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Hoạt động làm phim có sự tham gia là một kỹ thuật nghiên cứu, trong đó người nông dân tự mình 
thực hiện phỏng vấn, quay và chiếu phim cho những người nông dân khác xem. Đây là một công 
cụ hiệu quả giúp thiết lập mối quan hệ giữa cán bộ nghiên cứu và người nông dân, cũng như nắm 
bắt được tiếng nói thật sự của các nhóm đối tượng xã hội khác nhau trong cộng đồng. Tài liệu 
hướng dẫn này dành cho cán bộ điều hành và cán bộ nghiên cứu quan tâm đến phương pháp trên.

Tổ chức hoạt động như thế nào?

Để xây dựng một dự án phim, trước hết cần xác định thôn bản để thực hiện và sau đó lập ra hai nhóm: 1) 
một nhóm điều hành nhỏ với thành viên của dự án, ví dụ gồm cán bộ nghiên cứu, một điều phối viên địa 
bàn và một cán bộ truyền thông; và 2) một nhóm tình nguyện viên là nông dân, những người sẽ trực tiếp 
thực hiện việc làm phim tại cộng đồng. Nhóm TNV sẽ đóng vai trò chính trong quá trình làm việc với 
người dân ở địa phương; nhóm điều hành có nhiệm vụ hỗ trợ các TNV.

Hoạt động này có thể sử dụng nhằm mục đích gì?

Hoạt động này có thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào của dự án nhằm nhiều mục đích khác nhau: 
phá băng, tìm hiểu về cộng đồng (v.d. nông dân có thể làm phim giới thiệu về lịch sử nông nghiệp và cách 
thức sản xuất địa phương); phổ biến công nghệ mới (v.d. nông dân làm phim giới thiệu về công nghệ 
mới); đánh giá dự án (v.d. nông dân chia sẻ trải nghiệm của họ và những thay đổi đạt được qua dự án).

Ngày 1 Họp nhóm điều hành
Ngày 2 Tập huấn cách làm phim tại chỗ

Ngày 3 Quay phim

Ngày 4 Quay phim
Ngày 5 Quay phim

Ngày 6 Biên tập phim

Ngày 7 Chiếu thử và chuẩn bị cho buổi công chiếu

Ngày 8 Tổ chức chiếu phim tại cộng đồng

Phương pháp làm phim có những lợi thế gì?

Những lợi thế chính: 1) kết nối sâu hơn với cộng đồng: sau hoạt động này, cán bộ điều hành và nhóm dự 
án sẽ được cộng đồng đón nhận nhiệt tình hơn; 2) trao quyền cho người nông dân: người nông dân cảm 
thấy tự hào được tham gia vào phim và có thêm sự tự tin; 3) tăng hiểu biết và sự chấp nhận của người 
dân đối với sự đa dạng trong cộng đồng, thông qua việc lắng nghe tiếng nói của các nhóm đối tượng xã 
hội khác nhau trong phim.

Cần bao nhiêu thời gian?

Để hoạt động đạt hiệu quả, cần dành ra ít nhất một tuần lễ. Việc quay phim có thể hoàn thành trong một 
hoạt hai ngày, nhưng cần thêm thời gian dự phòng cho trường hợp thời tiết xấu hoặc có sự kiện đột xuất 
chẳng hạn như đám tang. Nhóm điều hành không cần phải tham gia vào quá trình quay phim, và thực ra 
điều này sẽ giúp các tình nguyện viên cảm thấy được tự chủ hơn. Một điều cực kỳ quan trọng là phải giải 
thích về dự án cho những thành viên chủ chốt của cộng đồng (v.d. trưởng thôn/bản) và huy động họ tham 
gia vào các bước chuẩn bị. Dưới đây là một bản kế hoạch mẫu:



“Có tính đến yếu tố giới” nghĩa là gì?  

Nắm bắt được tiếng nói của những đối tượng thiệt thòi là một nguyên tắc của phương pháp làm video có 

sự tham gia và có tính đến yếu tố giới. Nam và nữ, già hay trẻ đều có những vai trò giới khác nhau trong 

sản xuất nông nghiệp và công việc gia đình; do đó, chúng ta cần nắm bắt được những thông điệp từ người 

dân ở mọi vị thế khác nhau. Hơn nữa, mỗi cộng đồng có một hệ thống chuẩn mực giới riêng, dựa vào đó 

đàn ông và phụ nữ, mẹ chồng và con dâu sẽ có cách hành xử khác nhau. Trong một số cộng đồng bảo thủ, 

phụ nữ trẻ có thể ngại nói chuyện trước đám đông và bị ràng buộc về thời gian, ảnh hưởng đến việc họ 

tham gia vào hoạt động. Người điều hành phải xem xét những chiều cạnh giới và mối quan hệ quyền lực 

theo bối cảnh cụ thể. Có thể cũng cần phải tách riêng nam và nữ trong hoạt động quay và chiếu phim để 

khuyến khích cả hai giới tham gia và phát biểu ý kiến một cách thoải mái.

Có cần thuê người biên tập video chuyên nghiệp không?

Việc biên tập chỉ nên ở mức tối thiểu để người dân cảm thấy rằng chính họ là tác giả của sản phẩm. Ở mức 

cơ bản nhất, chỉ cần ghép tất cả các đoạn phim đã quay vào với nhau và thêm nhạc nền, việc này sẽ không 

mất quá nhiều thời gian cho một video dài 5 phút.

Tổ chức buổi chiếu phim như thế nào?

Phim nên được chiếu tại thôn/bản vào thời gian 

thuận tiện để nhiều người có thể đến xem nhất. 

Ngoài người dân, có thể mời các cơ quan tham 

gia chính trong dự án, ví dụ như cán bộ nhà 

nước và cán bộ khuyến nông. Nên dành đủ thời 

gian cho các tác giả phim chia sẻ trải nghiệm 

cũng như để khán giả thảo luận.

Ảnh: Đàn ông và phụ nữ, người già và trẻ nhỏ xem phim một 
cách thích thú

Ảnh: N.Kawarazuka

Cần bao nhiêu tình nguyện viên để thực hiện quay phim? 

Mỗi thôn bản cần ít nhất một nam và một nữ để đảm nhiệm vai trò người phỏng vấn và người quay 

phim. Khi phỏng vấn một nông dân nam, TNV nam sẽ hỏi và TNV nữ sẽ quay phim, và ngược lại nếu 

phỏng vấn nông dân nữ. Nếu trong thôn bản có nhiều nhóm đối tượng xã hội khác nhau (v.d nhiều 

nhóm dân tộc có tiếng nói khác nhau), mỗi nhóm đối tượng nên có một đội quay phim riêng.

Các bước chính

1. Họp nhóm điều hành: các vấn đề thảo luận:

1) Mục đích của hoạt động làm phim

2) Các câu chuyện chính sẽ đưa vào phim (Bảng 1)

3) Vai trò và trách nhiệm của từng thành viên nhóm 

điều hành

4) Số lượng và thành phần tham gia tập huấn và dự 

buổi chiếu phim

5) Lựa chọn tình nguyện viên làm phim
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Ảnh: TNV nữ phỏng 
vấn nông dân nữ



2. Tập huấn cho TNV: các điểm chính cần thảo luận với TNV:
1) Mục tiêu và vấn đề hậu cần (bao gồm cả thù lao hỗ trợ cho TNV)
2) Hướng dẫn TNV cách tiếp cận và đề nghị những người nông dân khác tham gia vào phim, bao 

gồm những thông điệp/cách tiếp cận tốt nhất để giúp người dân cảm thấy thoải mái và khích 
lệ họ tham gia.

3) Làm thế nào để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các nhóm đối tượng khác nhau: nam và nữ, 
già và trẻ, giàu và nghèo (xem Bảng 1) 

4) Tầm quan trọng của việc lắng nghe với thái độ trung lập, và chấp nhận mọi cách trả lời của 
người được phỏng vấn

5) Cách sử dụng máy quay và ghi chép vào tờ Thông tin phim (xem Bảng 2)

3. Buổi chiếu phim: chương trình mẫu
1) Giới thiệu
2) Chiếu phim
3) Chia sẻ của các TNV làm phim
4) Thảo luận với người dân về chủ đề phim
5) Ý kiến của lãnh đạo thôn bản và khách mời
6) Bế mạc, điểm tâm và giải khát

Ảnh: TNV học cách quay phim

Bảng 1: Ví dụ về các câu chuyện được đưa vào phim

Chủ đề chính Câu hỏi gợi ý (ví dụ) Hình ảnh nền (ví dụ)

Câu
chuyện
1

Lịch sử canh tác khoai
của thôn

Gia đình anh/chị trồng khoai mấy năm rồi? 
Giống khoai gì? 
Các món ăn thông thường từ khoai? 

Phong cảnh thiên
nhiên, đồng ruộng, 
sông suối, các địa 
điểm quan trọng đối 
với người nông dân

Câu
chuyện
2

Kiến thức và cách
thức canh tác và sản
xuất khoai hiện tại

Anh/chị làm gì để giữ độ màu mỡ của đất? 
Anh/chị lấy khoai giống ở đâu?
Anh/chị kiểm soát sâu bệnh như thế nào?
Anh/chị làm gì để đối phó với thời tiết xấu?

Sản phẩm khoai, 
ruộng nương, dụng 
cụ sản xuất

Câu 
chuyện 
3

Quan điểm về nông
nghiệp hữu cơ

Anh/chị đã bao giờ thử trồng khoai 
sạch/theo phương pháp hữu cơ chưa?
Anh/chị thấy có điểm khác biệt gì giữa 
phương pháp canh tác thông thường và 
phương pháp hữu cơ?

Sản phẩm khoai, 
đồng ruộng, người 
dân phun thuốc trừ 
sâu, cửa hàng bán 
khoai 

Câu
chuyện
4

Những lo ngại, thách 
thức và nhu cầu đối 
với phương pháp 
canh tác hữu cơ

Anh/chị có muốn thử phương pháp hữu cơ 
không? Tại sao? Anh/chị có những lo lắng 
gì?

Ruộng khoai
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Tác giả: Nozomi Kawarazuka (CIP), Adelbert Kharlyngdoh (CIP), Evanylla Marbaniang (MBDA), Audrihyneia

Syndor (MBDA): Liên hệ: n.kawarazuka@cgiar.org : Xem thêm tại: 
https://genderinagr.wordpress.com/2017/11/29/gender-responsive-participatory-videos-as-a-means-of-

icebreaking-and-brainstorming-for-research/
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Phỏng vấn 1 Phỏng vấn 2 Phỏng vấn 3 Phỏng vấn 4 Phỏng vấn 5

Câu 
chuyện 1 

Tên:

Giới tính:

Tuổi:

Tình trạng kinh tế:

Thông điệp chính:

Câu 
chuyện 2

Câu 
chuyện 3 

Câu 
chuyện 4

Bảng 2: Tờ Thông tin Phim

Cách sử dụng: Trước khi quay phim: đội làm phim ghi chép lại tuổi, giới tính và tình trạng 

kinh tế-xã hội của người được phỏng vấn để đảm bảo các nhóm đối tượng xã hội khác nhau 

đều được tham gia bày tỏ ý kiến trong phim; người phỏng vấn hỏi các câu hỏi, xác định một 

thông điệp chính từ mỗi người nông dân và yêu cầu họ phát biểu thông điệp đó. Chỉ quay lại 

thông điệp chính này, và mỗi thông điệp có thể kéo dài khoảng 20 giây. Đội làm phim điền 

thông điệp chính của người được phỏng vấn vào tờ Thông tin phim; điều này sẽ giúp ích cho 

công tác biên tập và cũng là một nguồn thông tin tham khảo cho điều hành viên.

MBDA


