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Tập huấn Cán bộ nguồn (ToT) về  
LỒNG GHÉP GIỚI TRONG LÂM NGHIỆP 

Khách sạn Hải Âu, Quy Nhơn, Bình Định, Ngày 10-14/12/2018 
 
Mục tiêu 
 
Cuối khóa học các học viên có thể: 

 Nắm được khái niệm cơ bản về giới, vai trò của giới, công bằng giới và bình đẳng 
giới; 

 Hiểu và thực hành được một số công cụ phân tích giới; 

 Nắm được khái niệm về lồng ghép giới nói chung và trong các hoạt động lâm nghiệp 
nói riêng; 

 Thực hành thiết kế và thực hiện một hoạt động nâng cao nhận thức về giới. 
 
Chương trình tổng quan 
 

Thời 
gian 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 

Sáng: 
 

Phần 1: Khai mạc, 
chào đón đại biểu, 
và giới thiệu khóa 
học. 
Phần 2: Cơ sở và 
một số công cụ phân 
tích giới 
Phần 2.1: Giới và 
Giới tính 
Phần 2.2: Giới và 
giới tính 
Phần 2.3 Vai trò của 
giới 
Phần 2.4 Một số 
thuật ngữ bạn cần 
biết 

Phần 2.9: Công 
bằng giới và 
Bình đẳng giới 
Phần 3: Lồng 
ghép giới 
Phần 3.1: 
Khuôn khổ 
pháp lý quốc gia 
và quốc tế cho 
lồng ghép giới 
trong các họat 
động lâm 
nghiệp 

Phần 3.4: 
Mục tiêu và 
Chỉ số mang 
tính nhạy 
cảm về giới 
Phần 3.5: 
Thách thức 
và giải pháp 
trong lồng 
ghép giới 

Phần 4.2: 
Làm việc tại 
hiện trường  
 

Phần 5: Thực hành 
thiết kế và thực hiện 
một chương trình 
nâng cao nhận thức 
giới  
Phần 5.1: Hướng dẫn 
và thực hành thiết kế 
chương trình 
Phần 5.2: Thực hành 
nâng cao nhận thức 
giới  

Chiều: 
 

Phần 2.5: Hồ sơ hoạt 
động 
Phần 2.6: Tiếp cận 
và kiểm soát nguồn 
tài nguyên 
Phần 2.7: Các yếu tố 
ảnh hưởng 

Phần 3.2: khái 
niệm cơ bản về 
lồng ghép giới 
Phần 3.3: Lồng 
ghép giới trong 
các hoạt động 
lâm nghiệp 

Phần 3.6: 
Đánh giá 
bằng lăng 
kính giới 
Phần 4: Đi 
hiện trường  
Phần 4.1: 
Chuẩn bị  

Phần 4.3: 
Chia sẻ kết 
quả đi hiện 
trường và 
phản hồi 

Phần 5.2: Thực hành 
nâng cao nhận thức 
giới (tiếp) 
Phần 6: Tổng kết 
Nhìn lại toàn bộ khóa 
học 
Các bước tiếp theo 
Đánh giá khóa học 
Phát chứng nhận và 
bế mạc 

 


