương lai và những việc làm của chúng ta hôm nay có 
thể tác động đến tương lai như thế nào, nhưng chúng ta vẫn 
phải hành động. 

• Phức tạp: Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng bị ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố. Chúng ta không thể biết hết mọi yếu tố hoặc 
mức độ ảnh hưởng, song chúng ta vẫn phải lựa chọn một 
hành động. 

• Phương pháp mô hình tương lai giúp hình dung hoặc dự 
đoán tương lai, và đánh giá xem hành động của chúng ta 
hôm nay có thể đóng góp gì cho tương lai dự đoán hoặc làm 
thế nào để tác động quy trình dự đoán. 

 
Tại sao áp dụng Phương pháp mô hình tương lai? 
 
• Để thay đổi lối suy nghĩ và có một thế giới quan mới đồng 

thời có thể đối mặt với những sự việc không thể biết trước 
trong tương lai. 

• Để nhận thức được kết quả hành động của chúng ta trong 
triển vọng tương lai gần và xa. 

• Để giới thiệu các khả năng đặt giả thuyết khuyến khích trí 
tưởng tượng thoát khỏi lối suy nghĩ theo khuôn mẫu hoặc 
những cách cư xử truyền thống không còn thích nghi với 
hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng. 

• Để thúc đẩy hoạt động giao tiếp giữa các nhóm thụ hưởng 
khác nhau. 

 
Huấn luyện các dạng Phương pháp mô hình tương lai khác 
nhau 
 
Sách Wollenberg et al. (2000) đã tổng kết bốn dạng Phương pháp 
mô hình tương lai thích hợp cho công tác quản lý lâm nghiệp, 
nhưng tại hội thảo Bolivia chúng tôi chỉ trình bày ba dạng do quỹ 
thời gian eo hẹp và cũng do ba dạng này có vẻ phù hợp nhất cho 
nhu cầu của chúng tôi. Dưới đây là bốn dạng phương pháp mô 
hình tương lai được Wollenberg miêu tả (trích dẫn sách cùng tên): 
 
• Phương pháp hình dung (Hình dung tương lai mong đợi). 
• Phương pháp dự đoán (Cân nhắc tương lai dự đoán). 
• Phương pháp thiết lập (Thiết lập các bước dẫn đến một 

tương lai rõ ràng). 
• Phương pháp lựa chọn (Phân tích các tình huống tương lai 

có thể). 
 
Ba dạng phương pháp mô hình chúng tôi trình bày tại hội thảo 
Bolivia là Phương pháp hình dung, dự đoán và thiết lập mô hình 
tương lai. Dưới đây là mô tả về các phương pháp mô hình đã trình 
bày với các học viên hội thảo, và các hoạt động linh hoạt mà 
chúng tôi áp dụng để các học viên hội thảo luyện tập, thảo luận và 
đánh giá các phương pháp. 
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Phương pháp hình dung, dự đoán và thiết lập mô hình tương 
lai 
 
Phương pháp hình dung mô hình tương lai 
 
Mô tả phương pháp: Mục đích của Phương pháp hình dung mô 
hình tương lai nhằm giúp cộng đồng: 
 
• hình dung một tương lai lý tưởng. 
• nhận thức được tương lai đó. 
• đánh giá khả năng có thể đạt được tương lai đó. 
• chia sẻ một ảo tưởng chung về tương lai đó. 

 
Theo quan niệm thì Phương pháp hình dung mô hình tương lai là 
phương pháp đơn giản nhất. Tuy vậy các khía cạnh của phương 
pháp này lại là tiền đề cho tất cả các dạng phương pháp mô hình 
khác. Trái ngược với sự trình bày mạch lạc của phương pháp này, 

việc điều hành quy trình xây dựng một Phuơng pháp hình dung 
mô hình trong đó thu hút các học viên và trình bày các thông tin 
hữu ích thì không đơn giản. Trong khi phương pháp này đòi hỏi 
có kỹ năng và kế hoạch, thì ngay cả những người vốn ít kinh 
nghiệm điều hành cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được quy 
trình nếu được đào tạo và luyện tập. 
 
Phương pháp hình dung mô hình tương lai là một mô hình mẫu 
hay một mô tả về một tương lai lý tưởng. Phương pháp này được 
áp dụng để làm rõ các mục tiêu chung, tạo nên một ảo tưởng rõ 
ràng về tương lai mong muốn và để đảm bảo rằng các đối tượng 
liên quan đã thống nhất. Trong phương pháp này các học viên cố 
gắng hình dung về tương lai mong muốn của họ mà không lệ 
thuộc vào những hạn chế hiện tại. Yêu cầu học viên hình dung 
một tương lai lý tưởng, khám phá các mối quan hệ mật thiết và 
tính thực tế của tương lai lý tưởng, và đi đến một ảo tưởng chung. 
 

• Yêu cầu học viên cân nhắc tương lai họ mong muốn. 
• Yêu cầu các học viên trao đổi về các ảo tưởng cá nhân. 
• Nhận dạng và đánh giá điểm giống và khác nhau của mỗi mô 

hình tương lai riêng biệt. 
• Định nghĩa chỉ một mô hình tương lai thống nhất từ các ảo 

tưởng cá nhân. 
• Phân tích năng lực, động cơ và nguồn lực cần thiết cho mô 

hình tương lai. 
• Định ra các hành động cần thực hiện. 
• Phân tích các mối quan hệ mật thiết tích cực và tiêu cực của 

các mô hình tương lai. 
• Đánh giá các việc phải làm để đạt được kết quả mong muốn. 

Khung 1. Các bước gợi ý để điều hành Phương pháp hình dung 
mô hình tương lai 
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Các hoạt động linh hoạt để huấn luyện Phương pháp hình dung 
mô hình tương lai 

• nhận thức được các tình huống có thể xảy ra do các xu 
hướng khác nhau và. 

 • nhận dạng những thiếu sót trong kiến thức hoặc yếu kém về 
năng lực. Trước tiên yêu cầu học viên đánh giá và ghi chép những mong 

muốn cho tương lai của họ. Ảo tưởng không nên hướng tới một 
mục tiêu đơn lẻ mà cần phải khái quát hơn. Một phương thức tốt 
khi tiến hành là sử dụng các chỉ dẫn tưởng tượng. Sau khi học 
viên đã đưa ra những ảo tưởng của mình, yêu cầu họ trao đổi với 
nhau về các ảo tưởng riêng lẻ, và thảo luận các điểm giống và 
khác nhau để xác định mô hình tương lai thống nhất.3 Họ cũng 
cần phải đánh giá các mối quan hệ mật thiết và tính thực tế của 
mô hình này . 

 

 
Họ phải phân tích xem liệu có thể áp dụng Phương pháp mô hình 
tương lai và liệu phương pháp đó có các mối quan hệ mật thiết 
tích cực hay tiêu cực. Cuối cùng nên thảo luận các bước cần làm 
để đạt được trạng thái mà ảo tưởng vạch ra. Nếu quy mô nhóm 
thụ hưởng lớn (hoặc không đồng nhất), hoặc có vài nhóm đối 
tượng liên quan tham gia thì có thể chia tách các hoạt động. Sau 
đó các nhóm có thể cùng nhau họp mặt để thống nhất ảo tưởng 
của họ. Khung 1 trình bày các bước gợi ý để điều hành các 
Phương pháp hình dung mô hình tương lai. 
 
Phương pháp dự đoán mô hình tương lai 
 
Mô tả phương pháp: Mục đích của Phương pháp dự đoán mô hình 
tương lai nhằm giúp các thành viên cộng đồng: 
• phát triển các mô hình dựa trên những mong đợi về tương 

lai. 

                                                           
3 Với chỉ dẫn tưởng tượng, các học viên được yêu cầu tĩnh tâm 
suy nghĩ và được tập huấn viên hướng dẫn trong quá trình tưởng 
tượng.  

Phương pháp dự đoán mô hình tương lai tương tự như Phương 
pháp hình dung mô hình tương lai, mặc dù phương pháp dự đoán 
đặt mục tiêu vào những mong muốn và được định nghĩa trong 
những phạm vi rõ ràng. Nó được áp dụng để kiểm nghiệm tương 
lai mong đợi nếu các xu hướng vẫn duy trì hoặc nếu một sự kiện 
nào đó xảy ra. Mục đích là để đạt được một ý tưởng dựa trên 
những gì mà người ta cho rằng có thể xảy ra nếu các xu hướng 
nào đó vẫn duy trì (hơn là để đạt được những gì họ mong muốn). 
Thay vào việc chỉ hình dung kết quả, cần tăng cường nhấn mạnh 
vào việc kiểm tra các quy trình dẫn đến mục đích cuối cùng.  
 
Các hoạt động linh hoạt nhằm huấn luyện Phương pháp dự đoán 
mô hình tương lai 
 
Để xây dựng mô hình tương lai dự đoán, hãy bắt đầu cùng các 
học viên đưa ra một mô hình tưong lai (thông qua trao đổi, nhận 
xét, có thể thông qua chỉ dẫn tưởng tượng hoặc các phương pháp 
khác tùy theo đặc tính của học viên). Thành lập các phần luyện 
tập dự đoán mô hình tương lai bằng cách xác định nhân lực, 
nguồn tài nguyên và các cơ quan liên quan, những sự kiện cần 
được cân nhắc, và quỹ thời gian rành mạch. Yêu cầu các học viên 
phải đánh giá tình huống tại một mốc tương lai nếu xu hướng hiện 
tại vẫn duy trì. 
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Sau khi đã xây dựng các mô hình tương lai, yêu cầu học viên so 
sánh xu hướng khác nhau của mỗi cá nhân, thảo luận về các đặc 
tính riêng và ảnh hưởng của các mặt khác nhau này, cân nhắc tác 
dụng và tầm quan trọng của từng mô hình dự đoán. Đánh giá các 



thông số đưa ra cơ sở dự đoán, các yếu tố phù hợp có được cân 
nhắc không, lôgic đằng sau những xu hướng dự đoán có thực tế 
không. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, định dạng 
các mối quan hệ nhân quả và xác định các hành động thích hợp. 
Nếu trong trường hợp các cấp quyết định xây dựng mô hình 
tương lai, thì có thể hữu ích nếu cùng thảo luận và phân tích kết 
quả dựa trên các triển vọng khác nhau của các nhóm thụ hưởng. 
 
Để làm sáng tỏ việc áp dụng Phương pháp hình dung và dự đoán 
mô hình tương lai, tập huấn viên phải phân chia học viên theo các 
nhóm cho phần luyện tập. Yêu cầu các học viên trong nhóm đặt 
mình vào địa vị người dân của một ngôi làng tưởng tượng. Đây 
chỉ là một hoạt động giả, nhưng qua đó học viên nắm được mô 
hình tương lai từ góc độ người dân địa phương và cân nhắc một 
tình huống chung cho các mô hình tương lai mâu thuẫn của các 
nhóm đối tượng địa phương. Phần luyện tập này cho phép học 
viên quan sát cách thức tạo dựng các mô hình tương lai. 
 
Sau khi trình bày các mô hình tương lai theo nhóm nhỏ, đại diện 
của từng nhóm sẽ được mời thử hòa nhập các mô hình tương lai 
khác nhau, giải quyết các mối bất đồng và gợi ý các chiến lược 
phát triển một kế hoạch chung cho ngôi làng tưởng tượng đó. 
Mục đích của hoạt động nhóm này là nhấn mạnh sự khác biệt khi 
các nhóm xem xét tình huống giống nhau nhưng dựa trên các 
triển vọng khác nhau và xem xét những khúc mắc khi thử hòa 
nhập các quan điểm khác biệt này. Khung 2 gơi ý các bước điều 
hành Phương pháp dự đoán mô hình tương lai. 
 
Trong quá trình hội thảo Bolivia, một nhóm nhỏ thực hiện phần 
luyện tập đóng vai trong các Phương pháp hình dung và dự đoán 
mô hình tương lai. Kết quả của phần luyện tập được trình bày ở 
Khung 3, và các kết quả này có thể hữu ích cho các điều hành 

viên tiến hành đánh giá cách thức điều hành hai phương pháp mô 
hình tương lai này.  
 

 
 
Phương pháp thiết lập mô hình tương lai 
 
Mô tả phương pháp: Mục đích của Phương pháp thiết lập mô hình 
tương lai liên quan tới: 
 
• Làm thế nào để từ trạng thái hiện tại đạt tới trạng thái mong 

muốn. 
• Đặt trọng tâm giải quyết vấn đề. 
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• Đặt ra các giải pháp nhằm đạt mục tiêu. 
 
Phương pháp thiết lập mô hình tương lai được áp dụng để so sánh 
một tương lai mong muốn với hiện tại và đặt ra các giải pháp  

Khung 2. Các bước gợi ý điều hành Phương pháp dự đoán mô 
hình tương lai 

• Xác định giới hạn dự đoán (khung thời gian, tài nguyên, nguồn 
lực và các cơ quan liên quan, và các sự việc được cân nhắc). 

• Yêu cầu học viên tưởng tượng ra một mô hình tương lai trong 
phạm vi thông số đưa ra. 

• Đánh giá tính thực tế của khung thời gian và lôgic của các mô 
hình tương lai. 

• Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện và tương lai dự 
đoán và quan sát mối quan hệ giao tiếp. 

• Thảo luận về ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau và mối quan hệ 
giữa các yếu tố. 

• Thảo luận về các quan hệ mật thiết và các hành động cần thiết để 
đối phó với mô hình tương lai. 

Phân tích tính lôgic của việc dự đoán tương lai dựa trên các triển 
vọng khác nhau của các nhóm thụ hưởng. 
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Phần luyện tập hình dung và dự đoán của các nhóm thụ hưởng 
địa phương 
 
Mục đích: 

 
Áp dụng Phương pháp hình dung và dự đoán mô hình tương lai để 
giúp các nhóm địa phương trong các bước đầu lập kế hoạch sử dụng 
nguồn tài nguyên. Trong hoạt động này, qua việc đóng vai các đối 
tượng thụ hưởng tưởng tượng,các học viên cần nắm rõ các bước đòi 
hỏi trong luyện tập Phương pháp mô hình tương lai và thông cảm 
với những người được yêu cầu tham gia những hoạt động như vậy. 
Họ phải nắm được điều khó khăn liên quan trong việc xác định một 
mô hình tương lai thống nhất khi các nhóm thụ hưởng khác nhau 
cùng tham gia. 
 
Tình huống (hư cấu nhưng mang tính thực tế và được trình bày 
trước tất cả các học viên) 
 
Đô thị tự trị Santa Monica 
 
Giả sử có đô thị tự trị Santa Monica, vùng biên giới phía đông 
Bolivia.  Khoảng 90% diện tích của đô thị tự trị này chủ yếu là rừng 
được đưa vào khai thác và sử dụng, mặc dù trước kia các khu rừng 
này bị chặt đốn để khai thác gỗ có chất lương cao. Đô thị được chia 
cắt bởi sông Rio Chico và có thảo nguyên tự nhiên ở phía Bắc. Chủ 
yếu có ba nơi tập trung dân cư: thủ phủ Santa Monica, bản địa “Ita” 
và “Colonia Victoria”, một khu nông dân định cư rải rác. Ba vùng 
định cư này rất khác nhau. Một con đường duy nhất nối 
Santa Monica với thế giới bên ngoài nhưng chỉ có thể sử 
dụng được trong các tháng mùa khô (một yếu tố ảnh hưởng 
lớn đến kinh tế địa phương). 

 
 
 
 
 

Santa Monica: Thủ phủ, Santa Monica, trước đây chỉ là 
một khu vực truyền giáo nhỏ nhưng sau đó đã phát triển dần cùng 
với sự phát triển biên giới. Dân số (5.000 người) bao gồm nhiều thế 
hệ gia đình đã chuyển đến làm việc ở nhà máy cưa tại đây và và vẫn 
lưu lại sau khi nhà máy đóng cửa. Các xưởng nhỏ được mở, nhưng 
hầu hết dân cư ở đây hiện sinh sống bằng nghề làm nông và nuôi 
gia súc. Vào những năm 60 sự ra đời của nhà máy cưa tại đây đã tạo 
được nhiều công ăn việc làm, nhưng vào khoảng đầu những năm 90 
thì nhà máy phải ngừng hoạt động do thiếu gỗ vàng tâm. 
 
 Ita: một vùng dân cư ở phía Bắc Rio Chico. 45 hộ gia 
đình trong làng đã chiếm hữu đất đai từ thời tổ tiên họ truyền lại. 
Trong thời kỳ truyền giáo họ ngày càng cố cư và dựa vào nghề 
nông. Họ không sở hữu văn bản pháp lý nào về quyền sử dụng đất 
và chịu nhiều sức ép khi có nhiều di dân từ nơi khác đến trong 
những năm gần đây. 
 
 Colonia Victoria: đây là một trại nuôi gia súc bỏ hoang và 
bị các hộ dân cư xâm chiếm vào giữa thập kỷ 90. Các hộ dân cư này 
không có quyền sở hữu đất. 
 
 
 

…//

 

Khung 3. Phần luyện tập đóng vai trong các Phương pháp hình dung và dự đoán mô hình tương lai 



nhằm đạt trạng thái tương lai. Đây là một kỹ năng giải quyết vấn 
đề. Thay vì tập trung vào mốc tương lai hoặc các quy trình dẫn tới 
trạng thái tương lai, Phương pháp thiết lập mô hình tương lai xác 
định mục đích có thể đạt được và đặt trọng tâm vào các chiến 
lược và hành động để đạt tới mục đích đó. Quy trình thảo một 
Phương pháp thiết lập mô hình tương lai cũng bắt đầu như những 
phương pháp khác. Trước tiên các học viên hình dung một mô 
hình tương lai và qua đó mô tả chi tiết hơn về mô hình tương lai 
này. Sau đó các học viên mô tả trạng thái hiện tại thông qua các 
đặc điểm chính giúp xác định một tương lai lý tưởng (ví dụ như 
năng lực, phạm vi hoạt động của các cơ quan tổ chức có liên 
quan, tình trạng về năng suất địa phương, cơ sở hạ tầng, lợi nhuận 
và quyền lợi). Sau khi mô tả tương lai và hiện tại, các học viên so 
sánh, đối chiếu các quan niệm khác nhau và xác định rõ những 
khó khăn cũng như cơ hội để đạt tới một tương lai lý tưởng. Cuối 
cùng các học viên thử nhận định các phương hướng giải quyết 
vấn đề hoặc tận dụng các cơ hội nhằm đạt tới mục đích của họ. 

Hai nhóm Pando và Chiquitos phân tích các địa phương nhỏ, xác 
định các hoạt động thật đặc trưng liên quan tới tổ chức và sản 
xuất địa phương. Do hoàn cảnh xã hội phức tạp tại Guarayos, các 
dạng hoạt động được đề xuất vẫn còn ở mức khái quát. Bảng 2 
trình bày các kết quả khi nhóm Chiquitos luyện tập thiết lập mô 
hình tương lai. 
 
Khung 4 gợi ý các bước điều hành Phương pháp thiết lập mô hình 
tương lai. 
 

 
Các hoạt động linh hoạt  trong huấn luyện Phương pháp thiết lập 
mô hình tương lai 
 
Tại hội thảo Bolivia, để áp dụng Phương pháp thiết lập mô hình 
tương lai, các học viên được chia thành các nhóm nhỏ tùy theo 
lĩnh vực công tác. Việc chia nhóm này cho phép họ cân nhắc thực 
trạng công việc của họ. Đó là các nhóm Guarayos, Chiquitania và 
Pando. Mỗi nhóm được chọn một địa phương quen thuộc đối với 
tất cả các thành viên trong nhóm và sau đó cùng thảo luận công 
việc và thiết lập một mô hình tương lai. Các học viên cùng hình 
dung về tương lai của địa phương và cân nhắc với thực trạng. 

 

 

• Trước tiên hình dung một mô hình tương lai như đã mô tả ở 
trên. 

• Nêu rõ đặc điểm tiềm lực, các tổ chức, các sự kiện và các 
mối quan hệ giữa các yếu tố. 

• So sánh sự khác nhau giữa quan niệm hiện tại và tương lai. 
• Nêu rõ các mặt hạn chế cũng như các thuận lợi căn bản để 
đạt được ảo tưởng. 

• Tổ chức hội thảo vận dụng trí tuệ tập thể, dựa trên các hạn 
chế và thuận lợi đề ra một chiến lược nhằm đạt được ảo 
tưởng của địa phương. 

Khung 4. Các bước gợi ý điều hành Phương pháp thiết lập 
mô hình tương lai 
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Quy trình: 
 Giới thiệu nhóm và giải thích mục đích để bắt đầu quy 
trình lập kế hoạch là thực hiện Phương pháp hình dung và dự đoán 
mô hình tương lai. Với vai trò nhóm thụ hưởng, họ quan tâm tới 
việc phát triển kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên, nhưng không 
chắc chắn nên bắt đầu từ đâu. 
 
Với luật lâm nghiệp mới vào năm 1996 người dân trở nên quan tâm 
tận dụng cơ hội khai thác các nguồn tài nguyên rừng nhưng không 
biết chắc chắn những điều họ muốn làm. Họ đồng ý tham gia luyện 
tập các Phương pháp mô hình tương lai để có thể vạch rõ dự án mà 
họ muốn thực hiện. 
 
1) Để chuẩn bị hoạt động nhóm, hãy bắt đầu với việc tĩnh tâm suy 
nghĩ (chỉ dẫn tưởng tượng). Yêu cầu học viên nhắm mắt lại, tưởng 
tượng về nhà và gia đình của họ. Họ làm việc ở đâu? Họ ăn gì? Họ 
đi chợ ở đâu? Họ mua và bán gì? (5 phút). 
 
Chi tiết cho từng nhóm đối tượng 
 
 Santa Monica, Người tham gia đều đã hoặc tiếp tục làm 
việc trong ngành công nghiệp gỗ. Họ hiện tại đang thất nghiệp hoặc 
thiếu việc. Nhóm người này đặc biệt lo ngại về sự suy giảm của nền 
kinh tế địa phương trong những năm gần đây và tình trạng thiếu 
viêc làm. 
 Ita, Học viên là những thành viên của hội đồng nhân dân 
xã. Một vài người mạo hiểm buôn bán bên ngoài đô thị và trình độ 
giáo dục còn thấp. Do truyền thống và lịch sử, nhóm dân cư này 
cảm thấy rất gắn bó với đất đai của họ nhưng lo lắng rằng người bên 
ngoài sẽ tiếp tục thâm nhập vào vùng của họ. 
 

 
 
Colonia Victoria, Nhóm này đã chuyển sang lĩnh vực 

chăn nuôi sớm hơn một vài năm với dự định thành lập các trang 
trại. Tuy nhiên đất đai không màu mỡ như họ mong đợi. Họ không 
chỉ có khó khăn lo thoả mãn nhu cầu hàng ngày trên mảnh đất này, 
mà còn luôn lo lắng sẽ bị người khác chiếm mất phần đất của mình 
(đặc biệt là những người chủ gốc của trại chăn nuôi gia súc). Vì 
nông nghiệp không thỏa mãn nhu cầu của nhóm này, nên họ tìm 
những lựa chọn cho phép họ lưu lại trên đất của mình và cải thiện 
cuộc sống. 
 
2) Giới thiệu Phương pháp hình dung mô hình tương lai: Yêu cầu 
học viên nghĩ về một số thời điểm xa trong tương lai và hình dung 
xem “Bạn muốn sử dụng rừng như thế nào?” Để học viên phản ánh 
khái quát và sau đó tổng hợp thành danh sách những yếu tố tạo nên 
từ (những) ảo tưởng. Sử dụng thẻ để mỗi học viên ghi lại các quan 
điểm cá nhân trước khi đem ra trình bày chung. Sau đó, từ các câu 
hỏi chung chuyển sang hỏi những câu hỏi cụ thể hơn (ví dụ như, 
phạm vi sử dụng rừng là gì, ai là người liên quan, việc sử dụng này 
được tổ chức khi nào và như thế nào?) (20 phút). 
 
3) Giới thiệu Phương pháp dự đoán mô hình tương lai: Hãy nghĩ 
về một thời điểm sau 15 năm, hình dung các quan hệ mật thiết của 
ảo tưởng vừa được hình thành. Điều gì sẽ xảy ra với rừng? đến cộng 
đồng? Có những tác động gì? Điều gì đã thay đổi, điều gì vẫn giữ 
nguyên? (20 phút). 
 
Cuối cùng, khi đã hoàn thành Phương pháp dự đoán mô hình tương 
lai, yêu cầu nhóm đánh giá các yếu tố chính đã tác động đến ảo 
tưởng của họ (nghĩa là loại rừng, những ảnh hưởng kinh tế nhất 
định, thay đổi về nhân khẩu) (10 phút). 

 

Khung 3. Phần luyện tập đóng vai trong các Phương pháp hình dung và dự đoán mô hình tương lai 
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Sau khi đã trình bày tới các học viên trong hội thảo các Phương 
pháp mô hình tương lai thì điều quan trọng là phải tổ chức một 
hội thảo vận dụng trí tuệ tập thể (brainstorming) để trau dồi 
phương pháp. Hội thảo vận dụng trí tuệ tập thể có thể tập trung 
vào những điểm sau: 

 

  
• Cần phải thay đổi gì? 
• Bằng cách nào củng cố năng lực? 
• Bằng cách nào giảm thiểu các mặt hạn chế và các nhược 

điểm? 
• Những ai đóng vai trò chủ chốt? 
• Những tiềm năng nào là sẵn có? 
• Những yếu tố nào có hiệu quả nhất cần phải được tác động? 
• Điều gì có thể hoặc không thể thay đổi? 
• Có thể kiểm soát được những khía cạnh nào? 
• Phải cần bao lâu để đạt được ảo tưởng? 

 
Sau khi đã thực hiện vận dụng trí tuệ tập thể, cân nhắc những 
điểm khác biệt trong các nhóm và đề ra một kế hoạch hành động. 
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Bảng 2. Các kết quả từ phần luyện tập Phương pháp thiết lập mô hình tương lai của nhóm Chiquitos 
 

Nhóm Chiquitos (Ví dụ Hội Lâm nghiệp Địa phương Boqui) 
Trạng thái hiện tại Phương hướng và chiến lược nhằm đạt 

mục tiêu tương lai 
Trạng thái tương lai 

 Tổ chức và quản lý  
   

- Cơ cấu nội bộ yếu. 
- Không hợp nhất như một Hội Lâm 
nghiệp Địa phương. 

- Thúc đẩy ý thức thành viên tham gia quy 
trình hoàn thiện tổ chức và quản lý. 
- Thúc đẩy chính quyền thành phố trợ giúp 

- Tổ chức có hiệu quả cùng với quản lý tốt. 
- Hội Lâm nghiệp Địa phương được thiết lập 
một cách hợp pháp và 

- Việc giao rừng không được phê chuẩn. 
- Thiếu minh bạch về quản lý các nguồn 

Hội Lâm nghiệp Địa phương. thống nhất. 
- Đất giao được định rõ và phê chuẩn. 

tài chính.  - Tạo việc làm cho các thành viên tại các đoàn 
- Thiếu sự tính toán.  thể và địa phương. 
   

 Phạm vi chuyên môn  
   

- Kế hoạch quản lý chưa được xét duyệt. 
- Không tuân theo các thủ tục thuê 

- Nâng cao kiến thức về kế hoạch quản lý. 
- Đào tạo tại chức các hoạt động liên quan 

- Kế hoạch quản lý rừng được xét duyệt và thi 
hành. 

chuyên viên lâm nghiệp lành nghề. 
- Năng suất thu gom gỗ thấp. 

tới quản lý rừng. 
 

- Thuê chuyên viên lâm nghiệp lành nghề 
thông qua cơ quan quản lý. 

  - Lao động chuyên môn sẵn có. 
- Quy trình điều hành được Ban kiểm chứng 

  tình nguyện Bolivia chứng nhận. 
 

 Thương mại hóa  
   

- Tiêu thụ chỉ 3 loại gỗ. 
- Thiếu thị trường để duy trì các loại gỗ 

- Đào tạo tại chức các hoạt động thương mại 
hóa và tiếp thị. 

- Tạo dựng cơ hội trong các thị trường quốc tế. 
- Các liên kết chiến lược được mở rộng. 

được nêu trong chương trình hành động. - Hỗ trợ tìm kiếm các thị trường thích hợp. - Tạo khả năng tiêu thụ cho các loại gỗ khác. 
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Mục tiêu là một doanh nghiệp lâm nghiệp địa phương bền vững 



 
 
 
 

4 BẰNG CÁCH NÀO ĐỂ CÓ THỂ PHÁT TRIỂN VÀ ÁP DỤNG CÁC 
PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TƯƠNG LAI? 
 
 
 
 
Các phần luyện tập 
 
Điều quan trọng là phải đặt kế hoạch luyện tập, bởi vì thông quá 
đó các học viên có cơ hội luyện tập điều hành khi xây dựng các 
mô hình tương lai. Các phần luyện tập có thể được thực hiện qua 
việc đóng vai. Trong thời gian hội thảo tại Bolivia các phần 
luyện tập được tổ chức xung quanh các cuộc thảo luận từng 
Phương pháp mô hình tương lai. Khung 6 trình bày một ví dụ về 
một phần luyện tập dựa trên phần luyện tập Chậu Cá 4. Thông 
qua đó để dẫn dắt các học viên điều hành các Phương pháp mô 
hình tương lai trong quá trình tổ chức các phần thực địa trong 
chương trình của hội thảo huấn luyện. 

                                                           
4 là phần luyện tập đóng vai được quan sát bởi những người 
không phải là thành viên. Khi nảy sinh một vấn đề cần thảo luận 
trong quá trình đóng vai, điều hành viên sẽ tạm dừng phần luyện 
tập để tạo điều kiện trao đổi bình luận. 
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Phần thực địa 
 
Trong quá trình hội thảo huấn luyện, tốt nhất là trước khi kết 
thúc hội thảo, (các) tập huấn viên nên tổ chức một phần thực địa 
nhằm tạo điều kiện cho các học viên luyện tập các Phương pháp 
mô hình tương lai mà họ đã được học trong khóa huấn luyện. 
Việc chuẩn bị cho phần thực địa là rất quan trọng bởi vì chỉ khi 
công tác với địa phương thì các học viên mới có thể nắm bắt 
được cách thức hoạt động. 
 
Chuẩn bị cho phần thực địa 
 
Trước khi tiến hành phần thực địa cần phải đưa ra danh sách các 
nhóm địa phương muốn tham gia luyện tập. Các địa phương cần 
phải được thông báo về mục đích tới thăm của nhóm là để huấn 
luyện. Yêu cầu các học viên chia thành các nhóm dựa theo số 
lượng các địa phương định thăm. Đi kèm là một cán bộ quen 
thuộc với các địa điểm lựa chọn để có thể cung cấp thông tin về 
các địa điểm định thăm. 
 
Trong quá trình chuẩn bị cho phần thực địa, mỗi nhóm công tác 
phải xác định rõ mục đích thực địa của nhóm và dự định áp dụng 
các Phương pháp mô hình tương lai nào. Các nhóm công tác 
cũng cần phải phân chia công việc giữa các học viên trong nhóm 
thực địa. 
 
Một số những câu hỏi chỉ dẫn cho mỗi cá nhân trong quá trình 
chuẩn bị cho phần thực địa bao gồm: 
• Địa phương có biết khi nào bạn sẽ tới thăm và dừng ở địa 

phương trong thời gian bao lâu? 
• Chuyến thăm viếng của bạn có được tất cả các ngành của 

địa phương chấp thuận hay không? 

• Thời gian tới thăm có thích hợp với người địa phương hay 
không? 

• Địa phương có biết lý do bạn tới thăm hay không? 
• Tới thăm với mục đích huấn luyện, như vậy địa phương có 

biết rằng sẽ không có cam kết hoặc lợi ích trực tiếp gì? 
 
Trên thực địa 
 
Những gợi ý cho quá trình thực địa: 
• Từng bước giúp các tổ chức tại địa phương nắm rõ mục 

đích luyện tập, ví dụ như đây là một phần của quy trình 
huấn luyện. 

• Tránh chi phối cuộc đối thoại với người địa phương. 
• Nếu cần thiết có thể chia các nhóm thành nhiều nhóm luyện 

tập nhỏ. 
• Tổ chức phiên họp toàn thể khi thảo luận các Phương pháp 

mô hình tương lai đề ra. 
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Đánh giá phần thực địa 
 
Quan trọng là nhóm cần đánh giá phần thực địa. Việc đó sẽ tạo 
cơ hội để họ cân nhắc những gì đã làm tốt và những gì cần phải 
làm khác đi. Từ đó đề ra những câu hỏi chỉ dẫn cho các nhóm. 
Những câu hỏi chỉ dẫn được trình bày ở Khung 5 có thể giúp 
phân tích kinh nghiệm thực địa giữa các nhóm. 
 
 

1. Nhóm của bạn trình bày về chủ đề và mục tiêu như thế nào? 
2. Bạn cho rằng địa phương nắm rõ chủ đề hay không? 
3. Bạn áp dụng (các) Phương pháp mô hình tương lai nào? 
4. Bạn trình bày Phương pháp mô hình tương lai đó như thế 

nào? 
5. Bài trình bày đó có thích hợp không? 
6. Bạn dùng loại tài liệu nào? Các tài liệu đó có phù hợp không? 
7. Nhóm của bạn chuẩn bị có đầy đủ không? 
8. Công việc điều hành như thế nào? 
9. Tinh thần tham gia của địa phương như thế nào? 
10. Nhìn chung bạn cảm thấy phần luyện tập diễn ra như thế nào? 
11. Những gì đáng lẽ có thể chuẩn bị tốt hơn nữa trong phần 

luyện tập đó? 
12. Bạn rút ra những kinh nghiệm gì qua phần luyện tập? 
 
Những câu hỏi này có thể được giải đáp theo hướng chất lượng 
hoặc theo lối xếp hạng. Nếu bạn lựa chọn lối xếp hạng khi thích 
hợp thì có thể sử dụng thang điểm từ 1 đến 5 ( 1 -xuất sắc; 2 - tốt; 
3 - khá; 4 - cần hoàn thiện; 5 – không đạt yêu cầu). 
 

Tài liệu tham khảo: Nemarundwe et al. 2002
 

Khung 5. Các câu hỏi chỉ dẫn đánh giá phần thực địa 
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5 KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH VÀ GIAO TIẾP 

 
 
 
 
 
 
 
KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH VÀ GIAO TIẾP 
 
Để quy trình phát triển các Phương pháp tương lai sẽ thành công, 
kỹ năng điều hành tốt là điều kiện tiên quyết. Khả năng thúc đẩy 
các cá nhân hoặc nhóm tích cực tham gia là một năng khiếu quan 
trọng đối với cán bộ phát triển. Mức độ tham gia thường được 
quyết định bởi khả năng của điều hành viên giúp tạo dựng niềm 
tin và khuyến khích thảo luận công khai và trung thực. Vai trò 
của điều hành viên là dẫn dẵn thay vì kiểm soát tình thế. Điều 
hành viên cần phải giúp các học viên học hỏi lẫn nhau, trong đó 
bao gồm việc tạo không khí làm việc để khiến những người 
thường do dự sẽ phát biểu tự do công khai về quan điểm của 
mình hoặc tránh không để những người quá năng nổ chi phối 
cuộc thảo luận. Mục tiêu của điều hành viên là quan điểm của 
từng cá nhân phải được chú trọng. 

 
 
 
 
 

 23



Mô tả vai trò của điều hành viên 
 
Tình huống: Bạn tới một địa phương để điều hành một cuộc họp về 
Phương pháp hình dung mô hình tương lai. 
 
Các bước làm gợi ý: 

1) Xách định một phương pháp để tự giới thiệu mình và giới thiệu 
hoạt động tạo Phương pháp hình dung mô hình tương lai. 

2) Cố gắng tìm hiểu tình hình nhóm (những ai là nhóm trưởng, các 
mối quan hệ trong nhóm như thế nào, có mẫu thuẫn trong quan điểm 
không) và khuyến khích tham gia. 

3) Đưa ra một chủ đề hợp lý cho Phương pháp hình dung mô hình 
tương lai. 

 
Nhóm 1: Bạn công tác tại SNV (Hợp tác phát triển Hà Lan) và sẽ thăm 
địa phương El Chive, một vùng nông thôn tại Pando. Bạn được biết rằng 
hiện có sự chia rẽ tại địa phương và có nhiều vấn đề với một số cá nhân 
kiểm soát việc tổ chức địa phương. 
 

Tuy nhiên theo phong tục địa phương thì các lãnh đạo đều được tôn trọng. 
Bạn biết rằng ít khi những người dân địa phương lại mâu thuẫn với bạn. 
Các lãnh đạo sẵn sàng cộng tác với khách tới làm việc tại địa phương, 
nhưng họ luôn thận trọng không để những người khác nói chuyện với 
khách. 
 
Người dân địa phương “El Chive” 
 
Người dân địa phương trung thành tuân theo các lãnh đạo của họ, mặc dù 
họ nhận thức được rằng quyền lợi của các lãnh đạo thì khác với quyền lợi 
cộng đồng. Người dân địa phương sẽ không nói nếu họ không được phép. 
Thậm chí họ sẽ không mâu thuẫn với các lãnh đạo, cho dù họ nắm rẩt rõ 
vấn đề. Người dân địa phương sẽ tranh luận gay gắt riêng với nhau. 
 
Địa phương San Pedro, Tacana TCO 
 
Bạn xuất thân từ địa phương San Pedro, Tacana và bạn có nghe nói rằng 
một nhóm từ BOLFOR sẽ tới thăm và tiến hành một quy hoạch mới. Địa 
phương thỏa thuận rằng họ cần phải lập một chương trình quản lý rừng để 
thống nhất địa bàn và tạo thu nhập. Tuy nhiên địa phương không biết phải 
bắt đầu như thế nào. Một vấn đề là phụ nữ có ít thông tin về các tiềm năng, 
bởi vì họ ít khi tham gia vào các cuộc họp và họ không nói tiếng Tây Ban 
Nha. Do không nói được tiếng Tây Ban Nha, họ thường gặp khó khăn trao 
đổi với các chuyên viên tới thăm địa phương. Họ cũng thấy ngại ngùng vì 
không nói tiếng Tây Ban Nha. Chỉ có một người duy nhất biết đọc và viết. 
 

Nhóm 2: Bạn công tác tại BOLFOR và chuẩn bị thăm địa phương San 
Pedro ở Tacana TCO. Bạn lo ngại về số lượng lớn người tham gia trong 
địa phương và tỏ ý muốn cải thiện lối giao tiếp trong địa phương. 
 
Tình huống tại El Chive, Pando 
 
Các lãnh đạo của địa phương “El Chive” 
 
ột nhóm các chuyên viên từ SNV tới thăm địa phương để thảo kế 

hoạch sử dụng nguồn tài nguyên rừng địa phương. 
 
ới vai trò lãnh đạo bạn quan tâm tới việc thúc đẩy tiêu thụ gỗ vì bạn 

cho rằng bạn có thể tạo ra nhiều lợi nhuận cá nhân. Bạn biết rằng những 
người khác tại địa phương dè dặt khi đốn gỗ và muốn bảo vệ phương 
thức sản xuất hiện tại dựa trên phạm vi sử dụng rừng rộng rãi . Họ sẽ cân 
nhắc 

M

V

Hướng dẫn: phụ nữ không xuất hiện trong buổi đầu cuộc họp mà chỉ tới 
khi đặc biệt được mời. Cánh đàn ông sẽ không mời họ trừ phi khách thăm 
yêu cầu cụ thể họ làm điều đó. Đàn ông có thể giao tiếp với khách, nhưng 
phụ nữ thì chỉ nói chuyện với đàn ông vùng Tacana. Người phụ nữ sẽ 
không tỏ ra hiểu bất cứ điều gì mà khách nói với họ. Họ chỉ đáp lại khi 
người đàn ông vùng Tacana nói chuyện với họ. Nếu khách hỏi họ viết thì 
chỉ duy nhất một người có thề làm việc đó. 

Khung 6. Phần luyện tập Chậu Cá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quản lý nguồn gỗ nhưng muốn hạn chế việc đốn gỗ.
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Vai trò của một điều hành viên đòi hỏi phải có năng lực về: 
• chủ động nghe. 
• tỏ thái độ tôn trọng các học viên. 
• động viên các học viên phát biểu ý kiến. 
• quan sát các hoạt động linh hoạt nhóm. 
• liên kết và nhận thức rõ các mục tiêu của nhóm. 

 
Nguyên tắc của điều hành viên: 
• đảm bảo rằng nhóm hiểu vai trò của bạn. 
• không điều khiển nhóm. 
• giúp mọi người trong nhóm cùng hợp tác. 

 
Luyện tập cách điều hành  
 
Điều quan trọng là các học viên được luyện tập cách điều hành 
triển khai các mô hình tương lai. Việc này có thể được tiến hành 
trong các nhóm nhỏ. Ví dụ như trong hội thảo tổ chức tại 
Bolivia, một phần luyện tập Chậu Cá trong các nhóm nhỏ được 
áp dụng để tìm ra những vấn đề mà các điều hành viên thường 
gặp và để khuyến khích thảo luận dựa trên kinh nghiệm cá nhân 
(xem Khung 6). Trong phần luyện tập Chậu Cá, một nhóm thực 
hiện việc sắm vai trong khi nhóm kia quan sát và phân tích 
những gì xảy ra. 
 
Trong hội thảo của chúng tôi, nhóm sắm vai được chia đóng vai 
những điều hành viên và những người dân địa phương. “Những 
điều hành viên” được thông báo riêng rằng họ cần phải tổ chức 
một phần luyện tập các Phương pháp mô hình tương lai cùng với 
“những người địa phương”, nhưng họ không được biết rằng 
“những người địa phương” cũng được hướng dẫn cách hành 
động. Mỗi lần luyện tập “những người địa phương” tỏ thái độ cư 
xử mà qua đó thường đòi hỏi phải có những kỹ năng điều hành 

chuyên nghiệp nhất. Theo định kỳ trong suốt quá trình luyện tập 
chúng tôi tạm dừng và nhóm quan sát phải chỉ ra các khúc mắc 
và đánh giá khả năng đối đáp của “những điều hành viên”. 
Chúng tôi tạm dừng phần luyện tập khi nảy sinh những vấn đề 
cần thảo luận. Qua đó chúng tôi có thể dễ dàng cân nhắc những 
khúc mắc thường gặp phải khi công tác tại địa phương. Sau lần 
luyện tập như vậy toàn bộ nhóm cùng đánh giá phần luyện tập và 
trao đổi kinh nghiệm. Khung 7 trình bày các gợi ý có thể trao đổi 
với các tập huấn viên trong quá trình thực địa. 
 
Khi chuẩn bị các bước điều hành các Phương pháp mô hình 
tương lai cần cân nhắc các điểm sau: 
 
Các câu hỏi đặt ra: 
• Nhóm đối tượng là ai? 
• Mục đích của hoạt động là gì? 
• Những phương pháp nào cần được áp dụng? 
• Làm cách nào để tạo quy trình học đi đôi với hành? 

 
Nhóm đối tượng: 
• Các học viên trong nhóm có chia sẻ mối quan tâm chung 

không? Mối quan tâm của họ là gì? 
• Các học viên là người chịu trách nhiệm thi hành công việc 

hoặc đưa ra quyết định hay không? 
• Khả năng phân tích, lối giao tiếp phổ biến, các nguyên tắc 

hợp tác của họ là gì? Những đặc tính này ảnh hưởng như 
thế nào tới Phương pháp mô hình tương lai lựa chọn cũng 
như các chiến lược thực hiện phương pháp đó? 

• Còn những yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng tới thái độ 
cộng tác hoặc tinh thần tham gia? 
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Khuyến khích quy trình học: 



• Khuyến khích các nhóm trọng tâm và các thành viên chủ 
chốt tham gia tối đa. 

• Khuyến khích các nhóm trọng tâm và các thành viên chủ 
chốt tham gia tối đa. 

• Không để một vài nhóm hoặc cá nhân chi phối quy trình. Ví 
dụ như động viên những người ít nói phát biểu hoặc tìm 
cách hạn chế những tính cách trội. Một ví dụ tại Romwe, 
Zimbabwe, một hội viên hội đồng trước đây với uy quyền 

• Không để một vài nhóm hoặc cá nhân chi phối quy trình. Ví 
dụ như động viên những người ít nói phát biểu hoặc tìm 
cách hạn chế những tính cách trội. Một ví dụ tại Romwe, 
Zimbabwe, một hội viên hội đồng trước đây với uy quyền 

lớn có ý định chi phối địa phương trong phần luyện tập hình 
dung tuơng lai nhưng được ngăn chặn bằng cách đưa ông ta 
đi dạo để thảo luận các vấn đề “quan trọng” khác. 
(Wollenberg et al. 2000: 23). 

lớn có ý định chi phối địa phương trong phần luyện tập hình 
dung tuơng lai nhưng được ngăn chặn bằng cách đưa ông ta 
đi dạo để thảo luận các vấn đề “quan trọng” khác. 
(Wollenberg et al. 2000: 23). 

• Áp dụng lối giao tiếp và cách diễn đạt phù hợp với từng 
nhóm. 

• Áp dụng lối giao tiếp và cách diễn đạt phù hợp với từng 
nhóm. 

  

• Nắm rõ thông tin về nhu cầu và năng lực của đối tượng nghe là bước 
đầu chuẩn bị cho một cuộc họp. Biết rõ về các lãnh đạo cũnng như về 
nhóm trước khi tổ chức một hoạt động là rất quan trọng. Trong cuộc 
họp sơ bộ với các lãnh đạo hoặc những người chủ chốt có thể giới thiệu 
một cách hiệu quả các chủ đề và thu thập thông tin hữu ích để xác định 
chiến lược điều hành. Các cuộc thảo luận thân mật cũng rất quan trọng 
nhằm gây dựng các mối quan hệ thích hợp và kiểm chứng các thông tin 
quan trọng. 

• Cách bố trí phòng họp sẽ tác động tới thái độ giao tiếp của mọi người. 

Sử dụng tranh và họa tiết có thể là những lựa chọn thay vì tin vào khả 
năng đọc và viết. Việc sắm vai cũng có thể giúp mọi người diễn đạt một 
cách tự do hơn. 

• Điều quan trọng là cân nhắc vấn đề giới tính khi chuẩn bị một cuộc họp 
(không chỉ riêng giới tính của các thành viên mà cả giới tính của những 
điều hành viên). Ví dụ trong nhiều trường hợp các nữ điều hành viên có 
thể dễ dàng gây tín nhiệm với các thành viên nữ hơn các nam điều hành 
viên. 

• Trong quá trình họp, đánh giá mức độ tham gia. Nếu ít người tham gia 
Sắp xếp chỗ ngồi và chọn cẩn thận vị trí làm việc với nhóm. 

• Tạo môi trường phù hợp, có mở đầu và kết thúc rõ ràng cho từng buổi 
họp. Chia cuộc họp thành các phần hoạt động khác nhau để duy trì sự 
chú ý và tinh thần tham gia. 

• Điều hành viên cần lựa chọn lối diễn đạt phù hợp với đối tượng nghe. 
Thường khi công tác tại địa phương nên tránh sử dụng nhiều thuật ngữ 
chuyên môn, sử dụng lối diễn đạt đơn giản nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa. 
Để làm sáng tỏ thông điệp, nên sử dụng thuật ngữ địa phương và lấy 
những ví dụ từ cuộc sống hàng ngày để truyền đạt một cách rõ ràng 
thông điệp trọng tâm. 

• Nếu một nhóm đối tượng nghe không nói ngôn ngữ thông dụng, như 
tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha thì thuê người phiên dịch là việc cốt 
yếu. Điều quan trọng cần lưu ý là thậm chí khi phần lớn mọi người hiểu 
ngôn ngữ thông dụng, có thể họ thiếu kỹ năng hoặc thiếu tự tin khi sử 
dụng ngôn ngữ đó. Điều đó có thể hạn chế khả năng giao tiếp của họ. 

• Nhiều người dân nông thôn không biết đọc hoặc viết nên các phương 
pháp điều hành phải phù hợp với các tình huống như vậy. 

thì có thể do thời gian bất tiện, hoặc do buổi tới thăm không được thông 
báo đầy đủ, không nhất thiết do thiếu sự quan tâm. Khi lập kế hoạch 
nên để mọi người có thời gian tới cuộc họp. Trong nhiều trường hợp 
cần phải chú trọng mời phụ nữ hoặc những người có thể bị ngăn chặn. 

• Nếu có thể, tìm hiểu rõ các quan hệ chính quyền địa phương, mâu thuẫn 
và bè phái nội bộ. Tùy theo tình thế để đối phó. Nếu có một người rất 
trội, hoặc nếu một số thành viên lưỡng lự phát biểu công khai thì có thể 
phải chia thành các nhóm nhỏ hơn. 

• Dành thời gian để mọi người đánh giá và thảo luận (mà không để mất đi 
sự chú ý hoặc điều hành nhóm). Điều hành viên cần phải dành thời gian 
để đánh giá. Các phần luyện tập các Phương pháp mô hình tương lai có 
thể kéo dài trong vài ngày. Ví dụ như tại các địa phương lớn, có thể hữu 
ích nếu cân nhắc một ngày thảo luận về tương lai, ngày khác về hiện tại 
(trong Phương pháp thiết lập mô hình tương lai). Tuy nhiên việc đó có 
thể khiến mọi người đi trệch hướng luyện tập. 

• Cân nhắc các tình huống khi lựa chọn phương pháp và cách thức điều 
hành là việc rất quan trọng. 

 

Tài liệu tham khảo: Nemarundwe et al. 2002.

Khung 7. Các gợi ý cho điều hành viên thực địa 
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Khung 7. Các gợi ý cho điều hành viên thực địa 
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• Nắm rõ thông tin về nhu cầu và năng lực của đối tượng nghe là bước 
đầu chuẩn bị cho một cuộc họp. Biết rõ về các lãnh đạo cũnng như về 
nhóm trước khi tổ chức một hoạt động là rất quan trọng. Trong cuộc 
họp sơ bộ với các lãnh đạo hoặc những người chủ chốt có thể giới thiệu 
một cách hiệu quả các chủ đề và thu thập thông tin hữu ích để xác định 
chiến lược điều hành. Các cuộc thảo luận thân mật cũng rất quan trọng 
nhằm gây dựng các mối quan hệ thích hợp và kiểm chứng các thông tin 
quan trọng. 

• Cách bố trí phòng họp sẽ tác động tới thái độ giao tiếp của mọi người. 
Sắp xếp chỗ ngồi và chọn cẩn thận vị trí làm việc với nhóm. 

• Tạo môi trường phù hợp, có mở đầu và kết thúc rõ ràng cho từng buổi 
họp. Chia cuộc họp thành các phần hoạt động khác nhau để duy trì sự 
chú ý và tinh thần tham gia. 

• Điều hành viên cần lựa chọn lối diễn đạt phù hợp với đối tượng nghe. 
Thường khi công tác tại địa phương nên tránh sử dụng nhiều thuật ngữ 
chuyên môn, sử dụng lối diễn đạt đơn giản nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa. 
Để làm sáng tỏ thông điệp, nên sử dụng thuật ngữ địa phương và lấy 
những ví dụ từ cuộc sống hàng ngày để truyền đạt một cách rõ ràng 
thông điệp trọng tâm. 

• Nếu một nhóm đối tượng nghe không nói ngôn ngữ thông dụng, như 
tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha thì thuê người phiên dịch là việc cốt 
yếu. Điều quan trọng cần lưu ý là thậm chí khi phần lớn mọi người hiểu 
ngôn ngữ thông dụng, có thể họ thiếu kỹ năng hoặc thiếu tự tin khi sử 
dụng ngôn ngữ đó. Điều đó có thể hạn chế khả năng giao tiếp của họ. 

• Nhiều người dân nông thôn không biết đọc hoặc viết nên các phương 
pháp điều hành phải phù hợp với các tình huống như vậy. 

Sử dụng tranh và họa tiết có thể là những lựa chọn thay vì tin vào khả 
năng đọc và viết. Việc sắm vai cũng có thể giúp mọi người diễn đạt một 
cách tự do hơn. 

• Điều quan trọng là cân nhắc vấn đề giới tính khi chuẩn bị một cuộc họp 
(không chỉ riêng giới tính của các thành viên mà cả giới tính của những 
điều hành viên). Ví dụ trong nhiều trường hợp các nữ điều hành viên có 
thể dễ dàng gây tín nhiệm với các thành viên nữ hơn các nam điều hành 
viên. 

• Trong quá trình họp, đánh giá mức độ tham gia. Nếu ít người tham gia 
thì có thể do thời gian bất tiện, hoặc do buổi tới thăm không được thông 
báo đầy đủ, không nhất thiết do thiếu sự quan tâm. Khi lập kế hoạch 
nên để mọi người có thời gian tới cuộc họp. Trong nhiều trường hợp 
cần phải chú trọng mời phụ nữ hoặc những người có thể bị ngăn chặn. 

• Nếu có thể, tìm hiểu rõ các quan hệ chính quyền địa phương, mâu thuẫn 
và bè phái nội bộ. Tùy theo tình thế để đối phó. Nếu có một người rất 
trội, hoặc nếu một số thành viên lưỡng lự phát biểu công khai thì có thể 
phải chia thành các nhóm nhỏ hơn. 

• Dành thời gian để mọi người đánh giá và thảo luận (mà không để mất đi 
sự chú ý hoặc điều hành nhóm). Điều hành viên cần phải dành thời gian 
để đánh giá. Các phần luyện tập các Phương pháp mô hình tương lai có 
thể kéo dài trong vài ngày. Ví dụ như tại các địa phương lớn, có thể hữu 
ích nếu cân nhắc một ngày thảo luận về tương lai, ngày khác về hiện tại 
(trong Phương pháp thiết lập mô hình tương lai). Tuy nhiên việc đó có 
thể khiến mọi người đi trệch hướng luyện tập. 

• Cân nhắc các tình huống khi lựa chọn phương pháp và cách thức điều 
hành là việc rất quan trọng. 

 

Tài liệu tham khảo: Nemarundwe et al. 2002.

 



 
 
 
 
 

6 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VỚI NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cần phải đặc biệt chú trọng khi tiếp cận với người dân nông 
thôn. Tập huấn viên thường xuất thân từ các khu vực đô thị hoặc 
tầng lớp kinh tế xã hội cao. Do đó có thể họ đã không nghĩ rằng 
những yếu tố văn hóa khác biệt hoặc thành kiến có thể tác động 
như thế nào tới quan hệ giao tiếp của họ với các đối tượng nông 
thôn. Cần đảm bảo rằng các hoạt động được tiến hành phù hợp 
với văn hóa địa phương. Trong khi một số hoạt động có thể phù 
hợp với một môi trường nào đó, nhưng cũng các hoạt động đó lại 
có thể không phù hợp ở một môi trường khác. Phần này đặt trọng 
tâm vào kỹ năng điều hành và giao tiếp cần thiết để có thể tiếp 
cận với các địa phương nông thôn. 
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Các phương pháp tham gia phục vụ cho các Phương pháp 
mô hình tương lai 
 
Những mô hình tương lai là những sáng kiến trí tuệ dựa trên 
những giả định về những gì có thể xảy ra. Bởi vậy việc xây dựng 
các mô hình tương lai phụ thuộc vào các quan hệ giao tiếp với 
các đối tượng xã hội. Mô hình tương lai đó dẫn dắt tới những 
hành động hoặc chiến lược cụ thể hay không phụ thuộc vào việc 
mô hình tương lai đó phản ánh chính xác như thế nào các hoàn 
cảnh và thực tế mà các đối tượng xã hội nhận thức được. Việc 
thiết lập các Phương pháp mô hình tương lai không chỉ đơn giản 
là thu thập dữ liệu mà còn là một quá trình phân tích xác định 
các mối quan tâm, điều mong đợi, các mục tiêu và các mô hình 
nhân quả để thống nhất các chiến lược và đánh giá các kết quả 
tiềm năng. Tất cả những điều đó đòi hỏi phải có các quan hệ giao 
tiếp với nhiều nhóm đối tượng liên quan. Các nhóm địa phương 
thường không đồng nhất và cần phải đảm bảo rằng tất cả các 
triển vọng thích đáng đều được cân nhắc. Quan trọng hơn nữa, 
cần phải nêu ra các triển vọng này và đảm bảo rằng kết quả luyện 
tập các Phương pháo mô hình tương lai là thích hợp và cuối cùng 
phải được các đối tượng liên quan áp dụng. Điều mang tính 
quyết định là các đối tượng liên quan phải là những thành viên 
tích cực trong việc xây dựng mô hình tương lai. 
 
Áp dụng các phương pháp tham gia là biện pháp thích hợp và 
hiệu quả giúp các nhóm địa phương phát triển các Phương pháp 
mô hình tương lai. Tuy nhiên các phương pháp tham gia được áp 
dụng để điều hành việc xây dựng các Phương pháp mô hình 
tương lai thì không cố định hoặc phổ biến đối với từng cộng 
đồng hoặc nhóm địa phương. Việc lựa chọn các công cụ cần phải 
dựa trên ba khía cạnh chính, đó là, mục tiêu của Phương pháp 
mô hình tương lai, loại Phương pháp mô hình tương lai đươc 
triển khai và những đặc điểm của nhóm liên quan tới quy 

trình Phương pháp mô hình tương lai. Giáo trình huấn luyện 
Phương pháp mô hình tương lai gợi ý bốn loại phương pháp 
tham gia có thể sử dụng để điều hành phát triển các Phương pháp 
mô hình tương lai: những tương lai có thể, câu chuyện gián đoạn, 
chỉ dẫn tưởng tượng và phân tích tác dụng chuyên môn (xem 
Wollenberg et al., 2000, trang 17). Giáo trình này mô tả các vấn 
đề và khái niệm chính cần được cân nhắc, khi các phương pháp 
tham gia được áp dụng để xây dựng Phương pháp mô hình tương 
lai. 
 
Tham gia cộng đồng: Khi phát triển các Phương pháp mô hình 
tương lai trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại các vùng 
nhiệt đới, chúng tôi đề cập tới nhu cầu tham gia cộng đồng trong 
quá trình phát triển các Phương pháp mô hình tương lai này. 
Định nghĩa một cách rõ ràng khái niệm “cộng đồng” và “tham 
gia” đóng vai trò quan trọng trong việc thảo luận vấn đề tham gia 
cộng đồng. Có nhiều các định nghĩa và suy luận khác nhau cho 
các khái niệm “cộng đồng” và “tham gia” – chúng có nghĩa khác 
nhau đối với các đối tượng khác nhau và không được sử dụng 
giống nhau trong những hoàn cảnh khác biệt. Bởi vậy điều quan 
trọng đối với chúng ta là phải đồng nhất về cách hiểu cũng như 
cách sử dụng các khái niệm này trong ngữ cảnh riêng của chúng 
ta, ví dụ như trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng. 
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Cộng đồng: Có ba điểm mà chúng ta cần phải cân nhắc khi tìm 
hiểu nghĩa của từ cộng đồng. Trước tiên, khái niệm đó bao hàm 
một yếu tố tự nhiên. Nó ám chỉ một nhóm người sống tại một 
vùng địa lý ấn định và có quan hệ giao tiếp với nhau. Điểm thứ 
hai, các thành viên trong một cộng đồng thường có một số những 
đặc điểm chung khiến có thể quy họ về một nhóm. Những đặc 
điểm này bao gồm nguồn gốc bộ lạc, tôn giáo, văn hóa, tiêu 
chuẩn và lối sống. Điểm thứ ba, một cộng đồng phải có sự hài 
hòa cơ bản về lợi ích và nguyện vọng. Điều này có nghĩa rằng 



các thành viên trong một cộng đồng có thể chia sẻ những quan 
điểm giống nhau trong phát triển tương lai và những ảo tưởng về 
quản lý nguồn tài nguyên cộng đồng của họ. 
 
Điều đáng làm là trình bày với các học viên hội thảo rằng thậm 
chí những cộng động được định nghĩa một cách rõ ràng nhất vẫn 
không đồng nhất hoặc vẫn có những mâu thuẫn và chia rẽ nội bộ. 
Trong tất cả các cộng động đều có những cá nhân và những 
nhóm người quan tâm với nguyện vọng và mục tiêu khác nhau, 
và thường cạnh tranh hoặc mâu thuẫn với nhau. Điều đó nói lên 
rằng, với vai trò các cán bộ phát triển, chúng ta không thể giả sử 
rằng tất cả các thành viên cộng đồng cùng chia sẻ các quan điểm 
giống nhau hoặc có thể hưởng lợi ngang nhau trong vấn đề phát 
triển tương lai trong vùng. Khi triển khai các hoạt động mô hình 
tương lai chúng ta cần phải cân nhắc điểm này. Đó là, làm thế 
nào để chúng ta có thể phát triển một mô hình tương lai chung 
giữa các đối tượng liên quan khác nhau có những lợi ích khác 
biệt trong việc sử dụng và quản lý rừng trong cộng đồng? 
 
Tham gia: Nghĩa của thuật ngữ tham gia thay đổi tùy theo người 
sử dụng, mục đích sử dụng, ở đâu, khi nào và như thế nào. 
Chambers (1992), một giả thiết chủ chốt trong việc phát triển và 
phổ biến các phương pháp tiếp cận với sự tham gia của các đối 
tượng thụ hưởng, ví dụ như Phương pháp đánh giá nông thôn với 
sự tham gia của quần chúng và cộng đồng (PRA) đưa ra ba cách 
thức chủ yếu trong đó có áp dụng sự tham gia: 
• Như một nhãn hiệu mỹ phẩm - để tạo bất cứ cái gì được đề 

xuất có hiện diện tốt. 
• Mô tả thông lệ kết nạp - để huy động lao động địa phương 

và giảm chi phí. 
• Mô tả một quy trình tạo điều kiện tham gia, qua đó cho 

phép người dân địa phương tự phân tích, nắm quyền kiểm 
soát, tự tin và  tự quyết. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chambers (1992) chủ trương cách thức áp dụng thứ ba của khái 
niệm tham gia, tức là quy trình tạo điều kiện tham gia. Phần lớn 
các cán bộ phát triển thỏa thuận rằng việc tạo điều kiện tham gia 
là bí quyết dẫn tới khả năng duy trì bền vững của các dự án và từ 
đó có thể dẫn đến: 
• Ý thức về quyền sở hữu về phía nhóm đối tượng thụ thưởng 

trọng tâm. 
• Tăng cam kết về kết quả và các mục tiêu. 
• Tính bền vững xã hội lâu dài hơn. 
• Tạo điều kiện tham gia của nhóm đối tượng. 
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Cuối cùng, tham gia có nghĩa là quyền lực: có quyền tự quyết. 
Trong phát triển nó có thể được định nghĩa như nỗ lực có tổ chức 
về phía phụ nữ và nam giới và những nhóm người bị đẩy ra 
ngoài lề của quá trình phát triển để tăng cường kiểm soát nguồn 
tài nguyên và các cơ cấu/tổ chức. 
 
Tại sao chúng tôi áp dụng các phương pháp tham gia? 
 
Các phương pháp tiếp cận tham gia mang tính quyết định trong 
công tác hiệu quả với người dân địa phương và dưới đây là cách 
thức để các Phương pháp mô hình tương lai khớp với phương 
pháp tiếp cận này: 
• Các phương pháp tham gia giúp chúng ta nhận biết các đối 

tượng liên quan cần phải tham gia trong việc phát triển các 
mô hình tương lai (tức là nhận biết các nhóm phụ thích hợp 
có nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng khác nhau). 

 

 

• Các phương pháp được áp dụng như các công cụ tạo điều 
kiện tham gia, công cụ nhận biết và lập kế hoạch. Điều 
quan trọng là phải nhận biết các phương pháp phù hợp được 
áp dụng với các đối tượng liên quan khác nhau, các tài liệu 
thích hợp cũng như đặt ra câu hỏi phù hợp về mô hình 
tương lai cho các đối tượng liên quan khác nhau. 

 
Dưới đây là các bước gợi ý khi áp dụng các phương pháp tham 
gia cho các mô hình tương lai. 
 

 

Xác định 
thành phần 

học viên 

Cộng tác, trình 
bày PMT 

Lựa chọn các 
phương pháp 

tham gia phù hợp

Giám sát có tham gia 
(sau khi thực hiện 

PMT) 

Phát triển khách 
quan PMT 

 
 
Những thách thức có thể phải đối phó khi áp dụng các phương 
pháp tham gia 
 
Điều quan trọng trong phương pháp tham gia là phải đối phó với 
những thách thức khi áp dụng các phương pháp tiếp cận này. Các 
thách thức có thể phải đối phó khi áp dụng các phương pháp 
tham gia trong các Phương pháp mô hình tương lai sẽ thay đổi 
phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm ngữ cảnh, các loại Phương 
pháp mô hình tương lai được phát triển, mục tiêu của quy trình 
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tạo lập mô hình tương lai, vân vân. Dưới đây là một số những 
thách thức thường gặp phải: 
 
• Đây là một quy trình nan giải – các hoạt động tham gia có 

thể tốn nhiều thời gian. Ví dụ như với một số người dân 
làng tại miền nam Zimbabwe, cả quy trình luyện tập mô tả 
ảo tưởng kéo dài khoảng ba ngày (Wollenberg et al. 
2000:23). 

• Các phương pháp tham gia có thể không thực hiện được 
cho từng đối tượng liên quan hoặc từng Phương pháp mô 
hình tương lai. Do đó bạn luôn luôn cần phải nỗ lực phán 
đoán. 

• Có thể không hấp dẫn đối với các nhóm người thiên về 
khoa học mong đợi sự tinh tế về chuyên môn. 

• Có thể khó khăn trong việc dịch các thuật ngữ chính sang 
tiếng địa phương. 

• Có thể có một số người chi phối quy trình, ví dụ như ban 
lãnh đạo hoặc tầng lớp ưu tú. Cần phải chú trọng rằng quan 
hệ quyền lực của các đối tượng liên quan không thiên về 
một cá nhân nào có tiếng nói trong các phần luyện tập các 
mô hình tương lai. 

• Trình bày vội vã hoặc có nhiều tóm tắt trong quá trình thực 
hiện với sự tham gia của các đối tượng thụ hưởng có thể 
đem lại thông tin không xác thực. Thông thường cần thực 
hiện phép đo tam giác để đánh giá thông tin đưa ra. 

• Đôi khi có thể khó tìm được nhóm chuyên viên thích hợp 
để điều hành quy trình. 

• Thái độ “chúng tôi biết, họ không biết” của một số các 
chuyên viên thực địa có thể hạn chế những đóng góp của 
người dân nông thôn. 

• Các quy trình tham gia có thể khiến các thành viên cộng 
đồng có những điều mong đợi từ dự án, do đó phạm vi dự 
án phải rõ ràng ngay từ bước đầu của quy trình. 
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7 CÁC BƯỚC SAU KHÓA HUẤN LUYỆN 
 
 
 
 
 
Khóa huấn luyện này đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến 
khích các học viên tranh luận về cách thức lập kế hoạch áp dụng 
các Phương pháp mô hình tương lai trong phạm vi công việc của 
họ. Khung 8 đưa ra những ví dụ từ hội thảo huấn luyện Bolivia 
về cách thức học viên áp dụng các Phương pháp mô hình tương 
lai trong phạm vi công việc của họ. 
 
Điều quan trọng là phải thực hiện phần luyện tập này vào cuối 
chương trình hội thảo huấn luyện, vì qua đó sẽ khuyến khích các 
học viên hình dung cách thức họ sẽ áp dụng phuơng pháp trong 
phạm vi công việc của họ. Các học viên hội thảo có thể nhận 
định các bước trọng tâm sẽ phải được thực hiện khi chuẩn bị kết 
hợp Phương pháp mô hình tương lai trong phạm vi công việc của 
mình. Phần luyện tập này có thể giúp họ cân nhắc nên tiến hành 
công việc với những ai? Về mặt nhu cầu và năng lực tiềm năng, 
ai là những đối tượng liên quan? Các học viên hội thảo cần phải  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chuẩn bị cho các nhóm đối tượng mục tiêu như thế nào? Một 
phần luyện tập như vậy có thể giúp kết nối những điều mà các 
học viên nắm bắt được từ hội thảo với kinh nghiệm trong công 
việc hàng ngày của họ. 
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và như vậy sẽ thuận lợi khi áp dụng các Phương pháp mô hình tương lai
để hiểu rõ một vài những mong đợi của địa phương. Do phần lớn người
trong địa phương không biết đọc hoặc viết, việc áp dụng các phương
pháp thích hợp là điều cần thiết. Ngoài ra, rất có thể tôi sẽ sử dụng các
kỹ năng nhóm nhỏ để khuyến khích tất cả người dân địa phương (nam
và nữ) tham gia nhiệt tình hơn.” 
 
“Tôi muốn hình dung một mô hình tương lai với địa phương Santa
Tersa TCO, họ đang phát triển một kế hoạch quản lý rừng. Một trong
những vấn đề cốt yếu sẽ là hàng rào ngôn ngữ, bởi vậy chúng ta cần
phải triển khai những bước phù hợp để đưa ra một kế hoạch điều hành
cuộc họp.” 
 
“Tôi muốn áp dụng Phương pháp thiết lập mô hình tương lai để giúp địa
phương Salvalierra đánh giá các khía cạnh xã hội, sinh thái và kinh tế
trong kế hoạch quản lý rừng của họ. Chúng ta cần phải điều hành các
hoạt động nhóm nhỏ để khuyến khích tham gia nhiệt tình hơn. Tôi nghĩ
rằng trò chơi “Người đi săn” có thể tạo một không khí giải trí nhằm
khuyến khích nhiều người dân tham gia. Một cách hay để lập tài liệu các
kết quả sẽ là biến đổi các kết quả của Phương pháp thiết lập mô hình
tương lai thành những bản vẽ mầu được đặt tại Cabildo (đình làng), và
như vậy tất cả mọi người sẽ không quên các kế hoạch tương lai và các
chiến lược họ đề xuất để đạt được mục đích của họ. Qua đó người dân
địa phương sẽ có thể cân nhắc sự tiến triển và luôn đánh giá lại các
chiến lược của họ.” 
 
“Bằmg cách áp dụng Phương pháp thiết lập mô hình tương lai với các
nhóm nữ trong địa phương Yotau, chúng ta có thể nhận định rõ các hoạt
động tương lai để ghép các hoạt động đó một cách có hiệu quả hơn vào
kế hoạch quản lý rừng. Giải pháp tốt nhất là để cả thành viên nam và nữ
mô tả ảo tưởng tương lai và quan niệm về hiện tại của họ, và sau đó
vạch ra đường lối thực hiện để đạt được mục đích tương lai của họ. Kết
hợp chặt chẽ việc chuyển đổi thành các kế hoạch của chúng ta để điều
hành cuộc họp này là thiết yếu. 

Trong phần luyện tập này các tập huấn viên muốn khuyến khích các học 
viên hội thảo tranh luận về cách thức kế hoạch áp dụng các Phương pháp 
mô hình tương lai trong phạm vi công việc của họ. Các tập huấn viên cũng 
muốn ôn lại các phương pháp tạo lập các mô hình tương lai. Giải thích về 
Phương pháp mô hình tương lai thì đơn giản, tuy nhiên để hiểu được cách 
thức tạo lập một mô hình tương lai và dẫn chứng bằng tư liệu các ảo tưởng 
ban đầu cho việc phân tích sau này thì khó hơn nhiều. Bởi vậy, phần luyện 
tập hình dung tương lai được áp dụng giúp các học viên cân nhắc nên áp 
dụng các Phương pháp mô hình tương lai như thế nào sau khóa huấn 
luyện. 
 
Các học viên được hướng dẫn theo một quy trình dự đoán. Sau đó họ được 
yêu cầu nhắm mắt lại và nghĩ về mốc tương lai để có thể áp dụng các 
Phương pháp mô hình tương lai. Các học viên nghĩ tới các đối tượng nghe 
của mình, đó là những ai, đặc tính của họ là gì, họ có thể gặp gỡ ở đâu? 
Đặt trọng tâm vào nhóm này, họ hình dung mục tiêu hợp lý của phần 
luyện tập mô hình tương lai của họ. Họ cần những chiến lược nào để tạo 
lập mô hình tương lai, phương pháp nào yêu cầu phải được áp dụng để 
điều hành quy trình tạo lập mô hình tương lai, làm thế nào để họ có thể hỗ 
trợ nhóm trình bày và biện luận cho ảo tưởng của họ? Sau khi họ đã kết 
thúc phần luyện tập này, chúng tôi yêu cầu tất cả các học viên dành một 
vài phút để viết lại những ý nghĩ của họ trên những mẩu giấy, sau đó trình 
bày trước toàn thể hội thảo. Dưới đây là một vài ví dụ. 
 
“Tôi muốn áp dụng Phương pháp thiết lập mô hình tương lai với địa 
phương San Pedro (TCO Tacana). Hiện tại họ đang thảo Tổng Kế hoạch 
Quản lý Rừng của họ, do đó sẽ có thuận lợi trong việc nhận biết rằng họ 
mong đợi những gì ở kế hoạch này trong tương lai, họ hy vọng có những 
thay đổi gì trong địa phương của họ và họ hy vọng đón nhận những lợi ích 
gì. Chúng ta có thể nhận ra các chiến lược mà họ cần theo đuổi để đạt 
được những mục tiêu tương lai này.” 
 
“Tại địa phương Mamoné tôi muốn triển khai Phương pháp (hình dung) 
mô hình tương lai. Họ quan tâm tới việc thảo một kế hoạch quản lý rừng  

Khung 8. Hình dung việc áp dụng các Phương pháp mô hình tương lai được thực hiện bởi các học viên hội thảo Bolivia. 
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