
CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LỊCH THỜI VỤ 

Công cụ phân tích lịch mùa vụ thường được thực hiện vào ngày thứ 2 tại KP/ấp trong đợt PRA. 

Thời gian cần thiết để thực hiện công cụ này thường kéo dài từ 2,5 đến 3 giờ. Quá trình phân 

tích lịch mùa vụ bao gồm các bước sau: 

- Thành lập nhóm cộng đồng tiến hành phân tích lịch mùa vụ. Tuỳ theo mục đích có thể 

thành lập một nhóm hỗn hợp cả nam và nữ hoặc 1 nhóm nam, 1 nhóm nữ. Mỗi nhóm 

gổm 5-7 người có kinh nghiệm trong sản xuất. 

Địa điểm thực hiện nên chọn tại một nơi rộng rãi đi lại thuận lợi để có nhiều người có 

khả năng tham gia. 

- Các vật liệu như: phấn viết, giấy khổ lớn, bút viết và các vật liệu khác cần được chuẩn 

bị đầy đủ. 

- Cán bộ PRA giải thích thật rõ mục đích, ý nghĩa và các bước tiến hành thực hiện như 

sau: 

• Cán bộ PRA mô tả và giải thích trên nền khung của biểu đồ lịch mùa vụ (nếu cần 

thiết cán bộ PRA vẽ giúp) 

• Cán bộ PRA đặt câu hỏi mở về nhân tố thời tiết, khí hậu trong KP/ấp. 

• Hướng dẫn hoặc làm mẫu viêc xác định các nhân tố thời tiết theo tháng, cách sử 

dụng các vật liệu đơn giản bằng phương pháp so sánh. 

• Tạo điều kiện cho cộng đồng tự xác định các nhân tố và tranh luận, cán bộ PRA lắng 

nghe ghi chép. 

• Đề nghị cộng đồng phân tích các hoạt động theo mùa vụ trong năm. Cán bộ PRA có 

thể làm mẫu cách phân tích và xác định thời gian thực hiện các hoạt động. 

• Trong quá trình phân tích luôn đặt câu hỏi vì sao và tạo điều kiện cho cộng đồng suy 

nghĩ liên hệ với các hoạt động khác. Cán bộ PRA phải ghi chép tất cả ý kiến tranh 

luận của cộng đồng. 

• Cán bộ PRA đề nghị và tạo điều kiện cho cộng đồng nêu lên những khó khăn và cách 

khắc phục 

• Tổng hợp kết quả phân tích và vẽ biểu đồ lịch mùa vụ lên giấy khổ to. 




