Exercise – Building a Common Vision
Methodology:
This exercise will help guide the group in defining the
vision they have for their advocacy work. The steps of the
exercise allow for each individual member of the
team to formulate his/her own ideas. The facilitator
then aids the sharing and negotiation of those ideas in
order that the group may arrive at a common vision that
is accepted and shared by all members and that will
play an integral part in the development of their
strategy and tactics.
Objectives:
 To help people understand that you need a vision in
order to have a direction and purpose.
 To stretch peoples imaginations in envisioning the goal
they would like to create, going beyond vague values to
specific features.
 To facilitate a groups development of a common vision
and clarify the values its members share.
 To help people discover their own ideas and what
commonalities (or contradictions) can be found in their
respective visions.

Bài tập - Xây dựng Tầm nhìn chung
Phương pháp:
Bài tập này sẽ hướng dẫn nhóm trong việc định ra Tầm nhìn
của họ trong công tác vận động. Các bước trong bài tập cho
phép mỗi thành viên trong nhóm xây dựng những ý kiến cá
nhân của mình. Người hướng dẫn sau đó sẽ trợ giúp việc chia
sẻ và thảo luận những ý kiến ấy để nhóm đạt được tầm nhìn
được chấp nhận và chia sẻ bởi mọi thành viên của nhóm, và
tầm nhìn đó sẽ là một phần liền lạc trong việc phát triển chiến
lược và chiến thuật.

Getting Ready:
This exercise will take 45-60 minutes. You will need
the following materials: blank or notebook paper;
pens/pencils for each person in the group; flip chart
paper; multi-colored marker pens.
Facilitation Note:
Be sure to tell participants to keep in mind the
PROBLEM that each group decided to work on during
this workshop.
Here are some examples of VISION statements for
identified problems that you can use as a model for the
group:
Problem: VIOLENCE AGAINST WOMEN: Forced early
marriages of girls
– Respect for the right of girls to grow and develop
safely and freely into womanhood and select the life
partner of their choice.
Problem: CENSORSHIP: Lack of freedom of expression in
newspapers and magazines
– Democratic and secular constitution upholding laws
that protect human rights according to the Universal
Declaration of Human Rights.
Problem: DISCRIMINATION: Homophobia – laws against
sexual activity outside of a heterosexual relationship

Sẵn sàng:
Bài tập này sẽ mất 45-60 phút. Bạn sẽ cần những dụng cụ sau:
giấy hoặc sổ; bút/bút chì; giấy cỡ to; bút dạn hiều màu.

Mục tiêu:
- Giúp người ta hiểu được rằng bạn cần có một tầm nhìn để có
được hướng đi và mục tiêu.
- Khái quát sự tưởng tượng của người ta trong việc hình dung
mục tiêu mà họ muốn tạo ra, vượt qua các giá trị mơ hồ để
đến các tính năng cụ thể.
- Làm thuận tiện hơn việc phát triển một tầm nhìn chung cho
nhóm và làm rõ những giá trị mà các thành viên trong nhóm
chia sẻ.
- Giúp người ta khám phá những ý kiến riêng của họ và những
điểm tương đồng (hoặc đối nghịch) trong tầm nhìn cá biệt của
họ.

Ghi chú với người hướng dẫn:
Nói cho những người tham gia luônnhớ VẤN ĐỀ mà mỗi nhóm
đã quyết định làm việc cùng nhau trong suốt buổi.

Đây là một vài ví dụ về tuyên bố TẦM NHÌN cho các vấn đề
được nhận diện mà bạn có thể sử dụng làm mẫu cho nhóm:
Vấn đề: BẠO HÀNH PHỤ NỮ: Tảo hôn cưỡng bức
- Tôn trọng quyền của các bé gái được lớn và phát triển một
cách an toàn và tự do đến tuổi trưởng thành và được lựa chọn
bạn đời.
Vấnđề: KIỂM DUYỆT. Không có tự do biểu đạt trên báo và tạp
chí
- Hiến pháp dân chủ và thế tục duy trì bộ luật bảo vệ quyền
con người theo đúng Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền Con
người.
Vấn đề: Phân biệt giới tính: Chứng sợ người đồng tính - luật
pháp ngăn cấm hoạt động tình dục nằm ngoài quan hệ tình

– Equal and full human and legal rights of
homosexuals fostering self-pride, public awareness and
acceptance of diversity.
Problem: RELIGIOUS FUNDAMENTALISM: Legal
prohibitions regarding types of dress for women
– Fair and equal choice in all aspects of individual
and public life upheld by the state regardless of
religious or traditional beliefs.

dục khác giới.
- Quyền bình đẳng, quyền con người đầy đủ và quyền pháp lý
của người đồng tính tạo ra sự tự hào, nhận thức và chấp nhận
sự đa dạng trong cộng đồng.
Vấn đề: CHỦ NGHĨA TÔN GIÁO TRUYỀN THỐNG: Luật pháp
cấm đoán liên quan đến trang phục của phụ nữ
Quyền lựa chọn công bằng và bình đẳng trong mọi lĩnh vực
của đời sống cá nhân và công chúng được duy trì bởi nhà
nước bất kể tôn giáo hay đức tin truyền thống.

Create a Vision
The Group Exercise Process:
1. (5 minutes) Instruct each participant to take a few
minutes to think and then to write down their ideas
about what their world would look like if this problem
was resolved.
Possible Guide Questions:
 What change do you desire to see
 How would your community be different
 What would be different about the relationships
between people
 What would you see or experience that tells you that
things have changed
 How will you know when you have succeeded

Tạo ra Tầm nhìn
Quá trình làm bài tập nhóm:
1. (5 phút) Hướng dẫn mỗi thành viên có vài phút để nghĩ và
viết xuống những ý kiến về thế giới mà họ tưởng tượng nếu
những vấn đề này được giải quyết.

2. (10-15 minutes) Instruct the participants to share
their ideas with their group members, and to assess
their commonalities and differences.
 What ideas do you have in common
 What differences do you see
 How might different visions complement each other
 What new ideas have been raised by your group

2. (10-15 phút) Hướng dẫn những người tham gia chia sẻ ý
kiến của họ với thành viên nhóm, và đánh giá những điểm
chung và khác biệt.
- Những quan điểm nào chung
- Những điều nào là khác biệt
- Bằng cách nào những tầm nhìn khác nhau có thể bổ sung cho
nhau
- Ý kiến mới nào đã được nêu ra bởi nhóm của bạn
3. (30-40 phút) Hướng dẫn mỗi nhóm vẽ các ý tưởng về tầm
nhìn của họ lên tờ giấy khổ to. Nói với họ hãy sáng tạo và vui
vẻ! Thêm vào đó, yêu cầu mỗi nhóm nghĩ và đồng ý với nhau
về một vài từ, câu, hoặc một slogan miêu tả tầm nhìn của họ.
Những từ đó nên được ghi trên hình vẽ của họ.

3. (30-40 minutes) Instruct each group to draw their
ideas of their vision on flip chart paper. Tell them to be
creative and have fun! Additionally, ask each group to
think of and agree on a few words, phrases, or a
“slogan” that describes their vision. These words should
be added to the drawing.
Reflection and Sharing:
Instruct each group to POST on the wall the following
information to share with the large group:
 Their identified PROBLEM
 Their creative drawing of their VISION and PHRASE
Source: New Tactics adapted this “short version” from a
resource that was also adapted by George Lakey from
Resource Manual for a Living Revolution, by Virginia

Những câu hỏi hướng dẫn có thể dùng:
- Bạn mong muốn thấy được sự thay đổi nào
- Cộng đồng của bạn sẽ khác như thế nào so với hiện tại
- Điều gì sẽ thay đổi trong mối quan hệ giữa mọi người với
nhau
- Điều gì bạn sẽ thấy hoặc trải nghiệm mà cho bạn biết rằng đã
có những thay đổi
- Làm sao bạn biết được khi bạn đã thành công

Phản hồi và chia sẻ:
Hướng dẫn mỗi nhóm treo lên tường những thông tin dưới
đây để chia sẻ với nhóm lớn:
- VẤN ĐỀ được nhận diện
- Hình vẽ sáng tạo về TẦM NHÌN và CÂU (slogan...)
Nguồn: New Tactics đưa ra phiên bản ngắn gọn từ nguồn của
George Lakey trong Hướng dẫn nguồn về Cách mạng của
Virginia Coover, Ellen Deacon, Charles Esser, và

Coover, Ellen Deacon, Charles Esser, and Christopher
Moore, published by New Society Publishers and now out
of print. Additional resources can be found at Training for
Change (www.trainingforchange.org).

Christopher Moore, xuất bản bởi New Society Publishers. Một
số nguồn bổ sung có thể tìm thấy ở Đào tạo để Thay đổi
(www.trainingforchange.org).

