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Về giai đoạn này: 
 
Học sinh được dành thời gian để cảm thông hoặc cảm nhận cho những người hoặc đang đối mặt một số vấn đề. 
Các em nhìn vào nhu cầu và mối quan tâm của người mà họ đang đồng cảm, cũng như, các tình huống xã hội 
hoặc cá nhân của họ. 
 
Về bản đồ đồng cảm: 
 
Bản đồ đồng cảm là một công cụ giúp học sinh biết và cảm nhận người cho khác hoặc chỉ đơn giản là đặt mình 
trong hoàn cảnh của người mà các em quan tâm. Nó giúp người học cảm thông với những người mà họ đang 
thiết kế một giải pháp. Bản đồ hướng dẫn người học kiểm tra xem người đó nghĩ gì hoặc cảm nhận, nhìn, nghe, 
nói, hay làm. Dẫn dắt người học sử dụng các mô tả sinh động. 
 
 

Câu hỏi hướng dẫn: 
• Người đó nghĩ hoặc cảm thấy gì? 
• Người đó thấy gì?  
• Người đó nghe gì? 
• Người đó nói hoặc làm gì? 
• Nỗi đau: Nỗi thất vọng lớn nhất của họ là gì? Những trở ngại nào cản đường họ? Họ có thể sợ những rủi ro 

nào? 
• Đạt được: Những gì họ cần để đạt được? Làm thế nào họ có thể thành công hoặc có một cuộc sống tốt đẹp? 
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Vẽ người đó vào đây 

Những gì người đó nghĩ hoặc cảm thấy 
 

Những gì người đó thấy 

Những gì người đó nghe Những gì người đó nói/ làm 

Nỗi đau Đạt được 

• Người đó nghĩ hoặc cảm thấy gì? 
• Người đó thấy gì?  
• Người đó nghe gì? 

• Người đó nói hoặc làm gì? 
• Nỗi đau: Nỗi thất vọng lớn nhất của họ là gì? 

Những trở ngại nào họ đang gặp phải? 

• Họ có thể sợ những rủi ro nào? 
• Đạt được: Những gì họ cần để đạt được? Làm thế 

nào họ có thể thành công hoặc có một cuộc sống 
tốt đẹp? 

•  


