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LỜI NÓI ĐẦU

Chúng ta đang sống trong một “thế giới phẳng”… nơi mà mọi người ở bất cứ ngõ ngách nào 
trên toàn thế giới, trên nguyên tắc đều có thể truy cập vào mạng toàn cầu (world wide web) một 
cách dễ dàng. Với sự phổ cập rộng rãi của mạng và sự ra đời của Internet, các cá nhân, tổ chức 
và quốc gia có cơ hội kết nối và cộng tác không biên giới trên nhiều lĩnh vực từ công nghệ, thương 
mại cho tới giao lưu văn hóa, chính trị.

Thế giới phẳng có rất nhiều cơ hội và thách thức. Không chỉ là những công cụ để kết nối, học 
hỏi, trao đổi, hợp tác, internet và các công cụ truyền thông cũng kéo theo những thách thức về lối 
sống và sự lệ thuộc vào công nghệ của con người trong xã hội hiện đại. 

Làm thế nào để trở thành một công dân tích cực trong thế giới phẳng là câu hỏi lớn trong tài 
liệu này, với mục đích cùng các bạn trẻ, cộng đồng tìm hiểu, lựa chọn các công cụ phù hợp và đưa 
ra hành động tích cực. Tài liệu cung cấp những thông tin cô đọng, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế 
từ việc sử dụng internet và truyền thông trên thế giới và Việt Nam. Tài liệu trả lời ba câu hỏi xuyên 
suốt: Bạn đã Hiểu gì về truyền thông và internet, Tài nguyên của thế giới phẳng có những 
cơ hội và thách thức gì và Chúng ta có thể trở thành những công dân tích cực như thế nào.

Chúng tôi hi vọng cuốn sổ tay này sẽ trở thành một tài liệu bổ ích cho các bạn trẻ, học sinh và sinh 
viên, và cộng đồng những người sử dụng internet và truyền thông. Và chúng tôi rất mong muốn 
nhận được những ý kiến đóng góp để cùng thúc đẩy các hoạt động sử dụng internet và truyền 
thông cho một cuộc sống bền vững.
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1.1. Hiểu về Thế giới phẳng

1.1.1. Media và Internet là gì?

Sản phẩm truyền thông (Media) là bất kỳ công cụ, 
phương tiện hay công nghệ nào được sử dụng 
để chúng ta giao tiếp với nhau một cách gián 
tiếp. Các sản phẩm, phương tiện, công cụ truyền 
thông như báo giấy, vô tuyến, đài, poster… được 
gọi là truyền thông cũ (truyền thông truyền thống 
- old media). Trong khi truyền thông mới (new 
media) bao gồm những thứ như: báo điện tử, 
truyền hinh di động, radio online, trò chuyện trực 
tuyến (chat)… và đặc biệt là Internet. 

Internet là một hệ thống thông tin công cộng toàn 
cầu khổng lồ. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn 
mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, 
tổ chức, chính phủ và cá nhân trên toàn thế giới. 

Internet chính thức xuất hiện tại Việt Nam vào năm 
1996. Tính đến tháng 10 năm 2012, tại Việt Nam có 31.196.878 người sử dụng, chiếm tỉ lệ 35,49% 
dân số. Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới, đứng thứ 
8 khu vực Châu Á và đứng vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (theo NetCitizensVN, 2011).

Theo bạn, truyền thông mới và truyền thông cũ có gì khác nhau?
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1.1.2. Vai trò và tác động của Media và Internet

Hàng ngày, mỗi người chúng ta nghe, nhìn và tiếp xúc với rất nhiều sản phẩm truyền thông và 
Internet; các sản phẩm này cũng có tác động rất lớn tới cuộc sống mỗi người. 

Truyền thông, Internet đóng vai trò quan trọng và mang lại nhiều lợi ích: 

• Thông tin: cập nhật thông tin trong và ngoài nước (báo giấy, báo mạng, TV, đài…).

• Giáo dục: kho tài liệu đa phương tiện trong tất cả các chủ đề (sách, báo...).

• Giải trí: các hình thức vui chơi đa dạng (game, nghe nhạc, xem phim, đọc truyện…).

 TV
 Poster, Băng rôn treo ở đường phố, ở 

các phương tiện công cộng
 Điện thoại liên lạc
 Cửa hàng đĩa phim, truyện, rạp chiếu 

phim
 Báo giấy
 ……………………

Truyền thông cũ

 Quảng cáo trên website, qua điện thoại
 Ứng dụng điện thoại thông minh (chat 

từ điện thoại,..)
 Phim trực tuyến
 Báo điện tử, Blog
 Mạng xã hội Facebook, Twitter
 Chat , Internet
 ……………………

Truyền thông mới

Nguồn: www.gograph.com                            Nguồn: www.learningsource.co.nz
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• Kinh doanh: các doanh nghiệp, tổ chức có thể thu hút sự 
chú ý của người tiêu dùng qua các quảng cáo trên TV, 
Internet… và kinh doanh trực tuyến trên website. 

• Kết nối xã hội: với sự phát triển của công nghệ, Internet, 
chúng ta có thể liên lạc, trao đỏi thường xuyên hơn qua 
Yahoo, Facebook, Email… giúp gắn kết mọi người hơn. 

Tuy nhiên truyền thông, Internet cũng có những tác động 
tiêu cực tới chúng ta:

• Thông tin trên Internet là thông tin bị phân mảnh, ngắn gọn khiến 
thường người đọc không nhìn được ngữ cảnh của thông tin đó. 
Chúng ta biết được nhiều hơn nhưng lại hiểu nông hơn, hời hợt hơn. 

• Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trên mạng (thông tin, hoạt động, 
kinh doanh, con người...) đều có thể không tồn tại, không chính xác, 
khiến chúng ta luôn phải cảnh giác để không bị rơi vào “cạm bẫy” của 
những kẻ lừa đảo. 

• Truyền thông, Internet cho con người ta cảm giác được kết nối khiến 
bạn có thể duy trì trạng thái kết nối 24/24 và trở thành một chứng 
nghiện (ví dụ nghiện game). Bạn cảm thấy rất bức bối, thậm chí lo 
sợ hay trầm cảm nếu bị mất, và ngày càng dành nhiều thời gian cho nó, mà không khiến cho 
chúng ta kết nối ngoài đời thực tốt hơn. 

• Tất cả những gì chúng ta đưa lên các phương tiện truyền thông, Internet sẽ tồn tại mãi mãi. 
Vì vậy, rất có thể các thông tin và hình ảnh cá nhân của chúng ta sẽ bị sử dụng với mục đích 
xấu hoặc bị đánh cắp nếu ta không có biện pháp bảo vệ

• Sử dụng quá nhiều thời gian cho các phương tiện như TV, điện thoại, máy tính có thể làm 
giảm sức khỏe của bạn.

• Các quảng cáo trên các kênh truyền thông kích thích bạn mua sắm nhiều hơn nhu cầu của 
bạn – đó là một sự hoang phí và không cần thiết. 

(Tham khảo từ BookHunterClub và Sưu tầm)

Nguồn: www.edukart.com

Nguồn: www.edukart.com
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1.2. Hãy trở thành một công dân thế giới phẳng

1.2.1. Bảy điều giúp bạn LÀM CHỦ THẾ GIỚI PHẲNG!

NẾU BẠN… THÌ…
1 Có mục đích rõ ràng khi 

sử dụng
 Bạn có thể bồi đắp thêm kiến thức các môn học qua các 

video tương tác, diễn đàn chia sẻ kiến thức; cập nhật được 
nhiều thông tin, giữ được mối liên hệ với bạn bè

 Bố mẹ bạn sẽ ủng hộ 
2 Kiểm soát thời gian sử 

dụng mỗi ngày
 Bạn có thể tiết kiệm thời gian làm các việc khác. Kiểm soát 

thời gian sử dụng tốt giúp giảm thiểu tác động tiêu cực.
3 Hiểu và biết cách bảo mật 

các thông tin bạn cung cấp 
trên mạng xã hội, Internet 
có thể bị đánh cắp

 Bạn sẽ cảm thấy an toàn khi sử dụng mạng xã hội và Internet 
và không bị sử dụng những thông tin cá nhân của mình vào 
mục đích phạm pháp

4 Biết cách kiểm soát những 
người trong mạng xã hội, 
email của mình

 Bạn sẽ giữ chặt mối quan hệ bạn bè, kết thêm nhiều bạn bè 
mới. 

 Và sẽ tăng khả năng giao tiếp xã hội

5 Biết cách truy cập, tìm 
kiếm các nguồn tài liệu 
hay, có tính tương tác cao 
phục vụ mục đích học tập, 
giải trí, xã hội

 Bạn sẽ thích học hơn bao giờ hết
 Bố mẹ và các bạn của bạn sẽ phải ngạc nhiên với những gì 

bạn biết. Bạn sẽ tự tin hơn khi bước ra ngoài xã hội.

6 Hiểu và biết cách sử dụng 
máy ảnh, video…

 Bạn sẽ thỏa sức tạo ra các sản phẩm yêu thích thể hiện sở 
thích của mình hay lưu giữ những kỷ niệm đẹp. 

 Tăng trí tưởng tưởng và khả năng sáng tạo của bạn thân
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Và:

7. Nếu bạn…SẴN SÀNG LÀ MỘT CÔNG DÂN THẾ GIỚI PHẲNG 

Thì HÃY CÙNG TÌM HIỂU VÀ HÀNH ĐỘNG ở những bước tiếp theo nhé!☺ 

Thế giới thật là rộng lớn và nhiều việc cần làm!

1.2.2. Bảy điều giúp bạn LÀM CHỦ THẾ GIỚI PHẲNG!

NÊN: 

• Sử dụng Internet để hỗ trợ việc học tập. Bạn hãy 
dùng internet để tìm hiểu về các chủ đề học tập hay 
cả về những ngôi truờng mà bạn mong muốn được 
học trong tương lai.

• Sử dụng Internet để gặp gỡ và kết nối bạn bè (cả ở 
Việt Nam và quốc tế). Nhưng bạn nhớ cẩn thận với 
việc nói chuyện với người lạ trên mạng máy tính.

• Tôn trọng sự riêng tư của những người khác, như chính bạn mong muốn sự riêng tư của 
mình được tôn trọng. Bạn cảm thấy thế nào nếu có ai đó lén đọc thư cá nhân của bạn? 

• Bạn nên sử dụng phần mềm diệt vi rút trước khi tải các tải liệu về máy tính của mình.

• Đóng trình duyệt web ngay lập tức nếu bạn vô tình nhìn thấy những văn hóa phẩm đồi trụy và 
những thứ không phù hợp với lứa tuổi của mình.

• Tuân thủ những quy tắc mà bố mẹ bạn đặt ra về thời gian bạn được phép sử dụng Internet, 
mục đích sử dụng và những địa chỉ bạn được truy cập…

• Thông báo ngay cho bố mẹ nếu bạn gặp phải rắc rối trong khi sử dụng mạng Internet hoặc 
nếu bạn đang lâm vào một tình huống khó xử nào đó.
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Quy ước khi sử dụng internet

 Tôi sẽ lập một mật khẩu phức tạp nhưng dễ nhớ với tôi để không ai có thể đoán.

 Tôi sẽ nói với bố mẹ nếu có tin nhắn hay trang web làm tôi lo sợ hoặc khó chịu 

 Tôi sẽ không hẹn gặp một người bạn trên Internet mà không có người lớn đi cùng 

 Tôi sẽ kiểm tra nguồn thông tin tôi tìm được trên mạng.

 Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành vi trên mạng, tôi sẽ không sử dụng Internet để lạm 
dụng, bắt nạt người khác, đăng tải hoặc gửi những tin nhắn vớ vẩn, thô tục, xúc phạm 
và gây mâu thuẫn hay khiến họ sợ hãi.

  Tôi sẽ xin phép khi sử dụng ý tưởng hay sao chép tài liệu thuộc sở hữu của người khác 
từ nguồn Internet trong bài tập nhóm của tôi hay các công việc khác.

 Chỉ khi có được sự cho phép từ chủ nhân hoặc trang web, tôi mới tải và sử dụng tài liệu 
có bản quyền như video, ảnh, nhạc và phần mềm. 

 Tôi sẽ không tắt những phần mềm bảo vệ bố mẹ đã cài vào máy tính.

 Tôi chỉ mua hàng qua Internet nếu được bố mẹ cho phép.

KHÔNG NÊN: 

• Đưa mật khẩu của bạn cho nguời khác. Tiết lộ thông tin cá nhân thật sự của bạn với bất kì ai 
bạn gặp trên mạng. 

• Gặp gỡ người bạn quen trên mạng Internet mà không thông báo cho bố mẹ

• Sao chép tài liệu mà bạn tìm được trên mạng và giả vờ như nó là sản phẩm của chính bạn. 
Bạn nên trích nguồn khi sử dụng các tài liệu đó. 
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• Mở bất kì bức thư nào có một trong số dòng tựa đề như sau: Test, hi, hello, Mail Delivery 
System, Mail Deliver Failed, Mail Transaction, Failed, Unable to Deliver (mail, message, etc), 
Server Report, Status, Error… 

• Mở, trả lời hoặc tải những phần đính kèm từ thư rác hoặc thư không nêu rõ người gửi. Chúng 
có thể chứa vi rút và những mối đe dọa khác làm hại máy tính của bạn.

Hãy bắt đầu bằng việc lập bản quy ước riêng cho bản thân và trao đổi cùng với bố mẹ nhé! 

1.2.3. Hãy suy nghĩ sâu sắc

Hãy thử phân tích bức hình bên và viết ra những điều bạn đã nhìn thấy ở đó? 

Thế giới phẳng với rất nhiều thông tin và kết nối có 
thể làm bạn bị chìm, bị lạc. Không nên đọc lướt hay 
tin ngay vào một sản phẩm mà bạn cần phải đọc kĩ để 
kiểm chứng nguồn tin. Bên cạnh đó, cần có cái nhìn đa 
chiều để tránh những đánh giá phiến diện và có thể tạo 
ra bất bình đẳng. 

Nếu như bạn đọc lướt, xem qua và không tìm hiểu kĩ về 
bối cảnh, thì internet và các phương tiện truyền thông có 
thể làm sự thật bị hiểu như thế nào?

Hãy biết cách hiểu được thông điệp nằm sau những 
dòng chữ thay vì phán xét một vấn đề ngay lập tức 
(“read between the lines”)!

Và các bạn có thể sử dụng công cụ phân tích sau để 
hiểu sâu sắc hơn về nội dung và ý nghĩa của sản phẩm truyền thông, internet:

Nguồn: www.atelierzen.blog.fc2.com 
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Công cụ phân tích một sản phẩm truyền thông, Internet

Nguồn: Eddie Dick for the Scottish Film Council
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Các câu hỏi phân tích một sản phẩm truyền thông

Trước 
khi

phân 
tích

CÂU HỎI CƠ BẢN CÂU HỎI NÂNG CAO
 Bạn nhìn thấy gì, nghe thấy gì?
 Bạn có cảm xúc gì với sản phẩm đó? 

 Sản phẩm nói về 
điều gì? (Đề tài 
chính là gì?)

 Những thông điệp 
nào được đưa ra? 

 Nội dung đưa ra thuộc lĩnh vực nào? (kinh tế, xã hội, chính 
trị, văn hóa..) 

 Lối sống, quan điểm, giá trị nào được trình bày thông qua 
sản phẩm này? 

 Có ai, hay điều gì bị bỏ sót ?
 Đánh giá mức độ chính xác, đáng tin cậy và khách quan 

của thông tin. Có thể kiểm tra lại nội dung thông tin từ 
nguồn nào? (Thông tin từ đâu, đã được kiểm chứng chưa, 
so với thực tế như thế nào?)

 Để tạo ra sản 
phẩm, đã có những 
công nghệ, công 
cụ nào được sử 
dụng? (quay phim, 
ảnh, bài viết…)

 Đã sử dụng kênh 
nào để truyền tải 
sản phẩm? 

 Hiệu quả các công cụ sử dụng để xây dựng và truyền tải 
thông tin? (Ngôn ngữ, hình ảnh, màu sắc, video, người 
nổi tiếng, câu chuyện…)

 Ai là người tạo ra 
sản phẩm này? 
(Cá nhân, tổ chức, 
công ty, một nhóm 
người…) 

 Nội dung và cách thức truyền tải đã phù hợp với đối tượng 
nhận thông tin? Tác động tích cực hay tiêu cực đến họ? 
(độ tuổi, văn hóa, giới tính, vùng miền, giàu nghèo…)

Tr
on

g 
kh

i p
hâ

n 
tíc

h

W
H
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H
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W
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O
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Trước 
khi

phân 
tích

CÂU HỎI CƠ BẢN CÂU HỎI NÂNG CAO
 Bạn nhìn thấy gì, nghe thấy gì?
 Bạn có cảm xúc gì với sản phẩm đó? 

 Sản phẩm nhắm 
đến đối tượng 
nào? 

 Đối tượng nào 
được hưởng lợi, 
đối tượng nào chịu 
thiệt thòi từ sản 
phẩm?

 Sản phẩm này có tác động đến những đối tượng khác hay 
không? Nếu có, tác động như thế nào?

 Đặt mình vào một trong những đối tượng liên quan của 
sản phẩm, sẽ có những ảnh hưởng gì đối với đối tượng 
đó? 

 Còn có bên nào biên tập lại, kiểm soát và tác động đến sản 
phẩm không? (Ví dụ: bên đặt hàng, bên đưa ra ý tưởng, 
đơn vị phê duyệt…)

 Tạo ra sản phẩm 
này để làm gì? 
(thông báo, thuyết 
phục, giải trí, 
thương mại...)

 Sản phẩm đang cố thuyết phục bạn làm gì và không làm 
gì? 

Sau khi
phân 
tích

 Cảm xúc của bạn có thay đổi khi hiểu về sản phẩm này? Bạn có thích/không thích 
điều gì?

 Hành động, suy nghĩ của bạn thay đổi như thế nào?

Tr
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2.1. Công cụ tìm kiếm thông tin 

2.1.1. Giới thiệu chung

Với sự phát triển của Internet ngày nay, thông tin có khắp 
mọi nơi dưới rất nhiều dạng. Các công cụ tìm kiếm (search 
tools) là thứ hỗ trợ không thể thiếu, giúp bạn tìm kiếm thông 
tin nhanh chóng và hiệu quả. 

Các công cụ tìm kiếm bao gồm:

• Sử dụng những trang web tìm kiếm, chẳng hạn như 
www.google.com.vn/, www.ask.com/, www.answers.
com, www.vn.search.yahoo.com/.

• Các công cụ tìm kiếm trên một website giúp bạn tìm 
kiếm thông tin, tài liệu ngay trên website đó. 

Trên website trường www.library.leeds.ac.uk/ Trên website www.diendantoanhoc.net
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2.1.2. Làm sao để tìm kiếm thông tin hiệu quả?

Hiện nay, có rất nhiều công cụ tìm kiếm hỗ trợ người dùng để có kết quả tốt nhất. Google được 
xem là người khổng lồ trong mảng tìm kiếm.

Để tìm kiếm thông tin, bạn nên thực hiện các bước sau:

• Xác định CHỦ ĐỀ, TỪ KHÓA, TỪ ĐỒNG NGHĨA 

• Gõ từ khóa vào khung tìm kiếm, có thể là một 
hoặc nhiều từ khóa. Ví dụ: đi du học…

• Khi có kết quả tìm kiếm, cần xem xét để chọn 
lựa đúng thông tin cần tìm. Những đường link 
có đuôi “.edu” có nghĩa là thông tin thuộc về 
các tổ chức đào tạo, đường link có “.gov” thì 
thông tin thuộc về các cơ quan chính phủ…. 
Sau đó đọc qua phần trích dẫn của các kết quả 
tìm kiếm để biết thông tin có phù hợp không.

• Sau khi click vào đường link, bạn còn có thể kiểm chứng thông tin bằng một số câu hỏi để biết 
độ tin cậy của tin tức.

Một số lời khuyên để tìm kiếm hiệu quả:

• Tìm kiếm một cụm từ chính xác: gõ cả cụm từ giữa dấu ngoặc kép. Ví dụ: “cách học 
Tiếng Anh”

• Tìm trên một website cụ thể: thêm “SITE:tên miền” sau từ khóa. Ví dụ: để tìm bài viết về 
môi trường trên trang www.nytimes.com thì gõ vào ô tìm kiếm như sau: environment SITE: 
nytimes.com

• Tìm kiếm các loại tệp văn bản cụ thể (như PDF, PPT, hoặc XLS): thêm “fi letype:định dạng 
đuôi”. Ví dụ: English writing fi letype:pdf

• Tìm kiếm hình ảnh bằng công cụ hình ảnh của Google  www.images.google.com 

Một số câu hỏi kiểm chứng:

 Trang website đăng bài có chính 
thống không?

 Tác giả bài viết là ai? Bạn có thể liên 
lạc với tác giả không?

 Bài viết được đăng lên khi nào?
 Thông tin bài viết có thể hiện những 

vấn đề hiện tại không?
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o Tìm hình ảnh từ từ khóa: gõ từ khóa vào khung tìm kiếm

o Tìm hình ảnh từ hình ảnh có sẵn: sử dụng đường link URL trên website hoặc “tải ảnh lên” 
(choose your photo) từ máy tính vào khung tìm kiếm.

• Tìm kiếm sách: truy cập vào www.books.google.com để tìm kiếm thông tin về sách.

• Tìm kiếm các bài nghiên cứu: truy cập vào www.scholar.google.com 

2.2. Website

2.2.1. Giới thiệu chung

Website là gì?1  

Website (còn gọi là trang web hay trang mạng) là một tập hợp các 
trang web bao gồm văn bản, hình ảnh, video, fl ash v.v, thường 
chỉ nằm trong một tên miền (domain name) hoặc tên miền phụ 
(subdomain). Trang web được lưu trữ (web hosting) trên máy 
chủ web (server web) có thể truy cập thông qua Internet. 

Website góp phần phổ cập thông tin – giới thiệu tin tức và thúc 
đẩy sự giao tiếp của con người ở phạm vi rộng lớn không hạn 
chế về mặt lãnh thổ và thời gian. 

2.2.2. Làm sao để sử dụng website hiệu quả?
• Xác định rõ mục tiêu:  Không lang thang trong biển Web để giảm chi phí thời gian và tiền bạc. 

• Sử dụng hiệu quả các công cụ tìm kiếm: Với mỗi mục đích tìm kiếm, bạn nên lựa chọn cho 
mình một công cụ tìm kiếm. VD: Google, Bing, Ask…

Nguồn: www.d2design.info

1 www.web.redidea.vn
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• Lựa chọn những trang web phù hợp với nhu cầu bản thân: Chọn cho mình những trang 
web phù hợp với mục đích của bản thân và đạt chất lượng mong muốn. 

• Sử dụng khả năng ghi nhớ tạm thời của trình duyệt: Ghi nhớ những địa chỉ quan trọng vào 
thư mục Favorites/Bookmarks. Chức năng này giúp bạn không cần phải ghi nhớ nhiều điạ chỉ 
phức tạp. 

Một số địa chỉ website hữu ích dành cho các bạn trẻ:

 Web tìm kiếm: www.google.com.vn, www.bing.com,www.ask.com, www.answers.com 

 Thư viện, sách: www.ebook.edu.vn, www.elibrary.com, tiki.vn, alezaa.com, www.amazon.com

 Web lưu trữ:

o Lưu trữ dữ liệu: www.dropbox.com, www.mediafi re.com

o Lưu trữ ảnh: www.picasaweb.google.com/, www.fl ickr.com, www.photobucket.com

o Lưu trữ video: www.youtube.com,www.vimeo.com

 Mạng xã hội phổ biến: www.facebook.com, twitter.com, www.me.zing.vn

 Một số website giành cho giới trẻ quan tâm về chủ đề phát triển bền vững: thehexanh.net, 
thehebenvung.vn, vicongdong.vn, www.ngocentre.org.vn… 

Và khi tìm kiếm và sử dụng thông tin, luôn lưu ý để đảm bảo bản 
quyền và sự tôn trọng với tác giả!

2.3. Email 

2.3.1. Giới thiệu chung

Email (thư điện tử) là một bức thư được gửi đi từ 1 người sử 
dụng máy tính tới 1 người hay nhiều người sử dụng máy tính 
khác thông qua một mạng lưới điện tử như là internet. Có 2 dạng Nguồn: www.solutions.webtitan.com
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email: (1) email miễn phí (gmail.com, yahoo.com, hotmail.com) và (2) email được cung cấp bởi 
các công ty, tổ chức như fpt.com.

Việc sử dụng email rất đơn giản, nhanh chóng, giúp bạn dễ dàng lưu trữ và rất tiện lợi trong việc 
đính kèm ảnh, video, tài liệu. Tuy nhiên, các email cũng mang lại phiền toái khi chứa nhiều thư rác 
(spam), có thể gây nhiễm virus và có tính bảo mật lỏng lẻo.

2.3.2. Làm sao để sử dụng email hiệu quả?

Dưới đây một số gợi ý để sử dụng email hiệu quả.

Quản lý email

• Đặt tên cho địa chỉ email: Tên một địa chỉ email “bất bình thường”, chẳng hạn 
kkvthangchochet@yahoo.com, cuncon@yahoo.com, emgaicodon@hotmail.com rất phản 
cảm và có thể sẽ bị xoá đi bởi người nhận hiểu chúng là thư rác.

• Đặt mật khẩu (password) mạnh: Không nên 
tạo mật khẩu quá đơn giản, dễ đoán và liên quan 
đến người lập, ví dụ: 12345, nguyenvanminh... 
Nên sử dụng ít nhất 8 kí tự khác nhau, kết hợp 
các chữ cái, chữ số hoặc ký hiệu, chữ viết hoa 
viết thường, ví dụ: Nv7minh%  

• Nên thay đổi password ít nhất 6 tháng một 
lần: Điều này sẽ giúp tăng cường tính bảo 
mật cho bạn khi không một ai có thể dễ dàng 
đoán biết chúng và lén truy cập vào tài khoản 
của bạn.

• Trong một tài khoản email, nên phân loại 
thư theo từng thư mục phù hợp: Ví dụ theo tên môn học, tên hoạt động mà bạn trao đổi 
hay theo nhóm người gửi (cơ quan, trường học, gia đình…). Nếu bạn sử dụng gmail, chức 
năng dán nhãn (Label) cho phép bạn phân loại thư theo nhiều tiêu chí khác nhau. 

Để tăng tính bảo mật của email:

 Không chia sẻ mật khẩu với ai.

 Nhớ thoát khỏi email khi dùng 
chung máy tính, hoặc máy tính ở 
nơi công cộng.

 Không trả lời thư rác hay vào các 
link không rõ nguồn gốc.

 Có chương trình diệt virus và liên 
tục cập nhật.
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• Soạn chữ kí cá nhân: Chữ kí cá nhân sẽ thể hiện bạn là một người sử dụng email khá 
chuyên nghiệp, trong đó nên có số điện thoại, địa chỉ, nơi công tác/học tập của bạn… để giúp 
mọi người hiểu và dễ dàng kết nối với bạn hơn.

Gửi email:

• Đặt tiêu đề trọng tâm: Một tiêu đề tốt, gây ấn tượng và phù hợp sẽ giúp người đọc chú ý và 
dễ dàng hiểu được nội dung. Tuyệt đối tránh gửi email không có tiêu đề.

• Nội dung ngắn gọn: Tập trung vào nội dung chính bạn cần nói, trình bày mạch lạc và có kết 
thúc rõ ràng để người đọc hiểu được mục tiêu của bạn. Nên kết thúc bằng lời chào hay cảm 
ơn phù hợp.

• Đọc lại và kiểm tra lỗi chính tả: Hãy nhớ kiểm tra kỹ lỗi chính tả trước khi gửi mail nếu không 
muốn làm người nhận khó chịu, đồng thời thể hiện sự trân trọng của bạn.

• Lưu ý về fi le đính kèm: Sẽ không chuyên nghiệp khi bạn đã đề cập trong email về fi le đính 
kèm nhưng lại quên gửi. Một số hòm thư có chức năng nhắc nhở giúp bạn kiểm tra lại trước 
khi gửi thư.

• Lưu ý về CC (đồng gửi hiện) và BCC (đồng gửi ẩn): Đây là cách để gửi thư tới cả những 
người khác ngoài những người nhận thư chính. Thêm địa chỉ email vào mục CC nếu bạn 
muốn gửi thư này tới những người khác, mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy danh sách 
những người nhận khác. Còn kiểu gửi BCC hữu ích khi bạn muốn gửi email đó đến cả những 
người khác mà không muốn những người nhận nằm trong mục To hay CC được biết. Bạn 
có thể sử dụng BCC trong các trường hợp không muốn công khai địa chỉ hòm thư của nhiều 
người, hay muốn email của mình được giữ kín; đồng thời không làm người nhận khó chịu khi 
nhìn thấy danh sách dài các địa chỉ email nhận được (như là spam vậy!).

Sử dụng group mail (email nhóm): 

• Hầu hết các hệ thống email đều có chức năng group, như Google groups, Yahoo groups… Ví 
dụ như Google Groups là một dịch vụ miễn phí nơi mà những người có chung quan tâm có 
thể sử dụng để tạo nhóm thảo luận, chia sẻ thông tin. 
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• Người dùng Internet có thể tìm thấy các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề họ quan tâm và 
tham gia vào các đoạn đối thoại, thông qua cả giao diện web của Google Groups hoặc qua 
email. 

2.4. Chat – trò chuyện trực tuyến

2.4.1. Giới thiệu chung

Internet đã đem lại cho mọi người một cách giao tiếp rất nhanh chóng và thuận tiện, vượt qua giới 
hạn không gian - đó là trò chuyện trực tuyến (chat). Chỉ cần một máy tính kết nối internet, bạn có 
thể gửi tin nhắn/trò chuyện với một hoặc nhiều người ở đâu đó.

Một số công cụ chat phổ biến hiện nay là Yahoo Messenger, Skype, Google Talk (thường tích 
hợp trong Gmail), Facebook chat (thường tích hợp trong Facebook), hay Viber, Zalo (chat qua điện 
thoại) và nhiều công cụ trò chuyện trực tuyến tích hợp khác.

Ưu điểm nổi bật của chat là tính tức thời, nhanh chóng 
(so với email); thân mật với sự hỗ trợ của các biểu tượng 
cảm xúc (emotional icon); tiện dụng với các hình thức tích 
hợp là voice chat, video chat (sử dụng tai nghe, webcam) 
và nhiều tính năng khác như chat nhóm, gửi fi le/tài liệu, gửi 
ảnh, chia sẻ link…

Chat đôi khi cũng có những rủi ro hay mặt trái. Ngày 
nay nhiều bạn trẻ đã bị sa đà, nghiện chat, sống ảo, thậm 
chí dẫn tới suy thoái hành vi tình dục... Cùng với đó, có 
nhiều đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin hay sự ham chơi 
của người tham gia chat. Điều quan trọng là chúng ta phải 
chủ động nhận thức và bảo vệ được mình. 

Nguồn: www.mcmilandigitalart.com
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2.4.2. Làm sao để sử dụng công cụ chat hiệu quả?

Để trò chuyện trực tuyến, trước hết cần xác định công cụ (phần mềm) giúp bạn dễ kết nối với mọi 
người, thông dụng nhất ngày nay là Yahoo, Skype với khả năng chia sẻ status (trạng thái), link, 
chat voice (bằng giọng nói) và gửi tài liệu dễ dàng.

Một số lời khuyên khi sử dụng công cụ chat:

• Xác định mục đích và thời gian phù hợp để chat, nên đặt trước hẹn với người/nhóm người 
mà mình cần trao đổi. Trong khi chat, tránh sa đà vào những câu chuyện không phù hợp, lãng 
phí thời gian.

• Mở đầu phiên chat bằng những câu chào hỏi thân mật đồng thời nhanh chóng đi vào chủ đề 
chính.

• Lưu ý về nhịp độ trò chuyện: không nói nhiều quá, không ngắt lời người khác…

• Trò chuyện với ngôn từ ngắn gọn súc tích, dễ hiểu.

• Linh hoạt sử dụng voice chat hay video chat, đặc biệt là trong chat nhóm để nâng cao hiệu 
quả họp.

• Khi muốn rời khỏi phiên chat, nên có thông báo và chào tạm biệt mọi người.

Một số lưu ý về quản lí công cụ chat:

• Quản lý bạn bè (friends):

o Cẩn trọng khi cho phép ai đó yêu cầu kết bạn (add friend)

o Không nên cung cấp thông tin cá nhân (điện thoại, 
ảnh…) khi chat với người lạ.

o Có ý thức đề phòng các đối tượng lừa đảo qua mạng.

o Nên sắp xếp những contact (nick chat) theo nhóm để 
tiện quản lí, sử dụng.

• Chia sẻ với bạn bè, người thân nếu có bất kì vấn đề gì làm bạn lo lắng từ việc chat.

Nguồn www.world-status.com



25Chương trình Công dân Thế giới phẳng

• Tạo mật khẩu mạnh cho tài khoản cá nhân. Thay đổi mật khẩu 6 tháng/lần.

• Không mở những đường link lạ, có thể bao gồm virus hoặc các thông tin không phù hợp.

• Khi không cần thiết, nên để chế độ “Busy” hoặc ẩn “Invisible” để tránh bị làm phiền.                                                                     

• Kiểm soát bản thân để không bị nghiện chat, lãng phí thời gian vô bổ.

2.5. Mạng xã hội

2.5.1. Giới thiệu chung

Bên cạnh những website cung cấp thông tin, dịch vụ thông 
thường, trên internet những năm gần đây đã phát triển một loại 
hình mới gọi là mạng xã hội (social media). Đây là nơi cho 
phép người dùng “sở hữu” một không gian tương tác của riêng 
mình, với nhiều tính năng để cập nhật suy nghĩ, chia sẻ thông 
tin và tài liệu (fi le), hình ảnh, video, blog... đồng thời cho phép 
chủ động kết nối với những người dùng khác trên internet. Ưu 
điểm của mạng xã hội là độ tương tác, tính trò chuyện và kết 
nối cao hơn so với các phương tiện truyền thông trước đây. 

Hiện nay được nhiều người sử dụng mạng xã hội với mục đích giao lưu, kết bạn; điển hình là 
Facebook, Twitter, Google Plus, Zing Me... Đây là những mạng xã hội tổng hợp giúp mọi người 
kết nối, cập nhật chia sẻ thông tin, hình ảnh, video, chat, blog (note)... Facebook là mạng xã hội 
tương tác trực tuyến lớn nhất hiện nay, nơi mà mọi người cập nhật thông tin, chia sẻ và “like” ảnh, 
bài viết, video của người khác... 

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều mạng xã hội với các chức năng khác như:

• Mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh, video: www.fl ickr.com, www.youtube.com

• Mạng xã hội về địa điểm: www.maps.google.com, www.diadiem.com

• Mạng xã hội về nghề nghiệp: www.linkedin.com... 

Nguồn: www.plus.google.com
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Ý nghĩa tích cực của mạng xã hội đối với cộng đồng: 

• Tạo ra một hệ thống giao lưu và chia sẻ thông tin hiệu quả

• Xây dựng nên vùng trực tuyến phục vụ những yêu cầu và giá trị chung của cộng đồng.

• Nâng cao vai trò của mỗi công dân trong việc tạo lập quan hệ trong cộng đồng và tự tổ chức 
xoay quanh những mối quan tâm chung, thúc đẩy sự liên kết các tổ chức xã hội.

Tuy nhiên, mạng xã hội phát triển cũng gắn liền với những mặt trái như lối sống ảo; thay đổi và 
phát tán những hành vi tiêu cực như “khoe hàng”, nữ sinh đánh nhau, cư xử thiếu văn hóa với 
những đối tượng yếu thế như người già, người nghèo, động vật...; và đặc biệt là nghiện mạng xã 
hội với mức độ lệ thuộc mạnh mẽ vào thế giới ảo. 

Do vậy, cần có hiểu biết về mạng xã hội cũng như khả năng quản lí, kiểm soát để sử dụng hiệu 
quả công cụ này. 

2.5.2. Cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả

Trước khi sử dụng mạng xã hội, bạn cần biết:

• Xác định rõ điều bạn muốn: Bạn mong đợi đạt được điều 
gì từ mạng xã hội? Tại sao lại mất thời gian cho nó?

• Kết bạn nhưng hãy chú trọng vào chất lượng, không 
phải số lượng. Mạng xã hội giúp chúng ta rút ngắn thời gian 
tìm hiểu nhau khi kết bạn, tuy nhiên, mỗi người chỉ nên duy 
trì khoảng 150 mối quan hệ lâu bền và gắn bó. 

• Mang giá trị nhiều hơn đến mọi người. Chỉ mất 1 phút để 
bạn chia sẻ một cập nhật; hãy lựa chọn mang lại cho họ nụ 
cười hay cánh cửa đóng.

• Suy nghĩ và phát triển những cơ hội học tập, kinh doanh 
nhờ việc tận dụng tính tương tác rất cao của mạng xã hội. 

Nguồn: www.Jurienlio.com   
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Một số lời khuyên khi sử dụng mạng xã hội:

• Hãy là chính mình, đừng biến mình thành người khác chỉ vì mạng xã hội.

• Nên quy định thời gian sử dụng mạng xã hội; cân nhắc khi tham gia các hội nhóm; cân nhắc 
trước khi đăng bài, comment hay like bất kì một hoạt động nào.

• Cư xử có văn hóa như một cư dân có trách nhiệm: sử dụng ngôn từ trong sáng, tôn trọng mọi 
người; không chia sẻ và hãy báo cáo sai phạm khi nhìn thấy những tin rác, hình ảnh đồi trụy.

• Cảnh giác: Không nên quá tin vào những bài đăng và lời nói của người khác trên mạng xã hội. 
Cân nhắc khi có ý định hẹn gặp những người bạn ảo.

Facebook có một số công cụ hỗ trợ giúp truyền tải những ý tưởng của người dùng và lan tỏa 
đến nhiều người:

Trang Facebook cá 
nhân (Profi le)

Trang Facebook dành cho 
người hâm mộ (Fanpage)

Nhóm cộng đồng trên 
facebook (Group)

Đối 
tượng

Dành cho cá nhân. Dành cho các tổ chức, công 
ty, cộng đồng, nhóm.

Dành cho các nhóm, hội 
cùng mục tiêu, sở thích.

Mục đích Để kết nối với bạn bè; chia 
sẻ hình ảnh, nhật ký, tâm 
trạng...

Để truyền tải các thông 
điệp, ý tưởng của mình; thu 
hút mọi người.

Để trao đổi thông tin, fi le, 
hoạt động... giữa các 
thành viên trong nhóm.

Khác 
biệt

Mang tính cá nhân để 
cập nhật và chia sẻ với 
bạn bè; có tính tương tác 
hai chiều với thành viên 
friendlist.

Thu hút fan (những người 
like), chia sẻ một chiều và 
không biết được thông tin 
ngược lại giữa thành viên.

Trao đổi hai chiều giữa 
thành viên. Có 3 chế độ 
linh hoạt (Đóng, Mở, Bí 
mật) do nhóm lựa chọn.

Có thể 
làm gì?

- Làm quen và kết bạn
- Chia sẻ thông tin 
- Thể hiện bản thân

- Like để theo dõi các 
thông tin từ fanpage

- Chia sẻ thông tin từ 
fanpage

- Tham gia và trao đổi 
thông tin trong nhóm

- Làm quen và kết bạn
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WHAT Nội dung bạn muốn truyền tải trên page là gì?
Những hoạt động nào sẽ dự định diễn ra trên page?
Nguồn tài liệu để bạn post (đăng) lên page gồm những nguồn nào? Mức độ 
tin cậy như thế nào?

HOW Bạn sẽ sử dụng những công cụ nào của Page để truyền tải những thông 
tin đấy

WHY Mục đích của bạn lập nên Page này là gì?
Mục đích của bạn dự định post những bài viết là gì?

WHO Đối tượng fans của bạn hay những người mà bạn hướng đến là ai?
Ai sẽ post những thông tin trên Page?

WHEN Khi nào bạn chính thức tạo Page?
Thời gian post các thông tin như thế nào?

Làm chủ fanpage hiệu quả: 

Bạn sẽ/ từng đặt câu hỏi nào sau đây khi lập một fanpage? ( )

2.6. Báo chí

2.6.1. Giới thiệu chung2

Báo chí là công cụ truyền thông cơ bản nhất, xuất hiện đầu tiên và 
có bước phát triển lâu dài trong lịch sử con người.

Báo, hay gọi đầy đủ là báo chí (“báo” - thông báo - và “chí” - giấy), 
là những xuất bản phẩm định kỳ, như nhật báo hay tạp chí nhưng 

2 www.vi.wikipedia.org  

Nguồn: www.thethaovanhoa.vn
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cũng để chỉ cả các loại hình truyền thông khác như đài phát thanh, đài truyền hình haymột tạp chí 
liên tục xuất bản trên web (báo điện tử). 

Các hình thức báo chí hiện nay:

• Báo viết: Thể loại báo chí xuất hiện lâu đời nhất, hình thức thể hiện trên giấy, có thể kèm hình 
ảnh minh họa. 

• Báo nói: Thông tin được chuyển tải qua thiết bị đầu cuối là radio bằng ngôn ngữ.  

• Báo truyền hình: Thông tin được chuyển tải bằng hình ảnh và âm thanh qua thiết bị đầu cuối 
là máy phát hình (đài truyền hình) và máy thu hình (television). 

• Báo điện tử: Sử dụng giao diện website trên Internet để truyền tải thông tin bằng bài viết, âm 
thanh, hình ảnh, các đoạn video gồm cả hình ảnh động và âm thanh (video clip). 

Sự ra đời của báo điện tử được xem là sự hội tụ của cả 3 loại hình báo chí đi trước là báo nói, báo 
in và báo hình, báo điện tử đã thu hút được ngay một lượng độc giả đáng kể ngay từ khi mới ra 
đời. Cùng với sự phát triển của Internet và máy tính, loại hình báo chí này còn đang được dự đoán 
sẽ trở thành loại báo được nhiều người đọc nhất.

2.6.2. Làm sao để đọc và viết báo hiệu quả

Kỹ năng đọc báo hiệu quả3 

• Biết rõ bạn cần biết điều gì, và đọc chính xác điều cần đó. Thường thì đoạn mở đầu của 
bài báo sẽ cho bạn biết đối tượng của cuốn sách là ai, và cách thức để tìm được điều đó. Đặt 
ra các câu hỏi: “Tại sao bạn đọc bài viết này? Bạn đọc bài này với chủ đích hay chỉ đơn thuần 
là sự yêu thích? Điều bạn muốn sau khi đọc xong một bài báo là gì?”

• Biết rõ làm thế nào có thể đọc tài liệu: lướt qua, toàn bộ hoặc nghiên cứu kỹ. Nếu bạn chỉ 
cần hiểu sơ lược vấn đề, bạn hãy đọc lướt qua, nếu bạn cần thông tin vừa phải trên vấn đề, 
bạn có thể đọc toàn bộ bài viết.

3 Ngô Đức Linh. Bài viết “Đọc hiệu quả bằng cách đọc thông minh” - www.doanhnhan360.com Cập nhật lần cuối: 
08/10/2008 09:41:55 AM
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• Đọc một cách sáng tạo, rút ra và tập trung vào các điểm quan trọng. Khi bạn đọc chi tiết 
một tài liệu, thật sự hữu ích nếu bạn gạch dưới hoặc chú thích các điểm khó hiểu khi tiếp tục 
đọc. Nó sẽ giúp bạn tập trung vào đọc tránh tình trạng mất tập trung.

• Đọc qua phụ lục hoặc các bảng chỉ dẫn rồi sau đó tìm đến bài viết bạn thực sự 
quan tâm. 

Kỹ năng cơ bản khi viết báo4  

• Chú ý bố cục. Một bài báo hay, cũng giống như một vở kịch 
hoặc một cuốn tiểu thuyết, luôn có ba phần cơ bản mở đầu, 
phần thân và phần kết. 

• Dành nhiều thời gian cho phần mở đầu của bài viết. Đây là 
đoạn quan trọng nhất của bài báo và nếu mào đầu hay thì 
nhiều khả năng phần còn lại của bài báo sẽ suôn sẻ. Nó là 
yếu tố thuyết phục người khác tiếp tục đọc bài của bạn

• Phác thảo bài viết. Việc mất thời gian xây dựng trình tự cho 
bài viết sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian khi thực sự bắt 
tay vào viết, bởi vì rất nhiều bài báo, đặc biệt là những bài do 
bạn tự đi tìm tư liệu, cần phải sắp xếp các sự kiện không liên quan với nhau theo một trình 
tự. Khi đã dựng được khung cho mớ thông tin hỗn độn thì bạn sẽ dễ dàng quyết định giữ lại 
thông tin gì, và loại bỏ thông tin gì.

• Mỗi bài viết nên có vài câu trích dẫn và nên là các câu ngắn gọn. Càng nhiều trích dẫn 
càng hay, nhưng nếu hơn một người nói về cùng một quan điểm thì lại là thừa thãi. Các câu 
trích làm bài viết sống động và hấp dẫn hơn. Tránh những câu trích khẳng định những điều 
hiển nhiên.

• Khi liệt kê sự việc và đặt theo một thứ tự nhất định: thứ tự chữ cái, thứ tự thời gian…

4 www.tailieu.vn

Nguồn: www.spp.waterloo.il.us
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• Đọc tạp chí. Việc này sẽ giúp bạn tham khảo cách các nhà báo khác xử lý câu chuyện và các 
vấn đề trong câu chuyện tương tự như các vấn đề bạn đang phải đối mặt.

• Viết lại, viết lại và viết lại. Một bài viết sẽ hay hơn mỗi lần bạn viết lại và thà rằng bạn viết lại 
để bài viết hay hơn thay vì là dành công việc này cho người biên tập.

Blog

Sự phát triển của internet ngày nay cho phép mỗi người đều có thể là một nhà báo nhờ có công 
cụ blog – là tòa soạn và nơi phát hành các bài viết của riêng bạn. Những trang web cho phép thiết 
lập blog phổ biến là Wordpress.com, Blogger.com, Google sites, hay gần gũi hơn là công cụ Notes 
trên Facebook.

Blog là nơi mỗi cá nhân chia sẻ quan điểm, cuộc sống của mình trên trang mạng, nên các chủ đề 
blog rất đa dạng. Bạn có thể viết blog về những sở thích, nhật ký, hoạt động của mình. Blog cũng 
là nơi giúp các bạn kết nối với những người có chung sở thích với nhau.

2.7. Ảnh 

2.7.1. Giới thiệu chung

Chụp ảnh là hoạt động chụp lại hình ảnh thật và tạo ra hình 
ảnh mới từ khung cảnh thật thông qua một thiết bị điện tử (máy 
ảnh phim, máy ảnh kĩ thuật số). Ảnh là sản phẩm của quá trình 
chụp ảnh. 

 Có thể lưu trữ ảnh bằng cách rửa ảnh lưu thành albumn, lưu 
trong máy tính, ổ cứng hoặc lưu giữ ảnh trên mạng thông dụng 
như: Facebook, Flickr, photobucket…

Chỉnh sửa ảnh, người chụp có thể sử dụng các phần mềm: pho-
toshop, corel, Microsoft offi ce picture manager, Paint, Photo fi lter studio, Photoscape… Trong đó 
Photoscape có thể là sự lựa chọn tốt với nhiều tính năng, dễ sử dụng, dung lượng nhẹ. 

Nguồn: www.eofdreams.com
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2.7.2. Làm sao để chụp ảnh đẹp?

Các bước để tạo ra một bức ảnh hiệu quả:

Một bức ảnh hiệu quả cần đạt được hai tiêu chí: Nội dung sâu 
sắc, ý tưởng sáng tạo và hài hòa về bố cục, ánh sáng, màu 
sắc, đường nét. Để chụp được bức ảnh hiệu quả, bạn nên thực 
hiện theo các bước sau:

• Xác định nội dung: nắm rõ điều mình muốn truyền tải; 
chọn đối tượng, không gian, thời gian phù hợp để chụp.

• Chuẩn bị kỹ thuật: kiểm tra ống kính; chỉnh máy về chế độ chụp; lựa chọn các thông số của 
máy (nếu có) cho phù hợp; lựa chọn hướng sáng, góc chụp. 

• Tiến hành chụp: có tư thế chắc chắn; giữ chặt máy để không bị rung; lấy nét để không bị mờ 
ảnh; xem lại để chọn ra ảnh ưng ý hoặc phát hiện các lỗi để chụp lại.

Một số kĩ thuật chụp ảnh cơ bản5: 

NÊN

• Quy tắc 1/3: Chia cảnh thành 9 vùng bằng nhau với hai 
đường dọc, hai đường ngang (như hình bên). Sau đó 
người chụp chỉ việc đặt đối tượng chụp vào bất kỳ điểm 
giao nhau nào (4 điểm). Việc này nhằm tạo sự hợp lý về bố 
cục thay vì đặt cân đối trong khuôn hình.

• Tạo khung cho ảnh: Đôi khi một cảnh sẽ trở nên đẹp hơn 
nếu bạn sử dụng kỹ thuật tạo khung cho ảnh. Chụp qua 
nan hoa bánh xe đạp hoặc sử dụng các cành lá phía trên, 
dưới hoặc hai bên làm khung che bớt những cảnh xung 
quanh, cảnh ở giữa khung trông sẽ nổi bật hơn và sẽ gây chú ý hơn.

Khi chụp ảnh, sử dụng ảnh 
cần lưu ý những quy định 
của pháp luật về bản quyền, 
quyền bảo vệ đời tư. 

5 www.congnghe.nld.com.vn  

Nguồn: 999-photography.blogspot.com  
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• Chọn nền của bức ảnh: Nên chọn một phông hậu cảnh đơn giản và bạn phải biết trong bức 
ảnh đó cần có những chủ thể nào. Nếu có thể, tốt nhất bạn nên chọn một hậu cảnh với gam 
màu trung tính và các chi tiết đơn giản. Điều này sẽ giúp người xem chú ý nhiều hơn tới chủ 
thể trong bức hình.

• Chọn ISO: ISO là độ nhạy sáng (mức độ nhận ánh sáng của ảnh). Việc lựa chọn mức ISO 
nào tùy thuộc vào tình hình ánh sáng của môi trường xung quanh. ISO càng cao bức ảnh sẽ 
càng sáng nhưng bù lại sẽ bị nhiễu và không mịn ảnh. Trong điều kiện ngoài trời, ánh sáng 
mặt trời thì ISO sẽ ở mức 100-200, khi vào bóng râm có thể lên mức 400, trong nhà hoặc trời 
nhá nhem có thể đẩy lên >800.

• Cân bằng trắng: Giúp cân bằng các màu sắc của bức 
ảnh, mẹo nhỏ cho việc sử dụng cân bằng trằng: (1) 
Dùng một miếng giấy trắng nhỏ đặt trước ống kính 
máy ảnh. (2) Nếu miếng giấy trắng trong màn hình 
máy ảnh chuyển sang màu khác hãy chỉnh chức năng 
cân bằng trắng cho đến khi tờ giấy trong màn hình có 
màu trắng thật nhất. (3) Chụp.

KHÔNG NÊN ĐỂ XẢY RA:

• Lỗi ảnh bị mờ: Do: ống kính bị mờ, bám bụi, vân tay, 
chưa lấy nét trước khi chụp. Khắc phục: Kiểm tra ống 
kính trước khi chụp, lấy nét cẩn thận rồi mới chụp.

• Lỗi ảnh bị rung, nhòe: Do: cầm chưa chắc máy (đôi 
khi cầm 1 tay), vừa di chuyển vừa chụp, chụp trong điều 
kiện ánh sáng không đủ và tay cầm không chắc. Khắc 
phục: Chụp đúng tư thế, chọn vị trí cố định để chụp, có 
thể sử dụng nơi để tì máy cho chắc khi chụp tối hoặc 
dùng đèn fl ash.

• Lỗi ảnh tối quá, sáng quá: Do: thiếu sáng hoặc chụp ngược ánh sáng mặt trời, để máy ở 
chế độ điều chỉnh bằng tay nhưng chưa chọn đúng các thông số. Khắc phục: Tăng ISO khi 

Nguồn:www.congnghe.nld.com.vn  

Nguồn:www.congnghe.nld.com.vn  
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thiếu sáng, tăng ISO tối đa mà vẫn không như mong 
muốn thì nên sử dụng fl ash. Chọn hướng chụp xuôi 
hoặc chếch ngang hướng mặt trời, hoặc chụp ngược 
sáng nhưng sử dụng đèn fl ash.

• Lỗi ảnh có chủ thể bị nghiêng: Do: trừ trường hợp 
người chụp có chủ đích, còn lại cần để ý để chủ thể 
không bị nghiêng khỏi chiều thẳng đứng ví dụ: 1 dãy 
núi bị nghiêng sẽ không hợp lý, 1 người đứng nghiêng 
cũng vậy. Khắc phục: Tưởng tượng 1 đường thằng 
dọc theo chủ thể cần chụp, đường đó cần vuông góc 
với đường ngang của máy ảnh

• Lỗi ảnh có chủ thể không đầy đủ: Do: Tùy theo 
mục đích của người chụp mà lấy chủ thể cần chụp 
nhiều hay ít, tuy vậy đôi khi người chụp không để ý, 
để chủ thể cần thì quá ít, các thành phần khác lại 
vào ảnh quá nhiều, dẫn tới ảnh bị loãng. Khắc phục: 
Chọn góc chụp hợp lý (có thể zoom cận cảnh hơn), 
quan sát kỹ trước khi bấm máy.

2.7.3. Làm thế nào để truyền thông ảnh hiệu quả?

Ảnh là công cụ, phương tiện truyền thông mạnh mẽ để truyền đạt thông điệp và ý tưởng, khi truyền 
tải bằng ảnh, người tiếp nhận dễ ấn tượng và ghi nhớ thông điệp. Dưới đây là những gợi ý cho 
bạn sử dụng ảnh hiệu quả trong truyền thông:

• Sử dụng một hoặc nhiều ảnh minh họa cho một bài viết (báo, blog, note): Ảnh sử dụng để 
minh họa phải liên quan đến các nội dung đưa ra. 

• Giới thiệu, chia sẻ một nội dung bằng ảnh và thông tin đi kèm (sử dụng chủ yếu trên 
Facebook) để gây thu hút và tăng màu sắc, giảm sự khô khan cho bài viết. 

Nguồn: www.facebook/Congdanthegioiphang 

Nguồn:www.facebook/Congdanthegioiphang  
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• Thực hiện phóng sự bằng ảnh khi một bức ảnh không thể hiện được hết thông điệp. 

• Tổ chức các cuộc chia sẻ hoặc thi chụp ảnh về các chủ đề khác nhau, ví dụ: cuộc thi “Câu 
chuyện bữa ăn” về an ninh lương thực (www.facebook.com/grow.vietnam) chụp các bữa ăn 
mà bạn thấy, hay cuộc thi “Ngôi nhà xanh” (www.facebook.com/ngoinhaxanh.vietnam) để 
truyền tải chủ đề thân thiện với môi trường, xây dựng những không gian xanh.

• Áp dụng phương pháp photovoice – tiếng nói qua ảnh. Photovoice chủ yếu được sử dụng 
cho chính mỗi người tự chụp và tự kể lại câu chuyện của mình. Ví dụ: trẻ em chụp ảnh về môi 
trường học tập, người công nhân chụp ảnh về cuộc sống lao động…

• Triển lãm ảnh: Có nhiều cách triển lãm ảnh, có thể tổ chức triển lãm ảnh online, in to để trưng 
bày hoặc in thành những anbum, bưu thiếp nhỏ để chuyền tay nhau.

2.8. Video/clip và Youtube

2.8.1. Giới thiệu chung

Video là một phương tiện điện tử để ghi, sao chép và phát sóng những chuỗi hình ảnh thực trong 
đời sống. Một video có thể được ghi lại bằng nhiều phương tiện như máy ảnh, điện thoại, máy tính 

Ưu điểm của video là có thể truyền tải thông tin sống động, chân thực thông qua sự kết hợp của 
ngôn từ, âm thanh, hình ảnh và các hiệu ứng khác.

2.8.2. Làm thế nào để tạo một sản phẩm video hiệu quả?

Để tạo một video đẹp:

Bước 1: Lên kịch bản nội dung quay

Mục đích là để cho mọi người hiểu được sơ nội dung video, để mọi người có một cái nhìn toàn 
diện và thấu hiệu hơn về kịch bản. Kịch bản nên tóm tắt, rõ ràng và chia thành các phân cảnh để 
rõ ràng. 
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Phân cảnh dạng văn bản:

Cảnh 1: Một bạn gái đang chờ bạn của mình đến để đi 
chơi. Bạn trai đang bước tới phía bạn gái.

Cảnh 2: Bạn trai giấu vật gì đó sau lưng

Cảnh 3: Bạn trai cầm bó hoa đi về phía bạn gái

Cảnh 4: Quay cận cảnh, bạn gái tự hỏi không biết bạn 
trai định làm gì?

Cảnh 5: Bạn trai bước gần hơn về phía bạn gái, cầm 
theo bó hoa; bạn gái băn khoăn không biết bạn trai định 
làm gì? 

Cảnh 6: Bạn trai tặng hoa cho bạn gái. Bạn trai cười có 
chút xấu hổ, bạn gái cũng cười. 

Bước 2: Cách sử dụng máy quay phim6  

• Tìm hiểu về máy (cách sử dụng, bảo quản và các chức năng, phím bấm của máy).

• Giữ thăng bằng cho máy: Điều tối kị khi quay phim là người quay luôn đứng tại một góc thay 
vì tìm kiếm cách góc quay thú vị khác nhau. Không chạm tay vào ống kính. 

• Chọn cỡ cảnh phù hợp: Có các loại cỡ cảnh như sau: viễn, toàn, trung, cận, đặc tả. Ví dụ: 
quay phỏng vấn nên chọn cỡ cảnh trung (từ nửa người trở lên) hoặc giới thiệu khung cảnh 
nên chọn cỡ cảnh toàn hoặc viễn (bao quát toàn cảnh sự vật và toàn thân).

Sau đó chuyển thể thành hình minh họa:

Nguồn: www.mash.ie 

6 www.dientutieudung.vn
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• Tạo cảm giác thoải mái cho người được quay: Trước khi quay, bạn có thể giúp người đó làm 
quen bằng cách đưa máy quay cho họ sử dụng, biến mình thành “đối tượng” quay phim của 
họ. Cách này sẽ khiến người quay và người được quay cảm thấy thoải mái, thân thiện hơn.

Bước 3: Chỉnh sửa video và ra sản phẩm hoàn thiện

Các phần mềm chỉnh sửa (Window Movie Makers, Proshow Gold…) sẽ giúp bạn có một đoạn 
video hoàn hảo nhất theo ý của mình. Với phần mềm chỉnh sửa bạn có thể:

• Cắt những đoạn video bị lỗi trong tổng video.

• Tua nhanh, chậm tốc độ chiếu của đoạn video để tạo cảm giác về sự thay đổi của thời gian 
và có cảm xúc. Ví dụ tua nhanh tạo cảm giác gấp gáp. 

• Chèn thêm âm thanh, hình ảnh, phụ đề vào video. Ví dụ: chèn phụ đề Tiếng Việt cho một clip 
Tiếng Anh.

2.8.3. Làm thế nào để truyền thông video hiệu quả?

Sử dụng video hiệu quả thông qua Youtube:

Youtube là một là một trang web chia sẻ video rất phổ biến, nơi có thể tải lên, xem và chia sẻ các 
video clip. Với giao diện đơn giản, bất cứ ai cũng có thể gửi lên một đoạn video mà mọi người trên 
thế giới có thể xem được trong vòng vài phút, chỉ với một kết nối Internet. Ngoài ra còn nhiều trang 
web khác cho phép chia sẻ video clip: vimeo, daily motion…

Cách lưu trữ và truyền thông video tới bạn bè:

• Chọn độ dài phù hợp cho video chia sẻ trên Youtube 

• Chọn tiêu đề thú vị, ngắn và chính xác bằng cách sử dụng từ khóa 

• Có phần miêu tả chú thích video hấp dẫn truyền tải được thông điệp bạn muốn chia sẻ

• Tạo ra các video tương tự để tắng tính thương hiệu và người xem dễ nhận biết chủ đề

• Sử dụng phần link nhúng để chia sẻ video trên blog
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Tham gia cộng đồng Vlog7:

Vlog (Video blog) là những đoạn nhật ký video ngắn hoặc là các chương trình video thủ công mà 
mọi người đều có thể tự thực hiện bằng máy quay video của mình với biên tập đơn giản. Chỉ cần 
một chiếc máy quay video đơn giản, lên ý tưởng dàn dựng từ khâu viết kịch bản, đến đạo diễn, 
diễn viên là có thể tự tạo cho mình một Vlog. Nội dung của các vlog chủ yếu bàn đến những hiện 
tượng, hay là những câu chuyện, những suy nghĩ của bản thân.

Vlog xuất hiện trên thế giới từ năm 2000 và bắt đầu trở nên phổ biến vào năm 2005. Ở Việt Nam, 
Vlog có mặt từ khá sớm (Vlog.com.vn) nhưng chỉ thực sự thu hút chú ý khi xuất hiện video: “Bạn 
nghĩ là bạn giỏi tiếng Anh?” của Vlogger Duhocsinhmy hồi tháng 11/2011.

Vlog hiện đang tạo ra làn sóng “phóng viên nhân dân” ở khắp nơi trên thế giới. Vlog có nhiều tiện 
ích như: Độc giả có xu hướng thích xem những sự việc thực tế đang xảy ra một cách trung thực, 
không dàn dựng trước theo kiểu truyền hình truyền thống; Có tính lan truyền cao, truyền đạt cảm 
xúc chân thực; Đa ý tưởng hơn, trong một video, các vlogger sẽ có thể làm được “nhiều việc” hơn 
là viết chữ…

Mặt khác, Vlog là chủ quan của mỗi cá nhân, không tránh khỏi những ý kiến bốc đồng, quan điểm 
phiến diện, những dòng bình luận thiếu văn hóa, không tôn trọng người khác... Ngoài ra, nhiều bạn 
lợi dụng Vlog để nói xấu, “ném đá” lẫn nhau hoặc thể hiện sự cạnh tranh, tỵ nạnh giữa các fan…

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Video_blog; http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/xam-nhap-vao-the-gioi-vlog-735718.htm; 
http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/114263/Vlog-xu-the-moi-nhat-cua-truyen-thong-Internet.html
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3.1. Hãy là một công dân năng động của cả cuộc sống và 
thế giới phẳng

3.1.1. Học tập và Phát triển bản thân

Bạn muốn:

• Học mà vui, vui mà học! 

• Tìm tòi những thứ xung quanh mình như âm nhạc, nghệ thuật, xã hội… những điều mà sách 
giáo khoa không thể dạy cho bạn hết!

• Luyện tập Tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác nhưng không có điều kiện đến các trung tâm

• Phát triển các kỹ năng như tư luy logic, khả năng phán đoán, giải quyết vấn đề

• Tăng cường kỹ năng giao tiếp xã hội….

Một số gợi ý để bạn có thể thực hiện với các tài nguyên của thế giới phẳng:

• Tăng cường kiến thức học tập:

 Hãy sử dụng Google và các công cụ tìm kiếm khác để giúp bạn hiểu được nội dung các 
môn học hay chủ đề nghiên cứu.

 Học trên các trang web miễn phí như Coursera www.coursera.org, Udacity www.udacity.
com về nhiều chủ đề Toán, Công nghệ, Môi trường, Tâm lý, Kinh doanh, Marketing… 

 Tham gia trao đổi tại các diễn đàn của học sinh như: Diễn đàn Sinh học Việt Nam www.
sinhhocvietnam.com; truyện tranh www.forum.zing.vn/truyentranh...

 Thử tạo ra các phần mềm giúp học tốt các môn học như Lịch sử, Toán, Tin… như: phần 
mềm Vui học Tiếng Việt của em Hoàng Quốc Anh lớp 5 tiểu học Bành Văn Trân (Q.Tân 
Bình), “Địa lý tự nhiên Việt Nam” của Võ Thành Minh Tuệ, HS lớp 8/1 Trường THCS 
Nguyễn Văn Tố (Q.10), clip Diễn biến trận chiến Điện Biên Phủ của học sinh lớp 10 Toán, 
trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.Hồ Chí Minh…
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• Tăng cường trau dồi Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác:

 Tăng vốn từ Tiếng Anh qua trang www.tienganh123.com; Clip hướng dẫn học tiếng Anh: 
www.youtube.com/user/JenniferESL  

 Tăng khả năng nghe Tiếng Anh qua việc các chương trình Tiếng Anh được phát sóng 
trên kênh CNN, BBC, Discovery, youtube…

• Phát triển các kiến thức và kỹ năng mềm: 

 Viết và chia sẻ sở thích cá nhân với bạn bè (nấu ăn, làm đồ trang trí, học Tiếng Anh…) 
qua trang mạng xã hội như Facebook, Blog, Vlog. Ví dụ: Trang Nấu và Ăn – Những công 
thức đơn giản tặng anh trai đi du học. www.facebook.com/cooktheneat

 Tìm hiểu cách ứng xử trong đời sồng, xã hội qua các trò chơi đóng vai như trò Society, 
Farmvile…; hoặc bổ sung kiến thức giáo dục giới tình: www.suckhoegioitinh.edu.vn 

 Thử sáng tạo và rèn luyện tính kiên trì, tư duy bằng cách chỉnh sửa các bức ảnh, làm 
video cho bạn bè, người thân qua các phần mềm như Photoshop, Video Maker, Proshow 
Gold… 

 Bất cứ quyển sách hay, hình ảnh, clip, thông tin học tập hiệu quả nào – hãy chia sẻ với 
bạn bè và cộng đồng mạng. VD: www.facebook.com/thichdocsach là một fanpage bổ ích 
về sách dành cho mọi lứa tuổi

 Cùng bạn bè nghĩ ra một số ý tưởng hay cho thầy cô và nhà trường như: clip “Ngưng 
đọng khoảnh khắc” của teen lớp 12 trường THPT Hà Nội – Amsterdam: http://www.
youtube.com/watch?v=Ae2GUYu9lW4; clip của teen Quốc học Huế: http://www.youtube.
com/watch?v=l2vnVKvOfys

3.1.2. Tham gia và đóng góp vào các hoạt động xã hội

Bạn muốn

• Hiểu các vấn đề thời sự (Biến đổi khí hậu đang xảy ra ra sao? Bao nhiêu trẻ em ở Việt Nam 
chưa được đi học? LGBT là gì? Hiến pháp có vai trò quan trọng như thế nào?)
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• Thể hiện tiếng nói, quan điểm của mình trước các vấn đề xã hội

• Tham gia làm một điều gì đó để làm Việt Nam trở thành một đất nước tươi đẹp hơn

Một số gợi ý để bạn có thể thực hiện với các tài nguyên của thế giới phẳng:

• Hãy quan sát và chủ động sử dụng các công cụ truyền thông và internet để tìm hiểu các 
chủ đề phát triển, các vấn đề thời sự mà địa phương và Việt Nam đang trải qua:

 Dành thời gian xem thời sự mỗi ngày và chia sẻ quan điểm của bạn với những người 
xung quanh. Nếu họ có suy nghĩ khác bạn, thử tìm hiểu tại sao họ lại có quan điểm đó? 

 Nếu bạn gặp một vấn đề khó hiểu, hãy sử dụng Google và các công cụ tìm kiếm khác để 
hiểu được bản chất câu chuyện. Bạn có thể đọc thêm tin tức từ các chuyên trang của vấn 
đề đó. Ví dụ xem thông tin các vấn đề về môi trường tại trang Tổng cục Môi trường http://
vea.gov.vn , bạn trẻ đang làm gì để bảo vệ Môi trường tại www.thehexanh.net...

 Tìm kiếm, dịch và làm làm phụ đề tiếng Việt về chủ đề phát triển, như nhóm Đen Hay 
Trắng làm với clip minh bạch: http://www.youtube.com/watch?v=IStQkNCKI_4 

 Fanpage Hãy xóa bỏ định kiến về LGBT của bạn trẻ lớp 8 với mong muốn các bạn học 
sinh, sinh viên sẽ hiểu hơn về cuộc sống của những người LGBT www.facebook.com/
lgbtvaxahoivietnam

• Thể hiện tiếng nói, sự quan tâm và góc nhìn của mình qua rất nhiều tài nguyên của thế 
giới phẳng:

 Tham gia các câu lạc bộ phóng viên dành cho học sinh sinh viên như Câu lạc bộ Phóng 
viên nhỏ ở các tỉnh thành trên toàn quốc. Trở thành Cộng tác viên Teen cùng Hoa Học Trò 
www.facebook.com/hoahoctro.vn, Trang Thiếu nhi của báo Hà Nội mới: www.hanoimoi.
com.vn/Danh-muc-tin/441/Thieu-nhi; Tham gia các cuộc thi viết truyện, báo như viết 
truyện ngắn Hoa học trò www.matnauhoctro.com/4rum/forumdisplay.php?f=121; 

 Thể hiện tiếng nói và nâng cao vai trò của trẻ em trong giáo dục tại vùng cao qua hình 
thức Photovoice Em yêu trường em www.facebook.com/emyeutruongem 
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 Dự án và triển lãm ảnh “Yêu là Yêu”, đề tài về tình yêu của những người Đồng tính của 
nhiếp ảnh Maika (Phạm Thanh Hải). Bộ ảnh nhận được giải Nhất, hạng mục Các vấn đề 
đương đại tại giải Nhiếp ảnh báo chí thế giới năm 2013.

• Khởi xướng và cùng tham gia các ý tưởng, dự án và chương trình xã hội:

 Tham gia vào các hoạt động giới trẻ đang làm như tuyên truyền nâng cao nhận thức 
về việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng của các bạn trẻ I will if You will www.
facebook.com/iwillifyouwillvn; thiết kế các poster khẩu hiệu khuyến khích mọi người tham 
gia các chương trình đổi đồ cũ, sách cũ Mottainai www.facebook.com/mottvnu 

 Giúp đỡ những người có hoàn cảnh như Facebook Page Hãy giúp đỡ cụ Phan Thị Hải 
Yến www.facebook.com/haygiupdocuphanthiyen; Chương trình Cơm có thịt: Kết nối các 
hỗ trợ từ thiện cho trẻ em miền núi: www.facebook.com/comcothit

 Lôi kéo sự ủng hộ cho văn hóa đọc, tủ sách làng quê và phụ huynh:  www.sachlangque.net

 Tổ chức và tham gia vào các cuộc thi trên mạng để lan tỏa sự quan tâm và hiểu biết về 
một chủ đề. VD: Cuộc thi ảnh “Câu chuyện bữa ăn” trong chương trình Grow giúp các 
bạn trẻ hiểu về chủ đề nông nghiệp, lương thực: www.facebook.com/grow.vietnam, Cuộc 
thi Hành trang kinh tế xanh tìm hiểu về các trường hợp áp dụng phát triển bền vững trong 
các ngành nghề: www.facebook.com/HanhTrangKinhTeXanh 

3.1.3. Thử sức và phát triển kinh doanh

Bạn muốn:

• Thử sức kinh doanh từ những sản phẩm của mình có nhưng không có nhiều tiền để chi trả 

• Thử thách bản thân, tò mò thử kiếm tiền lần đầu

Một số gợi ý để bạn có thể thực hiện với các tài nguyên của thế giới phẳng:

• Tìm hiểu say mê và mặt hàng mình có thể kinh doanh. Bạn có thể chào hàng các sản phẩm 
handmade khéo tay làm từ những đồ tái chế trên Facebook như của I-karo www.facebook.
com/ikaroNguyenLieuHandmade 
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• Bạn có thể tham gia học khởi nghiệp hoặc trao đổi các câu chuyện, kinh nghiệm khởi nghiệm.
VD: www.facebook.com/Viet.Youth.Entrepreneurs 

3.2. Câu chuyện làm chủ thế giới phẳng

Các bạn trẻ ở Việt Nam và trên thế giới đã và đang sử dụng internet vào việc thể hiện bản thân và 
tham gia vào những hoạt động xã hội ý nghĩa, trong rất nhiều lĩnh vực đời sống như giáo dục, văn 
hóa, xã hội, kinh tế, hay bảo vệ môi trường…

Câu chuyện 1: Học sinh làm clip về chủ đề lịch sử8 

Các clip như “56 ngày đêm Điện Biên Phủ hào hùng” và “Chiến 
dịch Điện Biên Phủ 1954” là sản phẩm của học sinh lớp Toán 
và Hóa của Trường Phổ thông năng khiếu ở TPHCM. Để hoàn 
thành được các tác phẩm này, nhóm học sinh đã phải mất vài 
tháng để tìm hiểu tài liệu và phân công các thành viên dựng 
các hình ảnh trong clip. Trong clip sử dụng những hình ảnh, âm 
thanh minh họa chân thực và sinh động khiến cho người xem có 
cảm xúc dồn dập như đang được chứng kiến trận chiến lịch sử 
ngay trước mắt.

Bài làm của các bạn học sinh giống như một tiết giảng lịch sử đầy sinh động, dễ hiểu với cách 
phân chia rành mạch các phần như clip của lớp Toán: Hoàn cảnh lịch sử, tương quan lực lượng 
hai bên, diễn biến, tổn thất và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ; hay lớp Hóa chia bài 
thành các phần: Địa hình, khó khăn, diễn biến và kết luận. 

Sau khi được chia sẻ trên mạng, các clip đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía cư dân 
mạng. Nhiều bạn thích thú cho biết việc học lịch sử sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu như các 
sự kiện, thông tin đều được truyền tải bằng những cách độc đáo, dễ hiểu này. Còn những thầy cô 

Những tổn thất của cả quân ta và 
quân địch được thể hiện sinh động

8 vtc.vn/538-376539/giao-duc/hs-lam-clip-chien-thang-dien-bien-phu-dep-mat.htm; http://kenh14.vn/doi-song/teen-
lam-clip-do-hoa-ve-chien-thang-dien-bien-phu-1954-2013050703436974.chn
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như cô Lê Thị Vân Anh (Giáo viên môn Sử, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) chia 
sẻ rằng: “Đây cũng là cách giúp các em tiếp cận và lấy lại được thiện cảm của học sinh đối với 
môn Lịch sử - môn học đang bị coi là “môn phụ”.

Các sản phẩm video về môn lịch sử 

• Clip “56 ngày đêm Điện Biên Phủ hào hùng”: www.youtube.com/watch?v=56jiNEWL0Hk     

• Clip “Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954”:  www.youtube.com/watch?v=Cs_FOP8rkp0

• Clip Tây Sơn Anh Hùng Ca: www.youtube.com/watch?v=8sw1HAZXjq8

• Cip “Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không”: www.youtube.com/watch?v=J3sbPlLUoSA

Câu chuyện 2: Lập Fanpage và kêu gọi trên các diễn đàn mạng ủng hộ những 
hoàn cảnh khó khăn

Với tính lan tỏa và cộng đồng của các công cụ mạng xã hội và internet, không ít công dân thế giới 
phẳng đã và đang xây dựng những chủ đề của diễn đàn, fanpage, group hay và nhiều ý nghĩa. 
Trong đó có việc huy động sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng cho những hoàn cảnh khó khăn 
và các hoạt động xã hội.
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“Hãy giúp đỡ cụ Phan Thị Yến” là fanpage do các bạn trẻ lập ra để giúp đỡ một cụ bà gần 80 tuổi 
nhưng ngày ngày phải đi bán nước dạo gần hồ Hoàn Kiếm để mưu sinh. “Các bạn của tôi... nếu 
có lòng tốt... tôi chỉ mong các bạn ra gặp, trò chuyện, uống chén nước của cụ 1 lần thôi... để cụ có 
thêm nghị lực tiếp tục cuộc sống còn chưa có hồi kết…” là lời giới thiệu ngắn gọn mà chân thành 
của chủ page “Hãy giúp đỡ cụ bà Phan Thị Yến”.

Cho tới nay, Fanpage nhiều ý nghĩa này đã có hơn 18,000 lượt người like, kèm theo rất nhiều 
chia sẻ trên các diễn đàn và báo mạng khác. Nhiều bạn đọc đã ủng hộ bằng các hoạt động thực 
tế khi mua hàng, thăm hỏi cụ Yến và thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh và trao đổi trên 
Fanpage. 

Có rất nhiều hoạt động giàu ý nghĩa tương tự do các bạn trẻ thực hiện – thông qua việc sử dụng 
công cụ internet: Fanpage MealsWithMeat - Dự án của các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 gây quỹ cho 
dự án ‘Cơm có thịt’ của nhà báo Trần Đăng Tuấn, nhằm mang lại một bữa ăn đầy đủ, cuộc sống 
ấm no hơn cho trẻ em vùng cao; Group Chương trình xây dựng Tủ sách Nông thôn Việt Nam/Sách 
hóa Nông thôn do anh Nguyễn Quang Thạch khởi xướng; Các chủ đề, box từ thiện và đấu giá cho 
quỹ từ thiện trên rất nhiều diễn đàn…

Một số địa chỉ tham khảo

• Dự án nhỏ của các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 gây quỹ cho dự án ‘Cơm có thịt’ cho trẻ 
em vùng cao: www.facebook.com/MealsWithMeat

• Sách hóa Nông thôn: www.facebook.com/groups/sachchonongthon/

• Những tấm lòng nhân ái: www.facebook.com/pages/Nh%E1%BB%AFng-T%E1%BA%A5m-
L%C3%B2ng-Nh%C3%A2n-%C3%81i/157361284299787

Câu chuyện 3: Clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” thu hút sự “trăn trở” của 
người xem với suy nghĩ của một học sinh về giáo dục

Clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” đã gây chấn động trong cộng đồng mạng khi một học sinh 
lớp 12 nói lên sự trăn trở của em với nền giáo dục suốt một giờ đồng hồ. Đặc biệt, clip của em thực 
sự thu hút sự chú ý của nhiều nhà phê bình, báo chí và cán bộ giáo dục.
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Những vấn đề giáo dục mà em nêu ra (như bệnh thành tích, học vẹt, dối trá trong thi cử, nhồi sọ, 
áp đặt một chiều, thủ tiêu tư duy độc lập và năng lực sáng tạo...) là không mới. Nhưng cái độc đáo 
là ở chỗ, đó là những suy tư và tiếng nói thẳng thắn, mạnh dạn của một cậu học trò lớp 12. Có 
nhiều bình luận khác nhau xung quanh các quan điểm nêu ra trong clip, nhưng có một điểm chung 
đánh giá em học sinh: “Những điều em nói trong hơn một giờ cho thấy em đã suy nghĩ và nghiên 
cứu rất kỹ lưỡng, không phải bằng lý trí mà bằng cả trái tim”9. 

Đây là nhận xét của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên10: “Em đã làm clip rất nghiêm túc, từ lời nói, 
trang phục đến hình ảnh minh họa trực quan. Điều này chứng tỏ em đã có quá trình suy ngẫm và 
thực hiện ý định của mình rất tốt”... 

“Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cảm ơn thời đại Internet đã chia sẻ clip này tới tất cả mọi người. Bản 
thân clip này đã là một gợi ý cho việc làm thế nào để phát huy được tính chủ động, sáng tạo của 
học sinh trong nhà trường. Trong giáo dục có thể nhân rộng việc làm clip chiếu cho học trò xem, 
sẽ có tác dụng lớn. Tôi nhận thấy đã có nhiều nhà giáo dục đồng tình cùng em”. 

Và từ trường hợp này, Phạm Xuân Nguyên muốn nhắn nhủ tới các học sinh khác: “Cách giáo dục 
của nhà trường làm các em thụ động nhưng các em không được bị động. Các em phải bản lĩnh, 
tôi tin rằng không chỉ có mình cậu học sinh nghĩ và nói được như trong clip. Tôi tin rằng học sinh 
thời nay có trí lực, các em được sống ở một thời đại thông tin, một thời đại nhiều phương tiện kỹ 
thuật hỗ trợ cho các em, tạo điều kiện cho các em nói. Điều quan trọng là các em có muốn nói và 
có dám nói không?”

Một số ví dụ tham khảo: 

• Clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng”: http://www.youtube.com/watch?v=zgmB-
gnst5g&feature=youtu.be

9 http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/su-tran-tro-cua-mot-ke-luoi-bieng-khien-ta-phai-tran-tro-721828.htm; 
10 http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chuyen-gia-Giao-duc/Ke-luoi-bieng-va-cach-nhanh-nhat-de-Bo-Giao-duc-lay-

lai-niem-tin/293548.gd 
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• Chuỗi clip chia sẻ trên Youtube của một sinh viên 
lấy tên là Jvevermind, có hình thức thể hiện thú vị, 
đề cập đa dạng các chủ đề xung quanh lối sống 
và suy nghĩ của người trẻ, đã thu hút rất đông độc 
giả theo dõi: www.youtube.com/user/JVevermind

• Fanpage “Bố mẹ ơi chúng con muốn nói” như 
lời tâm tình của các bạn học sinh lớp 8, mong 
muốn bố mẹ cùng chia sẻ những tâm tư tình 
cảm tuổi mới lớn của mình www.facebook.com/
BoMeOiChungConMuonNoi?ref=hl

Câu chuyện 4: Truyền hình đường phố Vox Pop11 

Vox pop hay truyền hình đường phố hay “truyền hình 
bụi”, là một thể loại phỏng vấn báo chí mang tính 
đường phố, vì nó được thực hiện ngay tại các ngã tư, 
trong công viên, trên hè phố…

Với một chiếc máy ghi âm và một chiếc máy ảnh, các 
bạn sinh viên khoa Báo chí đã có những đoạn phỏng 
vấn người dân về nhiều chủ đề rất chân thực theo hình 
thức Vox Pop. Trang phục của người được phỏng vấn 
cũng rất mang tính “hè phố” như áo ba lỗ, đồ đi tập thể 
thao. Và người được phỏng vấn hầu hết thuộc giới lao 
động bình dân: ông xe ôm, bà bán nước, các cụ hưu trí, các bạn trẻ…

Ðiểm đặc biệt của thể loại này, là tính giản dị và chân thật của nó. Phóng viên có thể bị từ chối, 
thậm chí bị xua đuổi, dọa dẫm, nhưng những ý kiến thu thập được phần nhiều sẽ là ý kiến chân 
thật, xuất phát từ đáy lòng. Ðó là lý do mà các thầy giáo Khoa Báo chí khuyến khích sinh viên ra 

11 http://vtc.vn/tapchi/609-375538/song-tre/thoi-su-duoi-goc-nhin-nguoi-tre.htm
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đường phố, với mong muốn các em lao vào cuộc sống, tìm hiểu và lắng nghe những chia sẻ chân 
thành nhất. Kênh truyền hình “Tiếng nói Việt – Vietvoices” được nhóm sinh viên năm II khoa Báo 
chí – Truyền thông, Đai học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM chung tay lập nên. Một số 
đề tài nóng bỏng mang tính thời sự được nhóm đem ra bàn luận và phỏng vấn như Đậu đại học 
nhưng vẫn nhập ngũ, Thiên đường ẩm thực vỉa hè, Nạn cướp giật… nhóm đang dần tạo được 
tiếng vang trong cộng đồng bạn trẻ yêu thích làm truyền hình12.  

www.youtube.com/user/VietVoices

Một số fanpage tham khảo

• There is a Hanoi của nhóm bạn học sinh lớp 10, Hà Nội lập nên với mong muốn đưa hình ảnh 
văn hóa, món ăn của Hà Nội tới nhiều bạn trẻ hơn www.facebook.com/1hanoi. Ngoài những 
hỉnh ảnh, nhóm bạn còn đưa tới độc giả các bài hát hay những bài thơ viết về Hà Nội. 

• Video về một tình bạn của các bạn Trần Thị Thúy Quỷnh, Quản Vân Anh, Trịnh Thị Ngọc 
Quỳnh www.youtube.com/watch?v=8U1HJchhq5A&feature=youtu.be

• Video “nhật ký của con” thể hiện tình yêu với mẹ của bạn Đỗ Thị Loan www.youtube.com/wa
tch?v=65ce2FTBpPg&feature=youtu.be 

• Video kể về câu chuyện của một cô bé nhiễm HIV đã thực hiện ước mơ của mình mang tên 
“Lời hứa của những giấc mơ” www.youtube.com/watch?v=QpVXy1X0LH4 Clip do một nhóm 
học sinh Hà Nội thực hiện. 

• Vlog Con yêu bố của nhóm bạn tại Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ - tin học ĐH Vinh. Có rất 
nhiều cách để thể hiện tình yêu thương và trong câu chuyện này, người con đã nhận ra được 
tình yêu thương từ một người bố luôn theo con âm thầm từ phía sau. www.youtube.com/watc
h?v=hexmjYYUHlM&feature=youtu.be

12 www.ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/guong-mat/kenh-truyen-hinh-duong-pho-chat-lu-cua-sinh-vien-sai-
gon-2447052.html 
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Câu chuyện 5: Like và lan tỏa những cam kết và hành động xanh I will if you will  

Chiến dịch “I will if you will” phiên bản Việt Nam đã được các bạn 
sinh viên Hà Nội phát động, thu hút sự tham gia của giới nghệ 
sĩ, doanh nghiệp và sự hưởng ứng của các bạn trẻ. Chiến dịch 
kêu gọi các bạn trẻ cam kết thực hiện những hành động nhỏ có 
ý nghĩa hàng ngày và thường xuyên hơn.

Nhóm các bạn trẻ đã sử dụng rất nhiều hình thức sáng tạo để 
tăng độ tương tác của chương trình như thiết kế những sticker 
hướng dẫn các bạn bí quyết bảo vệ môi trường. Qua facebook, 
nhóm I will if you will đưa các lời thách thức của các đại sứ môi 
trường để lan tỏa thông điệp xanh tới các bạn trẻ, ví dụ: Đinh 
Mạnh Ninh cam kết trà đá vỉa hè và chém gió cùng 20 bạn nếu 
có 5000 bạn cam kết “Dừng xe tắt máy khi gặp đèn đỏ trên 25s” 
qua hình ảnh và ảnh đó đã nhận được 951 likes và 521 shares 
của các bạn cam kết; hay Chi Pu sẽ có một buổi tối đi ăn cùng 
10 bạn nếu có 3000 bạn cam kết “Không vứt rác bừa bãi” - ảnh 
đã có 1150 kikes và 624 shares cùng 682 comments. https://www.facebook.com/gogreenclub
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Bằng những hình ảnh ngộ nghĩnh, những lời thách thức và các clip thông điệp của các đại sứ, 
chương trình I will if you will đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên. Page 
I will if you will hiện tại có hơn 21,000 like. Fanpage: www.facebook.com/iwillifyouwillvn

Việc sử dụng like, comment, status và các hình ảnh để tạo ra sự lan tỏa rộng rãi về các chủ đề môi 
trường, văn hóa, xã hội, đã được nhiều bạn trẻ sử dụng rất thông minh.  Cách làm này thực sự thu 
hút sự quan tâm của cư dân mạng và cả báo chí, đặc biệt để tạo ra những hành động tích cực. 

Một số câu chuyện like và lan tỏa khác:

• Fanpage https://www.facebook.com/baovegau đã đóng góp vào sự thành công trong việc duy 
trì và bảo vệ Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Tam Đảo. Các bạn trẻ đã sử dụng facebook 
để thu hút sự chú ý của dư luận và tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức về những vấn đề 
đe dọa tới sự tồn tại của trung tâm cứu hộ Gấu.

• Cuộc thi Hành trang kinh tế xanh để giúp các bạn sinh viên trang bị các kiến thức bổ ích về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững: https://www.facebook.com/HanhTrangKinhTeXanh

Câu chuyện 6: Những bức ảnh biết nói Photovoice “Rác – Cuộc sống quanh tôi” 

Rác – Cuộc sống quanh tôi” là triển lãm ảnh giới thiệu 50 câu chuyện về nghề, cuộc sống gia đình 
và cái nhìn cộng đồng về người thu gom rác tự do. Các bức ảnh được chính các cô chú quét rác 
chụp và phần miêu tả mỗi bức ảnh là những câu chuyện xoay quanh công việc quét rác đó. Có 
những bức ảnh người gom rác chủ động chụp, viết ra giấy phần chú thích ảnh. Các bạn đánh máy 
lại y nguyên, không chỉnh sửa, biên tập. Có những bức ảnh xuất phát từ câu chuyện tình cờ, trong 
khi làm việc giữa tình nguyện viên và người thu gom rác…

Đây là 1 hoạt động do tổ chức hành động phát triển vì môi trường Enda Việt Nam phối hợp với 
mạng lưới Thế hệ xanh Việt Nam thực hiện. Sáu bạn tình nguyện viên thuộc nhóm Photovoice 
tại quận Bình Thạnh và Gò Vấp đã tiếp xúc với những người thu gom rác, trao cho họ máy ảnh, 
hướng dẫn họ chụp và cùng đi làm với họ từ 4h sáng đến 1h chiều để hiểu hơn về cuộc sống 
của những con người thầm lặng này. Một thành viên trong nhóm, bạn Khổng Thúy Mỹ (ngành 
Marketing, trường ĐH Hoa Sen) chia sẻ: “Máy ảnh tụi mình trao cho các cô chú là máy ảnh du lịch. 
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Chỉ cần chỉ nút khởi động, nút chụp là ổn. Các cô chú có thể tự mày mò rất nhanh. Vấn đề còn lại 
là tụi mình nhập vai thu gom rác, đi theo làm việc cùng. Đây là cách tốt nhất để tụi mình chia sẻ 
công việc với các cô chú, phỏng vấn, giúp các cô chú tự tin chụp ảnh và tự nhiên giãi bày.″ 

Trong buổi triển lãm của các bạn sinh viên, các anh chị gom rác cũng tới tham dự. Anh Lâm Văn 
Thông, sau ca làm 4h sáng, đã lật đật chạy ra triển lãm ở Cung văn hóa Lao động TP.HCM. Anh 
chi sẻ bằng giọng miền Tây rặt “Tui vui lắm vì hôm nay được in nhiều ảnh! Bình thường cặm cụi 
làm cực, có ai ngó tới đâu. May có các em sinh viên in ảnh, tạo điều kiện cho cộng đồng nhìn nhận 
giá trị của nghề mình”13.  

“Làm rác thường xuyên phải tiếp xúc với bao nhiêu 
là nguồn thải ảnh hưởng tới sức khỏe như xác 
xúc vật, kim loại rỉ xét, miểng chai, kim tiêm chích. 
Bởi vì người làm rác với thu nhập ít ỏi, họ kiếm 
được thêm bằng cách lượm ve chai; vô tình trúng 
phải những vật nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất là 
kim tiêm chích, và bệnh ngoài da với vô vàn bệnh 
truyền nhiễm khác mà người làm rác có nguy cơ bị 
lây nhiễm cao hơn người thường” www.facebook.
com/rac.cuocsongquanhtoi

Qua những bức ảnh, các bạn trẻ đã mang tiếng nói 
của người thu gom rác đến với cộng đồng, để từ đó có cái nhìn thân thiện, cảm thông và trân trọng 
hơn với những người lao động lặng lẽ, ít được chú ý.

Một số câu chuyện Photovoice khác tham khảo:

• Dự án photovoice mang tên “Em yêu trường em” hướng đến trẻ em vùng khó khăn với mong 
muốn thúc đẩy sự tham gia của các em vào việc học. Thông qua hoạt động photovoice các 
em đã tự chụp lại những câu chuyện học tập, những vấn đề khó khăn của mình. Dự án cũng 
sử dụng mạng xã hội Facebook để lan tỏa chủ đề này: www.facebook.com/emyeutruongem10 

13 http://www.baomoi.com/De-hieu-va-yeu-thuong/52/10927574.epi
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• Dự án và triển lãm ảnh “Yêu là Yêu”, đề tài về tình yêu của những người Đồng tính của nhiếp 
ảnh Maika (Phạm Thanh Hải). Bộ ảnh nhận được  giải Nhất, hạng mục Các vấn đề đương đại 
tại giải Nhiếp ảnh báo chí thế giới năm 2013.

Câu chuyện 7: Đăng ký vào các email group/facebook group để nhận và chia sẻ 
các thông tin tình nguyện, các hoạt động thú vị - Mạng lưới Thế hệ Xanh  

Thế Hệ Xanh Việt Nam là mạng lưới các cá nhân, tổ chức thanh niên có chung mối quan tâm đến 
các vấn đề môi trường, sẵn sàng học hỏi và thay đổi vì một cuộc sống bền vững. Bằng nhiệt huyết 
và hành động của mình, Thế Hệ Xanh thúc đẩy giới trẻ và cộng đồng Hiểu về biến đổi khí hậu và 
thực hiện Hành động xanh. Thế Hệ Xanh hoạt động dưới sự điều phối và hỗ trợ của Trung tâm 
Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), cùng hợp tác với các tổ chức, cá nhân 
chung nhiệt huyết. Trong group mail của Thế Hệ xanh, các bạn có thể nhận được các thông tin về 
cơ hội làm việc và hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, môi trường, kinh doanh cũng như các sự 
kiện đang diễn ra toàn quốc “Chương trình Hãy là sự đổi thay mà bạn muốn thay từ cuộc sống Be 
change agents”, “The Asean Youth Volunteers Program”, Cuộc thi sáng kiến hành động vì vùng 
ven biển dưới sự điều phối của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tử (IUCN)

Một số group khác tham khảo: 

• Những sự kiện văn hóa tại Hà Nội, Hanoi Cultural Events đưa các thông tin về các hoạt động 
hay diễn ra tại Hà Nội www.facebook.com/groups/sukienvhhn 

• Các cơ hội thực tập và việc làm trên toàn quốc www.facebook.com/groups/internships.vietnam

3.3. Kế hoạch hành động cá nhân
Có rất nhiều ý tưởng và các công cụ để thực hiện các hoạt động truyền thông, hay các sản phẩm 
truyền thông… Hãy tiến hành theo quy trình dưới đây để từng bước thành công nhé:
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CÁC BƯỚC TÌM RA MỘT SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG PHÙ HỢP

Câu hỏi Gợi ý

WHAT Bạn thích làm 
về chủ đề nào?

 Khoa học
 Môi trường
 Văn hóa

 Xã hội
 Giải trí 
 Gia đình

WHO Bạn muốn 
phản ánh đối 
tượng nào?

 Trẻ em 
 Phụ nữ
 Người già, người neo đơn

 Những đối tượng dễ bị tổn 
thương khác (người đồng 
tính, người khuyết tật…)

Bạn muốn 
truyền thông 
tới đối tượng 
nào?

 Các bạn trẻ cùng lứa tuổi
 Phụ huynh 
 Thầy cô giáo 

Mục đích 
của bạn

 Giúp học tập các môn học hiệu 
quả hơn (Học Tiếng Anh, học 
Lịch sử..)

 Chia sẻ cách phát triển các 
kỹ năng (lãnh đạo, teamwork, 
sử dụng công nghệ thông tin, 
truyền thông…)

 Lưu giữ kỷ niệm và
 Chia sẻ các sở thích cá nhân 

(làm đồ handmade, đọc sách)

 Thể hiện quan điểm cá nhân 
về một vấn đề xã hội

 Hưởng ứng một hoạt động 
của cộng đồng (môi trường, 
minh bạch, giáo dục..)

HOW Hình thức 
bạn chọn

 Ảnh
 Video
 Facebook Fanpage, Group
 Blog

 Website
 Bài viết 
 Tranh vẽ
 Mindmap
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SẢN PHẨM DỰ KIẾN
WHAT
Sản phẩm gì?
Nội dung về cái gì?

Chuỗi video “Thần tượng của bạn” có các chia sẻ của các 
bạn trẻ Việt Nam về thế nào là một thần tượng

WHY
Mục đích sản phẩm
Vì sao bạn làm? 

Tìm hiểu suy nghĩ của các bạn trẻ về thần tượng (là người 
giàu, người thành công…); thần tượng đó đang ảnh hưởng 
tới lối sống của giới trẻ như thế nào? 

HOW
Hình thức thể hiện
Số lượng dự kiến 
Kênh truyền tải
Sau khi cuộc thi kết thúc, bạn dự 
định làm gì? 

- Chuỗi video phỏng vấn các bạn trẻ về “Những đặc điểm 
nào khiến bạn thần tượng một người?”

- Số lượng: ít nhất 10 video
- Các video sẽ được đăng tải trên kênh Youtube
- Sau khi cuộc thi kết thúc, vẫn tiếp tục chia sẻ quay các 

video như vậy nhưng với các bạn trẻ tại khu vực khác. 
WHO
Sản phẩm phản ánh ai?
Sản phẩm do ai làm? Sản phẩm 
cho ai xem?

- Các video phản ánh suy nghĩ của giới trẻ Việt Nam, 
phần lớn là các bạn học sinh cấp 2 tại trường THCS 
Trưng Vương

- Sản phẩm do các bạn học sinh cấp 2 tại trường THPT 
Trưng Vương làm.

- Sản phẩm dành cho tất cả các bạn trẻ
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 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SẢN PHẨM TRUYÊN THÔNG 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Hoạt động Phụ trách Deadline

I. Lên ý tưởng sản phẩm 

1.1. Lên nội dung các câu hỏi phỏng vấn
- Lên 5 câu hỏi sẽ phỏng vấn các các bạn trẻ
- Dự kiến các tình huống các bạn sẽ hỏi về việc tại sao phỏng 

vấn?

- Bạn A - 27/06

1.2. Khảo sát thời gian sẽ phỏng vấn và đối tượng sẽ phỏng vấn
- Liên hệ với các bạn bè của mình để hẹn thời gian và địa điểm 

phù hợp với các bạn phỏng vấn. (ví dụ tại trường học sau giờ 
tan học). 

- Bạn B - 27/06

II. Lên kế hoạch thực hiện và đánh giá

2.1. Quay phỏng vấn tại trường THCS Trưng Vương
- Chuẩn bị dụng cụ quay video 
- Chọn bối cảnh quay phù hợp (ví dụ: trước cổng trường)

- Bạn C - 30/06

2.2. Tổng hợp và đánh giá chất lượng phỏng vấn.
- Với 5 video đầu, đánh giá chất lượng để chỉnh sửa cho 5 

video tiếp theo 
- Chọn các video có chất lượng quay đẹp để giữ lại. 

Tất cả các 
thành viên

- 04/07

2.3. Chỉnh sửa, hoàn thiện video
- Cắt các đoạn không cần thiết trong video 
- Chèn subtitle vào các video để mọi người hiểu được nội dung 

video

- Bạn C,D - 10/07
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Hoạt động Phụ trách Deadline

I. Lên kế hoạch truyền thông lan tỏa sản phẩm

3.1. Viết nội dung truyền thông
 Viết lời dẫn hay về các video, gửi kèm link youtube của video 

đó. Bài truyền thông dài khoảng 150 – 200 từ nói lên thông 
điệp của các video

- Bạn A - 12/07

3.2. Up các video chất lượng lên kênh Youtube “Thần tượng 
của bạn”

- Bạn C - 10/07

3.3. Chia sẻ thông tin tại các kênh truyền thông khác
- Facebook, Email bạn bè trong network bài truyền thông của 

mình.
- Gửi tới các bạn trẻ/1 leader có tầm ảnh hưởng tới các bạn 

khác trong cộng đồng để lan tỏa nội dung video đó.
- Gửi bài truyền thông tới các page của giới trẻ để được hỗ trợ 

lan tỏa. Vd page Công dân Thế Giới phẳng 

Tất cả các 
thành viên

- 13/07
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Chủ đề Gia đình 
Các vấn đề các em học sinh Hưng Yên quan tâm
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Chủ đề Trường học 
Các vấn đề học sinh Access quan tâm
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Chủ đề Trường học 
Các vấn đề học sinh Access quan tâm
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