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LỜI N I ĐẦU 

Trong những năm gần đây, các tổ chức phi chính phủ (PCP) hoạt đông trong l nh vực thúc đẩy 

quyền trẻ em, cũng nhƣ các chính phủ và các nhà tài trợ khác đã và đang nhấn mạnh sự cần thiết 

phải xây dựng các chỉ số tốt hơn để giám sát và đo lƣờng sự tham gia của trẻ em theo ba khía cạnh 

chính: phƣơng thức, quá trình và kết quả. Nhiều mô hình đã đƣợc khảo sát, thực hiện và nhiều tổ 

chức và vùng lãnh thổ trên kh p thế giới đã tiến hành hàng loạt cuộc thảo luận để xác định các chỉ 

số không chỉ có ý ngh a mà còn phải dựa trên những dữ liệu có thể thu thập và phân tích một cách 

tƣơng đối dễ dàng. 

Bộ công cụ giám sát và đánh giá (GS&ĐG) mà các bạn đang cầm trên tay đƣợc xây dựng dựa trên 

kết quả của các cuộc thảo luận nói trên, với xuất phát điểm là một tài liệu có tên là Tiêu chí đánh giá 

sự tham gia của trẻ em v o công tác lập dự án v  ch  ng tr nh, đƣợc hợp tác biên soạn với các đối 

tác của Quỹ Bernard van Leer tại Brazil và xuất bản năm 2004.
1
 Tài liệu đã đƣa ra khung khái niệm 

để giám sát và đánh giá mức độ tham gia của trẻ em vào các dự án và chƣơng trình. Tổ chức 

UNICEF khu vực Trung Đông và B c Phi (MENA) đã phát triển thêm tài liệu này vào năm 2008, lồng 

ghép các quan điểm từ góc nhìn của khu vực cũng nhƣ bổ sung quan điểm đo lƣờng sự tham gia 

của trẻ em vào xã hội có quy mô rộng hơn.
2
 Sau đó, tài liệu này đƣợc chỉnh sửa để phản ánh đầy đủ 

hơn cách hiểu về sự tham gia của trẻ em theo quan điểm của Ủy ban về Quyền trẻ em tại Bình luận 

chung về Điều 12 của Công ƣớc Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC).
3 
Tài liệu này cũng đã 

lồng ghép ý kiến phản hồi từ các thành viên tham gia hội nghị ở Canada về trách nhiệm giải trình, 

GS&ĐG đƣợc tổ chức năm 2009 và từ một đánh giá tham vấn của Save the Children tại Vƣơng 

quốc Anh, diễn ra trong cùng năm 2009.
4 
 

Phiên bản cuối cùng của bộ công cụ này đã đƣợc phát hành sau một chƣơng trình thí điểm kéo dài 

18 tháng do Quỹ Oak tài trợ. Chƣơng trình phối hợp với 10 dự án từ 9 quốc gia ở các khu vực khác 

nhau trên thế giới, hợp tác với các tổ chức Save the Children (Cứu trợ trẻ em), UNICEF (Quỹ nhi 

đồng Liên hiệp quốc), Plan, World Vision (Tầm nhìn thế giới) và The Concerned for Working 

Children (Quan tâm Lao động Trẻ em). Các tổ chức tham gia bao gồm: 

• Save the Children, Nepal 

• The Concerned for Working Children (Quan tâm Lao động Trẻ em), Ấn Độ 

• Neighbourhood Community Network (Mạng lƣới Cộng đồng Lân cận), Ấn Độ 

• World Vision, Ghana 

• World Vision, Zambia 

• EveryChild, Malawi 

• Plan, Guatemala 

• Plan, Ecuador 

• Centre for education in Health and environment (Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Môi trƣờng), 

Nicaragua 

• African Movement of Working Children and Youth (Phong trào châu Phi vì Lao động trẻ em và 

Thanh thiếu niên), Nigeria 

 
Đ Nigeriáu niên) Phi vì ng Cđã gã igeriáu niên) Phi vì ng Children and  outh (Cobã idã igeriáu niên) 

PGS&ĐG này và đƣợc hựceriáu niên) Phi vì ng Children and  outhƣựceriálà hceriáu niên) Phi vì ng 

Children and Ynh hcth hceriá các công cninày và các tài licông cniên)đánh giá snh giáng cniên) Phi 

vì ng Children and Youth (Concđsnhsnh giáng cniên) trong ving tăng cƣing cniên) Ph sâu sƣing 

cniên) Phi vì ng Children a, cách thin đch thing cniên) Phi vì ng Children  cũng nhƣ kcniên) Phi vì ng 

Children and Youth (Concerned for Workinsau đó, nhđónhƣ kcniên) Phi vì ngh nhđónh tại Nairobi đã 
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tibiirobinth tibiirobiniên) Phi, báo cáo tibiniên) Phi6 tháng mháng o và thƣng o tibintham gia hbiniên) 

tram gia h (webinars) đebinars)hbiniên) Phi vìTháng 5 năm 2013, háng 5 năm 2013,  Phi vì ng 

Childrencùng v năm 2013,  Phi vì ng Children and  outh (Ccùng làm vi năm 2đánh giá l 2 và chia s 

2013,  Phi vì ng và chia s 2013,  Phi vì. Tuy những kinh nghi,  Phi vì ng Children and  đƣth 

(Concerneđững  ởững kinh nghi,  Phi vì các phc g kinrõ ràng đã cho thấy ngƣời tham gia và các tand 

 đƣth (Concerned for Working Childrennh thí điểm ke 

 

Những ngƣời tham gia thí điểm đã cùng với những ngƣời lớn, trẻ em và thanh thiếu niên khác 

sử dụng bộ công cụ này giám sát chặt chẽ sự tham gia trong những hoạt động liên quan mà họ 

triển khai. Họ nhận ra rằng việc sử dụng bộ công cụ này đã giúp ích trong nhiều khía cạnh. Cụ 

thể: 

• Nâng cao hiểu biết của mọi ngƣời (bao gồm cả trẻ em và ngƣời lớn) về sự tham gia của trẻ 

em 

• Tạo ra những thay đổi tích cực khiến sự tham gia có chất lƣợng hơn, mang tính hòa nhập 

hơn và giúp tăng cƣờng bảo vệ trẻ em 

• Giúp trẻ em và ngƣời lớn xác định r  mục tiêu của mình và đo lƣờng tiến độ đạt đƣợc  

• Giúp phản hồi rõ ràng cho trẻ em về bản chất và kết quả sự tham gia của họ 

• Mang lại các kết quả rõ ràng và tƣơng đối dễ hiểu 

• Nhờ cách tiếp cận trực quan của phần lớn các công cụ và các thông tin đƣợc trình bày, trẻ 

em tham gia nhiệt tình và hào hứng hơn. 

 

Việc thí điểm bộ công cụ này cũng đƣa lại nhiều đề xuất sáng tạo và mang tính xây dựng để cải 

thiện các tài liệu này, bao gồm: chia sẻ các công cụ khác (các công cụ đƣợc phát triển phù hợp 

với bối cảnh địa phƣơng) để thu thập dữ liệu; đơn giản hóa một số khái niệm và ngôn ngữ; điều 

chỉnh các hoạt động để phù hợp với trẻ nhỏ và trẻ em khuyết tật; nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc nâng cao nhận thức cho ngƣời lớn; và nêu rõ sự cần thiết phải đầu tƣ đủ thời gian vào quá 

trình giám sát và đánh giá. 

 

Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất từ chƣơng trình thí điểm đó là yêu cầu các tổ chức 

làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên tiến hành GS&ĐG sự tham gia của trẻ một cách hiệu quả 

hơn. Tất cả những ngƣời tham gia chƣơng trình thí điểm đều nhấn mạnh lợi ích đáng kể mà họ 

thu đƣợc khi sử dụng bộ công cụ, từ việc giúp họ hiểu r  hơn về lý do triển khai hoạt động, cho 

đến việc tăng cƣờng, cải thiện phạm vi và chất lƣợng, phân tích và tổng kết kết quả một cách 

hiệu quả hơn. Đặc biệt, tất cả ngƣời tham gia đều nhấn mạnh rằng cam kết của tổ chức đối với 

việc theo d i và đánh giá kết quả của các hoạt động có sự tham gia của trẻ em là một điều kiện 

quan trọng mang tính nền tảng. 

 

Bộ công cụ này là sản phẩm đúc kết từ tất cả các quá trình đƣợc mô tả ở trên. Nó phản ánh kinh 

nghiệm học tập và tích lũy của tất cả các tổ chức tham gia chƣơng trình thí điểm kéo dài 18 

tháng, trong đó có cả những đóng góp trực tiếp của trẻ em và thanh thiếu niên tham gia chƣơng 

trình này. Chúng tôi hy vọng bộ công cụ sẽ truyền cảm hứng cho các tổ chức ở kh p nơi để họ 

nhận ra rằng việc GS&ĐG hiệu quả sự tham gia của trẻ em là khá dễ dàng. Bộ công cụ mang lại 

các lợi ích quan trọng, thiết thực cho các bên và xứng đáng với sự đầu tƣ đã bỏ ra. 
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1 BỘ CÔNG CỤ GS&ĐG LÀ GÌ? 

Bộ công cụ này dành cho những ngƣời làm việc với trẻ em và cho chính trẻ em trong các chƣơng 
trình có sự tham gia, cũng nhƣ cho các chính phủ, tổ chức phi chính phủ (PCP), xã hội dân sự và 
các tổ chức của trẻ em mong muốn đánh giá và tăng cƣờng sự tham gia của trẻ em lên các cấp độ 
và phạm vi lớn hơn. Bộ công cụ giới thiệu:  

• 25 chỉ số giúp phác họa bức tranh tổng thể về việc thể chế hóa sự tham gia của trẻ em ở các cấp độ 

xã hội khác nhau 

• Các công cụ giúp theo d i và đánh giá phạm vi, chất lƣợng và kết quả sự tham gia của trẻ em trong 

bất kỳ dịch vụ, chƣơng trình, sáng kiến hoặc dự án nào 

• Một hƣớng dẫn gồm 10 bƣớc để thực hiện quy trình GS&ĐG có sự tham gia của trẻ em và các bên 

liên quan khác. 

 

Bộ công cụ này có thể đƣợc sử dụng cho một số mục đích sau: 

• Để phân tích tiến độ thực thi sự tham gia của trẻ em trong bối cảnh từng chƣơng trình hoặc quốc gia 

và xác định các ƣu tiên để xây dựng văn hóa tôn trọng quyền thể hiện quan điểm và đƣợc nghiêm 

túc l ng nghe quan điểm của trẻ em và thanh thiếu niên 

• Để hỗ trợ xác định tính chất và tiềm năng của sự tham gia ngay từ đầu dự án hoặc chƣơng trình 

• Để thiết lập các mục tiêu tham gia và theo dõi các mục tiêu đó đƣợc hiện thực hóa ở mức độ nào 

• Để GS&ĐG phạm vi và chất lƣợng của sự tham gia và các thay đổi đƣợc tạo ra khi dự án hoặc 

chƣơng trình kết thúc. 

Bộ công cụ này cung cấp một khung khái niệm giúp đo lƣờng sự tham gia của trẻ em cũng nhƣ 
hƣớng dẫn cách thực hiện GS&ĐG và cung cấp các công cụ thực tiễn hỗ trợ thu thập thông tin cần 
thiết. Các tổ chức làm việc trực tiếp với trẻ em, các tổ chức do trẻ em và thanh thiếu niên lãnh đạo 
hoặc các chính phủ cam kết thực hiện ngh a vụ tôn trọng quyền đƣợc tham gia của trẻ em đều có 
thể sử dụng bộ công cụ này. 
 

Bộ công cụ bao gồm 6 tập sách: 
 
 ập 1 giới thiệu các thông tin cơ bản của bộ công cụ và trình bày tổng quan về sự tham gia của trẻ 
em. Tập sách là một hƣớng dẫn ng n gọn về quá trình GS&ĐG, bao gồm định ngh a về các thuật 
ngữ chính và danh mục một số tài liệu tham khảo hữu ích. 
 
 ập 2 giới thiệu khung đánh giá môi trƣờng đảm bảo sự tôn trọng và tham gia của trẻ em trong một 
bối cảnh hoặc quốc gia cụ thể và cung cấp các công cụ thiết thực để triển khai, thực hiện. Tập sách 
giới thiệu ba nhóm chỉ số: a) bảo vệ quyền tham gia; b) nâng cao nhận thức về quyền tham gia; và 
c) kiến tạo không gian tham gia. 
 

 ập 3 cung cấp khung khái niệm về đánh giá phạm vi, chất lƣợng và kết quả của sự tham gia của 

trẻ em trong mọi bối cảnh. Tập sách này giới thiệu một loạt các tiêu chuẩn và ma trận nhằm giúp 

thực hiện GS&ĐG sự tham gia của trẻ em một cách hiệu quả hơn.  
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Trẻ em tham gia thảo luận nhóm tập trung trong quá trình thu thập dữ liệu    &    ban đầu, dự án tại Waslala, 
Nicaragua. 
 

  

 ập 4 giới thiệu hƣớng dẫn gồm 10 bƣớc để thực hiện quy trình GS&ĐG có sự tham gia của trẻ em 

và các bên liên quan chính khác. Tập sách hƣớng dẫn cách xác định các mục tiêu và chỉ báo đo 

lƣờng tiến độ và cách đảm bảo tính hệ thống trong việc thu thập dữ liệu, tài liệu và phân tích các kết 

quả GS&ĐG. 

 

 ập 5 trình bày một loạt các công cụ có thể sử dụng cho các bên liên quan khác nhau, đặc biệt là trẻ 

em và thanh thiếu niên, để thu thập và phân tích thông tin cần thiết nhằm giám sát và đánh giá phạm 

vi, chất lƣợng và kết quả của sự tham gia của trẻ em. Đa số các công cụ này đƣợc thiết kế dành 

riêng cho việc thu thập các thông tin liên quan đến các ma trận có trong  ập 3. 

 

 ập 6 do các thanh thiếu niên tham gia vào chƣơng trình thí điểm bộ công cụ này soạn thảo, hƣớng 

dẫn ngƣời lớn, trẻ em và thanh thiếu niên về những lƣu ý khi giám sát và đánh giá các hoạt động liên 

quan đến sự tham gia của trẻ em. 
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 Ị      Ĩ   Ề     EM  

Mỗi quốc gia và nền văn hóa khác nhau có các định ngh a khác nhau về trẻ em hoặc 
thanh thiếu niên. Ở một số quốc gia, thuật ngữ “trẻ em” đƣợc sử dụng để chỉ những 
ngƣời có tuổi từ 12 trở xuống, những ngƣời trên độ tuổi này đƣợc gọi là “thanh niên”, 
“thanh thiếu niên” hoặc “ngƣời vị thành niên”. Trong một số nền văn hóa, cụm từ 
“thanh thiếu niên” đƣợc sử dụng để chỉ những ngƣời đến 25 tuổi, trong khi ở những 
nền văn hóa khác thì độ tuổi này lên đến 30 hay cao hơn.  
 
Tuy nhiên, trong bộ công cụ này, thuật ngữ “trẻ em” và “trẻ em và thanh thiếu niên” 
đƣợc sử dụng thay thế cho nhau và áp dụng cho ngƣời từ 18 tuổi trở xuống, theo nhƣ 
định ngh a trẻ em đƣợc nêu trong Công ƣớc Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em. 

2  SỰ THAM GIA: THIẾT LẬP 

B I CẢNH 
 

  

            Ĩ      Ì 

Công ƣớc Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC) khẳng định rằng trẻ em không đơn thuần chỉ là 
những ngƣời nhận sự chăm sóc thụ động, đƣợc chăm sóc bảo vệ bởi ngƣời lớn mà họ là một chủ 
thể có quyền đƣợc tham gia, phù hợp với khả năng phát triển của mình, vào các quyết định ảnh 
hƣởng đến họ và có quyền thực hiện trách nhiệm đối với các quyết định mà họ có thể đƣa ra. Điều 
12 của UNCRC là một điều khoản khác biệt trong hiệp ƣớc nhân quyền, đề cập đến địa vị pháp lý và 
xã hội của trẻ em dƣới 18 tuổi, những ngƣời còn thiếu sự tự chủ hoàn toàn của ngƣời trƣởng thành 
nhƣng vẫn là chủ thể của quyền. Theo đó, những trẻ em có khả năng hình thành quan điểm đều có 
quyền thể hiện những quan điểm đó một cách tự do trong mọi vấn đề ảnh hƣởng đến mình và 
những quan điểm đó phải đƣợc tôn trọng, căn cứ vào độ tuổi và sự trƣởng thành của trẻ em. Ngoài 
ra, trẻ em có quyền đƣợc l ng nghe trong các quy trình tố tụng tƣ pháp hoặc hành chính có ảnh 
hƣởng đến họ, cho dù là trực tiếp hay thông qua ngƣời đại diện. Đây là quyền cơ bản và Ủy ban về 
Quyền trẻ em đã xác định đây là nguyên t c nền tảng để đảm bảo việc thực hiện tất cả các quyền 
khác.

5
 

 
Cùng với các Điều 5 và các Điều 13-17 của UNCRC, Điều 12 đƣa ra triết lý tôn trọng trẻ em và thanh 
thiếu niên với tƣ cách là những ngƣời tham gia tích cực vào cuộc sống của chính họ. Điều 5 nêu rõ 
rằng khi đƣa ra chỉ dẫn và hƣớng dẫn trẻ em thực hiện quyền, cha mẹ và ngƣời giám hộ phải quan 
tâm đến khả năng phát triển của trẻ em. Nói cách khác, họ cần phải nhận thức rằng trẻ em phát triển 
kỹ năng và năng lực trong quá trình trƣởng thành và trẻ em có trách nhiệm ngày càng tăng đối với 
các quyết định ảnh hƣởng đến mình một khi các khả năng này phát triển. Các Điều 13-17 đề cập 
đến quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, lƣơng tâm, tự do hiệp hội và hội họp, quyền riêng tƣ và tiếp cận 
thông tin. Nhìn chung, nhóm quyền dân sự này đã đƣợc khái quát hóa thành thuật ngữ “tham gia”. 
Bản thân Công ƣớc không sử dụng thuật ngữ “tham gia”, nhƣng thuật ngữ này đã đƣợc sử dụng bởi 
Ủy ban về Quyền trẻ em, cũng nhƣ nhiều tổ chức đang hoạt động vì quyền trẻ em trên thế giới nhƣ 
một từ ng n gọn để mô tả việc thực hiện các quyền này. 

 

Ủy ban về Quyền trẻ em nhấn mạnh rằng quyền tham gia đƣợc áp dụng bình đẳng cho tất cả trẻ em 
có khả năng hình thành quan điểm bất kể độ tuổi, giới tính, khuyết tật, s c tộc, tôn giáo, kinh tế gia 
đình hoặc các yếu tố khác. Quyền này cũng áp dụng cho tất cả các l nh vực trong cuộc sống của trẻ 
em, từ gia đình, giáo dục, cộng đồng địa phƣơng và các dịch vụ công cho đến những khía cạnh rộng 
hơn nhƣ chính sách của chính phủ.

6
 Ủy ban cũng nhấn mạnh tầm quan trọng rất cơ bản của việc 

cung cấp thông tin cho trẻ em (theo các hình thức dễ tiếp cận), tạo điều kiện về thời gian và không 
gian để trẻ tham gia một cách an toàn và hiệu quả. 
 
Tóm lại, Ủy ban yêu cầu các chính phủ cần thực hiện, bảo vệ và tôn trọng quyền của trẻ em gái và 
trẻ em trai nhằm giúp các em thể hiện quan điểm của mình, với tƣ cách là cá nhân và là một cử tri, 
trong tất cả các vấn đề liên quan đến các em, đồng thời các quan điểm đó cần phải đƣợc nghiêm túc 
tiếp nhận. Tuy nhiên, yêu cầu này đặt ra thách thức to lớn đối với vị thế của trẻ em ở hầu hết các nơi 
trên thế giới, nơi mà vốn d  trẻ em đƣợc xem là không có kinh nghiệm, kiến thức hoặc hiểu biết cần 
thiết để trực tiếp tham gia và đóng góp, chứ chƣa nói đến việc chịu trách nhiệm, đƣa ra những quyết 
định quan trọng ảnh hƣởng đến cuộc sống của trẻ.  
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Câu lạc bộ tại một trƣờng tiểu học ở Việt  am, nơi trẻ em thảo luận về các chủ đề nhƣ quyền 
trẻ em và cách phòng bị cho các thảm họa có thể xảy ra. 

Kể từ khi UNCRC đƣợc thông qua vào năm 1989, hàng ngàn sáng kiến đã đƣợc thực thi ở nhiều nơi 
thế giới nhằm tạo ra không gian cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể b t đầu tác động đến luật 
pháp, chính sách, dịch vụ và các quyết định ảnh hƣởng đến cuộc sống của họ. Tr ết  đã và đang 
tham gia vào quá trình vận động chính sách, phân tích kinh tế-xã hội, các chiến dịch/phong trào, 
nghiên cứu, giáo dục đồng đẳng, phát triển cộng đồng, đối thoại chính trị, thiết kế và phát triển 
chƣơng trình và dự án, hay phong trào tham gia dân chủ trong trƣờng học. Trên thế giới, trải nghiệm 
này đã làm nổi bật một số vấn đề. Về mặt tích cực, những kinh nghiệm phong phú này đã chứng 
minh rằng: 

• Trẻ em và thanh thiếu niên có tƣ duy và khả năng riêng để giải quyết những thách thức mà họ đối 

mặt cũng nhƣ đề xuất các chiến lƣợc tốt nhất để giải quyết vấn đề 

• Khi đƣợc trao cơ hội, đƣợc cung cấp thông tin cần thiết và đƣợc ủng hộ, trẻ em có thể và ch c 

ch n sẽ đóng góp đáng kể vào các quyết định ảnh hƣởng đến cuộc sống của họ 

• Trẻ em mong muốn đƣợc trao quyền nhiều hơn đối với các vấn đề ảnh hƣởng đến họ, ở cả cấp 

độ cá nhân lẫn tập thể 

• Ngƣời lớn thƣờng đánh giá thấp khả năng của trẻ em nhƣng lại thấy vô cùng ngạc nhiên 

khi thấy trẻ em tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận  

• Sự tham gia của trẻ em có thể nâng cao chất lƣợng của quá trình hoạch định chính sách, soạn 

thảo luật và cung cấp dịch vụ liên quan đến cuộc sống của trẻ và kéo theo những kết quả tích cực 

trong thực hiện quyền trẻ em 

• Trẻ em và ngƣời lớn thƣờng xuyên phản ánh rằng sự tham gia giúp cải thiện các kỹ năng, sự tự 

tin và lòng tự trọng của trẻ em. 

 

Tuy nhiên, các kinh nghiệm liên quan đến sự tham gia của trẻ em trên toàn thế giới cho đến nay 
cũng đã cho thấy rằng: 

• Quyền tham gia vẫn chƣa đồng đều, nhiều quốc gia còn thiếu cam kết thực hiện các thay đổi về 

luật pháp, chính sách và văn hóa cần thiết nhằm hiện thực hóa quyền tham gia của tất cả trẻ em 

• Các bằng chứng cho thấy tác động bền vững của sự tham gia cũng nhƣ các cách tiếp cận nào là 

bền vững và hiệu quả trong các bối cảnh khác nhau vẫn còn quá hạn chế 

• Cần có thêm các chỉ số và công cụ cải tiến hơn để đánh giá hiệu quả các hoạt động đang đƣợc 

triển khai. 
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Nhìn chung, việc thực hiện đầy đủ các quyền tham gia của trẻ em tiếp tục đối mặt với nhiều rào cản 
về tập tục, văn hóa và quan niệm truyền thống, cũng nhƣ các rào cản chính trị và kinh tế.

7
 Và trong 

khi nhiều trẻ em cảm thấy đƣợc thể hiện tiếng nói của mình đã là rất khó khăn, thì một số nhóm trẻ 
em khác còn phải đối mặt với những trở ngại khác nhƣ còn quá nhỏ tuổi, là bé gái, bị khuyết tật, hay 
phải lao động hoặc không đến trƣờng, là ngƣời bản địa hoặc dân tộc thiểu số, hay kinh tế gia đình 
khó khăn. Ủy ban về Quyền trẻ em cũng đã bày tỏ mối quan ngại thực tế rằng ngay cả khi trẻ em có 
cơ hội để đƣợc l ng nghe, thì chất lƣợng của sự tham gia cũng thƣờng rất thấp. Các chính phủ và 
tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em cần hiểu r  hơn về những nội dung 
đƣợc đề cập trong Điều 12, cách thực hiện phù hợp cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, các phƣơng pháp cần 
thiết để đạt đƣợc sự tham gia có ý ngh a và phù hợp với đạo đức, cũng nhƣ cách đánh giá công việc 
và các kết quả thu đƣợc. 
 

TẠI SAO    Ề  THAM GIA QUAN TRỌNG 

 
Quyền tham gia là một quyền cơ bản của trẻ em và thanh thiếu niên. Đây cũng là một phƣơng thức 
mà thông qua đó trẻ em có thể thực hiện các quyền khác. Quyền tham gia quan trọng vì một số lý do 
sau: 

 

• Sự tham gia tích cực của trẻ em gái và trẻ em trai giúp có đƣợc thông tin và hiểu biết về cuộc 

sống của các em, làm nền tảng thông tin cho việc xây dựng luật, chính sách, phân bổ ngân sách 

và dịch vụ và có thể giúp đạt đƣợc các kết quả tốt nhất có thể đối với một loạt các quyền trên các 

khía cạnh khác, bao gồm y tế, giáo dục và cuộc sống gia đình. 

• Trẻ em đƣợc trao quyền có thể trở thành những con ngƣời chủ động, vận động hiệu quả cho việc 

thực hiện quyền của chính bản thân mình. 

• Thông qua quá trình tham gia, trẻ em thu đƣợc các kỹ năng, kiến thức, năng lực và sự tự tin. Điều 

này giúp tăng cƣờng sự phát triển của trẻ em và góp phần đạt đƣợc các mục tiêu giáo dục nêu tại 

Điều 29, giúp trẻ em đƣợc phát triển tối ƣu, theo Điều 6, và có khả năng thực hiện các quyền 

khác, theo Điều 5. 

• Tham gia giúp trẻ em đƣợc bảo vệ tốt hơn. Trẻ em im lặng, ít nói và thụ động có thể bị ngƣời lớn 

lạm dụng mà kẻ lạm dụng lại không bị trừng phạt thích đáng. Cung cấp thông tin cho trẻ em, 

khuyến khích các em thể hiện mối quan tâm của mình và giới thiệu các cơ chế an toàn và dễ tiếp 

cận để xử lý bạo lực hay lạm dụng là những chiến lƣợc quan trọng giúp bảo vệ trẻ em hiệu quả. 

Trẻ em có cơ hội tiếp cận thông tin về sức khỏe và tình dục có thể bảo vệ mình tốt hơn, tránh việc 

mang thai ngoài ý muốn, bệnh lây nhiễm qua đƣờng tình dục và HIV. Lao động trẻ em khi thành 

lập và tham gia các hiệp hội có thể tự bảo vệ mình tốt hơn khỏi sự bóc lột và lạm dụng của chủ 

lao động. 

• Quyền tham gia thúc đẩy sự tham gia của công dân và thực hiện tích cực quyền công dân. Thông 

qua việc tham gia vào các cuộc thảo luận về các vấn đề liên quan đến mình, trẻ em sẽ có khả 

năng đóng góp xây dựng một xã hội hòa bình, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Quyền tham gia 

góp phần tạo ra một nền văn hóa tôn trọng, trong đó việc ra quyết định đƣợc thực hiện thông qua 

đối thoại và thƣơng lƣợng hơn là xung đột. 

• Việc tham gia giúp xây dựng trách nhiệm giải trình và thúc đẩy quản trị tốt. Đó là một quá trình mà 

thông qua đó các chính phủ và những ngƣời chịu trách nhiệm khác phải có trách nhiệm giải trình. 

Việc công nhận quyền đƣợc l ng nghe của trẻ em góp một phần quan trọng trong việc xây dựng 

một chính phủ cởi mở và minh bạch hơn. 

 

CÁC THÁCH THỨC  Ể  Ạ   ƢỢC MỤC TIÊU 

Các tổ chức hoạt động vì quyền trẻ em đã dành nhiều nỗ lực và nguồn lực để thúc đẩy sự tham 

gia của trẻ em trong một loạt các l nh vực, bao gồm y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, chiến dịch môi 

trƣờng, giảm rủi ro thiên tai, truyền thông và quản trị. Tuy nhiên, cho đến nay, các nỗ lực này 

chƣa mang lại thay đổi đáng kể và bền vững đối với vị thế hoặc vai trò của trẻ em trong xã hội. Rõ 

ràng, một mặt, nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên về quyền công dân vẫn còn hạn chế hơn 

so với quyền đƣợc sống, phát triển và bảo vệ; nhƣng mặt khác, khi trẻ em và thanh thiếu niên 

nhận thức rõ về quyền công dân của mình, những ngƣời lớn đang n m quyền hay những quan 
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điểm xã hội quyết định mức độ tôn trọng đối với trẻ em với vai trò là tác nhân tích cực trong cuộc 

sống của mình, sẽ đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. Những thay đổi này vẫn còn hạn chế là 

do nhiều yếu tố: 

• Ý ngh a của “sự tham gia” chƣa rõ ràng: “Sự tham gia” đƣợc sử dụng để mô tả một loạt các 

hoạt động đa dạng, thƣờng là ng n hạn hoặc chỉ diễn ra một lần, tạo một số cơ hội có giới hạn để 

trẻ em thực hiện quyền công dân. Có thể cho rằng, Điều 12 về quyền đƣợc l ng nghe đƣợc tập 

trung quá nhiều mà không chú ý đến các khía cạnh khác của sự tham gia đƣợc ghi nhận trong 

UNCRC - ví dụ, quyền tiếp cận thông tin, quyền đƣợc sửa chữa sai lầm và quyền đƣợc tôn trọng 

đối với việc phát triển năng lực cá nhân để có thể thực hiện quyền. 

• Thiếu cơ sở ph p lý để thiết lập quyền tham gia: Hiện thực hóa quyền tham gia của trẻ em đòi 

hỏi sự ra đời của pháp luật nhằm khẳng định hoặc “thể chế hóa” quyền lợi của họ; nếu chỉ dựa 

vào thiện chí hoặc cam kết từ phía ngƣời lớn thôi thì vẫn chƣa đủ. 

• Rào cản văn hóa và rào cản từ ngƣời lớn: Trong nhiều nền văn hóa, trẻ em đƣợc cho là nên 

giữ im lặng trƣớc ngƣời lớn. Trẻ em không đƣợc khuyến khích thể hiện quan điểm của mình 

hoặc đặt câu hỏi khi ở nhà, ở trƣờng hoặc trong các buổi họp mặt cộng đồng và cũng không 

đƣợc công nhận về khả năng thể hiện quan điểm. Ngoài ra, các đặc điểm về vai trò xã hội của trẻ 

em cũng là sự thách thức đối với mối quan hệ hiện có giữa trẻ em và ngƣời lớn, do đó cần có 

những điều chỉnh đáng kể về mặt xã hội. 

• Năng lực của ngƣời lớn còn hạn chế: Các sáng kiến thúc đẩy sự tham gia thƣờng thất bại bởi 

ngƣời lớn làm việc với trẻ em còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Trong một số trƣờng 

hợp, ngƣời lớn chƣa thực sự biết cách trút bỏ quyền lực và sự kiểm soát của mình đối với trẻ em 

để tiếp cận dựa trên quan hệ đối tác hoặc cộng tác. 

• Lo ngại hậu quả có thể xảy ra: Hầu nhƣ trong tất cả mọi xã hội, trẻ em đều không đủ quyền lực 

để tạo ảnh hƣởng đối với cuộc sống của chính mình. Sự tham gia có thể và thực sự tác động đến 

việc điều chỉnh mối quan hệ về quyền lực và điều này có thể dẫn đến một số rủi ro tiềm ẩn. 

Chẳng hạn giáo viên, ngƣời sử dụng lao động và các chính trị gia ban đầu có thể không phản 

ứng tốt nếu trẻ em phản đối về những thứ đang diễn ra (ví dụ, cách các em đƣợc đối xử, hoặc 

đƣợc phân chia lợi ích, nguồn lực). Điều này có thể dẫn đến các hành động trả đũa đối với trẻ 

em. Một số ngƣời cho rằng trẻ em cần đƣợc bảo vệ khỏi những rủi ro nhƣ trên và theo đó không 

nên khuyến khích trẻ em tham gia vào một số l nh vực nhất định. 

• Thiếu các công cụ gi m s t và đo lƣờng sự tham gia: Để thực hiện các quyền tham gia của 

trẻ em, cần phát triển các tiêu chuẩn và chỉ số để giám sát và đo lƣờng những gì đã đạt đƣợc và 

đƣa ra các lý giải. Mặc dù đã có nhiều tranh luận về việc xây dựng các tiêu chuẩn, công cụ và các 

chỉ số để giúp giám sát và đánh giá kết quả thu đƣợc từ sự tham gia và các nguyên do, nhƣng 

hiện vẫn chƣa có tiêu chuẩn, công cụ và chỉ số nào đƣợc nhận đƣợc sự đồng thuận hoặc đƣợc 

áp dụng một cách có hệ thống. 

 

CẦ        ỔI NHỮNG GÌ? 

Kể từ khi UNCRC đƣợc thông qua vào năm 1989, đã có những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu và 

áp dụng khái niệm về sự tham gia của trẻ em. Tuy nhiên, khái niệm này vẫn còn ở giai đoạn phát 

triển ban đầu. Vẫn còn quá nhiều dự án ng n hạn và không bền vững. Cần đầu tƣ hơn nữa để thể 

chế hóa sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách thúc đẩy các thay đổi cần thiết về mặt 

văn hóa và xã hội để mang lại bƣớc tiến mới đối với vị trí và vai trò của trẻ em và thanh thiếu niên. 

Để tạo ra thay đổi quan trọng này, các chính phủ và tổ chức hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ 

em cần có một số hành động chủ yếu sau đây: 

•  ƣa ra một số thay đổi cần thiết về mặt pháp lý để bảo vệ và thúc đẩy quyền tham gia của 

trẻ em. Cần có những pháp chế quy định quyền và ngh a vụ đƣợc thiết lập các ban dân chủ trong 

trƣờng học, xác định ngh a vụ của cha mẹ phải l ng nghe con cái; đƣa ra các cơ chế khiếu nại và 

thủ tục kháng cáo trong tất cả các l nh vực chính sách công liên quan (bao gồm giáo dục, y tế, 

bảo vệ trẻ em và xét xử trẻ vị thành niên); đảm bảo trẻ em đƣợc trợ giúp hoặc có đại diện độc lập 

hoặc đƣợc bào chữa, biện hộ trong quá trình giải quyết các vi phạm về quyền. Các quy định pháp 

luật liên quan cũng cần bao quát một loạt các vấn đề, từ việc cấm các hành vi tiêu cực nhƣ kết 
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hôn sớm hay c t âm vật cho đến việc giảm độ tuổi bầu cử của công dân. 

• Cung cấp thông tin phù hợp và dễ tiếp cận về quyền cho trẻ em ở mọi lứa tuổi và năng 

lực. Trẻ em chỉ có thể thực hiện quyền của mình khi đƣợc tiếp cận thông tin theo các hình thức 

dễ hiểu và dễ sử dụng. 

•  ầu tƣ vào việc nâng cao nhận thức và hiểu biết của ngƣời lớn. Cần triển khai nhiều hoạt 

động để ngƣời lớn nhận thức r  về quyền tham gia của trẻ em và những tác động tích cực đi 

kèm. Thật vậy, để đảm bảo sự tham gia đòi hỏi phải làm việc với ngƣời lớn cũng nhiều nhƣ với 

trẻ em, bao gồm các khóa tập huấn đặc thù nhằm xây dựng năng lực của các chuyên gia làm 

việc với trẻ em và vì lợi ích của trẻ em, cũng nhƣ khiến cho cha mẹ, giới truyền thông và các 

nhóm có ảnh hƣởng khác quen với khái niệm tham gia của trẻ. 

• Thiết lập c c cơ chế để t c động một c ch có hệ thống đến các quyết định tập thể ở tất cả 

các cấp. Điều này bao gồm thúc đẩy tiếp cận thông tin và đào tạo để hỗ trợ trẻ em thực hiện 

quyền tham gia; phát triển các dịch vụ công thân thiện với trẻ em và có sự tham gia hợp tác của 

trẻ em; ủng hộ các tổ chức do trẻ em lãnh đạo và giáo dục đồng đẳng; tạo điều kiện để trẻ em tiếp 

cận với truyền thông; hỗ trợ huy động nguồn lực cộng đồng và tham gia đối thoại với chính quyền 

trong tất cả các khía cạnh liên quan đến phát triển chính sách. 

• Cải thiện chất lƣợng c c chƣơng trình, sáng kiến thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Cần 

thúc đẩy các thực hành phù hợp đạo đức, nhạy cảm với trẻ em, phù hợp, mang tính hòa nhập, an 

toàn, đƣợc hỗ trợ và nhận thức tốt trong bối cảnh gia đình và cộng đồng của trẻ. 

• Thể hiện cam kết gi m s t và đ nh gi  tiến độ trong thực hiện quyền tham gia của trẻ em. 

Cần khẩn trƣơng phát triển và phê chuẩn các chỉ số đánh giá các hoạt động hỗ trợ quyền tham 

gia của trẻ em. 

  

 
 

Trẻ em tại một trung tâm tiếp nhận tại  imbabwe dành cho trẻ em bị trục xuất khỏi Nam Phi 
mà không có ngƣời lớn đi cùng. 
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3 GI M S T V  Đ NH GI  SỰ 

THAM GIA CỦA TRẺ EM 

      Ự   Ể                      

 
Nhƣ đã đề cập, cho đến nay sự đầu tƣ vào GS&ĐG phạm vi và chất lƣợng tham gia của trẻ em vẫn 
còn tƣơng đối hạn chế và do đó cũng chƣa mang lại những thay đổi lớn. Trong khi có nhiều minh 
chứng quan trọng về những lợi ích thu đƣợc, các nghiên cứu lâu dài hoặc độc lập nhằm khảo sát 
vấn đề này một cách có hệ thống vẫn còn ở mức hạn chế. Điều này một phần phản ánh rằng việc 
phát triển các công cụ hiệu quả để đo lƣờng các thành quả gặp phải nhiều thách thức về mặt thực 
tiễn và đạo đức. 
 
Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta có một động lực mạnh mẽ để đầu tƣ nghiên cứu các cơ chế nghiêm 
ngặt hơn để đánh giá sự tham gia của trẻ em. Việc phát triển các chuẩn mực, tiêu chuẩn và công cụ 
chung và dễ dàng tiếp cận sẽ mang lại những lợi ích nhƣ sau: 
 
• Giúp xác định môi trƣờng pháp lý và chính sách cần thiết để thúc đẩy và tôn trọng quyền tham gia 

của trẻ em  

• Làm r  ai là ngƣời chịu trách nhiệm và trách nhiệm của họ là gì 

• Giúp trẻ em hiểu r  hơn về những gì trẻ mong muốn đạt đƣợc  

• Giúp đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của các sáng kiến và xác định rõ các quy trình và 

cách thực hiện nào là hữu ích hoặc không cần thiết hay gây cản trở 

• Giúp xác định những hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để tăng cƣờng sự tham gia của trẻ em 

• Đƣa ra các bằng chứng để hỗ trợ các trƣờng hợp cần có các cam kết về mặt chính trị để thực hiện 

quyền tham gia của trẻ em 

• Khuyến khích các nhà tài trợ thấy đƣợc lợi ích khi đầu tƣ vào các chiến lƣợc thúc đẩy sự tham gia 

của trẻ em. 

Song song với việc sự tham gia của trẻ em đƣợc duy trì, lan tỏa, ủng hộ và thể chế hoá rộng rãi ở 

các cấp cộng đồng mà các em sinh sống, cần phát triển các phƣơng pháp đánh giá các hoạt động 

đang đƣợc triển khai và tác động của các hoạt động này đối với cuộc sống của trẻ em. Chỉ khi làm 

đƣợc điều này và chứng minh rằng việc GS&ĐG sự tham gia của trẻ em có thể đóng góp đáng kể để 

cải thiện cuộc sống của trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ, thì chúng ta mới có thể biện luận rằng 

việc tiếp tục đầu tƣ cho các chiến lƣợc nhằm thúc đẩy sự tham gia là cần thiết và mục đích cuối cùng 

là nhằm phát triển và chia sẻ hiểu biết chung về những yếu tố giúp đạt đƣợc sự tham gia hiệu quả. 

                         Ự              Ì? 

 
Tập 4 cung cấp hƣớng dẫn gồm 10 bƣớc giúp chuẩn bị và thực hiện GS&ĐG có sự tham gia về các 
hoạt động liên quan đến sự tham gia của trẻ em, với sự phối hợp của trẻ em, thanh thiếu niên và các 
bên liên quan chính. Trong tập sách này, chúng tôi chỉ mô tả ng n gọn các khái niệm chính có liên 
quan và ý ngh a của các khái niệm này. (Danh sách các thuật ngữ liên quan đến giám sát và đánh 
giá đƣuọc thể hiện ở phần phụ lục của Tập 4.) 

 

• Giám sát là quá trình đánh giá có hệ thống và liên tục về diễn tiến của một công việc theo thời 

gian. Đây là một quá trình liên tục để kiểm tra xem một dịch vụ hoặc chƣơng trình có đang “đi 

đúng hƣớng” hay không để đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra và liệu có cần tiến hành các điều 

chỉnh thƣờng xuyên cho dịch vụ hoặc chƣơng trình đó hay không. Dƣới đây là một số câu hỏi 

chính cần xem xét:  

- Mục đích của thông tin là gì?  
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- Sẽ cần loại thông tin nào?  

- Làm thế nào để thu thập thông tin mà ít tốn công sức nhất?  

- Ai sẽ thu thập thông tin?  

- Ai sẽ phân tích thông tin? 

• Chỉ số là các con số dữ kiện cung cấp các thƣớc đo khách quan để đánh giá trạng thái, mức độ 

hoặc điều kiện của một thứ việc gì đó, thƣờng là trong phƣơng diện mà chúng ta mong muốn 

thấy đƣợc sự thay đổi - ví dụ, giáo viên đƣợc đào tạo về quyền trẻ em; trƣờng học đƣợc yêu cầu 

thành lập hội đồng dân chủ; giáo viên bị cấm sử dụng hình phạt thân thể. Tốt nhất, các chỉ số này 

cần đƣợc thống nhất trƣớc khi thực hiện các hoạt động/quy trình nhằm mang lại thay đổi, để về 

sau các kết quả của chúng có thể đƣợc đo lƣờng một cách nhất quán và có hệ thống. 

•  ầu vào là các nguồn lực đƣợc cung cấp để một dự án hoặc chƣơng trình có thể b t đầu diễn ra. 

Chẳng hạn, trong một chƣơng trình liên quan đến sự tham gia, đầu vào có thể bao gồm công tác 

đào tạo ban đầu cho nhân viên dự án chƣơng trình và trẻ em về UNCRC, các chuyến thăm các 

dự án khác để xem cách họ tiếp cận sự tham gia, hoặc xây dựng các tài liệu để sử dụng trong 

các hoạt động của dự án.  

• Hoạt động là các yếu tố cốt lõi của một dự án hoặc chƣơng trình, đƣợc thiết kế một cách cụ thể 

để đạt đƣợc các mục tiêu. Hoạt động có thể là triển khai các nghiên cứu, các chiến dịch, giáo dục 

đồng đẳng, thiết lập và điều hành một tổ chức, hoặc phát hành một ấn phẩm. 

•  ầu ra là các hoạt động hoặc nỗ lực đƣợc thực hiện nhằm đạt đƣợc các mục tiêu của một 

chƣơng trình hoặc dự án. Tùy thuộc vào tính chất của chƣơng trình hoặc dự án, đầu ra có thể là 

số lƣợng trẻ em hoặc ngƣời lớn đƣợc tập huấn, hoàn thành một nghiên cứu hoặc phát hành tài 

liệu cho chiến dịch truyền thông. Đầu ra giúp đạt đƣợc các mục tiêu của chƣơng trình hoặc dự 

án, nhƣng bản thân chúng chƣa phải là bằng chứng về việc đã đạt đƣợc mục tiêu đó hay chƣa. 

Ví dụ, đầu ra của dự án có thể là một nghị viện trẻ em đã đƣợc thành lập, nhƣng nó không cho 

thấy liệu dự án đó đã đạt đƣợc mục tiêu đặt ra là mang lại cơ hội thực sự cho trẻ em thể hiện 

tiếng nói đối với những ngƣời ra quyết định hay chƣa. 

• Kết quả là các kết quả ng n hạn hoặc trung hạn mà chƣơng trình hoặc dự án đạt đƣợc. Cần xác 

định rõ liệu các hành động đã thực hiện có dẫn đến những thay đổi mà dự án đang mong muốn 

đạt đƣợc hoặc đang tìm kiếm hay không. Quá trình đánh giá thƣờng ít đề cập đến đầu ra (ví dụ, 

bao nhiêu tài liệu đƣợc phát hành) hoặc các chỉ số (ví dụ, tỷ lệ trẻ em tham gia vào một sáng kiến) 

mà đề cập nhiều hơn đến kết quả - ví dụ, liệu trẻ em có nhận đƣợc thay đổi nào đáng kể về mức 

độ đƣợc l ng nghe, hay đã thành công trong việc phản đối những hành vi vi phạm quyền trẻ em 

hay không. Có thể đặt những câu hỏi nhƣ: Mọi thứ đã thay đổi đến mức độ nào? Thay đổi tích 

cực nhƣ thế nào? Có ai đã thay đổi tích cực hơn không? 
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•   c động tƣơng tự nhƣ kết quả, nhƣng chỉ các kết quả dài hạn, cả tích cực lẫn tiêu cực, do các 

can thiệp từ một chƣơng trình hoặc dự án mang lại. Tác động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp, 

mong đợi hoặc không mong đợi. Ví dụ, bạn đang thực hiện một dự án nhằm thiết lập một nghị 

viện trẻ em ở cấp cộng đồng địa phƣơng. Kết quả của dự án có thể là việc các nhà hoạch định 

chính sách đã thảo luận các vấn đề đƣợc nêu tại một cuộc họp do trẻ em tổ chức, và tác động sẽ 

là một thay đổi trong chính sách về một vấn đề mà các em này đã nêu ra. Tác động của dự án về 

mặt lâu dài có thể là sự thay đổi dần về thái độ đối với thanh thiếu niên trong cộng đồng lớn hơn, 

và mọi ngƣời sẽ nhận thức r  hơn về những đóng góp tiềm năng của thanh thiếu niên trong cộng 

đồng. 

•   nh gi  là việc thẩm định chƣơng trình tại một thời điểm cụ thể, dựa trên thông tin thu thập 

trong quá trình giám sát. Đánh giá nhằm mục đích so sánh kết quả hoặc tác động thực tế của dự 

án với các mục tiêu đã đề ra trƣớc đó. Đánh giá xem xét những gì dự án đã đặt ra, những gì đã 

đạt đƣợc và cách thức đạt đƣợc. Đánh giá có thể diễn ra trong thời gian thực hiện chƣơng trình 

hoặc dự án để đo lƣờng mức độ phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động và tính bền vững, hay có 

thể đƣợc thực hiện vào cuối chƣơng trình dự án để đƣa ra đánh giá tổng kết về những gì đã đạt 

đƣợc. Đánh giá có thể giúp phát hiện cả kết quả tích cực lẫn tiêu cực, mong đợi hoặc không 

mong đợi và làm nền tảng cho các đề xuất để cải thiện công tác điều hành hay tác động của dịch 

vụ hoặc chƣơng trình (hoặc các hoạt động khác nhằm đạt đƣợc các mục tiêu tƣơng tự). Ngay từ 

giai đoạn đầu của chu kỳ chƣơng trình, cần phải xem xét cách thức giám sát các hoạt động và tác 

động khi xác định các mục tiêu của chƣơng trình. Cần chú ý lựa chọn đúng các mục tiêu trƣớc 

khi b t đầu thiết kế các đầu vào. 

 

Trong suốt chu kỳ chƣơng trình dự án, quá trình giám sát và đánh giá cần phải diễn ra theo chu 

trình dƣới đây. Chƣơng trình dự án cần đạt đƣợc kết quả đúng với các mục tiêu ban đầu, phù 

hợp với các chỉ số đã đƣợc thống nhất ngay từ đầu. Trong mọi giai đoạn của chu trình đều cần có 

sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên. 
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     Ấ   Ề  Ầ   Ƣ  Ý   O    O  ƢỜ  ,                       Ự           Ủ  

TR  EM 

Có một số vấn đề cần lƣu ý trong đo lƣờng, giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em nhƣ sau: 

• Sử dụng các chỉ số phổ quát: Cần xây dựng các chỉ số có thể áp dụng chung để đo lƣờng và 

theo dõi tiến độ giữa các quốc gia. Tuy nhiên, hiện vẫn chƣa có các chỉ số đo lƣờng sự tham gia 

của trẻ em đƣợc quốc tế đồng thuận. Sự hỗ trợ trên diện rộng của các tổ chức quốc tế quan 

trọng trong việc xây dựng bộ công cụ này là minh chứng cho cam kết hợp tác để phát triển và 

thống nhất các chỉ số nhƣ trên. Ngoài ra, Hội đồng Châu Âu đã phát triển 10 chỉ số đánh giá mức 

độ tham gia phù hợp với các chỉ số đƣợc đề cập trong bộ công cụ này. Nói cách khác, đã b t 

đầu có những đồng thuận về các chỉ số chính có thể đƣợc áp dụng để đo lƣờng thành quả trong 

việc tăng cƣờng mức độ tôn trọng quyền tham gia của trẻ em ở một quốc gia hoặc ngữ cảnh cụ 

thể. 

• Hiểu ngữ cảnh: Bất kỳ phân tích hoặc đo lƣờng sự thay đổi nào cũng cần phải xem xét và phản 

ánh bối cảnh văn hóa, kinh tế, xã hội và chính trị địa phƣơng. Những yếu tố tạo nên sự thay đổi 

ở quốc gia này có thể không thể áp dụng ở quốc gia khác. Ví dụ, việc thiết lập một hội đồng trẻ 

em tham gia với chính quyền địa phƣơng có thể tƣơng đối dễ thực hiện ở Na Uy, nhƣng ở một 

quốc gia không có lịch sử tham gia dân chủ, chẳng hạn nhƣ  emen hoặc Trung Quốc, thì điều 

đó sẽ kéo theo cả một sự biến đổi lớn về mặt văn hóa và chính trị. Bộ công cụ này có thể giúp 

theo dõi sự thay đổi ở các cấp khác nhau, kể cả cấp quốc gia. 

• Tạo điều kiện để trẻ em tham gia phát triển các chỉ số: Trẻ em góp phần phát triển các chỉ số 

mang tính quốc tế là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, thực hiện một cuộc tham vấn toàn cầu với trẻ 

em nhằm phát triển bộ công cụ này là điều không thể. Các chỉ số đƣợc xác định để đo lƣờng tiến 

độ của một quốc gia đƣợc rút ra từ kinh nghiệm của nhiều đợt tham vấn với trẻ em trên phạm vi 

rộng. Các cuộc tham vấn này phản ánh mối quan tâm và các vấn đề đƣợc trẻ em trong nhiều bối 

cảnh và quốc gia khác nhau nêu ra. Ngoài ra, trẻ em tại 9 quốc gia nói trên cũng đã tích cực 

tham gia thí điểm và xác minh tính hiệu quả của các công cụ. 

• Sử dụng dữ liệu định lƣợng và định tính: Nhiều kết quả liên quan đến sự tham gia của trẻ em 

dựa vào dữ liệu định tính hơn là định lƣợng. Dữ liệu định lƣợng cung cấp thông tin dƣới dạng số 

hoặc tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn nhƣ số trƣờng học có hội đồng trẻ em cấp trƣờng, hoặc tỷ lệ trẻ 

em tham gia tố tụng hình sự có luật sƣ đại diện. Trong khi đó dữ liệu định tính cung cấp thông tin 

về các trải nghiệm của trẻ em - ví dụ, liệu trẻ em có cảm thấy bác s  và y tá l ng nghe mình 

không, hoặc liệu một câu lạc bộ mà các em tham gia có thành công trong việc giúp thay đổi một 

chính sách quốc gia hoặc địa phƣơng không. Rõ ràng, loại thông tin này có thể khó thu thập 

hơn. Tuy nhiên, chúng không phải là không thể thu thập đƣợc và các bằng chứng nhất quán có 

đƣợc từ dữ liệu định tính, chỉ ra các kết quả mang tính so sánh trong suốt chƣơng trình, sẽ 

mang lại nguồn thông tin có ý ngh a và phong phú nhằm phục vụ cho công tác cải thiện và tăng 

cƣờng các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. 

• Tập trung vào các kết quả bền vững: Nhiều kết quả mong đợi về sự tham gia liên quan đến 

những thay đổi lâu dài, bền vững trong cuộc sống của trẻ em và không thể đo đếm đƣợc trong 

một khoảng thời gian ng n. Các tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy quyền trẻ em cần tuyên 

truyền, vận động để khuyến khích các nhà tài trợ đầu tƣ vào việc tạo ra các kết quả dài hạn. Ví 

dụ, trẻ em và thanh thiếu niên có thể muốn tham gia vào một chiến dịch chấm dứt việc sử dụng 

hình phạt thân thể trong gia đình. Ch c ch n đây là một quá trình rất dài. Không chỉ mất nhiều 

năm để đạt đƣợc thay đổi về luật, mà thậm chí ngay cả sau khi luật đƣợc ban hành, có thể mất 

nhiều năm nữa mới có đƣợc sự thay đổi về thái độ và hành vi trong cộng đồng. 

• X c định nguyên nhân của thay đổi: Không phải lúc nào cũng có thể thấy đƣợc mối liên kết 

trực tiếp giữa mục tiêu và hoạt động trong một chƣơng trình hoặc dự án cụ thể với các thay đổi 

diễn ra sau đó. Ví dụ, một câu lạc bộ trẻ em địa phƣơng có thể đã tham gia vận động nhằm ngăn 

chặn trẻ em gái kết hôn sớm. Tuy nhiên, cũng có thể có các chiến dịch, dự án cùng mục tiêu diễn 

ra. Nếu cuối cùng chính phủ thay đổi luật, áp dụng các hình phạt nặng hơn đối với những trƣờng 

hợp vi phạm pháp luật hoặc tiến hành các đợt tập huấn tốt hơn cho công an để họ bảo vệ trẻ em 
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gái hiệu quả hơn, thì sẽ rất khó để xác định chƣơng trình hay dự án nào đã mang lại những thay 

đổi đó. Ngoài ra, cần lƣu ý rằng các sự kiện bên ngoài không liên quan với chƣơng trình cũng có 

thể tác động đáng kể (tích cực hay tiêu cực) đến việc liệu chƣơng trình có đạt đƣợc kết quả hay 

không. Chẳng hạn, thay đổi về hệ thống chính quyền, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin 

đƣợc nâng lên, hoặc một cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra. 

•  hừa nhận các kết quả tiêu cực: Kết quả của sự tham gia không phải lúc nào cũng mang lại 

tác động tích cực, dù đối với trẻ em hay cộng đồng của các em. Chẳng hạn, sự tham gia của trẻ 

em vào một chiến dịch vì quyền trẻ em có thể khiến các em đối mặt với các phê bình kh c nghiệt 

trên truyền thông đại chúng, phải bị chính cộng đồng mình xa lánh, hoặc thậm chí bị công an 

hoặc lực lƣợng an ninh b t giữ và hành hung. Điều quan trọng là các kết quả đó dù tiêu cực cũng 

phải đƣợc ghi lại; vì các kết quả này cung cấp thông tin giá trị để giúp các chƣơng trình tham vấn 

cho trẻ em hiệu quả hơn về cách giữ an toàn cho bản thân, làm thế nào để tránh đƣa trẻ em vào 

các nguy cơ không đáng có và cách xây dựng các chiến lƣợc tăng cƣờng bảo vệ trẻ em. Cũng 

cần cân nh c kỹ lƣỡng giữa việc cung cấp cơ hội tham gia và các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh, 

cũng nhƣ cần đánh giá mức độ rủi ro chấp nhận đƣợc trong bất kỳ tình huống cụ thể nào. 

 

. 

 
Cuộc họp của Hội đồng trẻ em tại một ngôi làng ở Tanzania. 
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4 ĐẢM BẢO SỰ THAM GIA PHÙ 
HỢP VỚI ĐẠO ĐỨC TRONG 
QUÁ TRÌNH GIÁM SÁT VÀ 
Đ NH GI   

CÁC YÊU CẦ   Ơ  ẢN CỦA SỰ THAM GIA PHÙ HỢP VỚI  ẠO  ỨC 

Trong tất cả các hoạt động có sự tham gia của trẻ em, cần xem xét các yêu cầu cơ bản về sự tham 

gia có ý ngh a và phù hợp với đạo đức. Những yêu cầu này đã đƣợc đề cập chi tiết trong Bình luận 

chung số 12 của Ủy ban về Quyền trẻ em về “Quyền đƣợc l ng nghe của trẻ em”.
8 
Bình luận chung 

này yêu cầu rằng tất cả các quy trình đảm bảo một hay nhiều trẻ em đƣợc l ng nghe và tham gia 

đều phải: 

1 Minh bạch và cung cấp đủ thông tin - trẻ em phải đƣợc cung cấp thông tin đầy đủ, dễ tiếp cận 

và phù hợp với độ tuổi (xét đến tính đa dạng của trẻ em) về quyền tự do bày tỏ quan điểm; thông 

tin phải cho trẻ em biết quan điểm của mình có giá trị nhƣ thế nào, cách thức tham gia, phạm vi, 

mục đích và tác động có thể có. 

2 Tự nguyện - không nên ép buộc trẻ em thể hiện quan điểm nếu trẻ không muốn và trẻ cần đƣợc 

biết rằng mình có thể ngừng tham gia bất cứ lúc nào. 

3 Tôn trọng - quan điểm của trẻ em phải đƣợc tôn trọng và trẻ em nên đƣợc trao cơ hội để khởi 

xƣớng các ý tƣởng và hoạt động. Ngƣời lớn làm việc với trẻ em nên thừa nhận, tôn trọng và tập 

trung vào các khía cạnh tốt về sự tham gia của trẻ em - ví dụ, về những đóng góp của trẻ em cho 

gia đình, trƣờng học, văn hóa địa phƣơng và môi trƣờng làm việc. Ngƣời lớn cũng cần hiểu về 

bối cảnh kinh tế-xã hội, môi trƣờng và văn hóa g n liền với cuộc sống của trẻ em. Những ngƣời 

và tổ chức hoạt động vì trẻ em và làm việc với trẻ em cũng nên tôn trọng quan điểm của trẻ em 

khi tham gia các sự kiện cộng đồng. 

4 Có liên quan - các vấn đề mà trẻ em có quyền thể hiện quan điểm phải liên quan thực sự với 

cuộc sống của các em thì trẻ em mới có thể căn cứ vào kiến thức, kỹ năng và khả năng của mình 

để đƣa ra quan điểm. Ngoài ra, trẻ em cần có cơ hội để nêu bật và giải quyết các vấn đề mà bản 

thân họ xác định là có liên quan và quan trọng. 

5 Thân thiện với trẻ em - môi trƣờng và phƣơng pháp làm việc phải đƣợc điều chỉnh theo năng 

lực của trẻ em. Nên cung cấp đầy đủ thời gian và nguồn lực để đảm bảo trẻ em sẵn sàng, tự tin 

và có cơ hội để đóng góp quan điểm của mình. Cần chú ý rằng trẻ em sẽ cần các mức độ hỗ trợ 

và hình thức tham gia khác nhau tùy theo độ tuổi và năng lực phát triển. 

6  ình đẳng và toàn diện - sự tham gia phải mang tính bình đẳng và không loại trừ, tránh các hình 

thức phân biệt đối xử và khuyến khích cơ hội cho trẻ bị thiệt thòi (cả trẻ em gái và trai) tham gia. 

Trẻ em không phải là một nhóm đồng nhất và tất cả cần phải đƣợc trao cơ hội bình đẳng để tham 

gia, mà không có phân biệt đối xử trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các chƣơng trình/dự án cũng cần 

phải đảm bảo có tính nhạy cảm về văn hóa với tình trạng của trẻ em từ mọi cộng đồng. 

7  i kèm với tập huấn - ngƣời lớn cần sự chuẩn bị, kỹ năng và hỗ trợ để thúc đẩy sự tham gia của 

trẻ em một cách hiệu quả - ví dụ, ngƣời lớn cần phát triển kỹ năng l ng nghe và biết cách làm 

việc cùng trẻ em và giúp trẻ em tham gia phù hợp với năng lực phát triển của họ. Trẻ em có thể 

tham gia với tƣ cách tập huấn viên hoặc thúc đẩy viên về cách tăng cƣờng sự tham gia hiệu quả; 

họ cần đƣợc hỗ trợ để phát triển hoặc tăng cƣờng các kỹ năng cần thiết - ví dụ, nâng cao nhận 

thức về quyền, tập huấn về cách tổ chức hội họp, gây quỹ, giao tiếp với truyền thông, kỹ năng 

diễn thuyết trƣớc công chúng và tuyên truyền, vận động. 

8  An toàn và phòng tránh rủi ro - trong một số trƣờng hợp, việc khuyến khích trẻ em thể hiện 

quan điểm có thể khiến trẻ em gặp một số rủi ro. Ngƣời lớn có trách nhiệm đối với trẻ em mà họ 

đang làm việc cùng và phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro cho trẻ em 
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nhƣ bạo hành, lạm dụng hoặc bất kỳ hậu quả tiêu cực của việc tham gia. Các hành động giảm 

thiểu rủi ro và mang lại sự bảo vệ thích hợp có thể gồm phát triển một chiến lƣợc bảo vệ trẻ em 

rõ ràng, công nhận những rủi ro cụ thể mà một số nhóm trẻ em phải đối mặt và những rào cản 

khác mà trẻ em gặp phải khi yêu cầu giúp đỡ. Trẻ em phải nhận thức về quyền đƣợc bảo vệ khỏi 

nguy hiểm và phải biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu khi cần. Đầu tƣ công sức để làm việc với gia 

đình và cộng đồng là việc làm cần thiết để giúp hiểu rõ giá trị và hàm ý của sự tham gia, cũng nhƣ 

giúp giảm thiểu rủi ro mà trẻ em có thể phải đƣơng đầu. 

9 Có trách nhiệm - cam kết thực hiện theo d i và đánh giá thƣờng xuyên các hoạt động tham gia 

là điều cần thiết. Chẳng hạn, trong bất kỳ nghiên cứu hoặc quá trình tham vấn nào, trẻ em phải 

đƣợc thông báo về việc quan điểm của họ đã đƣợc hiểu và sử dụng nhƣ thế nào và khi cần, họ 

đƣợc tạo cơ hội để phản biện và tác động đến việc phân tích các phát hiện trong nghiên cứu. Trẻ 

em cũng có quyền nhận đƣợc phản hồi rõ ràng về sự tham gia của họ đã ảnh hƣởng nhƣ thế nào 

đến kết quả. Nếu có thể, trẻ em nên đƣợc trao cơ hội tham gia vào các quá trình hoặc hoạt động 

giám sát. Quá trình GS&ĐG sự tham gia của trẻ em cần đƣợc thực hiện theo cách tiếp cận trẻ 

em là trung tâm của quá trình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trrung tâm của quá trình.đƣợc thực hiện  của quy trình GS&ĐG dg tâm của qu,  
t G dg tâm của quá trình.đ 
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DANH MỤC KIỂM TRA SỰ THAM GIA PHÙ HỢP VỚ   ẠO  ỨC 
  O         Ì                         

Cần cân nh c danh mục kiểm tra sau đây để ch c ch n rằng các yêu cầu cơ bản này đƣợc đảm 
bảo trong bất kỳ quá trình GS&ĐG nào có sự tham gia của trẻ em:

9
 

 

 Ngay từ các giai đoạn đầu của dự án hoặc chƣơng trình, cần cân nh c về cách thúc đẩy 

sự tham gia của trẻ em vào quá trình GS&ĐG. 

 Đảm bảo rằng trẻ em trực tiếp đồng ý tham gia và biết rằng các em có thể ngừng tham gia 

các hoạt động ở bất kỳ giai đoạn nào nếu các em đổi ý; đồng thời đảm bảo rằng cha mẹ 

hoặc ngƣời giám hộ đồng thuận để các em tham gia. 

 Hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em khó khăn và thiệt thòi, tham gia vào các quá 

trình phản hồi, giám sát, đánh giá và theo d i. 

 Tiến hành đánh giá rủi ro và có các phƣơng án giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự tham gia 

của trẻ em vào quá trình GS&ĐG. 

 Đảm bảo không gây ra những hiểu lầm về mong đợi; đảm bảo các phần thƣởng bằng hiện 

vật hoặc mang tính tƣợng trƣng dành cho sự tham gia đƣợc sử dụng một cách minh bạch 

và công bằng, đồng thời mọi mong đợi của trẻ em liên quan đến vấn đề này có thể đƣợc 

kiểm soát. 

 Thiết lập các cơ chế báo cáo bảo mật mà trẻ em gái và trẻ em trai có thể tiếp cận để đảm 

bảo tất cả trẻ em có thể dễ dàng chia sẻ các mối lo ngại hoặc báo cáo về tình trạng ngƣợc 

đãi. Các cơ quan chức năng phải luôn theo d i những mối quan ngại này để xử lý một 

cách thận trọng và kịp thời. 

 Trang bị cho trẻ em kỹ năng và sự tự tin để sử dụng các công cụ giám sát có sự tham gia 

nhằm khuyến khích vai trò tích cực của các em trong GS&ĐG. 

   

 

 
 

M G dg tâm trong trâm của qu  tIraq và bg trâm c cô bé vg đé nói lên 
c c quyrâm của q nhân ngày Quy nuyrâhiy nuyrâ 
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 Cùng trẻ em phát triển các chỉ số nhạy cảm với trẻ em để giúp trẻ xác định mối quan tâm 

ƣu tiên và các mục tiêu mà họ muốn đạt đƣợc. 

 Lập kế hoạch cho các hoạt động GS&ĐG vào những thời điểm phù hợp với trẻ em và 

không ảnh hƣởng đến việc học ở trƣờng, nhiệm vụ hoặc các trách nhiệm gia đình quan 

trọng khác. 

 Nỗ lực để đảm bảo một môi trƣờng an toàn, nơi trẻ em và thanh thiếu niên cảm thấy an 

tâm để chia sẻ các trải nghiệm hay phê bình, nhận xét về việc tham gia vào các chƣơng 

trình mà không sợ hậu quả. 

 Đảm bảo tôn trọng quyền riêng tƣ và bí mật danh tính của trẻ em và thanh thiếu niên khi 

tham gia vào quá trình GS&ĐG; tuy nhiên, cần phản ứng một cách thận trọng với bất kỳ sự 

tiết lộ thông tin nào về vấn đề lạm dụng trẻ em, trên cơ sở áp dụng các chính sách bảo vệ 

trẻ em phù hợp. 

 Phân tách tất cả thông tin và các phát hiện theo giới tính, tuổi tác, s c tộc, tầng lớp xã hội, 

tôn giáo, tình trạng khuyết tật, tình trạng HIV, điều kiện kinh tế-xã hội và các yếu tố liên 

quan khác. 

 Cung cấp cho trẻ phản hồi nhanh và r  ràng về tác động của sự tham gia của trẻ, kết quả 

của các quyết định, các bƣớc tiếp theo cũng nhƣ các giá trị mà sự tham gia của trẻ mang 

lại. 

 Trao đổi kết quả của quá trình GS&ĐG cho tất cả trẻ em có tham gia theo cách dễ tiếp cận 

và thân thiện với trẻ em và đảm bảo rằng phản hồi của họ sẽ đƣợc cân nh c trong các hoạt 

động s p tới. 

 Đảm bảo rằng bất kỳ sai phạm nào đƣợc xác định thông qua đánh giá đều đƣợc ghi nhận 

và đảm bảo rằng tổ chức cam kết rút kinh nghiệm để cải thiện việc thực hiện các hoạt động 

có liên quan đến sự tham gia của trẻ em trong tƣơng lai. 

 Đánh giá xem ngƣời lớn đã hiểu và thực hiện các ƣu tiên và kiến nghị của trẻ em trong các 

chính sách, chiến lƣợc và chƣơng trình nhƣ thế nào. 

 Thảo luận cùng trẻ em về tính bền vững của việc hỗ trợ, cung cấp cho trẻ phản hồi r  ràng 

về mức độ giới hạn của các cam kết hỗ trợ đối với các sáng kiến hiện có cũng nhƣ các tổ 

chức của trẻ em. Nếu không thể tiếp tục duy trì các hỗ trợ hiện tại, hãy cung cấp nguồn lực 

cho trẻ và giúp trẻ liên hệ với các cơ quan có thể trợ giúp họ. 
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5 SUY NGẪM VÀ BÀI HỌC KINH 
NGHIỆM                                                                                    

Việc thí điểm bộ công cụ GS&ĐG này và các sáng kiến liên quan khác đã nêu bật một số bài học 

quan trọng về thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong quá trình GS&ĐG, qua đó đƣa ra các lời 

khuyên hữu ích cho công tác này trong tƣơng lai.
10

 

• Cần thực hiện đánh giá hiện trạng ban đầu (baseline assessment) trƣớc khi thực hiện sáng kiến 

có sự tham gia mà bạn dự định GS&ĐG. Đánh giá hiện trạng ban đầu sẽ giúp hiểu về tình hình, 

bối cảnh hiện tại, qua đó có thể đo lƣờng các thay đổi nhờ hoạt động của dự án. Ví dụ, nếu trẻ 

em đang lập kế hoạch cho một dự án giảm thiểu hình phạt thân thể ở trƣờng học, các em sẽ 

cần biết một số thông tin cơ bản trƣớc khi b t đầu. Thông tin bao gồm: bạo lực thân thể xảy ra 

ở mức độ nào, thái độ của giáo viên và phụ huynh về việc này, trải nghiệm của chính bản thân 

trẻ em và luật và chính sách hiện hành nói gì về việc sử dụng hình phạt thân thể. Một khi dự án 

đƣợc tiến hành, có thể theo d i các thay đổi và nhìn thấy đƣợc trẻ em đạt đƣợc những gì và 

bằng cách nào thông qua hoạt động của mình. 

• Cam kết và áp dụng 9 yêu cầu cơ bản về sự tham gia phù hợp với đạo đức là điều tối cần thiết 

ở tất cả các giai đoạn của quá trình GS&ĐG. 

• Cần đầu tƣ đáng kể về mặt thời gian để việc tham gia có ý ngh a – tức liên quan đến việc hỗ trợ 

trẻ tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình và tổ chức vào những lúc trẻ em có thể tham 

gia đƣợc, chẳng hạn nhƣ vào những ngày nghỉ học và cuối tuần. 

• Cần giúp trẻ xác định các khung thời gian thích hợp mà theo đó trẻ em hy vọng đạt đƣợc mục 

tiêu, vì có thể mất nhiều năm mới đạt đƣợc những thay đổi về thái độ và hành vi. 

• Đầu tƣ phát triển kỹ năng và kinh nghiệm cho nhân viên dự án là điều cần thiết để họ tự tin và đủ 

năng lực làm việc cùng trẻ em. 

• GS&ĐG có sự tham gia là một quá trình mang tính xã hội. Nó liên quan đến việc hiểu biết, điều 

chỉnh động lực xã hội và giải quyết các quan hệ quyền lực phức tạp. Ngƣời lớn thƣờng có nhiều 

quyền lực hơn trẻ em. Ngoài ra còn có sự khác biệt về quyền lực giữa trẻ em với nhau, xét về 

mặt cá nhân hay theo nhóm tập thể. Do đó, cần phải nhận thức và giải quyết ổn thỏa những mối 

quan hệ quyền lực này khi trao cơ hội thật sự cho tất cả trẻ em, đặc biệt là những trẻ em thiệt 

thòi, để trẻ có thể thể hiện quan điểm và tác động tới kết quả. 

• Ở nhiều quốc gia, trẻ em không đƣợc khuyến khích nói ra hoặc đặt câu hỏi với ngƣời lớn. Để có 

thể đóng góp hiệu quả vào các quy trình GS&ĐG, trẻ em cần đƣợc hỗ trợ và khuyến khích bình 

luận, phê bình mà không sợ bị trả đũa. Ngƣời lớn tham gia vào các sáng kiến thúc đẩy sự tham 

gia của trẻ em cần biết cách chấp nhận những bình luận này và phản hồi một cách tích cực và 

mang tính xây dựng. 

• Trẻ em có thể sử dụng hiệu quả các công cụ có sự tham gia để thu thập và phân tích thông tin 

từ trẻ em và ngƣời lớn và biến họ thành các nhà nghiên cứu và đánh giá trẻ tuổi. Các công cụ 

này có thể cần đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với các nhóm trẻ em khác nhau - ví dụ, trẻ em nhỏ 

tuổi, trẻ khuyết tật hay không biết đọc. 



 

5
 R

E
F

L
E

C
T

IO
N

S
 A

N
D

 L
E

S
S

O
N

S
 L

E
A

R
N

E
D

 

18 

• Trẻ em gái và trẻ em trai ở các độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau, khi đƣợc hỗ trợ và cung cấp 

thông tin, có thể chứng tỏ kỹ năng và sự tự tin rất tốt trong nghiên cứu, đánh giá và ghi chép tƣ 

liệu. 

• Thông qua sự tham gia vào các quá trình GS&ĐG, cả trẻ em và nhân viên dự án đã đều đƣợc 

trao quyền. 

• Chất lƣợng tham gia, cũng nhƣ phạm vi tham gia của trẻ em thƣờng tăng đáng kể nhờ các quá 

trình GS&ĐG. 

• Cam kết về GS&ĐG có sự tham gia cần đƣợc áp dụng vào hệ thống, cơ chế và công cụ GS&ĐG 

hiện có của tổ chức. GS&ĐG có sự tham gia mang lại cách đánh giá và học hỏi toàn diện hơn và 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của những ngƣời trực tiếp bị ảnh hƣởng, với mục tiêu 

sau cùng là giúp các tổ chức có trách nhiệm hơn với trẻ em. Do đó, các tổ chức nên khuyến 

khích các phƣơng thức sáng tạo để hỗ trợ trẻ em tham gia vào các quá trình GS&ĐG đối với tất 

cả các l nh vực có liên quan đến trẻ em. 

 

 

Cô bé đang giơ bức tranh vẽ những gì đã xảy ra khi nhà của cô ở Pakistan bị 

ngập lụt, khiến cô và gia đình bị mắc kẹt trong nhiều ngày.
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Bộ công cụ này trình bày cách thức giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em trong các chƣơng trình, cộng 

đồng và toàn xã hội. Nó dành cho các nhà thực hành và trẻ em làm việc trong các chƣơng trình có sự tham gia 

cũng nhƣ dành cho chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự và tổ chức trẻ em mong muốn tìm kiếm 

giải pháp đánh giá và tăng cƣờng sự tham gia của trẻ em trong xã hội.  

Bộ công cụ gồm 6 tập 

Tập 1   iới thiệu cung cấp cái nhìn tổng quan về sự tham gia của trẻ em, cách thức xây dựng bộ công cụ và 

hƣớng dẫn v n t t về giám sát và đánh giá. 

Tập 2:   nh gi  việc thiết tạo môi trƣờng dựa tr n tôn trọng và có sự tham gia của trẻ em cung cấp khung 

đo lƣờng và các công cụ thực hành để đo lƣờng sự tham gia của trẻ em trong cộng đồng và xã hội. 

Tập 3:  hƣơng ph p đ nh gi  phạm vi, chất lƣợng và kết quả sự tham gia của trẻ em cung cấp khung lý 

luận về sự tham gia của trẻ em và giới thiệu các tiêu chuẩn và bảng biểu để đo lƣờng sự tham gia của trẻ em. 

Tập 4   ƣớng dẫn 10 bƣớc gi m s t và đ nh gi  sự tham gia của trẻ em xem xét sự tham gia của trẻ em, 

thanh thiếu niên và ngƣời lớn trong một quá trình. Tập sách này cũng bao gồm hƣớng dẫn xác định mục tiêu và 

các chỉ số đánh giá sự tiến bộ, phƣơng pháp thu thập dữ liệu mang tính hệ thống, tài liệu hóa các hoạt động và 

phân tích kết quả thu đƣợc. 

Tập 5: Công cụ gi m s t và đ nh gi  sự tham gia của trẻ em cung cấp các công cụ có thể sử dụng khi làm 

việc với trẻ em, thanh thiếu niên cũng nhƣ các bên liên quan khác. 

Tập    Kinh nghiệm, lời khuy n và khuyến nghị từ trẻ em và thanh thiếu ni n do các thanh thiếu niên đã 

tham gia trong quá trình thử nghiệm công cụ này soạn thảo. Quyền này bao gồm hai phần riêng biệt: một dành 

cho ngƣời lớn và một dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. 
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