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Chúng tôi giúp trẻ em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi đấu tranh cho
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Manyando Chisenga, lifuna Simushi, Ignatius Mufwidakule,
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Chúng tôi cũng đánh giá cao tổ chức Quỹ Oak (Oak Foundation) đã tài trợ cho việc thí điểm và phát triển bộ công cụ, đồng
thời cám ơn sự cống hiến đặc biệt và nhất quán của tổ chức
trong việc thúc đẩy sự thể hiện chân thật tiếng nói của trẻ em.
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GIỚI THIỆU
Tập sách này giới thiệu bộ hƣớng dẫn gồm 10 bƣớc để giúp bạn triển khai quy trình GS&ĐG (GS&ĐG)
có sự tham gia với trẻ em và các bên tham gia chính khác. Cuốn sách này bổ trợ cho việc lập kế hoạch
và triển khai thực tế của Tập 3 Phương pháp đánh giá phạm vi, chất lượng và kết quả sự tham gia của
trẻ em. Sách đƣa ra các hƣớng dẫn cho trẻ em, thanh thiếu niên và các bên tham gia khác xác định
các mục tiêu và chỉ báo liên quan để làm căn cứ đánh giá tiến độ dự án. Sách cũng đƣa ra các chỉ dẫn
hỗ trợ việc thu thập, tƣ liệu hóa và phân tích các dữ liệu một cách hệ thống của các kết quả GS&ĐG.
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TẬP SÁCH
Tập sách này sẽ giới thiệu đến bạn từng bƣớc cụ thể trong 10 bƣớc mà bạn cần bám sát để triển khai
hoạt động GS&ĐG có sự tham gia về sự tham gia của trẻ em trong các chƣơng trình mà trẻ quan tâm.
Thông qua đó, bạn sẽ tìm thấy các nghiên cứu trƣờng hợp từ các tổ chức đã thí điểm bộ công cụ này
để hiểu sâu hơn về việc làm thế nào bạn có thể tiếp cận các giai đoạn khác nhau.
Sách cũng bao gồm một phụ lục về định nghĩa của các từ và cụm từ quan trọng sử dụng trong GS&ĐG.

TỔNG QUAN VỀ 10 BƢỚC
Bƣớc 1: Xác định chƣơng trình và các mục tiêu cần GS&ĐG
Bƣớc 2: Thiết lập hỗ trợ và tạo dựng đồng thuận
Bƣớc 3: Thiết lập nhóm GS&ĐG nòng cốt
Bƣớc 4: Xây dựng năng lực cho nhóm GS&ĐG nòng cốt
Bƣớc 5: Phát triển hoặc tích hợp kế hoạch GS&ĐG
Bƣớc 6: Giới thiệu phƣơng pháp GS&ĐG sự tham gia của trẻ em cho các bên liên
quan
Bƣớc 7: Thu thập dữ liệu ban đầu
Bƣớc 8: Sử dụng các công cụ để thu thập dữ liệu, phản ánh và phân tích phạm vi,
chất lƣợng và kết quả tham gia của trẻ em
Bƣớc 9: Tƣ liệu hóa và báo cáo tiến trình và kết quả
Bƣớc 10: Xây dựng kế hoạch hành động dựa trên kết quả và phản hồi đến các
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BƢỚC 1 XÁC ĐỊNH CHƢƠNG
TRÌNH VÀ CÁC MỤC TIÊU CẦN
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Bạn muốn đánh giá gì? (Các) Chƣơng trình* nào bạn định GS&ĐG để tìm ra phạm vi, chất lƣợng và
kết quả tham gia của trẻ em? Những mục đích và mục tiêu chính của chƣơng trình là gì? Sự tham gia
của trẻ em là mục đích chính hay chỉ là phƣơng cách để đạt đƣợc những kết quả khác? Mỗi chƣơng
trình đều có những mục đích và mục tiêu khác nhau. Bạn sẽ cần đánh giá các kết quả liên quan tới sự
tham gia của trẻ em theo các mục tiêu mà chƣơng trình đặt ra về sự tham gia của trẻ em.
Chúng tôi khuyến khích bạn, nếu có thể, nên thu thập dữ liệu hiện trạng ban đầu khi bắt đầu chƣơng
trình. Dữ liệu hiện trạng ban đầu là dấu mốc để so sánh bất cứ sự thay đổi nào. Chúng là những dữ
liệu về tình hình trƣớc hoặc khi bắt đầu chƣơng trình, làm căn cứ để đo lƣờng các thay đổi. Dữ liệu
hiện trạng ban đầu nên đƣợc thu thập theo bộ chỉ báo mà bạn đã thiết lập nhằm đo lƣờng thay đổi
trong chƣơng trình (xem thêm Bƣớc 7 trong Tập này).
Chúng tôi khuyến khích bạn tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển hệ thống và quá trình GS&ĐG
hiện có trong tổ chức bạn. Vì vậy, chúng tôi cũng khuyến khích bạn đánh giá lại các hệ thống, quy
trình, kế hoạch và phƣơng pháp GS&ĐG hiện có. Bạn có thể xác định các chỉ báo, nguồn thông tin và
công cụ GS&ĐG liên quan để hỗ trợ thu thập và phân tích thông tin về phạm vi, chất lƣợng và kết quả
tham gia của trẻ em.
Tập 3 cung cấp các chỉ báo GS&ĐG phạm vi và chất lƣợng tham gia của trẻ em. Tuy nhiên, mỗi tổ
chức hoạt động vì sự tham gia của trẻ em cần xác định chỉ báo kết quả một cách cụ thể và phù hợp
với chƣơng trình của riêng mình.

PHÁT TRIỂN CÁC CHỈ BÁO KẾT QUẢ
Đối với mỗi chƣơng trình cụ thể, bạn cần cân nhắc và thống nhất các mục tiêu về sự tham gia của trẻ
em để xác định hay phát triển các chỉ báo liên quan đến việc GS&ĐG kết quả tham gia của trẻ em.
Tập 3 trình bày hai loại kết quả GS&ĐG chính (xem trang 27-29 của Tập 3):
1. Kết quả về hành vi và thái độ: những kết quả gắn liền với sự tham gia của trẻ có tác động đến
những ai liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bị tác động bởi các sáng kiến tham gia – ví dụ: trẻ
em, bố mẹ hay ngƣời chăm sóc/giám hộ, nhân viên của các tổ chức hỗ trợ hoặc các thành viên
cộng đồng rộng hơn.

* Thuật ngữ “chƣơng trình” đƣợc sử dụng xuyên suốt trong Tập này, có hàm ý bao gồm cả “các dự án” hay “các sáng kiến”.
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Vui lòng xem thêm hộp dƣới đây về các ví dụ của hai loại kết quả.
LƢU Ý QUAN TRỌNG
•

Một điều mang tính quyết định là các chỉ báo phải liên quan đến mục tiêu chƣơng trình cụ thể của
bạn.

•

Một điều quan trọng nữa đó là một số chƣơng trình xem sự tham gia của trẻ là mục đích, là kết quả
mong muốn. Tuy nhiên, trong các chƣơng trình khác, sự tham gia của trẻ có thể đƣợc xem nhƣ là
một phƣơng cách để đạt đƣợc các kết quả khác, ví dụ nhƣ tăng cƣờng sự bảo vệ (xem trang 7 của
Tập 3).

•

Khi đánh giá các kết quả ở phạm vi bên ngoài, cần phải xác định bối cảnh, tình hình liên quan khi bắt
đầu chƣơng trình. Việc này sẽ cho bạn dữ liệu ban đầu, làm cơ sở cho việc GS&ĐG những thay đổi.

VÍ DỤ VỀ CÁC CHỈ BÁO KẾT QUẢ HÀNH VI VÀ PHẠM VI BÊN NGOÀI
Những ví dụ sau đây được cung cấp bởi Save the Children Nepal và các đối tác địa phương tham
gia vào các dự án tạo ra môi trường bảo vệ trẻ em (CPEC) và bảo trợ xã hội nhạy cảm với trẻ em
(CSSP).
Chỉ báo kết quả hành vi và thái độ
• Trẻ em đƣợc trao quyền, tự tin và tăng cƣờng năng lực
• Các tổ chức phi chính phủ (PCP) nhận thức rằng quá trình tham gia là quan trọng trong việc thu
đƣợc các kết quả có chất lƣợng ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho đến các hoạt động tiếp nối về
sau

BƢỚC 1 XÁC ĐỊNH CHƢƠNG TRÌNH VÀ CÁC MỤC TIÊU SẼ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

2. Các kết quả ở quy mô lớn hơn: những kết quả thể hiện rằng một thay đổi cụ thể đã diễn ra trong
cộng đồng, hoặc ở cấp độ địa phƣơng hoặc quốc gia, nhƣ là kết quả có đƣợc từ sự tham gia của
trẻ.

• Văn hóa của các tổ chức PCP có những thay đổi tích cực, hƣớng đến việc lập kế hoạch và xây
dựng năng lực cho các nhân viên làm việc với các nhóm trẻ em
Chỉ báo kết quả phạm vi bên ngoài
• Tỉ lệ trẻ em nhập học tăng lên (CSSP)
• Nguồn lực cho chƣơng trình của trẻ em từ Ủy ban Phát triển Thôn và các tổ chức (CSSP) tăng
lên
• Sự tham gia vào việc ngăn chặn nạn tảo hôn (CPEC) tăng lên
• Hòm thƣ phản ánh (CPEC) và hộp công cụ (CPEC) đƣợc quản lý tốt hơn
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BÀI HỌC TỪ NỖ LỰC CỦA MỘT CƠ QUAN CHÍNH PHỦ Ở AI-LEN KHI MỜI TRẺ EM VÀ THANH
THIẾU NIÊN THAM GIA MỘT NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI SỨC KHỎE
Bộ các Vấn đề về Trẻ em và Thanh thiếu niên Ai-len (DCYA) có trách nhiệm đảm bảo rằng trẻ em và
thanh thiếu niên dƣới 18 tuổi có tiếng nói trong việc thiết kế, cung cấp và giám sát các dịch vụ và
chính sách quốc gia và địa phƣơng có ảnh hƣởng đến cuộc sống của trẻ em. Đơn vị công tác về Sự
tham gia của Công dân thuộc DCYA đã xây dựng các cơ chế hiệu quả cho sự tham gia của trẻ em
trong quá trình ra quyết định, tham vấn và đối thoại với trẻ em và thanh thiếu niên và cơ quan này
cũng phát triển chính sách dựa vào bằng chứng trên cơ sở tiếp thu các thực hành tốt nhất của quốc
gia và quốc tế.
Ai-len phối hợp với tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện khảo sát Hành vi Sức khỏe của Trẻ em
đến trƣờng. Mục đích của nghiên cứu nhằm có đƣợc hiểu biết mới và tăng cƣờng hiểu biết về sức
khỏe và tình trạng hạnh phúc, hành vi sức khỏe và bối cảnh xã hội của thanh thiếu niên.
Trong suốt năm 2011, nhóm khảo sát đã tiếp cận Đơn vị công tác vì sự Tham gia của Công dân để
tiếp nhận lời khuyên về việc làm thế nào có thể mời trẻ em và thanh thiếu niên tham gia một cách
toàn diện hơn vào quy trình khảo sát. Đơn vị này đã đề xuất rằng hình thức tham gia có ý nghĩa nhất
là mời trẻ em và thanh thiếu niên tham gia ngay từ những giai đoạn đầu. Họ đề xuất nên mời trẻ em
xác định phạm vi và các câu hỏi nghiên cứu và tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình
nghiên cứu. Hai bên đã phân bổ nguồn nhân lực và tài chính để đóng góp vào việc thực hiện sáng
kiến này.

Một thành viên ban điều hành trẻ em toàn cầu của Save the Children.
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BƢỚC 2 THIẾT LẬP HỖ TRỢ VÀ
TẠO DỰNG ĐỒNG THUẬN
Dù bạn đang làm việc trong một cơ quan chính phủ, phi chính phủ hay một tổ chức cộng đồng, bạn sẽ
cần có đƣợc sự quan tâm, cho phép, hỗ trợ và cam kết (đồng thuận) ngày một tăng từ phía các bên
tham gia chính, cả trong nội bộ lẫn bên ngoài, bao gồm trẻ em, ngƣời lãnh đạo cộng đồng, các cơ
quan có thẩm quyền ở địa phƣơng và trung ƣơng và các tổ chức dân sự. Sự đồng thuận về mặt thể
chế (hỗ trợ từ tất cả các cấp của tổ chức) là cần thiết để đảm bảo rằng bạn có thể huy động đủ nguồn
nhân lực, tài lực và vật lực để triển khai các quá trình GS&ĐG có hệ thống và có sự tham gia, cũng
nhƣ để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết tiếp nối về sau.

SỰ HỖ TRỢ VÀ ĐỒNG THUẬN TRONG NỘI BỘ
Mỗi cơ quan chính quyền hay tổ chức PCP đều có lịch sử, tầm nhìn, mục tiêu, cấu trúc tổ chức và
khung hoạt động để huy động sự tham gia của nhiều bên tham gia khác nhau trong các ngữ cảnh đa
dạng. Đạt đƣợc sự đồng thuận về thể chế sẽ giúp bạn tận dụng có hiệu quả, bền vững bộ công cụ và
xác định cách thức tốt nhất để phát triển cấu trúc tổ chức, bộ máy và quy trình sẵn có nhằm thúc đẩy
các quá trình GS&ĐG có hệ thống để thúc đẩy sự tham gia ý nghĩa và hiệu quả của trẻ em và các bên
tham gia khác.
Khi bắt đầu quá trình, việc quan trọng là dành thời gian đọc và hiểu hết bộ công cụ (Tập 1-6) để xem
chúng có thể hỗ trợ cho công việc của bạn nhƣ thế nào, hiểu đƣợc loại thông tin bạn cần thu thập, đồng
thời làm quen với các công cụ giúp bạn đánh giá phạm vi, chất lƣợng và kết quả sự tham gia của trẻ
em.
Nếu cần thiết, bạn có thể biên dịch và chia sẻ Tập 3 (Phƣơng pháp đánh giá phạm vi, chất lƣợng và kết
quả của sự tham gia), Tập 4 (Hƣớng dẫn 10 bƣớc để GS&ĐG có sự tham gia) và Tập 5 (các công cụ)
sang tiếng địa phƣơng và/hoặc xây dựng các phiên bản dễ tiếp cận khác (nhƣ chữ Braille cho ngƣời
khiếm thị) để giúp bộ công cụ này dễ tiếp cận hơn đối với trẻ em, thanh thiếu niên và các nhân viên,
gồm cả những ngƣời bị khuyết tật giác quan.

SỰ HỖ TRỢ VÀ ĐỒNG THUẬN TỪ BÊN NGOÀI
Khi chuẩn bị GS&ĐG phạm vi, chất lƣợng và kết quả sự tham gia của trẻ em, một điều cũng quan trọng
nữa đó là thảo luận và hiểu đƣợc bối cảnh chính trị-xã hội và văn hóa nơi bạn đang làm việc. Bối cảnh
ảnh hƣởng đến cơ hội tham gia và vì vậy cũng ảnh hƣởng đến các nhân tố đƣợc xem xét để đo lƣờng
sự thành công. Hiểu đƣợc bối cảnh có thể giúp bạn xác định bên tham gia nào cần đƣợc thông tin về
chƣơng trình và tham gia vào quy trình GS&ĐG. Trẻ em tham gia vào các cuộc thảo luận sẽ đóng góp
hữu ích, giúp xác định và liệt kê các bên tham gia liên quan, bao gồm cả những ngƣời có tác động đến
các quyết định có thể ảnh hƣởng đến cuộc sống của trẻ em.
Hiểu bối cảnh cũng giúp bạn xác định các mối đe dọa, thách thức và nguy cơ bạn có thể gặp phải trong
quá trình thực hành GS&ĐG có sự tham gia, nhờ thế bạn có thể xây dựng các chiến lƣợc để khắc phục,
giảm thiểu. Ví dụ, tăng cƣờng nhận thức có thể là điều cần thiết để khắc phục những phản đối của
ngƣời lớn đối với sự tham gia của trẻ em, kể cả trong quá trình GS&ĐG. Bạn nên tổ chức các hoạt
động để định hƣớng và làm cho các bên tham gia chính nhận thức rõ hơn để tăng cƣờng sự quan tâm,
đồng thuận, hỗ trợ và cam kết của họ đối với quá trình GS&ĐG có sự tham gia.
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XÁC ĐỊNH VÀ VẬN ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT

BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM TẬP 4

Bạn sẽ cần đảm bảo về tài lực, vật lực và nhân lực cần thiết để hỗ trợ quá trình GS&ĐG có sự tham gia,
kể cả nhóm nòng cốt (xem Bƣớc 3). Khi chuẩn bị chi phí và các nguồn lực khác, cần tính đến:
•

Việc định hƣớng nhân viên và các bên tham gia mở rộng về GS&ĐG sự tham gia của trẻ em

•

Xây dựng năng lực cho những trẻ em và ngƣời lớn là thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt

•

Các trang thiết bị cần có cho các hoạt động GS&ĐG (ví dụ: vở, bảng dựng, nhãn dán ghi chú, viết, ảnh,
hộp lƣu hồ sơ và máy tính)

•

Các chi phí vận chuyển và giải khát có thể phát sinh khi tập hợp các bên liên quan với nhau để tham gia
vào các hoạt động GS&ĐG, thảo luận hay phỏng vấn

•

Các cuộc họp định kỳ của nhóm GS&ĐG nòng cốt

•

Các hội thảo phân tích và xây dựng kế hoạch hành động GS&ĐG với các bên liên quan chính

•

Báo cáo và tƣ liệu hóa các phát hiện chính (bao gồm chi phí xây dựng một báo cáo tóm tắt thân
thiện với trẻ em)

•

Việc ấn hành các sản phẩm về kết quả GS&ĐG.

Bạn cũng nên xem xét đến nhu cầu của trẻ em khuyết tật, đảm bảo có sẵn ngân sách để mời các em tham
gia vào các hoạt động GS&ĐG – ví dụ: thuê một địa điểm dễ tiếp cận; xây dựng các bản dịch sang chữ
Braille cho trẻ khiếm thị; hay đảm bảo có các hỗ trợ thích hợp cho thanh thiếu niên khuyết tật về vận động
hoặc ngôn ngữ.

Một nghiên cứu viên nhí đang
phỏng vấn về tình hình tôn trọng
quyền trẻ em trong trƣờng học ở
La Dalia, Nicaragua.
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Bạn cần tìm hiểu hoàn cảnh và độ tuổi của trẻ và thanh thiếu niên có thể đƣợc mời tham gia và mời
các em tham gia việc lập kế hoạch từ những giai đoạn đầu tiên để làm sao các quy trình và phƣơng
pháp GS&ĐG phù hợp với nhu cầu của trẻ em. Việc định hƣớng cho một nhóm trẻ em mở rộng về quá
trình GS&ĐG dự kiến diễn ra sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên có thông tin để ra quyết định về việc đề
cử và bầu chọn trẻ em trai hay trẻ em gái nào tham gia vào nhóm GS&ĐG nòng cốt.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ TIẾP CẬN TOÀN DIỆN
Bạn nên nỗ lực tối đa để mời các trẻ em gái và trẻ em trai có hoàn cảnh và độ tuổi khác nhau tham
gia vào quá trình GS&ĐG có sự tham gia, đặc biệt là những trẻ bị thiệt thòi hay ít đƣợc tham gia nhất
trong xã hội và trẻ em khuyết tật.

BƢỚC 2 THIẾT LẬP HỖ TRỢ VÀ ĐỒNG THUẬN

ĐẢM BẢO SỰ TIẾP CẬN TOÀN DIỆN

Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên nên đƣợc tiếp cận dựa trên năng lực và thế mạnh của họ. Nhiều
công cụ hiện có (xem Tập 5) có thể áp dụng cho trẻ em mắc một số loại khuyết tật và khi cần thiết có
thể điều chỉnh các quá trình và công cụ cho phù hợp với bối cảnh địa phƣơng và nhu cầu cá nhân lẫn
tập thể của trẻ em. Bạn có thể thiết lập hoặc củng cố quan hệ đối tác với các tổ chức hỗ trợ ngƣời
khuyết tật để có đƣợc sự hƣớng dẫn và tiếp cận tốt hơn hƣớng đến sự tham gia ý nghĩa của trẻ em
khuyết tật.
Trẻ em khuyết tật không phải là một nhóm đồng nhất. Trẻ em khuyết tật là những em có một hoặc
nhiều khuyết tật lâu dài mà khi kết hợp với các rào cản về thể chất, xã hội, kinh tế và văn hóa, có thể
làm giới hạn khả năng tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội của các em nhƣ những trẻ em thông
thƣờng khác. Bạn cần cân nhắc về việc mời những trẻ em thuộc các nhóm sau và những hoạt động
mà các em có thể tham gia: trẻ em khuyết tật vận động (ví dụ nhƣ trẻ sử dụng xe lăn); trẻ chịu các
vấn đề về tinh thần nhƣ trầm cảm; trẻ em khuyết tật trí tuệ hoặc khả năng học tập; trẻ em khuyết tật
giác quan (trẻ khiếm thính, khiếm thị, hay cả khiếm thính lẫn khiếm thị). Bạn cũng cần tính đến và
nhận biết nhiều khía cạnh, hình thức hạn chế sự tham gia của trẻ và có thể ảnh hƣởng đến cuộc
sống của các trẻ này (ví dụ nhƣ một bé gái đƣờng phố và bị khuyết tật).
Trong một nhóm làm việc có các bạn bị đa khuyết tật hoặc khuyết tật khả năng học tập nghiêm trọng,
mỗi em có thể có cách giao tiếp của riêng mình. Ở giai đoạn chuẩn bị, bạn có thể cần nỗ lực hơn để
hiểu về các cách thức giao tiếp mà các trẻ em và thanh thiếu niên khác nhau có thể sử dụng và điều
chỉnh các công cụ và phƣơng pháp cho phù hợp với nhu cầu và năng lực cụ thể của các em (xem
thêm hƣớng dẫn tại trang 16-19). Khi làm việc với trẻ em khuyết tật trí tuệ hay đa khuyết tật, có thể
sẽ hữu ích nếu bạn tham vấn và tìm lời khuyên từ phía cha mẹ, ngƣời chăm sóc, anh chị em của các
em và/hoặc các chuyên gia và ngƣời khuyết tật có chuyên môn về giao tiếp với trẻ em.
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BƢỚC 3 THIẾT LẬP NHÓM GIÁM
SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NÒNG CỐT

THIẾT LẬP NHÓM GS&ĐG NÒNG CỐT GỒM TRẺ EM VÀ NGƢỜI LỚN
Để hƣớng dẫn và hỗ trợ việc GS&ĐG có sự tham gia về sự tham gia của trẻ em, bạn nên thành lập một
nhóm GS&ĐG nòng cốt. Quy mô và thành phần của nhóm phụ thuộc và quy mô và địa bàn của
chƣơng trình hoặc dự án mà bạn hƣớng đến để GS&ĐG.
Nhóm nên có thành phần là các bên tham gia khác nhau, gồm một ngƣời quản lý, ít nhất hai nhân viên
chƣơng trình, trẻ em và đại diện của thanh thiếu niên đƣợc chính trẻ em và thanh thiếu niên lựa chọn
hoặc bầu ra (xem hộp bên dƣới về cách tiếp cận của một tổ chức PCP ở Ấn Độ tại giai đoạn này của
quy trình).
Thông qua các buổi họp định kỳ của trẻ em, bạn có thể chia sẻ thông tin về quá trình GS&ĐG. Trẻ em
khuyết tật cũng có thể đƣợc khuyến khích và hỗ trợ tham gia một cách chủ động vào nhóm nòng cốt.
Một điều cần thiết là bạn cần đạt đƣợc sự đồng thuận trực tiếp từ những trẻ em tham gia, cũng nhƣ sự
ủng hộ của cha mẹ hoặc ngƣời chăm sóc/giám hộ của các em.

NHÓM GS&ĐG NÒNG CỐT VÀ CÁC ĐỘI HIỆN TRƢỜNG THỰC HIỆN GS&ĐG TẠI 5 NGÔI LÀNG
Ở Ấn Độ, Mạng lƣới Cộng đồng Khu vực (Neighbourhood Community Network, viết tắt NPC) đã
quyết định chỉ định một ngƣời đánh giá độc lập có kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển có sự
tham gia để hỗ trợ trẻ em và các bên liên quan tham gia vào quá trình GS&ĐG.
GS&ĐG sự tham gia của trẻ trong “Hội đồng Khu vực của Trẻ em” (Neighbourhood Parliament of
Children - NPC) đƣợc triển khai tại 3 huyện ở tỉnh Tamil Nadu. Các cuộc họp tại 6 ngôi làng có sự
tham gia của các bộ trƣởng nhí của NPC, cán bộ tổ dân cƣ, lãnh đạo tích cực của các tổ chức cộng
đồng, lãnh đạo các ủy ban bảo vệ trẻ em và các thành viên hiệp hội phụ huynh-giáo viên giúp xác
định và lập các nhóm GS&ĐG nòng cốt tại địa phƣơng.
Trong suốt các buổi họp ban đầu, ý nghĩa của sự tham gia của trẻ em và tầm quan trọng của việc
đánh giá quá trình này đƣợc giải thích cho các thành viên tham gia. Ngoài ra, có một cuốn sổ tay
đƣợc dịch sang tiếng Tamil địa phƣơng, giải thích các bƣớc khác nhau của toàn bộ quá trình
GS&ĐG. Các hội thảo xây dựng năng lực trong hai ngày cho trẻ em cũng đƣợc tổ chức
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Bạn nên xem xét rằng quá trình GS&ĐG dự kiến triển khai sẽ là một chƣơng trình tự đánh giá có sự
tham gia của các bên liên quan trong nội bộ chƣơng trình (nhân viên, tình nguyện viên, trẻ em và thanh
thiếu niên) hay liệu nó sẽ tốt hơn khi mời một ngƣời đánh giá độc lập hoặc một ngƣời đồng đánh giá
vào trong nhóm GS&ĐG nòng cốt của bạn (vui lòng xem hộp dƣới đây về một ví dụ khác ở Ấn Độ). Cả
hai cách tiếp cận này đều có một số lợi ích nhƣ sau:
•

Tự đánh giá giúp tăng khả năng đánh giá và hiểu biết về tổ chức, lập kế hoạch/chiến lƣợc có sự
tham gia. Tuy nhiên, cần có nhiều nỗ lực để thu thập các dữ liệu không thiên vị, phản ánh góc nhìn
của các bên liên quan khác nhau.

•

Nếu có sẵn nguồn lực, bạn có thể cân nhắc về việc mời một đánh giá viên độc lập hoặc ngƣời đồng
đánh giá từ các tổ chức khác tham gia vào nhóm GS&ĐG nòng cốt. Một đánh giá viên độc lập có thể
giúp đảm bảo tính chuẩn xác, tin cậy và mức độ độc lập nhất định của kết quả GS&ĐG. Họ cũng sẽ
góp phần hỗ trợ nhóm nòng cốt thúc đẩy quá trình GS&ĐG có sự tham gia.

ĐÁNH GIÁ VIÊN ĐỘC LẬP HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ CÓ SỰ THAM GIA Ở ẤN ĐỘ
Ở Ấn Độ, Mạng lƣới Cộng đồng Khu vực (Neighbourhood Community Network) đã quyết định chỉ
định một ngƣời đánh giá độc lập có kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển có sự tham gia để hỗ
trợ trẻ em và các bên liên quan tham gia vào quá trình GS&ĐG.

BƢỚC 3 THIẾT LẬP MỘT NHÓM NÒNG CỐT GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

MỜI MỘT NGƢỜI ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP THAM GIA

GS&ĐG sự tham gia của trẻ trong “Hội đồng Khu vực của Trẻ em” (Neighbourhood Parliament of
Children - NPC) đƣợc triển khai tại 3 huyện ở tỉnh Tamil Nadu. Các cuộc họp tại 6 ngôi làng có sự
tham gia của các bộ trƣởng nhí của NPC, cán bộ tổ dân cƣ, lãnh đạo tích cực của các tổ chức cộng
đồng, lãnh đạo các ủy ban bảo vệ trẻ em và các thành viên hiệp hội phụ huynh - giáo viên giúp xác
định và lập các nhóm GS&ĐG nòng cốt tại địa phƣơng.
Trong suốt các buổi họp ban đầu, ý nghĩa của sự tham gia của trẻ em và tầm quan trọng của việc
đánh giá quá trình này đƣợc giải thích cho các thành viên tham gia. Ngoài ra, có một cuốn sổ tay
đƣợc dịch sang tiếng Tamil địa phƣơng, giải thích các bƣớc khác nhau của toàn bộ quá trình
GS&ĐG. Các hội thảo xây dựng năng lực trong hai ngày cho trẻ em cũng đƣợc tổ chức.
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LÀM RÕ VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN NHÓM
GS&ĐG NÕNG CỐT

BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM TẬP 4

Nhóm GS&ĐG nòng cốt nên thảo luận và phát triển một quy trình tổng thể cho hoạt động của họ, xác
định khung thời gian và thống nhất về sử dụng bộ công cụ nhƣ thế nào và ở đâu. Những thuận lợi và
hạn chế của việc triển khai GS&ĐG có thể bị tác động bởi bối cảnh chính trị-xã hội, nguồn nhân lực và
tài lực sẵn có và các cam kết về thời gian của các bên tham gia chính, đặc biệt là trẻ em.
Thông qua việc xem xét sự sẵn sàng và quan tâm của trẻ em sẽ tham gia vào quá trình, nhóm GS&ĐG
nòng cốt có thể biết đƣợc và thống nhất vai trò và trách nhiệm của các thành viên khác nhau (xem bảng
dƣới) và, nếu có, vai trò và trách nhiệm của các thành viên cố vấn của nhóm.
VÍ DỤ VỀ VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN NHÓM GS&ĐG NÕNG CỐT

Ai chịu trách
nhiệm
Quản lý
chƣơng trình
(từ một cơ
quan chính
quyền hay tổ
chức PCP)
Cán bộ
GS&ĐG

Khi nào

Quản lý toàn bộ quá trình GS&ĐG; điều
phối với các bên liên quan; đảm bảo sự
tham gia toàn diện có ý nghĩa của trẻ
em; sử dụng dữ liệu GS&ĐG để cải tiến
việc hoạch định…

Xuyên suốt
quá trình
GS&ĐG

Đại diện phụ
huynh

Cố vấn giúp đạt đƣợc sự ủng hộ từ phía
phụ huynh, ngƣời chăm sóc và những
ngƣời lớn tuổi trong cộng đồng

Những ngƣời
lớn tuổi hoặc
chức sắc tôn
giáo

Cố vấn trong việc lập kế hoạch GS&ĐG
và phối hợp với các bên chính quyền liên
quan

Các buổi
họp nhóm
GS&ĐG
nòng cốt
hàng quý

Nhân viên
hiện trƣờng

Các đại diện
của trẻ em
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Về cái gì

Bình luận

Cần ngân sách cho
hoạt động: xây dựng
năng lực cho nhóm
GS&ĐG nòng cốt; các
buổi họp thu thập
thông tin và hội thảo
với các bên tham gia
Các buổi
Hỗ trợ trẻ em và các nhân viên chƣơng
khác nhau; hội thảo
họp nhóm
trình xem xét các mục tiêu, xác định và
xây dựng kế hoạch
GS&ĐG
sử dụng các chỉ báo liên quan từ các
hành động/phản hồi;
bảng biểu; hỗ trợ xây dựng năng lực cho nòng cốt
xây dựng và phát hành
hàng tháng
nhóm GS&ĐG nòng cốt; có vai trò tích
báo cáo kết thúc, gồm
cực trong thu thập, phân tích dữ liệu, tƣ
Các hội thảo
cả phiên bản thân
liệu hóa và phản hồi, bao gồm cả việc
với trẻ em
thiện với trẻ em.
ghi biên bản các hoạt động GS&ĐG
và các bên
Ngân sách cho các
tham gia
Hỗ trợ sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em
buổi họp hàng tháng
khác
vào GS&ĐG, vận động và tiếp nhận
của nhóm nòng cốt
đồng thuận trực tiếp của trẻ em và lập kế
GS&ĐG; và cho các
hoạch về thời gian phù hợp nhất với trẻ
buổi họp các bên tham
em; nâng cao nhận thức và hỗ trợ từ
gia vào các khoảng
phía phụ huynh, ngƣời chăm sóc và
thời gian quan trọng
những ngƣời khác; hỗ trợ lên kế hoạch
Đảm bảo sự đồng
hậu cần cho các buổi họp của bên liên
thuận trực tiếp của trẻ
quan, bao gồm việc gửi phản hồi cho
em và sự đồng ý của
bên liên quan
phụ huynh; và lập kế
Có vai trò tích cực trong quá trình thí
hoạch cho các hoạt
điểm GS&ĐG. Tham gia vào các buổi
động vào thời điểm
họp hàng tháng của nhóm GS&ĐG nòng
phù hợp với trẻ em.
cốt để lập kế hoạch GS&ĐG, thu thập dữ
Đảm bảo trẻ em đƣợc
liệu từ trẻ em và ngƣời lớn, tham gia vào
lựa chọn “rút lui” bất
việc phân tích, tƣ liệu hóa và phản hồi
cứ lúc nào

Khi mời trẻ em gái và trẻ em trai tham gia vào GS&ĐG có sự tham gia, điều quan trọng là phải
nhận biết đƣợc sự khác nhau về năng lực giữa ngƣời lớn và trẻ em và giữa các trẻ em khác
nhau. Các thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt cần đƣợc hỗ trợ để giao tiếp một cách có hiệu
quả, chia sẻ các thông tin và ra quyết định theo hƣớng ủng hộ sự tham gia toàn diện và phù
hợp các chuẩn mực đạo đức của trẻ em có độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Bạn cần áp dụng
9 yêu cầu cơ bản đối với sự tham gia của trẻ em nhƣ đã nêu chi tiết tại Tập 3, kết hợp với các
chính sách bảo vệ trẻ em hay bộ quy tắc ứng xử của tổ chức (nếu có). Bạn cũng có thể sử
dụng bảng kiểm tra về sự tham gia phù hợp chuẩn mực đạo đức vào quá trình GS&ĐG trong
Tập 1 (trang 16-17) để làm tham chiếu.

THÀNH LẬP NHÓM CỐ VẤN HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH GS&ĐG CÓ SỰ
THAM GIA
Để đảm bảo sự hỗ trợ của địa phƣơng cho quá trình GS&ĐG, bạn cũng có thể tính đến việc
mời các bên liên quan tham gia vào một nhóm cố vấn. Những ngƣời nhƣ các giáo viên, đại
diện phụ huynh, lãnh đạo cộng đồng, công chức địa phƣơng, chức sắc tôn giáo và trẻ em,
thanh thiếu niên cũng có thể đƣợc mời tham gia vào một nhóm cố vấn để hƣớng dẫn và hỗ trợ
nhóm GS&ĐG nòng cốt. Để nhấn mạnh nguyên tắc tham gia toàn diện, bạn cũng có thể mời
đại diện các tổ chức của ngƣời khuyết tật và các tổ chức liên quan khác vào nhóm cố vấn.

BƢỚC 3 THIẾT LẬP MỘT NHÓM NÒNG CỐT GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐẢM BẢO CÁCH TIẾP CẬN PHÙ HỢP CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC
ĐỂ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ QUYỀN LỰC

Khi mời trẻ em gái và trẻ em trai tham gia vào GS&ĐG có sự tham gia, điều quan trọng là phải
nhận biết đƣợc sự khác nhau về năng lực giữa ngƣời lớn và trẻ em và giữa các trẻ em khác
nhau. Các thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt cần đƣợc hỗ trợ để giao tiếp một cách có hiệu
quả, chia sẻ các thông tin và ra quyết định theo hƣớng ủng hộ sự tham gia toàn diện và phù
hợp các chuẩn mực đạo đức của trẻ em có độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Bạn cần áp dụng
9 yêu cầu cơ bản đối với sự tham gia của trẻ em nhƣ đã nêu chi tiết tại Tập 3, kết hợp với các
chính sách bảo vệ trẻ em hay bộ quy tắc ứng xử của tổ chức (nếu có). Bạn cũng có thể sử
dụng bảng kiểm tra về sự tham gia phù hợp chuẩn mực đạo đức vào quá trình GS&ĐG trong
Tập 1 (trang 16-17) để làm tham chiếu.

THÀNH LẬP NHÓM CỐ VẤN HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH GS&ĐG CÓ SỰ
THAM GIA
Để đảm bảo sự hỗ trợ của địa phƣơng cho quá trình GS&ĐG, bạn cũng có thể tính đến việc
mời các bên liên quan tham gia vào một nhóm cố vấn. Những ngƣời nhƣ các giáo viên, đại
diện phụ huynh, lãnh đạo cộng đồng, công chức địa phƣơng, chức sắc tôn giáo và trẻ em,
thanh thiếu niên cũng có thể đƣợc mời tham gia vào một nhóm cố vấn để hƣớng dẫn và hỗ trợ
nhóm GS&ĐG nòng cốt. Để nhấn mạnh nguyên tắc tham gia toàn diện, bạn cũng có thể mời
đại diện các tổ chức của ngƣời khuyết tật và các tổ chức liên quan khác vào nhóm cố vấn.

Trẻ em một trại tị nạn ở Iraq trong một hội thảo về quyền trẻ em.
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BƢỚC 4 XÂY DỰNG NĂNG LỰC
CHO NHÓM GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH
GIÁ NÒNG CỐT
XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO NHÓM GS&ĐG NÕNG CỐT
Bạn cần hỗ trợ xây dựng năng lực cho các thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt (kể cả ngƣời lớn lẫn trẻ
em) nhằm tăng cƣờng sự tự tin, kỹ năng và kiến thức của họ để thực hiện có hiệu quả công tác
GS&ĐG sự tham gia của trẻ em. Dựa vào năng lực hiện có của các thành viên nhóm, sẽ hữu ích nếu
bạn tổ chức tập huấn về các khái niệm cơ bản của GS&ĐG; tầm quan trọng của sự tham gia của trẻ
em; các kỹ năng thúc đẩy, giao tiếp và phỏng vấn; các kỹ năng tƣ liệu hóa và phân tích; và các chính
sách bảo vệ trẻ em liên quan.
Nhiều thông tin có thể thu đƣợc một cách đơn giản thông qua việc hỏi han, lắng nghe, nhìn và đọc. Các
thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt cần chuẩn bị nhiều câu hỏi mở nhƣ cái gì, ở đâu, tại sao, khi nào, ai,
bằng cách nào và luôn mở rộng tai, mắt của mình. Các thành viên nhóm nòng cốt cũng sẽ cần phải tạo
ra một môi trƣờng an toàn và thuận lợi để trẻ em gái, trẻ em trai, phụ huynh, ngƣời chăm sóc/giám hộ
và các bên liên quan khác có thể thể hiện tự do quan điểm của họ. (Vui lòng xem hộp dƣới đây về các
ví dụ sự tham gia của trẻ em trong GS&ĐG.)
Các thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt cần lắng nghe trẻ em gái, trẻ em trai, phụ nữ và đàn ông có
hoàn cảnh khác nhau để hiểu quan điểm của những ngƣời khác nhau về những gì có hoặc không thay
đổi nhờ vào sự tham gia của trẻ em. Họ cũng cần xem xét liệu có phải tất cả trẻ em (hoặc ngƣời lớn)
đều đƣợc hƣởng lợi và xác định nhóm/cá nhân trẻ em hay ngƣời lớn nào đƣợc hƣởng lợi và tại sao?
Trẻ em, thanh thiếu niên và ngƣời lớn có thể sử dụng có hiệu quả các phƣơng pháp và công cụ
GS&ĐG khác nhau (xem Tập 5), bao gồm:
• Phân tích các báo cáo hiện có
• Phỏng vấn
• Quan sát
• Thảo luận nhóm tập trung
• Sử dụng các công cụ có sự tham gia (bản đồ, hình vẽ, bảng biểu) và các phƣơng thức diễn đạt sáng
tạo (diễn kịch, hát, làm thơ, kể chuyện)
• Bảng hỏi hay khảo sát.
Nhƣ mô tả trong Tập 2, khi các thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt thu thập thông tin, họ nên nghiên
cứu những kết quả cả trong và ngoài mong đợi.
Bạn cũng cần khuyến khích mọi ngƣời chia sẻ bất cứ kết quả tiêu cực nào để những nguy cơ này có
thể đƣợc giảm thiểu trong tƣơng lai. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là cần tạo ra không gian để trẻ em
trai, trẻ em gái và các bên tham gia khác cảm thấy an toàn, thoải mái khi chia sẻ các phản hồi mang
tính phê bình và đƣa ra đề xuất mà không lo sợ về các hậu quả tiêu cực.
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Tổ chức PCP Plan Togo đã thành lập một ban chỉ đạo gồm 8 thành viên, gồm 2 trẻ em, 1 đại diện từ
một tổ chức PCP đối tác và 5 cán bộ dự án để hƣớng dẫn GS&ĐG sự tham gia của trẻ em.
Một buổi họp định hƣớng 4 ngày về khung GS&ĐG và các công cụ đƣợc tổ chức cho các thành viên
ban chỉ đạo (gồm cả trẻ em và ngƣời lớn) với sự thúc đẩy của chuyên gia GS&ĐG của Plan. Mục tiêu
của buổi họp này là làm quen lẫn nhau; giúp các thành viên tìm hiểu dự án mình đánh giá (giải quyết
vấn đề bạo lực trẻ em); định hƣớng các thành viên nhóm về bộ công cụ; và xây dựng và thông qua
khung GS&ĐG cho dự án.
Việc định hƣớng các thành viên ban chỉ đạo về khung GS&ĐG (đánh giá phạm vi, chất lƣợng và kết
quả của sự tham gia) và nhiều loại công cụ đa dạng, thân thiện với trẻ em sẽ giúp họ hiểu tốt hơn về
dự án và các công cụ đánh giá, cũng nhƣ việc lập kế hoạch triển khai.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO TRẺ EM VÀ NHÂN VIÊN TỔ CHỨC PCP, NEPAL
Ở Nepal, ban đầu, tổ chức Save the Children đã tổ chức một hội thảo tập huấn 2 ngày về bộ công cụ
cho 12 đại diện trẻ em (7 trẻ em gái, 5 trẻ em trai) và 5 nhân viên PCP địa phƣơng từ hai tổ chức đối
tác ở địa bàn dự án, nơi hoạt động GS&ĐG sự tham gia của trẻ em đƣợc triển khai.
Tiếp đó, trẻ em và ngƣời lớn từ mỗi Hội đồng Phát triển Làng (Village Development Council - VDC)
làm việc với nhau để phát triển kế hoạch hành động cho quá trình GS&ĐG. Một ban cố vấn dự án
cũng đã đƣợc thiết lập trong mỗi tổ chức PCP, gồm nhân viên tổ chức PCP và đại diện trẻ em (6 trẻ
em từ Dalit và các nhóm dân tộc khác và 2 nhân viên từ mỗi tổ chức PCP).

BƢỚC 4 XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO NHÓM NÒNG CỐT GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN

BAN CHỈ ĐẠO CÓ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀ NGƢỜI LỚN, TỔ CHỨC PLAN TẠI TOGO

XÂY DỰNG NĂNG LỰC TRẺ EM THÔNG QUA CÁC CÂU LẠC BỘ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN
TAI (DRR), TỔ CHỨC TẦM NHÌN (WORLD VISION) TẠI GHANA
Ở Ghana, một hội thảo 4 ngày đã đƣợc thiết kế và tổ chức có sự tham gia của một tƣ vấn viên phối
hợp với nhân viên World Vision tập huấn về các công cụ và quá trình GS&ĐG cho các thành viên
đƣợc chọn từ 2 câu lạc bộ DRR và các thúc đẩy viên.
Tổng cộng có 19 trẻ em (9 trẻ em gái và 10 trẻ em trai) đã tham gia vào hội thảo nâng cao năng lực
GS&ĐG, cùng với 2 ngƣời lớn là bảo trợ của các câu lạc bộ và 4 nhân viên World Vision. Hội thảo
đã tạo điều kiện cho trẻ em và các nhân viên làm quen với bộ công cụ và các công cụ cụ thể giúp họ
giám sát phạm vi, chất lƣợng và kết quả sự tham gia của họ trong hoạt động của các câu lạc bộ
DRR.
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Kỹ năng thúc đẩy và giao tiếp tốt là rất cần thiết cho các quá trình GS&ĐG có sự tham gia, đặc biệt là
khi có sự tham gia của trẻ em. Trẻ em có thể tự mình là những ngƣời GS&ĐG hiệu quả nếu các em
đƣợc trao cơ hội cải thiện kỹ năng của mình trong các phƣơng pháp cốt lõi nhƣ phỏng vấn và thảo
luận nhóm.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO CÁC NHÀ ĐÁNH GIÁ NHÍ, TAJIKISTAN1
Một đánh giá dự án về hộ gia đình do phụ nữ làm chủ ở Tajikistan đã đƣợc triển khai mà trong đó trẻ
em là những ngƣời đánh giá chính. Trẻ em đƣợc các nhân viên hiện trƣờng địa phƣơng tập huấn
các công cụ và kỹ thuật cần thiết, bao gồm phỏng vấn.
Tuy nhiên, khi các nhà đánh giá nhí bắt đầu phỏng vấn, ngƣời ta quan sát đƣợc rằng các em này
không có sự cảm thông cần có với các em đƣợc phỏng vấn và thái độ có phần hung hăng. Trƣớc
đó, các nhân viên hiện trƣờng đã mong đợi rằng các em sẽ thông cảm với thanh thiếu niên có cùng
cảnh ngộ với họ. Trên thực tế, các em này đã sử dụng sai kỹ thuật, chi phối các cuộc thảo luận và
vội vàng kết thúc các buổi làm việc.
Để khắc phục vấn đề trên, các nhân viên hiện trƣờng đã sử dụng phƣơng pháp đóng kịch để thảo
luận vấn đề cảm thông. Điều này đã tạo nên bƣớc ngoặc, để rồi các cuộc phỏng vấn sau đó đƣợc
tiến hành với sự nhạy cảm tốt hơn nhiều của các đánh giá viên. Có thể thấy rằng, trẻ em trƣởng
thành hơn khi làm ngƣời phỏng vấn và cảm thấy tự tin hơn trong vai trò của mình.

*?; Or?

V

r

I YW

^

or

Thanh thiếu niên một câu lạc bộ kịch tại một trƣờng trung học ở tỉnh North Eastern, Kenya đang diễn một vở
kịch về cách phòng bị trƣớc một đợt hạn hán cho cộng đồng địa phƣơng xem.
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Bạn nên tận dụng tất cả cơ hội để phát triển kỹ năng thúc đẩy của trẻ em, thanh thiếu niên, hay ngƣời
lớn có tham gia để đảm bảo rằng quá trình GS&ĐG là có sự tham gia toàn diện. Cần có những nỗ lực
đặc biệt để tiếp cận và giao tiếp có hiệu quả với những trẻ em bị thiệt thòi nhất, bao gồm trẻ em khuyết
tật và trẻ nhỏ.

HUY ĐỘNG TRẺ EM BỊ THIỆT THÒI THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH GS&ĐG, NIGERIA
Phong trào Châu Phi vì Lao động Trẻ em và Thanh thiếu niên đã thí điểm bộ công cụ ở 3 bang của
Nigeria với trẻ em và thanh thiếu niên (nam và nữ) tuổi từ 9 đến 24. Hầu hết tất cả trẻ tham gia có hoàn
cảnh nghèo và có một số là khuyết tật. Lao động trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào dự án là thợ
cắt tóc, ngƣ dân, thợ mộc, thợ máy, tiểu thƣơng, nông dân, thợ may và học sinh.

Có các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, nghĩa là các thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt có thể:2
 Tạo ra không khí thân thiện, thoải mái và chan hòa
 Đảm bảo rằng mọi ngƣời đƣợc thông báo về mục đích của buổi thảo luận và sự tham gia của họ là
tự nguyện
 Nói chậm và rõ, tránh sử dụng biệt ngữ
 Sử dụng các câu hỏi mở và gợi ý ngƣời đƣợc hỏi đƣa ra các câu trả lời đơn giản

BƢỚC 4 XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO NHÓM NÒNG CỐT GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN

NỖ LỰC TỐI ĐA ĐỂ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA VÀ XÂY DỰNG NĂNG
LỰC CHO TRẺ EM BỊ THIỆT THÒI, TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ NHỎ

 Tìm hiểu xem tất cả các thành viên trong nhóm có đồng ý với một nhận định nào đó không
 Khuyến khích sự suy ngẫm và phản hồi
 Là một ngƣời lắng nghe tốt
 Tôn trọng, đáng tin, không phán xét và linh hoạt trong lời nói
 Sử dụng các phƣơng pháp có sự tham gia và tƣơng tác
 Lƣu ý đến những ngƣời tham gia cần đƣợc phiên dịch để đảm bảo họ có cơ hội tốt để tham gia
 Yêu cầu những ngƣời tham gia xác định các ý chính nổi lên trong quá trình thảo luận và/hoặc tóm tắt
các điểm chính đã đƣợc nhấn mạnh
 Phản hồi cho ngƣời tham gia về việc các thông tin sẽ đƣợc sử dụng nhƣ thế nào và những bƣớc
tiếp theo của quy trình, bao gồm các cơ hội tham gia của trẻ em.
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Giao tiếp một cách tôn trọng và hiệu quả cũng nhƣ chuẩn bị chu đáo là điều quan trọng. Nhƣ một phần trong
việc chuẩn bị cho quá trình GS&ĐG, nhóm nòng cốt cần điều chỉnh cách tiếp cận và các công cụ để thúc đẩy
sự tham gia ý nghĩa của trẻ em có độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau.
Có một vài thực hành chung sẽ góp phần tạo ra một môi trƣờng mà trẻ khuyết tất cảm thấy đƣợc chấp
nhận, đƣợc tham gia và tự tin: 3
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Phần chào đón cởi mở
• Kiểm tra xem môi trƣờng có phù hợp để tất cả mọi ngƣời đều tham gia một cách bình đẳng hay
không – có đƣờng dốc cho xe lăn, cửa mở đủ rộng, không có mối nguy hại bên trong hay bên ngoài,
có nhà vệ sinh sử dụng đƣợc và không gian phù hợp để trẻ em khuyết tật các dạng khác nhau có thể
di chuyển một cách tự do.
• Luôn hỏi ý kiến của những em cần chú ý đặc biệt về việc làm thế nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu
của các em, ví dụ nhƣ làm thế nào để nâng hay giúp các em di chuyển; hãy xem các em chính là
ngƣời am hiểu nhất về khuyết tật của chính bản thân các em.
• Luôn hỏi liệu có em nào đó có muốn hoặc cần hỗ trợ và bằng cách nào. Đừng cố chấp hay bực mình
nếu đề nghị của bạn không đƣợc chấp nhận. Luôn xƣng hô trực tiếp với các em khi nói chuyện, chứ
không phải với ngƣời hỗ trợ hay ngƣời phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của trẻ.
• Đảm bảo rằng các em xây dựng đƣợc các quy tắc cơ bản để giải quyết tất cả các vấn đề có thể dẫn
đến việc trẻ bị loại trừ hay dừng tham gia.
• Dành thời gian cho các em tìm hiểu lẫn nhau. Nếu nhóm gồm có các em khuyết tật và không khuyết
tật, có thể tổ chức các hoạt động và trò chơi có thể giúp các em tìm hiểu lẫn nhau và về khuyết tật
của các em. Trẻ em có thể có nhiều định kiến và hiểu lầm cần thấu hiểu.
• Giới thiệu cấu trúc, lộ trình các hoạt động một cách nhất quán và dễ hiểu để các em biết đƣợc
những gì sẽ xảy ra.
Cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em
• Cần nhận thức rằng mỗi trẻ em đều có đóng góp cho nhóm hay hoạt động nhóm, nhƣng sẽ bằng các
cách khác nhau. Khuyến khích các em hiểu và trân trọng sự khác biệt của nhau.
• Khuyến khích các em khuyết tật đóng góp bình đẳng và có các nghĩa vụ nhƣ các em khác, ví dụ nhƣ
tình nguyện tham gia vào những hoạt động cụ thể, hỏi ý kiển phản hồi từ nhóm, nói chuyện với truyền
thông, làm việc với các nhà hoạch định chính sách.
• Để các em khuyết tật đối mặt cùng những rủi ro nhƣ những em khác để các em này có đƣợc sự tự
tin. Việc bảo vệ thái quá sẽ hạn chế cơ hội để các em tìm hiểu, khám phá những gì có thể và học
cách giữ an toàn cho bản thân.
• Không trợ giúp các em khuyết tật trừ khi các em cần. Hỗ trợ quá nhiều sẽ hạn chế cơ hội để các em
trở nên độc lập và các em có thể cảm thấy nhƣ đƣợc chiếu cố.
• Cần cởi mở và linh hoạt với việc thay đổi. Tùy vào đặc điểm của các nhóm trẻ em tham gia, một vài
hoạt động có sự tham gia có thể cần điều chỉnh hoặc thay đổi.
• Giới thiệu những hoạt động giúp các em hiểu về trải nghiệm khi bị khuyết tật.
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Phát triển dựa trên thế mạnh của trẻ em

• Thúc đẩy các em cùng trang lứa hỗ trợ nhau và khuyến khích làm việc nhóm và các hoạt động đồng
đẳng để giúp các em vƣợt qua khó khăn và cảm giác bị loại trừ.
• Khuyến khích các em ghép nhóm đôi để hỗ trợ lẫn nhau – một em sử dụng xe lăn có thể đọc thông
tin trên bảng thảo luận giúp một em khiếm thị, một em khiếm thính có thể hỗ trợ em ngồi xe lăn tham
gia vào các hoạt động vận động, một em không khuyết tật có thể giúp giải thích các ý kiến và khái
niệm cho một em gặp khó khăn về học tập.
• Khuyến khích một môi trƣờng có sự tham gia toàn diện bằng cách khen tặng những em nói ra “em
không hiểu” hay đề nghị đƣợc giúp đỡ. Hãy cám ơn các em vì đã hỏi và sau đó giúp đỡ hoặc giải
thích cho các em.
Hài hòa sự khác biệt
• Dành cho các em nhiều thời gian để hiểu về nội dung đang đƣợc thảo luận và để đƣa ra câu trả lời
hoặc phản hồi.
• Đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi em và lắng nghe các em.
• Linh hoạt trong lời nói và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với các em khác nhau.
• Nhận thức rằng các em có các loại khuyết tật khác nhau sẽ cần có cách tiếp cận thông tin khác nhau.
Bạn có thể chuẩn bị các tài liệu dễ tiếp cận đối với các em bằng cách trình bày chúng một cách rõ
ràng, càng súc tích và dễ đọc càng tốt và với cỡ chữ lớn.
• Sử dụng tranh và hình ảnh trực quan để tăng cƣờng hiệu quả giao tiếp và giúp các em chia sẻ quan
điểm của mình.
• Cho phép các em tự quyết định nơi các em ngồi và tham gia hoạt động, ví dụ một em bị cận thị có
thể ngồi hàng đầu nếu em đó cần đọc bảng thảo luận hay nhìn đƣợc bài trình chiếu; một em ngồi xe
lăn có thể thấy khó làm việc với nhóm trẻ em ngồi trên sàn nhà; và một em khiếm thính có thể cần
ngồi xa cửa sổ hay các nơi có tiếng ồn bên ngoài lọt vào và có thể ảnh hƣởng đến việc lắng nghe
của mình.
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• Tập trung vào việc củng cố thế mạnh và khả năng của từng em hơn là vào những thứ mà các em
không làm đƣợc, ví dụ nhƣ một em sử dụng xe lăn có thể có cẳng tay và bàn tay mạnh mẽ, hay một
em khiếm thính có thể vẽ rất đẹp.

• Chia các em thành các nhóm nhỏ hơn để các em có thể trao đổi theo các ngôn ngữ khác nhau.
• Làm mẫu một ví dụ về giao tiếp tốt để các em học hỏi từ những gì các em nhìn và nghe thấy.
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GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VÀ HUY ĐỘNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT THAM GIA4

Dự án “Hỏi chúng tôi” (điều hành bởi Hiệp hội Trẻ em ở Anh) sử dụng phƣơng pháp tiếp cận đa phƣơng
tiện để huy động sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật vào một dự án tác động đến phát
triển chính sách. Hơn 200 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật toàn nƣớc Anh, tuổi từ 4 đến 24, đƣợc
hỏi ý kiến về trải nghiệm việc tham vấn, sự tham gia và các dịch vụ thông qua các kỹ thuật đa phƣơng
tiện. Thanh thiếu niên cũng đƣợc trao cơ hội tham vấn với trẻ em. Ví dụ, một vài thanh thiếu niên đã giúp
tổ chức một Ngày hội Hòa nhập trong 2 ngày. Họ đã mời tất cả trẻ em từ cơ sở trị liệu địa phƣơng cũng
nhƣ trẻ em từ các trƣờng đặc biệt trên địa bàn. Ngày hội mang đến một sự đa dạng về phƣơng tiện và
hoạt động, chẳng hạn nhƣ nghệ thuật, âm nhạc, nhảy múa, soạn nhạc, cắm trại và một bức tƣờng
graffiti (vẽ bằng sơn phun). Trong vai “phóng viên lang thang”, hai nhà nghiên cứu trẻ đã hỏi các thanh
thiếu niên tham gia ngày hội về quan điểm của họ về sự hòa nhập.
Dự án “Đƣờng Hai Chiều” (phát động bởi tổ chức Triangle và Hiệp hội quốc gia phòng chống bạo lực đối
với trẻ em - NSPCC) đã mời trẻ em khuyết tật tham gia sản xuất một video tập huấn cho các nhà thực
hành để xây dựng sự tự tin và kỹ năng giao tiếp với trẻ em khuyết tật, bao gồm cả trẻ em không sử dụng
lời nói hay ngôn ngữ. Video chiếu hình ảnh trẻ em và thanh thiếu niên (tuổi từ 3 đến 19) giao tiếp với
nhau và với ngƣời lớn bằng các cách khác nhau, chẳng hạn thông qua hành vi, ký hiệu, biểu tƣợng,
ngôn ngữ hình thể, giao tiếp bằng mắt, biểu cảm nét mặt, cử chỉ, trò chơi, sử dụng nghệ thuật, đối tƣợng
tham chiếu, lời nói, khẩu âm và vận động.
Trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật từ cả hai dự án nhận thấy rằng, mọi ngƣời thƣờng quá tập trung
vào khuyết tật của thanh thiếu niên chứ không phải vào các rào cản thực sự, đó là: ngƣời lớn không
lắng nghe và không cố gắng giao tiếp “bằng tất cả các kênh”. Tất cả trẻ em có thể đƣợc tham gia và
đƣợc tạo điều kiện thể hiện ƣớc mong và cảm giác của mình. Tuy nhiên, điều này cần đến sự nhạy
cảm và cởi mở đối với các cách giao tiếp khác nhau, cũng nhƣ thời gian và sự sẵn sàng thử nghiệm
các cách tiếp cận khác nhau.
Bạn sẽ cần phải sáng tạo để tìm ra cách tốt nhất để điều chỉnh các yếu tố khác nhau của bộ công cụ
này để huy động trẻ em có hoàn cảnh khác nhau và cả trẻ nhỏ (dƣới 7 tuổi) tham gia một cách ý nghĩa
vào các quá trình GS&ĐG có sự tham gia của bạn.
Có một số lời khuyên thực tế khi làm việc với trẻ nhỏ nhƣ sau:
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Làm việc với trẻ nhỏ một cách tôn trọng, tập trung vào năng lực và thế mạnh của các em.



Đảm bảo việc tham vấn đƣợc tổ chức ở những nơi thân thiện với trẻ em, an toàn và dễ tiếp cận đối
với các em nhỏ.



Phát triển và sử dụng bản tóm tắt thông tin thân thiện với trẻ em về sáng kiến tham gia.



Xây dựng niềm tin và làm quen với các em để giao tiếp hiệu quả hơn.



Quan sát và tìm hiểu cách các em gái và em trai dƣới 6 tuổi thể hiện bản thân, chơi và/hoặc tham
gia vào các quá trình ra quyết định.

Hãy sáng tạo và sử dụng các phƣơng pháp khác nhau để hỗ trợ các em trao đổi quan điểm của
mình. Bạn cũng có thể sử dụng các hình vẽ, con rối, câu chuyện, bức ảnh hay các trò chơi để tìm
hiểu quan điểm và kinh nghiệm của các em đối với phạm vi, chất lƣợng và kết quả của sự tham gia.
Sử dụng “các cuộc trò chuyện tự nhiên” và các câu hỏi mở để khơi gợi và hiểu quan điểm của các
em nhỏ. Ví dụ, có thể hỏi các em về những gì đã vẽ và ý nghĩa của các bức vẽ đối với các em.



Sử dụng nhiều trò chơi và bài tập vận động (vui lòng xem phụ lục Tập 5).



Liên tục giám sát sự tự nguyện tham gia của từng em. Các em có quyền đóng góp nhiều hay ít tùy
các em chọn và quyết định tham gia hay không vào bất cứ lúc nào.



Với sự đồng thuận trực tiếp từ các em, hãy sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và máy thu âm để ghi lại
các quan điểm và kinh nghiệm của các em.

HUY ĐỘNG TRẺ EM DƢỚI 4 TUỔI THAM GIA VÀO MỘT ĐÁNH GIÁ VỀ KHÔNG
GIAN VUI CHƠI, ANH QUỐC5
Khi bạn đặt sự quan tâm lên hàng đầu trong việc phát triển và sử dụng các công cụ có sự tham gia
và các hoạt động tƣơng ứng, thì trẻ 3 hoặc 4 tuổi cũng có thể đƣợc huy động để tham gia một cách
ý nghĩa vào quá trình phân tích và lập kế hoạch có sự tham gia.
Ở nƣớc Anh, một nghiên cứu thí điểm đƣợc triển khai trong vòng 6 tháng để mời trẻ em dƣới 5 tuổi
tham gia vào các quá trình ra quyết định liên quan đến những thay đổi về không gian vui chơi ngoài
trời. Ở giai đoạn đầu, ngƣời ta sử dụng “phƣơng pháp tiếp cận Mosaic” với 28 trẻ em (từ 3 đến 4
tuổi) và ngƣời lớn (cha mẹ và những ngƣời liên quan). Cách tiếp cận này kết hợp các công cụ
nghiên cứu truyền thống để quan sát và phỏng vấn với các phƣơng pháp có sự tham gia, bao gồm
sử dụng máy ảnh, lập bản đồ và các chuyến đi do trẻ điều hành.
Ở giai đoạn hai, trẻ em và ngƣời lớn đƣợc tham gia một cách sáng tạo vào các cuộc thảo luận về
các phát hiện chính. Những bình luận và bức ảnh từ giai đoạn một của trẻ em đƣợc biên tập thành
một cuốn sách, nhờ đó các em có thể trình bày về các bức ảnh của mình và trả lời các câu hỏi về
các thay đổi trong tƣơng lai đối với không gian chơi mà mình nói đến. Các tài liệu bằng hình ảnh và
lời nói thu thập qua các công cụ nghiên cứu khác nhau đƣợc vẽ tóm tắt lên một biểu đồ lớn. Ở giai
đoạn ba, các quyết định về thay đổi khu vực vui chơi đƣợc đƣa ra dựa trên quan điểm và ý kiến của
trẻ em. Ví dụ, hàng rào đƣợc gia cố an toàn hơn trong khi vẫn đảm bảo rằng có khoảng hở để trẻ em
có thể nhìn ngắm ngƣời đi đƣờng hoặc những chú chó – điều mà các em cảm thấy thích.

BƢỚC 4 XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO NHÓM NÒNG CỐT GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN



Dự án thí điểm cho thấy rằng quan điểm và trải nghiệm của trẻ em nhỏ tuổi về không gian ngoài trời
có thể là cơ sở quan trọng để đƣa ra các quyết định để cải thiện những không gian đó. Những trẻ
em 3 và 4 năm tuổi với sự khác nhau về năng lực đã chứng minh đƣợc rằng các em chính là những
ngƣời có khả năng thấu hiểu về không gian vui chơi của mình.
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Nhóm GS&ĐG nòng cốt của bạn cần tiến hành lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai quá trình
GS&ĐG. Quy trình và các kế hoạch sẽ khác nhau, tùy vào bản chất của chƣơng trình đƣợc
GS&ĐG, các bên liên quan, bối cảnh chính trị-xã hội, thời gian trẻ em và ngƣời lớn đƣợc mời tham
gia vào các hoạt động, ngân sách và các nhân tố khác.
Chúng tôi khuyến khích bạn nên tự xây dựng hay phỏng theo một kế hoạch và dự toán GS&ĐG.
Kế hoạch GS&ĐG sẽ bao gồm các mục tiêu và chỉ báo cho chƣơng trình của bạn và sẽ giúp bạn
xác định phƣơng pháp và nguồn dữ liệu có thể đƣợc sử dụng để thu thập dữ liệu về các chỉ báo liên
quan một cách định kỳ.
Đối với Bƣớc 5 này, chúng tôi trình bày cách:
• Xây dựng hoặc cập nhật một kế hoạch GS&ĐG
• Xác định các nguồn dữ liệu thứ cấp liên quan và công cụ để thu thập dữ liệu sơ cấp
• Đảm bảo quá trình phân tích có tính phản biện và sử dụng phép đối chiếu kết hợp dữ liệu từ
nhiều nguồn khác nhau
• Xem xét khung thời gian GS&ĐG và lồng ghép GS&ĐG vào các buổi họp của chƣơng trình đang
diễn ra.

XÂY DỰNG HOẶC CẬP NHẬT KẾ HOẠCH GS&ĐG
Nếu tổ chức của bạn đã có sẵn một kế hoạch GD&ĐG cho chƣơng trình mà bạn đang đánh giá, bạn
sẽ cần phải rà soát các chỉ báo hiện có về sự tham gia của trẻ em để tính toán làm cách nào bạn có
thể tích hợp một cách hiệu quả nhiều chỉ báo hơn và triển khai một quy trình mang tính hệ thống và
toàn diện hơn để GS&ĐG phạm vi, chất lƣợng và kết quả tham gia của trẻ em.
Nếu tổ chức bạn chƣa có một kế hoạch GS&ĐG thì giai đoạn này là cơ hội để bạn xây dựng một kế
hoạch nhƣ vậy.
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BƢỚC 5 XÂY DỰNG, TÍCH HỢP KẾ HOẠCH GS&ĐG

BƢỚC 5 XÂY DỰNG VÀ TÍCH HỢP
KẾ HOẠCH GS&ĐG

KẾ HOẠCH GS&ĐG (CÓ VÍ DỤ MINH HỌA6)
Trƣớc tiên, bạn cần tóm tắt những thông tin chính về chƣơng trình

 Tên chƣơng trình
 Các mục tiêu
 Thời gian triển khai

Các chỉ báo

Các tài liệu tham
khảo có sẵn?

Phƣơng pháp
thu thập dữ
liệu?

Thu thập dữ liệu
theo mức độ
thƣờng xuyên
nhƣ thế nào?

Thu thập dữ
liệu từ ai?

Ai sẽ thu thập
dữ liệu?

Các yêu cầu hậu
cần là gì?

Các chỉ báo kết quả tham gia của trẻ em (xem thêm các bảng ở Tập 3, trang 14-15):
Ban đầu lúc khởi
Trẻ em trai và trẻ
Phỏng vấn, thảo
động
chƣơng
trình;
em
gái tuổi từ 6
luận nhóm tập
và
mỗi
6
tháng
một
đến
18 (có lai lịch
trung, phân tích
lần
đa
dạng)
đến từ
trực quan vòng đời
mƣời
cộng
đồng;
chƣơng trình; đánh
nhân
viên
tổ
chức
giá theo mô hình
PCP
chữ H; phân tích
vòng tròn tham gia;
phân tích dữ liệu
thứ cấp
Các chỉ báo chất lƣợng tham gia của trẻ em (xem thêm các bảng ở Tập 3, trang 21-24):

Bộ chỉ báo về
phạm vi tham gia
của trẻ em

Xem bộ chỉ báo về
chất lƣợng tham
gia của trẻ em –
“những yêu cầu cơ
bản”

Báo cáo các buổi
họp của trẻ em; đề
xuất; các bức tranh
vẽ và các bài thơ
của trẻ em

Báo cáo các buổi
họp của trẻ em;
đánh giá theo mô
hình chữ H; báo
cáo GS&ĐG

Phỏng vấn, thảo
luận nhóm tập
trung, quan sát,
hoạt động chậu và
đá dành cho trẻ em
gái và trẻ em trai
từ 5–7 tuổi, 8–12
tuổi và 13–18 tuổi;
phân tích dữ liệu
thứ cấp

Ban đầu lúc khởi
động chƣơng trình;
và mỗi 6 tháng một
lần

Trẻ em trai và trẻ
em gái tuổi từ 6
đến 18 (bao gồm
cả trẻ đi làm và
trẻ đi học); phụ
huynh

Nhóm GS&ĐG
nòng cốt

Giải khát cho các
buổi họp của trẻ
em; chi phí đi lại
cho các buổi họp
định kỳ của nhóm
GS&ĐG nòng cốt

Nhóm GS&ĐG
nòng cốt

Ngân sách đi lại và
giải khát cho các
buổi họp của trẻ
em

TIẾP TỤC Ở MẶT BÊN KIA

BƢỚC 5: XÂY DỰNG VÀ TÍCH HỢP KẾ HOẠCH GS&ĐG
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KẾ HOẠCH GS&ĐG tiếp theo

Các chỉ báo

Các tài liệu tham
khảo có sẵn?

Phƣơng pháp
thu thập dữ
liệu?

Thu thập dữ liệu
theo mức độ
thƣờng xuyên
nhƣ thế nào?

Thu thập dữ
liệu từ ai?

Ai sẽ thu thập
dữ liệu?

Các yêu cầu hậu
cần là gì?

Các chỉ báo kết quả tham gia của trẻ (xem thêm các ví dụ về chỉ báo kết quả, Tập 3, trang 31-32):
VD: trẻ tăng
cƣờng sự tự tin

Bản đồ cơ thể đã
vẽ trƣớc chƣơng
trình; câu chuyện
về thay đổi quan
trọng nhất; báo cáo
GS&ĐG

VD: giảm số vụ
cha mẹ đánh đập
trẻ em

Bản đồ cơ thể đã
vẽ trƣớc/sau
chƣơng trình; câu
chuyện về thay đổi
đáng kể nhất; báo
cáo GS&ĐG

Khuyến nghị của
các diễn đàn trẻ
VD: sửa đổi luật để
em và các văn bản
xem hình phạt thân
vận động; phân
thể là phạm pháp
tích dữ liệu thứ cấp

Chấm điểm sự tự
tin; vẽ bản đồ cơ
thể trƣớc/sau khi
chƣơng trình diễn
ra; câu chuyện về
thay đổi đáng kể
nhất; phỏng vấn;
quan sát
Phỏng vấn; thảo
luận nhóm tập
trung; vẽ bản đồ
cơ thể (trƣớc/sau);
câu chuyện về thay
đổi đáng kể nhất;
phân tích trẻ theo
bối cảnh

Chấm điểm ban
đầu khi bắt đầu
chƣơng trình; vào
thời điểm 12 tháng
và 18 tháng; các
câu chuyện cứ mỗi
ba tháng

Trẻ em gái và trẻ
em trai tuổi từ 6
đến 18 (có lý lịch
đa dạng, gồm cả
trẻ em khuyết tật);
phụ huynh

Nhóm GS&ĐG
nòng cốt

Giải khát cho các
buổi họp của trẻ
em; và thảo luận
nhóm tập trung với
phụ huynh/ngƣời
chăm sóc

Khảo sát ban đầu
về kiến thức, thái độ
và thực hành (KAP)
lúc bắt đầu dự án;
câu chuyện về thay
đổi đáng kể nhất cứ
mỗi ba tháng; phân
tích trẻ theo bối
cảnh sau 12 tháng

Tối thiểu 100 phụ
huynh/ngƣời
chăm trẻ từ tất cả
10 cộng đồng; trẻ
em

Nhóm GS&ĐG
nòng cốt

Ngân sách để khảo
sát ban đầu và các
buổi họp/hội thảo
bên liên quan (chi
phí đi lại, giải khát)

Phỏng vấn; phân
tích dữ liệu thứ
cấp; phân tích trẻ
theo bối cảnh

Ban đầu và cứ mỗi
12 tháng/lần

Các nhân viên
chính quyền; giáo
viên

Nhóm GS&ĐG
nòng cốt và quản
lý tổ chức PCP

Ngân sách đi lại và
phỏng vấn
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XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN DỮ LIỆU THỨ CẤP HIỆN CÓ VÀ CÔNG CỤ THU
THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP
Việc xác định các báo cáo, tài liệu hiện có đã có chứa các dữ liệu và thông tin định lƣợng và định tính
phù hợp với việc GS&ĐG chƣơng trình liên quan, cũng nhƣ bản chất quá trình tham gia của trẻ em là
rất quan trọng.
Hãy bắt đầu bằng việc liệt kê tất cả các nguồn thông tin (nội bộ và bên ngoài) có thể cung cấp dữ liệu để
bạn phân tích. Ví dụ:
• Các báo cáo phân tích hiện trạng ban đầu liên quan đến tình hình khi bắt đầu chƣơng trình. Những
báo cáo này có thể chứa các dữ liệu phù hợp với lĩnh vực cụ thể mà chƣơng trình tập trung vào (ví
dụ nhƣ bảo vệ trẻ em, lao động trẻ em, giáo dục, y tế, tình trạng HIV, ngân sách nhà nƣớc hay các
quyền tham gia của trẻ)
• Biên bản các buổi họp, bao gồm các cuộc họp nhóm hay mạng lƣới trẻ em; các báo cáo hội thảo tập
huấn cho trẻ em và ngƣời lớn về sự tham gia của trẻ em và các bản đánh giá về tập huấn
• Các kết quả tham vấn; báo cáo về nghiên cứu đã đƣợc triển khai với và bởi trẻ em
• Các chính sách và bất cứ cơ sở tham chiếu nào về kết quả tham vấn trẻ em
• Các báo cáo tiến độ; báo cáo thăm hiện trƣờng; báo cáo GS&ĐG; các nghiên cứu trƣờng hợp
• Các báo cáo truyền thông và tin bài báo chí
• Chính sách và pháp luật của nhà nƣớc
• Phân bổ và chi tiêu ngân sách nhà nƣớc ở cấp trung ƣơng, cấp tỉnh và địa phƣơng
• Các văn bản và kế hoạch chiến lƣợc của chính quyền về các chủ đề liên quan (ví dụ nhƣ giáo dục, y
tế, kết hôn sớm, lao động trẻ em hay HIV)
• Dữ liệu từ các bộ ngành liên quan (ví dụ nhƣ số liệu trẻ em nhập học, bỏ học; dữ liệu đăng ký kết hôn
và tuổi kết hôn)
• Các báo cáo định kỳ của chính quyền và báo cáo bổ sung về quyền trẻ em cho Ủy ban Quyền trẻ em
của Liên hiệp quốc; Báo cáo Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR), hoặc các báo cáo nhân quyền khác.

CÁC CÔNG CỤ GS&ĐG CHÍNH ĐỂ THU THẬP
DỮ LIỆU SƠ CẤP
(xem Tập 5, trang 1-8)
 Phỏng vấn
 Bảng hỏi hoặc khảo sát (bao gồm các khảo sát về kiến thức, thái độ và thực hành (KAP))
 Thảo luận nhóm tập trung
 Quan sát
 Các công cụ thu thập và phân tích dữ liệu có sự tham gia
 Các câu chuyện về thay đổi quan trọng nhất, các câu chuyện điển hình hoặc lời kể chứng
thực
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẢN BIỆN VÀ ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU TỪ CÁC
NGUỒN KHÁC NHAU
Nhƣ đã mô tả từ trƣớc, các nhóm GS&ĐG cần phải làm việc một cách có hệ thống khi thu thập dữ liệu
và phải cởi mở để sẵn sàng lắng nghe và ghi lại những kết quả đƣợc cũng nhƣ không đƣợc mong đợi.
Ở mỗi giai đoạn của quá trình GS&ĐG, điều quan trọng là cần xem xét và xác định bất cứ báo cáo hay
dữ liệu liên quan nào có thể đƣợc sử dụng để kiểm tra chéo/đối chiếu những phát hiện của bạn với các
dữ liệu khác (Triangulate – Phép đạc tam giác). Phép đạc tam giác số liệu có nghĩa là so sánh dữ liệu
từ ba nguồn khác nhau – để khi cho ra những phát hiện giống nhau thì sẽ làm tăng hiệu lực của dữ liệu.
Bạn cũng nên đảm bảo sự tin cậy và chuẩn xác (rigour) trong quá trình thu thập chứng cứ có giá trị về
mặt phân tích. Bạn cần thu thập chứng cứ rõ ràng cho các thông tin đƣợc đƣa ra và bảo đảm rằng các
chứng cứ đƣợc trình bày đầy đủ chi tiết. Bạn có thể tăng độ tin cậy và chuẩn xác của thông tin thu thập
thông bằng cách:7
 Thu thập dữ liệu ban đầu và/hoặc sử dụng các nhóm đối chứng để bạn có thể so sánh thay đổi
trƣớc và sau can thiệp
 Sử dụng các phƣơng pháp đối thoại và tham gia để xây dựng các mối quan hệ dựa vào sự tin tƣởng
lẫn nhau và giao tiếp cởi mở với các bên liên quan khác nhau, tạo điều kiện để họ chia sẻ quan điểm
của mình và cũng để khám phá bất cứ bất đồng nào trong các quan điểm
 Sử dụng nhiều phƣơng pháp, nhiều nguồn dữ liệu và nhiều cách thức thu thập dữ liệu (Triangulate phép đạc tam giác)
 Đánh giá một cách phản biện những kết quả cả trong và ngoài dự kiến
 Đánh giá một cách phản biện liệu các kết quả có đƣợc phân bố đồng đều – kết quả nào có lợi cho
trẻ, kết quả nào không? Tại sao?
 Đánh giá một cách phản biện về chất lƣợng và độ tin cậy của bằng chứng
 Áp dụng phƣơng pháp tiếp cận có hệ thống đối với việc phân tích dữ liệu và báo cáo.

XEM XÉT KHUNG THỜI GIAN GS&ĐG VÀ TÍCH HỢP GS&ĐG VÀO CÁC
HOẠT ĐỘNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐANG DIỄN RA
Việc giám sát phải đƣợc triển khai định kỳ. Nhóm GS&ĐG nòng cốt có thể xác định dữ liệu nào có thể
đƣợc thu thập hàng tháng, hàng quý, định kỳ 6 tháng hoặc hàng năm. Về việc đánh giá, có thể nhận
thấy rằng một số mục tiêu chƣơng trình, đặc biệt là mục tiêu liên quan đến thay đổi chính sách hay thay
đổi không gian thể chế cho sự tham gia của trẻ, có thể không đạt đƣợc trong thời hạn hai hoặc ba năm.
Tuy nhiên, vẫn sẽ hữu ích nếu chúng ta thực hiện GS&ĐG bất cứ dấu hiện thay đổi ban đầu nào.
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Cách A: Lồng ghép hoạt động GS&ĐG vào các hoạt động của chƣơng trình đang diễn ra, nhƣ
là các buổi họp của trẻ và các cuộc thảo luận của các bên liên quan trong một thời gian. Ví dụ, một
nhóm GS&ĐG nòng cốt có thể đƣợc thành lập và tập huấn. Có thể đƣa việc giám sát định kỳ vào các
hoạt động của chƣơng trình đang diễn ra bằng cách lồng ghép các hoạt động GS&ĐG định kỳ có sự
tham gia (khoảng 60-90 phút) vào các buổi họp hàng tháng của trẻ em, các buổi họp nhân viên, hoặc
vào các buổi họp và phỏng vấn định kỳ với phụ huynh, thành viên cộng đồng hay cán bộ địa
phƣơng… Việc phân tích các phát hiện từ nhóm GS&ĐG nòng cốt cũng có thể đƣợc chia sẻ và thảo
luận thêm với trẻ em và các bên tham gia trong các buổi họp chƣơng trình định kỳ, bên cạnh việc mời
các bên liên quan chính cùng chia sẻ quan điểm của họ và thảo luận, thống nhất về các phát hiện.
Cách B: Tổ chức các hội thảo định kỳ và/hoặc thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn có sự
tham gia của các bên liên quan chính để thu thập dữ liệu GS&ĐG. Một nhóm GS&ĐG nòng cốt có
thể đƣợc thành lập và tăng cƣờng năng lực để tổ chức và thúc đẩy các hội thảo đánh giá và giám sát
định kỳ hoặc thảo luận nhóm tập trung cho các bên tham gia chính. Các hội thảo GS&ĐG sẽ tạo điều
kiện cho các bên liên quan khác nhau chia sẻ ý kiến và quan điểm bằng cách sử dụng chuỗi công cụ
GS&ĐG chủ yếu để khám phá các khía cạnh khác nhau của quá trình và kết quả tham gia. Những hội
thảo nhƣ vậy có thể tổ chức định kỳ cho mục đích giám sát và đánh giá (ví dụ: cứ mỗi 3, 6 và 12 tháng).
Cách C: Kết hợp một cách sáng tạo giữa Cách A và B. Tổ chức của bạn có thể có các ý tƣởng
sáng tạo đa dạng về việc triển khai quá trình GS&ĐG theo cách phù hợp nhất với các bối cảnh cụ thể.

Khi xây dựng một kế hoạch thực hiện quá trình GS&ĐG, bạn nên xem xét về từng bƣớc đƣợc đƣa
ra trong Tập sách này và lập kế hoạch dựa trên các nguồn lực sẵn có và khung thời gian khả thi của
mình. Các nhân viên là thành viên của nhóm GS&ĐG nòng cốt nên đảm bảo vai trò và trách nhiệm của
họ trong GS&ĐG đƣợc tích hợp vào kế hoạch công việc cá nhân để tăng cƣờng các hỗ trợ cần thiết từ
ngƣời quản lý của mình.
Bạn nên xem xét kỹ lƣỡng các khoảng thời gian và địa điểm thuận tiện nhất cho trẻ em gái, trẻ em trai
và các bên liên quan là ngƣời lớn tham gia vào các hoạt động GS&ĐG. Nếu chƣơng trình có sự tham
gia của trẻ em đi học, bạn có thể xem xét tổ chức nhiều hoạt động đánh giá hơn vào các kỳ nghỉ hay
vào dịp cuối tuần, khi các em có thể có nhiều thời gian rảnh hơn. Nếu chƣơng trình có trẻ em đi làm
tham gia thì cần xác định thời điểm thuận tiện để hầu hết các em có thể tham gia.

STEP 5 DEVELOP A MONITORING AND EVALUATION PLAN OR INTEGRATE INTO AN EXISTING M&E PLAN

CÁC CÁCH ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GS&ĐG

Về địa điểm họp, sẽ là thuận tiện nhất nếu tổ chức tại địa điểm trẻ em họp mặt định kỳ, với điều kiện
địa điểm có đủ không gian để thực hiện các hoạt động đánh giá. Tuy nhiên, nếu không có đủ không
gian thì bạn cần thảo luận với các trẻ em gái và trẻ em trai để xác định các địa điểm phù hợp, dễ tiếp
cận và an toàn khác cho các em gặp gỡ, chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm. Cần đảm bảo địa điểm đề xuất
dễ tiếp cận với trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật.
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BƢỚC 6 GIỚI THIỆU VIỆC GIÁM SÁT
VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA
TRẺ EM ĐẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

Việc giới thiệu mục đích của quy trình GS&ĐG đến các bên liên quan chính và nhận đƣợc sự cho phép
cần thiết của họ để triển khai các hoạt động GS&ĐG có sự tham gia là rất quan trọng.
Ngoài ra, có thể cần thực hiện thêm các hoạt động định hƣớng và nâng cao nhận thức để đảm bảo rằng:
• Trẻ em bị thiệt thòi nhất (bao gồm cả trẻ em khuyết tật) có cơ hội tham gia vào quá trình GS&ĐG; và
• Ngƣời lớn tạo không gian riêng tƣ cho trẻ em gái và trẻ em trai trao đổi tự do để chia sẻ ý kiến và kinh
nghiệm mà không bị can thiệp hoặc lo sợ những tác động tiêu cực.

GIÓI THIỆU QUÁ TRÌNH GS&ĐG ĐẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN, PLAN GUATEMALA
Ở Guatemala, các buổi họp cộng đồng đƣợc tổ chức trong vòng 30 phút. Dự án và hoạt động GS&ĐG
đƣợc trình bày đến phụ huynh, lãnh đạo cộng đồng và cơ quan điều phối của Hội đồng Phát triển Cộng
đồng (COCODE). Những buổi họp này là cần thiết để có đƣợc sự đồng thuận từ phía cộng đồng và sự
chấp nhận của phụ huynh/ngƣời chăm sóc để trẻ em tham gia.
Những thành công chính đã có đƣợc đó là phụ huynh và chính quyền địa phƣơng đã thiết lập các cơ
chế và không gian cho trẻ tham gia, cũng nhƣ sự tham gia và nhiệt tình của trẻ em đối với các cơ hội
tham gia của ngƣời dân.
Khi giới thiệu quá trình GS&ĐG cho trẻ em và thanh thiếu niên, sẽ hữu ích khi sử dụng các trò
chơi/hoạt động phá băng, khởi động và trò chơi vận động để tạo ra bầu không khí thân mật mà trẻ em
gái và trẻ em trai cảm thấy thoải mái chia sẻ ý kiến của mình. Điều quan trọng là cần bảo đảm các trò
chơi phải bao gồm trẻ có khuyết tật vận động và/hoặc các khuyết tật khác.
(xem công cụ về biểu đồ mốc thời gian chƣơng trình ở trang 11, phƣơng pháp đi dạo ở trang 12 và
hoạt động khởi động ở phần phụ lục của Tập 5)

26

BƢỚC 7 THU THẬP DỮ LIỆU BAN ĐẦU

Nhƣ đã mô tả ở Bƣớc 5, công tác GS&ĐG cần đƣợc tiến hành càng có tính hệ thống càng tốt. Dữ liệu
hiện trạng ban đầu có thể giúp đảm bảo độ tin cậy và tạo nền tảng chứng cứ vững chắc hơn cho các kết
quả GS&ĐG về phạm vi, chất lƣợng và kết quả tham gia của trẻ em.
Bất cứ khi nào có thể, nhóm GS&ĐG nòng cốt của bạn cần đƣợc khuyến khích lập kế hoạch và cố gắng
thu thập và tập hợp dữ liệu hiện trạng ban đầu ngay từ lúc bắt đầu chƣơng trình (xem hộp dƣới để biết
cách ba tổ chức PCP tham gia vào dự án thí điểm tiếp cận hoạt động này nhƣ thế nào). Các chỉ báo đƣa
ra trong Tập 3 sẽ giúp bạn hiểu đƣợc những loại dữ liệu ban đầu nào bạn cần thu thập.
Khi đánh giá kết quả tham gia của trẻ em, điều cần thiết là thu thập và phân tích các dữ liệu giúp bạn sử
dụng để so sánh hoặc các dữ liệu khác nhau – hoặc là theo thời gian (trƣớc hoặc sau khi trẻ em tham
gia) hoặc là giữa các trẻ em (trong các hoàn cảnh giống nhau và với những đặc điểm khác nhau) có
tham gia và không tham gia.
Bạn sẽ tìm thấy các công cụ và cách tiếp cận chính giúp bạn thu thập dữ liệu hiện trạng ban
đầu ở Tập 5 (xem trang 14-20).

CÁC HỘI THẢO THU THẬP DỮ LIỆU BAN ĐẦU VỚI TRẺ EM, TỔ CHỨC LÀM VIỆC VỀ LAO
ĐỘNG TRẺ EM (CONCERNED FOR WORKING CHILDREN), ẤN ĐỘ
Tổ chức Concerned for Working Children (tổ chức Quan tâm Lao động Trẻ em) đã triển khai các hội
thảo có sự tham gia của 108 đại diện trẻ em đến từ các tổ chức của trẻ em (59 trẻ em trai, 49 trẻ em
gái) từ 5 địa phƣơng vào tháng 10 năm 2011 để thu thập dữ liệu hiện trạng ban đầu về phạm vi, chất
lƣợng và kết quả tham gia của trẻ em. Thông tin đƣợc thu thập theo các chỉ báo đã đƣợc trẻ em và
các thành viên ngƣời lớn của các đội GS&ĐG thực địa cùng nhau đƣa ra.
Một ngày trƣớc hội thảo, một buổi tập huấn đƣợc tổ chức cho các nhân viên hiện trƣờng để tinh
chỉnh các công cụ thu thập dữ liệu. Thông qua quá trình thử nghiệm và tìm lỗi, có 3 công cụ đã đƣợc
xác định, mỗi công cụ đƣợc dùng để thu thập dữ liệu về: phạm vi tham gia, xem xét quá trình tham
gia từ khi xây dựng ý tƣởng, hoạch định, triển khai và GS&ĐG; chất lượng tham gia, tập trung vào
mức độ mà các yêu cầu cơ bản về tham gia đƣợc đáp ứng; và kết quả của sự tham gia. Loại dữ liệu
cuối bao gồm kết quả mang tính quy trình về sự tham gia của trẻ em trong các tổ chức do trẻ lãnh
đạo và các kết quả bên ngoài liên quan đến mức độ mà các vấn đề của trẻ em đƣợc thể hiện hay
đƣợc chính quyền địa phƣơng phản hồi.
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BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM TẬP 4

ĐIỀU TRA BAN ĐẦU VỀ CHẤT LƢỢNG THAM GIA CỦA TRẺ EM, CESESMA NICARAGUA
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Tổ chức PCP CESESMA của Nicaragua (Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Môi trƣờng) phát triển
một công cụ tự thẩm định chất lƣợng tham gia thân thiện với trẻ em dựa trên 9 yêu cầu cơ bản về
tham gia (xem Tập 3, trang 16-20). Sáu nhóm thảo luận tập trung đƣợc hình thành để thu thập dữ
liệu ban đầu, gồm một nhóm trẻ em (tuổi từ 9-12) và một nhóm thanh thiếu niên (tuổi từ 13-17) ở ba
huyện. Thông qua các nhóm này, trẻ đƣợc học về vòng đời chƣơng trình và cách phân biệt ba hình
thức tham gia: tham vấn, hợp tác và trẻ em lãnh đạo. Làm việc trong các nhóm nhỏ, trẻ em đã áp
dụng công cụ tự thẩm định đƣợc đơn giản hóa vào 9 yêu cầu cơ bản để đánh giá “chất lƣợng” tham
gia của mình.

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU VỀ CÁC DỊCH VỤ Ở CỘNG ĐỒNG, NCN, ẤN ĐỘ
Ở Tamil Nadu, trẻ em và ngƣời lớn đƣợc tham gia vào các hoạt động hoạch định cộng đồng để thu
thập dữ liệu về lịch sử ngôi làng của mình và các vấn đề quan trọng nhƣ khan hiếm nguồn nƣớc,
điều kiện mất vệ sinh, v.v.

BƢỚC 8 SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐỂ THU
THẬP THÔNG TIN, PHẢN HỒI VÀ PHÂN
TÍCH PHẠM VI, CHẤT LƢỢNG VÀ KẾT
QUẢ THAM GIA CỦA TRẺ EM

Nhóm GS&ĐG nòng cốt cần điều chỉnh các công cụ đƣợc cung cấp (xem Tập 5) để thu thập thông tin
về phạm vi, chất lƣợng và kết quả tham gia của trẻ em theo bối cảnh cụ thể của chƣơng trình liên quan,
với việc tham khảo các bảng ở Tập 3. Xuyên suốt ba khía cạnh của sự tham gia (phạm vi, chất lƣợng
và kết quả), bạn cần đảm bảo quan điểm và ý kiến của tất cả các bên liên quan – trẻ em gái, trẻ em trai,
phụ huynh, ngƣời chăm sóc, nhân viên, ngƣời cao tuổi trong cộng đồng, cán bộ chính quyền và những
ngƣời khác – đều đƣợc lắng nghe. Điều này sẽ khả thi nếu bạn sử dụng kết hợp các công cụ để thu
thập dữ liệu, bao gồm phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung, quan sát và các công cụ có sự tham gia.
Bạn cũng có thể sử dụng các trò chơi, bài hát và các hoạt động thân thiện với trẻ em để đảm bảo trẻ em
sẽ quan tâm và háo hức tham gia (xem các hoạt động kích thích ở phụ lục của Tập 5).
Bảng ở trang sau tóm tắt về các công cụ mà bạn sẽ tìm thấy trong Tập 5.

J- *■”

Một nghiên cứu viên nhí
từ La Dalia, Nicaragua
đang phỏng vấn về việc
tôn trọng các quyền
trong các trƣờng học.
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PHƢƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ PHẠM VI, CHẤT
LƢỢNG VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CỦA TRẺ EM
Trọng tâm chính

Các phƣơng pháp
GS&ĐG chính có
thể áp dụng để thu
thập thông tin về
tất cả các khía
cạnh

Các công cụ chính về
GS&ĐG có sự tham
gia

Các công cụ bổ trợ để
thu thập thông tin về
trẻ nhỏ hơn

Giới thiệu quá trình
GS&ĐG có sự tham
gia

Phỏng vấn

Biểu đồ mốc thời gian
chƣơng trình

Múa rối hoặc diễn kịch

Thảo luận nhóm tập
trung
Bảng hỏi hay khảo
sát

Thu thập dữ liệu
ban đầu (về phạm
vi, chất lƣợng, kết
quả)

Quan sát
Các câu chuyện kể
điển hình hoặc lời kể
chứng thực
Phân tích dữ liệu
thứ cấp

Cuộc dạo do trẻ điều
hành

Vẽ tranh

“Chảo và bánh"

hành

Vẽ bản đồ cơ thể trƣớc
khi triển khai

Vẽ bản đồ cơ thể

Biểu đồ ra quyết định
Chậu và đá
Chấm điểm sự tự tin

Đánh giá phạm vi
tham gia

Sơ đồ không gian
Phƣơng pháp bƣớc
chân
Lập bản đồ vòng đời
chƣơng trình trực quan
Đánh giá theo mô hình
“H"
Phân tích vòng tròn
tham gia

Đánh giá chất
lƣợng tham gia
Đánh giá kết quả
tham gia

Chậu và đá
Vẽ bản đồ cơ thể
Đèn giao thông đỏ
vàng, xanh
Trẻ em phân tích các
cấp độ thay đổi
Các câu chuyện thay
đổi quan trọng nhất
Cho điểm độ tự tin
Biểu đồ ra quyết định
Dải băng đỏ giám sát
Theo dõi chuyên cần
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Cuộc dạo do trẻ điều

Thảm phép thuật
Làm sổ lƣu niệm
Các trò chơi

BƢỚC 9 TƢ LIỆU HÓA VÀ BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH VÀ CÁC KẾT QUẢ GS&ĐG

Khi sử dụng các công cụ và phƣơng pháp khác nhau để thu thập dữ liệu GS&ĐG, điều quan trọng là cần
đảm bảo ghi chép và lƣu trữ thông tin một cách có hệ thống. Nhóm GS&ĐG nòng cốt của bạn cần hiểu
rõ những dữ liệu nào cần đƣợc thu thập và phục vụ mục đích gì.
Phần này của Tập sách đƣa ra:

•
•
•

Những lời khuyên thực tế cho việc tƣ liệu hóa
Các hƣớng dẫn quan trọng cho việc phân tích
Những đề xuất để tổng hợp và rà soát các phát hiện từ kế hoạch GS&ĐG liên quan đến bảng biểu và
các chỉ báo (Tập 3).

MỘT SỐ LỜI KHUYÊN CHO VIỆC TƢ LIỆU HÓA

•

Đảm bảo rằng bạn có một cuốn sổ ghi chép cho mỗi buổi họp/hoạt động để ghi chép càng nhiều chi
tiết càng tốt, chẳng hạn nhƣ ghi chú xem ngƣời phát biểu là một trẻ em gái, trẻ em trai, phụ nữ hay
đàn ông. Nhiều dữ liệu giá trị có thể đƣợc chia sẻ trong các cuộc thảo luận mà có thể không đƣợc ghi
lên bảng.

•

Trong mỗi hoạt động giám sát hay đánh giá, điều cần thiết là ghi chép lại sự việc diễn ra khi nào
(ngày), ở đâu (địa điểm) và ai tham gia (số lƣợng trẻ em gái/trẻ em trai/đàn ông/phụ nữ, độ tuổi). Ghi
lại chính xác tất cả các dữ liệu thu thập – nhưng không ghi tên cá nhân để đảm bảo sự bí mật và
khuyết danh.

•

Sau mỗi buổi làm việc, các thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt nên viết lên bảng thảo luận các thông
tin ghi chú trong khi các nội dung thảo luận vẫn còn lƣu trong đầu, để tránh bỏ quên điều ngƣời tham
gia muốn nói là gì hay các luận giải đƣợc đƣa ra.

•

Thảo luận với các thành viên nhóm trẻ em về nơi lƣu trữ các phát hiện trong lúc GS&ĐG và cách đảm
bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu. Bạn có thể cân nhắc việc sao chép dữ liệu thành hai bộ để nhóm
trẻ em giữ một bộ và nhóm GS&ĐG nòng cốt giữ một bộ.

•

Bất cứ khi nào có thể, hãy chụp ảnh các hình ảnh trực quan, bao gồm các bản đồ cơ thể, biểu đồ ra
quyết định và các hình vẽ nhƣ là một hình thức lƣu trữ bổ trợ và giữ cho những thông tin đó đƣợc an
toàn.

•

Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và dữ liệu đƣợc lƣu giữ an toàn và bảo mật. Lƣu trữ tất cả các dữ
liệu nhạy cảm nào trong tủ hoặc thùng kim loại có khóa; và đảm bảo máy tính hay cơ sở dữ liệu đƣợc
đặt mật khẩu truy cập.

•

Nếu có thể, thiết lập và/hoặc sử dụng một phần mềm thích hợp để lƣu trữ, đánh giá và phân tích dữ
liệu một cách có hệ thống (ví dụ nhƣ Excel, SPSS).
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Việc tƣ liệu hóa có thể bao gồm cả tƣ liệu trực quan (tài liệu không ở dạng viết) và tƣ liệu viết, gồm:

•
•

Những ghi chú đƣợc viết lại từ các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung và quan sát

•

Các bảng dựng và ghi chú của đánh giá viên từ các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung,
công cụ trực quan có sự tham gia (biểu đồ mốc thời gian, phân tích vòng đời chƣơng trình trực
quan, chậu và đá, vẽ bản đồ cơ thể, v.v.)

•
•
•

Các hình vẽ, bức ảnh, bài thơ, câu chuyện, bài viết

Những ghi chú và nhật ký đƣợc viết bởi các thành viên nhóm ĐG&GS nòng cốt ghi lại từ những
quan sát và phản ánh

Những ghi chú đƣợc viết ra, ảnh chụp và/hoặc đoạn phim ghi lại các vở kịch mà trẻ em trình diễn
Dữ liệu thứ cấp, bao gồm các báo cáo hàng tháng, các báo cáo đánh giá trƣớc đó, các nghiên cứu
trƣờng hợp, biên bản cuộc họp, luật và chính sách và ngân sách.

Chúng tôi khuyến khích mỗi thành viên nhóm GS&ĐG nòng cốt lập một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký
này có thể giúp đƣa ra những phản ánh và thông tin về tiến độ của các hoạt động GS&ĐG, đồng thời
có thể giúp theo dõi các nguồn khác nhau của thông tin đƣợc thu thập và đảm bảo việc kiểm tra, đối
chiếu dữ liệu.

LƢU TRỮ DỮ LIỆU AN TOÀN
Hãy đảm bảo rằng tất cả dữ liệu bạn thu thập đƣợc lƣu trữ an toàn và bảo mật. Nếu bạn
không có đủ không gian lƣu trữ, bạn có thể cần nhắc mua một thùng kim loại lớn có khóa để có
thể lƣu trữ an toàn các thông tin giá trị từ bảng dựng và các tài liệu khác. Bạn cũng cần đảm bảo
các phát hiện chính từ bảng dựng đã đƣợc ghi chú lại.
Bạn cũng có thể lập một mục lục tham khảo chính hay sổ cái liệt kê đầy đủ các nguồn thông tin
đƣợc sử dụng hay thu thập trong suốt quá trình đánh giá, loại thông tin, ngày tháng, ai tham gia và
thông tin đƣợc lƣu trữ ở đâu. Một bộ “danh mục tổng thể” nhƣ vậy có thể giúp bạn tổ chức, quản
lý và đối chiếu tốt các hồ sơ lƣu trữ.

CÁC HÌNH THỨC TƢ LIỆU HÓA SỬ DỤNG Ở NIGERIA VÀ ẤN ĐỘ
Ở Nigeria, Phong trào châu Phi vì Lao động Trẻ em và Thanh Thiếu niên (AMWCY) sử dụng các
cuốn nhật ký, sổ ghi chép, bảng hỏi, sách lƣu niệm, tập giấy, phim hoạt hình, hình ảnh và phim
để tƣ liệu hóa các phát hiện GS&ĐG của họ.
Ở Ấn Độ, các đội GS&ĐG của tổ chức Concerned for Working Children sử dụng nhiều cách khác
nhau để tƣ liệu hóa quá trình GS&ĐG: sổ ghi chép đƣợc các tổ chức trẻ em sử dụng để ghi chú
định kỳ các hoạt động; các bảng biểu và biểu đồ đƣợc trẻ sử dụng khi áp dụng công cụ để tìm
hiểu phạm vi, chất lƣợng và kết quả sự tham gia của chúng; các bảng thông tin và mẫu tư liệu để tạo sự đồng bộ khi chi chép dữ liệu thu thập trƣớc khi phân tích cùng với các dữ liệu định tính;
các nghiên cứu trường hợp; và tư liệu hình ảnh. Tất cả các hội thảo và các hoạt động định kỳ
khác đều đƣợc chụp ảnh nếu có thể.
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HƢỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ PHÂN TÍCH

TRÕ CHƠI ĐỂ GIỚI THIỆU “PHÂN TÍCH” CHO TRẺ EM
Thu thập các cây gỗ, hạt giống, hoa, lá, đá sỏi, chai nhựa, hộp nhựa trống, miếng dán, viết và viết
chì, v.v. có kích cỡ khác nhau và sau đó đặt hết chúng vào một cái hộp hoặc một cái bát. Cho các
trẻ em và thanh thiếu niên sẽ đƣợc tham gia vào việc phân tích thông tin thu thập trong quy trình
GS&ĐG xem chiếc hộp này. Giải thích với các em rằng các đồ vật khác nhau trong cái hộp đại diện
cho sự đa dạng của thông tin mà các em đã thu thập từ các cá nhân và nhóm ngƣời khác nhau khi
đánh giá. Để hiểu tất cả các thông tin, chúng ta cần phân loại chúng vào các hạng mục có ý nghĩa
và hiểu hơn về các loại thông tin mà chúng ta đã thu thập.
Sau đó, đầu tiên lấy chiếc hộp đựng các đồ vật và chia chúng ra làm hai hạng mục, mô tả cụ thể
từng hạng mục. Tiếp theo lại chia chúng thành bốn hạng mục và mô tả từng hạng mục. Giải thích
với các em rằng việc phân loại đồ vật vào “các hạng mục có ý nghĩa” và hiểu hơn về các thông tin
mà chúng ta đã thu thập có thể đƣợc gọi là sự “phân tích”.

STEP 9 DOCUMENT AND REPORT THE PROCESS AND
FINDINGS

“Nguyên tắc của phân tích là sử dụng những nguyên tắc lô-gic đơn giản mà qua đó mọi ngƣời có thể
tìm hiểu về thế giới và giải quyết các vấn đề.”8

•iVK*

»>»

■*VT

Một hội thảo GS&ĐG với sự tham gia của thanh thiếu niên ở Togo.
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Các nguyên tắc của phân tích:9

•
•
•
•
•
•

Xác định vấn đề
Chia vấn đề ra thành các thành tố nhỏ hơn
Xác định các khoảng trống và tìm thêm thông tin nếu cần
Đƣa ra một phán đoán/kết quả tạm thời
Kiểm tra với những ngƣời quan tâm
Tiến hành kết luận

Trẻ em và ngƣời lớn từ nhóm GS&ĐG nòng cốt cần làm việc có hệ thống và lô-gic khi sử dụng kế hoạch
và các chỉ báo GS&ĐG để thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau. Nhóm GS&ĐG cần phân tích các
phát hiện một cách có hệ thống để thấy chúng cho ta thấy những gì.
Nhƣ đã mô tả ở Bƣớc 5, nhóm GS&ĐG nòng cốt cần phản ảnh một cách phản biện và xem xét giá trị và
tính hữu ích của các dữ liệu thu thập đƣợc. Bạn cần so sánh các phát hiện đƣợc thu thập từ nhiều
ngƣời khác nhau để tìm hiểu: liệu các bên liên quan khác nhau thể hiện quan điểm giống hay khác
nhau; các lý do khác nhau đƣợc đƣa ra; và điều đó có nghĩa là gì. Nhóm GS&ĐG nòng cốt cần hiểu rõ
rằng các phát hiện giúp gợi mở những gì và cần cởi mở về những hạn chế của chúng. Bất cứ khi nào
cần, nhóm nòng cốt nên thu thập thêm thông tin bổ sung giúp mang lại các dữ liệu khách quan để bổ trợ
cho các quan điểm chủ quan của trẻ em hay ngƣời lớn. Ví dụ, nếu ngƣời lớn hoặc trẻ em mô tả việc học
tập của trẻ đƣợc cải thiện nhƣ thế nào từ khi họ tham gia vào câu lạc bộ trẻ em, bạn có thể thu thập dữ
liệu định tính nào từ nhà trƣờng để xem liệu tuyên bố này có đƣợc củng cố bằng các cải thiện về kết
quả kiểm tra hay kỳ thi của các thành viên câu lạc bộ trẻ em?
Nhóm GS&ĐG nòng cốt của bạn cũng cần so sánh các phát hiện thu thập đƣợc bằng nhiều phƣơng
pháp khác nhau. Nhƣ đã đề cập ở phần trƣớc, việc kiểm tra chéo dữ liệu (còn đƣợc gọi là phép đạc
tam giác) giúp chúng ta thấy đƣợc các phát hiện nào là trùng khớp và phát hiện nào còn gây tranh cãi
khi xuất phát từ các bên tham gia khác nhau. Nó có thể giúp xác định loại bằng chứng nào là vững chắc
và loại nào chƣa đủ tin cậy. Quá trình này cũng giúp nhóm GS&ĐG nòng cốt xác định các khoảng trống
thông tin mà họ cần kiểm tra với các nguồn thông tin bổ sung.
Chấm sao chất lƣợng cho bằng chứng: Để khuyến khích độ chuẩn xác và tin cậy trong thu thập và
phân tích dữ liệu, chúng ta có thể giới thiệu việc “chấm sao” đề phản ánh và đánh giá chất lƣợng bằng
chứng đƣợc thu thập.

Bằng chứng
yếu

Bằng chứng
trung bình-tốt

Bằng chứng
tốt

Bằng chứng
tuyệt vời

★

★★

★★★

★★★★

Chỉ một vài ví dụ
chủ quan đƣợc đƣa
ra.

Một vài ví dụ chủ
quan đƣợc đƣa ra
từ các bên liên
quan khác nhau.

Một số ví dụ chủ
quan đƣợc đƣa ra.

Nguồn dữ liệu chủ
quan và khách quan
từ các bên liên quan
khác nhau cho thấy
kết quả giống nhau.

Phát hiện không
thực sự đƣợc củng
cố với các nguồn dữ
liệu khác đã đƣợc
kiểm tra.
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Nhƣng không có
các dữ liệu sẵn có
để bổ trợ cho các
tuyên bố chủ quan.

Các nguồn dữ liệu
khác củng cố cho
các tuyên bố chủ
quan.

Bạn cũng có thể thấy “thang đo quy mô thay đổi” này sẽ hữu ích khi tìm hiểu các kết quả về khía cạnh
liệu có các trẻ em khác hƣởng lợi từ chƣơng trình một cách gián tiếp không và nếu có thì bao nhiêu.

CÁC ĐỀ XUẤT GIÚP BẠN ĐỐI CHIẾU VÀ RÀ SOÁT CÁC PHÁT HIỆN TỪ
KẾ HOẠCH GS&ĐG
Các đề xuất sau đây liên quan đến các bảng đánh giá và chỉ báo (Tập 3).
Nhóm GS&ĐG nòng cốt nên lập kế hoạch họp mặt định kỳ hoặc vào các thời điểm quan trọng của quy
trình đánh giá để đối chiếu và rà soát các phát hiện liên quan đến mỗi bảng trong Tập 3. Mỗi bảng đánh
giá – về phạm vi, chất lƣợng và kết quả tham gia – có thể đƣợc xem xét lần lƣợt (sử dụng các chỉ báo
đƣợc điều chỉnh từ kế hoạch GS&ĐG sao cho phù hợp với dự án hay chƣơng trình của bạn).

•>

s

STEP 9 DOCUMENT AND REPORT THE PROCESS AND
FINDINGS

Một “thang đo quy mô thay đổi” có thể đƣợc sử dụng trong các buổi GS&ĐG có sự tham gia để
khuyến khích trẻ em và ngƣời lớn cho biết bao nhiêu trẻ em đã hƣởng lợi thông qua việc tham gia và
hoàn cảnh của họ nhƣ thế nào. Thay đổi có thể hoặc là do sự tham gia trực tiếp của các em hay là kết
quả của sự thay đổi một chính sách hay thực hành nào đó đƣợc mang lại thông qua sự tham gia của trẻ
em. Ví dụ, nếu trẻ em mô tả mình đã giúp giảm các vụ việc đánh đập trẻ em thông qua sự tham gia vào
một chƣơng trình nhƣ thế nào, thì cần đặt câu hỏi có bao nhiêu trẻ hiện nay báo cáo về việc giảm tần
suất các vụ đánh đập? Hãy chia số liệu thống kê ra các khoảng hợp lý, ví dụ ít hơn 10 trẻ em, từ 11-30,
từ 31-75, từ 76-100, từ 101-300, từ 301-1000…? Nhóm trẻ em nào hƣởng lợi – cả hai nhóm trẻ em gái
và trẻ em trai ngang bằng nhau, hay nhóm này nhiều hơn nhóm kia? Trẻ em hƣởng lợi thuộc nhóm tuổi
nào và hoàn cảnh, đặc điểm thế nào?

■

z

V wi
Một nghiên cứu viên nhí
đang phỏng vấn về tình
hình tôn trọng quyền
trong các trƣờng ở La
Dalia, Nicaragua.
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Trong mỗi bảng, bạn cần rà soát mỗi chỉ báo liên quan đến thông tin mà bạn đã thu thập. Các thành viên
nhóm GS&ĐG nòng cốt cần thảo luận các vấn đề sau:

•

Thông tin và các phát hiện hiện có. Hãy đảm bảo rằng những phát hiện này đƣợc chia tách theo giới,
độ tuổi và các yếu tố liên quan khác (nhƣ thứ tự anh chị em, dân tộc, tầng lớp, tôn giáo, khuyết tật,
tình trạng HIV, tình trạng kinh tế-xã hội, v.v).

•

“Chất lƣợng bằng chứng”.10 Việc luận giải các thay đổi đƣợc trực tiếp tạo ra do tác động của một
chƣơng trình cụ thể là điều khó khăn. Nhóm GS&ĐG nòng cốt của bạn cần cố gắng khẳng định rằng
không chỉ đã có những thay đổi đƣợc tạo ra nhờ vào sự tham gia của trẻ em, mà còn cần xác định
rằng những thay đổi này có đƣợc là do chính sự tham gia của trẻ em tạo nên, chứ không phải bất cứ
nhân tố nào khác. Nhóm GS&ĐG nòng cốt có thể cần phải thu thập thông tin bổ sung thông qua các
cuộc phỏng vấn tiếp theo sau và/hoặc phân tích thêm về dữ liệu thứ cấp để khẳng định liệu những
thay đổi có phải là kết quả trực tiếp từ sự tham gia của trẻ em. Điều quan trọng là cần trung thực về
những điểm mạnh cũng nhƣ hạn chế của bằng chứng mà bạn đƣa ra.

•
•
•
•

Các khoảng trống thông tin quan trọng hay điểm yếu của bằng chứng.
Các ý tƣởng để thu thập thông tin liên quan khác và/hoặc các bằng chứng vững chắc hơn.
“Quy mô thay đổi”, đặc biệt là các kết quả ở cấp độ và phạm vi rộng hơn.
Nhóm trẻ em hay ngƣời lớn nào hƣởng lợi nhiều nhất? Nhóm nào hƣởng lợi ít nhất? Liệu các trẻ em
bị thiệt thòi nhất có đƣợc hƣởng lợi? Nếu không, tại sao?

•

Những bƣớc tiếp theo có thể làm là:
- Thu thập thêm thông tin hoặc tiếp tục chia tách các dữ liệu ra
- Tƣ liệu hóa các phát hiện và phân tích trên mỗi bảng đánh giá trong Tập 3
- Thảo luận các phát hiện và kiến nghị ban đầu với các bên tham gia khác nhau và/hoặc phản hồi
các phát hiện chính đến các bên tham gia liên quan
- Nghiên cứu và tƣ liệu hóa các bài học kinh nghiệm về quá trình GS&ĐG
- Nghiên cứu và tƣ liệu hóa các bài học kinh nghiệm về chƣơng trình và cách sử dụng các bài học
này để cải thiện các chƣơng trình trong tƣơng lai.

BƢỚC 10 LẬP KẾ HOẠCH HÀNH
ĐỘNG DỰA VÀO CÁC PHÁT HIỆN
VÀ PHẢN HỒI ĐẾN CÁC BÊN LIÊN
QUAN CHÍNH
Việc nhóm GS&ĐG nòng cốt của bạn tạo ra cơ hội cho các nhóm trẻ em, thanh thiếu niên, nhân viên và
các bên tham gia chính khác suy ngẫm về các bài học kinh nghiệm có đƣợc từ quy trình và các phát
hiện khi GS&ĐG sự tham gia của trẻ em là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp có thêm cơ hội hành động
dựa trên các phát hiện nhằm cải thiện chƣơng trình.
Mục này của tập sách giới thiệu cách:

•
•
•

Phác thảo một kế hoạch hành động
Xây dựng và chia sẻ các báo cáo
Trao đổi các phát hiện và có trách nhiệm giải trình hơn.

LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Việc sử dụng các phát hiện trong GS&ĐG để cải thiện chất lƣợng của các chƣơng trình có sự tham gia
của trẻ em là rất quan trọng. Các phát hiện này cũng có thể cung cấp thông tin và hiểu biết cho công tác
vận động nhằm mở rộng quy mô tham gia của trẻ em qua việc huy động các cơ quan chính quyền và
các tổ chức xã hội dân sự tham gia. Các phƣơng tiện thông tin cũng có thể tham gia hỗ trợ việc truyền
thông và tuyên truyền các phát hiện chính và thông điệp vận động quan trọng.
Bạn có thể tổ chức các buổi họp quan trọng với các bên liên quan để tìm ra các khuyến nghị và lập kế
hoạch hành động dựa trên các phát hiện từ quá trình GS&ĐG:

•
•

Tập động não và liệt kê các ý tƣởng, đề xuất hay khuyến nghị hành động.
Nếu có nhiều khuyến nghị hay ý tƣởng hành động, các bên tham gia có thể cần phân loại ƣu tiên để
xác định các lĩnh vực nào cần hành động tức thời và các lĩnh vực nào cần hành động dài hạn.

Sau khi đã cùng với các bên liên quan xác định đƣợc các lĩnh vực ƣu tiên, bạn có thể bắt đầu xây dựng
kế hoạch hành động (xem hộp ở trang bên dƣới về ví dụ của Guatemala).

Lập kế hoạch hành Cái gì?
động dựa trên các
khuyến nghị theo
thứ tự ƣu tiên

Tại
sao?

Ai?

Ở
đâu?

Khi
nào?

Nhƣ
thế
nào?

bằng
cách
nào?

1.
2.
3.
4.
5.
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TỔ CHỨC PLAN GUATEMALA
Thông qua quá trình GS&ĐG, Plan Guatemala xác định rằng tổ chức và chức năng của Hội đồng
Phát triển Cộng đồng của Trẻ em và Thanh niên (COCODITOS) đã trở nên có hệ thống và chuẩn
hóa hơn. Các bài học kinh nghiệm khi triển khai dự án GS&ĐG thí điểm giúp xác định các khoảng
trống trong đào tạo nhân viên để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em theo các tiêu chí chất lƣợng (9
yêu cầu cơ bản về sự tham gia có hiệu quả và phù hợp đạo đức). Các tiêu chí chất lƣợng này đang
đƣợc sử dụng để đảm bảo rằng tất cả trẻ em có cơ hội tham gia vào Hội đồng Phát triển Cộng
đồng với sự nhấn mạnh vào bình đẳng giới, không phân biệt và bảo vệ trẻ em.
Kết quả của công tác GS&ĐG đƣợc chia sẻ tại các cuộc họp cộng đồng, với các lãnh đạo, phụ
huynh và tình nguyện viên và tại các hoạt động học đƣờng, với học sinh và giáo viên.
Tổ chức Plan Guatemala cũng dự kiến sử dụng các kết quả để phục vụ cho việc xây dựng các
chƣơng trình đang diễn ra và công tác vận động chính quyền tỉnh và trung ƣơng, các đối tác và các
bên tham gia khác.

XÂY DỰNG VÀ CHIA SẺ BÁO CÁO
Nhóm GS&ĐG nòng cốt của bạn cũng có thể xem xét các cách khác nhau để chia sẻ các phát hiện,
thông qua văn bản viết cũng nhƣ các phƣơng tiện thông tin sáng tạo và dễ tiếp cận hơn. Bạn cũng có
thể xây dựng các báo cáo đánh giá và giám sát chính thức, có thể có ích cho việc hiểu biết về thể chế
và lập kế hoạch hành động giai đoạn tiếp theo, hay để chia sẻ với các nhà tài trợ và ngƣời ủng hộ liên
quan. Ngoài ra, có một cách khác là bạn có thể hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào chƣơng
trình xây dựng các báo cáo sáng tạo và thân thiện với trẻ em. Điều này có thể giúp nêu bật những
khía cạnh chính của quá trình và các phát hiện thông qua tranh vẽ, ảnh, phim hoạt hình, tác phẩm nghệ
thuật và áp-phích cũng nhƣ ngôn từ. Trẻ em và ngƣời lớn cũng có thể muốn chia sẻ các kết quả thông
qua các phƣơng pháp có tính tƣơng tác hơn – ví dụ nhƣ sân khấu hoặc múa rối.

CHIA SẺ KẾT QUẢ VỚI CÁC BÊN THAM GIA, TỔ CHỨC EVERYCHILD MALAWI
EveryChild Malawi tổ chức các buổi họp đánh giá dự án để chia sẻ những thành tựu
chính của dự án Trẻ em Tham gia vào GS&ĐG. Các buổi họp đánh giá nhắm đến
những ngƣời lãnh đạo truyền thống, trẻ em, các tổ chức cộng đồng, giáo viên, nhân
viên phúc lợi xã hội của huyện và ngƣời trông trẻ.
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Việc khuyến khích trẻ em tƣ liệu hóa lịch sử phát triển, các thành tựu và bài học kinh nghiệm có thể giúp
gây phấn chấn, tạo cơ hội cho sự sáng tạo và các hoạt động biểu hiện văn hóa.11 Tranh, ảnh có thể
đƣợc trƣng bày tại cộng đồng; hoặc trẻ có thể phát triển và trƣng bày các tờ báo tƣờng thể hiện những
phát hiện của họ.

XÂY DỰNG VÀ CẬP NHẬT LƢỢC SỬ TRỰC QUAN CỦA BHIMA SANGHA, HIỆP HỘI
TRẺ LAO ĐỘNG Ở NAM ẤN ĐỘ
Trẻ lao động là thành viên của Bhima Sangha, một hiệp hội trẻ em lao động ở miền Nam Ấn Độ, đã
xây dựng và cập nhật một biểu đồ lƣợc sử bằng hình ảnh của tổ chức do trẻ lãnh đạo của mình với
các sự kiện quan trọng. Các em đã phác họa biểu đồ của mình thông qua hình ảnh nhƣ tranh tƣờng
và sao chép lên một tấm vải lớn. Cứ mỗi sáu tháng, các thành viên lại cập nhật biểu đồ này, nhƣ là
một cuốn lịch sử sống về tổ chức của họ. Mô hình này đã đƣợc chứng minh là có tính hữu ích trong
việc chia sẻ với các thành viên mới và các bên tham gia liên quan khác.

CHIA SẺ CÁC PHÁT HIỆN VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
Việc tìm cách chia sẻ phản hồi về các phát hiện với tất cả các bên liên quan chính, đặc biệt là trẻ em
đƣợc xem là rất quan trọng. Trẻ em và ngƣời lớn cần đƣợc cung cấp phản hồi kịp thời và rõ ràng về tác
động của sự tham gia của họ, về kết quả của bất kỳ quyết định nào và các bƣớc hành động tiếp theo.
Các thách thức và điểm yếu chính trong quá trình xây dựng chƣơng trình đƣợc xác định thông qua việc
đánh giá cũng nên đƣợc ghi nhận và các cam kết sử dụng các bài học kinh nghiệm để cải thiện chƣơng
trình trong tƣơng lai cần đƣợc đƣa ra. Xây dựng và chia sẻ các báo cáo thân thiện với trẻ em có thể
tăng trách nhiệm giải trình với trẻ em và cộng đồng.
Trẻ em và thanh thiếu niên tham gia tích cực vào quá trình GS&ĐG có khả năng đƣa ra những ý tƣởng
sáng tạo về các cách khác nhau để họ có thể chia sẻ các phát hiện quan trọng với những trẻ em và
ngƣời lớn khác (xem hộp ví dụ từ Myanmar (Burma).

XÂY DỰNG VÀ CHIA SẺ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÂN THIỆN VỚI TRẺ EM
Ở Myanmar (Burma), một cuộc đánh giá độc lập của tổ chức Save the Children về phản ứng khẩn cấp
của Myanmar với cơn bão Nargis đã đƣợc tiến hành vào tháng 2/2009 bởi một nhóm chuyên gia đa
lĩnh vực. Trọng tâm về sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em đƣợc lồng ghép vào nội dung đánh giá, bao
gồm cả cam kết xây dựng và phổ biến một báo cáo thân thiện với trẻ em về các phát hiện chính. Sử
dụng các hình ảnh hoạt hình và trực quan, một ấn phẩm đã đƣợc phát triển bằng tiếng Anh, rồi dịch ra
tiếng Myanmar, sau đó đƣợc phân phát cho trẻ em và các thành viên cộng đồng khác tại các khu vực
triển khai chƣơng trình, đặc biệt là các trẻ em đã tham gia chủ động vào hoạt động đánh giá.
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PHỤ LỤC VỀ CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG
TRONG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Đây là định nghĩa của một số khái niệm quan trọng giúp bạn hiểu khi triển khai GS&ĐG:
Trách nhiệm giải trình (Accountability): Nghĩa vụ của các cơ quan trong quá trình thực hiện can thiệp
cho cộng đồng phải cung cấp các thông tin, lý giải và tạo cơ hội đóng góp ý kiến và nói lên phản hồi về
việc kế hoạch và quá trình thực hiện dự án/chƣơng trình và các kết quả của can thiệp cho các bên tham
gia, đặc biệt là ngƣời hƣởng lợi, đi kèm với việc cân nhắc sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Hoạt động (Activity): Hành động hay công việc đƣợc triển khai mà thông qua đó các yếu tố đầu vào
nhƣ ngân sách, hỗ trợ kỹ thuật và các loại nguồn lực khác đƣợc huy động để có đƣợc những đầu ra cụ
thể.
Mục đích (Aim): Ý định hay đích đến cuối cùng, thƣờng để mang lại những thay đổi tích cực.
Phân tích (Analysis): Quy trình lô-gic về điều tra dữ liệu nhằm tìm hiểu ý nghĩa của chúng.
Đánh giá (Assessment): Quá trình (có thể có hoặc không có tính hệ thống) thu thập thông tin, phân
tích, sau đó đƣa ra kết luận/phán xét dựa trên cơ sở thông tin có đƣợc.
Giả định (Assumption): Một niềm tin mang tính hiển nhiên và đƣợc sử dụng làm cơ sở cho một tuyên
bố hay câu hỏi nghiên cứu.
Sự ghi nhận (Attribution): là sự công nhận những yếu tố là tác nhân tạo ra những thay đổi quan sát
đƣợc hay kết quả đạt đƣợc. Nó thể hiện mức độ mà một can thiệp cụ thể mang tới các tác động phát
triển, có tính đến các can thiệp và các nhân tố khác (đƣợc tiên liệu hay bất ngờ), hoặc những tác động
bên ngoài.
Dữ liệu hiện trạng ban đầu (Baseline): Dữ liệu hiện trạng ban đầu là những thông tin làm cơ sở để so
sánh các thay đổi. Nó tập hợp thông tin về tình trạng của một sự vật, hiện tƣợng trƣớc hay ngay khi bắt
đầu một chƣơng trình hay dự án, làm căn cứ để đánh giá và đánh giá thay đổi.
Đối chuẩn (Benchmark): Là một tiêu chuẩn, hay một điểm tham chiếu, làm căn cứ để so sánh, đánh
giá, đo lƣờng hay phán đoán.
Nghiên cứu trƣờng hợp (Case studies): Một cách tiếp cận dựa trên phƣơng pháp luận mô tả một tình
huống, cá nhân, trƣờng hợp hay một dự án ở các địa điểm hay chƣơng trình cụ thể.
Khái niệm (Concept): Một ý tƣởng cấu thành một lý thuyết đƣợc thiết lập.
Nhóm đối chứng (Control group): Một nhóm gồm những ngƣời hội tụ đủ một số điều kiện nhất định,
không tham gia vào hoạt động can thiệp và đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên. Ngoài việc không tham gia vào
can thiệp, nhóm đối chứng có các đặc điểm giống nhƣng có thể phân biệt đƣợc với nhóm tham gia trên
tất cả các phƣơng diện, nhờ đó cho phép so sánh các thay đổi có đƣợc từ kết quả của chƣơng trình.

Nguồn dữ liệu (Data source): Văn bản, tài liệu, tƣ liệu, con ngƣời, địa điểm hay hoạt
động có chứa hoặc mang lại thông tin và bằng chứng.
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Mô tả (Description): Sự diễn tả bằng lời về các địa điểm, sự kiện, con ngƣời hay tình huống.

Phổ biến/Tuyên truyền (Dissemination): Quá trình mà qua đó các tổ chức chia sẻ rộng rãi các phát
hiện và bài học kinh nghiệm về GS&ĐG đến những ngƣời liên quan. Cụ thể, quá trình đó liên quan đến
việc giao tiếp với những ngƣời hƣởng lợi (trẻ em, cộng đồng, chính quyền địa phƣơng) tham gia vào
chƣơng trình hay dự án để nâng cao trách nhiệm giải trình của tổ chức đó.
Ảnh hƣởng (Effect): Thay đổi có hoặc không có chủ đích mà một can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp tạo
ra.
Tính hiệu quả (Effectiveness): Mức độ mà các mục tiêu của một can thiệp đạt đƣợc, hoặc đƣợc mong
đợi đạt đƣợc, có tính đến các yếu tố quan trọng liên quan.
Các tiêu chuẩn đạo đức (ethical standards): Các nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn về thực hành, ứng xử
làm hƣớng dẫn cho một nhóm hay cá nhân trong hoạt động nghiên cứu, giám sát và đánh giá. Cụ thể,
chúng liên quan đến việc sử dụng phù hợp quyền hạn đƣợc trao cho một nhóm nhất định trong các hoạt
động đó.
Cơ sở lập luận (Fact): Một niềm tin đúng và đã đƣợc xác minh (dựa trên thông tin đƣợc thu thập
và phân tích một cách phù hợp).
Phản hồi (Feedback): Việc chia sẻ các phát hiện nảy sinh trong quá trình GS&ĐG giữa các bên liên
quan, có tính hữu ích để thúc đẩy hiểu biết cho các bên. Quá trình này có thể bao gồm hoạt động thu
thập và chia sẻ các phát hiện, kết luận, khuyến nghị và bài học kinh nghiệm.
Thảo luận nhóm tập trung (Focus group discussion): Một cuộc thảo luận có mục đích và đƣợc thúc
đẩy giữa một nhóm ngƣời tham gia với cùng những đặc điểm nào đó. Thảo luận nhóm tập trung thƣờng
đƣợc triển khai trong một khung thời gian cụ thể và tập trung vào một số lƣợng câu hỏi hạn chế.
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Phân tách (Disaggregation): Phân tích dữ liệu bằng việc chia thành dữ liệu các nhóm khác nhau để thể
hiện những khác biệt giữa các nhóm nhất định với biến của chúng trong cùng một mẫu. Dữ liệu có thể
đƣợc phân tách theo giới, độ tuổi, nhóm dân tộc, khuyết tật, vị trí địa lý, tình trạng kinh tế-xã hội, tình
trạng việc làm, tình trạng tị nạn và các tình trạng khác (nhƣ những ngƣời bị thay đổi nơi sinh sống trong
một quốc gia hay những ngƣời vô quốc tịch), cũng nhƣ các đặc điểm xã hội khác.

Mục tiêu tổng thể (Goal): Một tuyên bố tóm tắt về những gì mà chƣơng trình hay dự án sẽ đóng góp cho
các thành quả dài hạn, ví dụ về quyền trẻ em. Mục đích thƣờng liên quan đến các tác động phạm vi lớn,
hoặc thƣờng đƣợc xem là một tình trạng hay điều kiện lý tƣởng.
Ý tƣởng (Idea): Một lý thuyết chƣa đƣợc chứng minh.
Tác động (Impact): Ảnh hƣởng tích cực hoặc tiêu cực, chính yếu hay thứ yếu mang tính dài hạn do một
can thiệp phát triển nhất định tạo ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, chủ ý hoặc không có chủ ý.
Chỉ báo (Indicators): Một yếu tố hay biến số mang tính định lƣợng hoặc định tính cung cấp một
phƣơng tiện đơn giản và đáng tin cậy để đo lƣờng thành quả, phản ánh sự thay đổi tạo ra bởi một can
thiệp, hoặc giúp đánh giá hiệu suất của một nhân tố phát triển.
Đầu vào (Input): Nguồn ngân sách, nhân lực và vật lực đƣợc sử dụng cho một can thiệp phát triển nhất
định.
Phỏng vấn (Interview): Một cuộc phỏng vấn có thể đƣợc phát triển dựa trên diễn tiến “tự nhiên” của
các cuộc hội thoại để có đƣợc sự thấu hiểu tốt hơn cũng nhƣ tìm hiểu thêm về suy nghĩ, ý kiến, hành
động và quan sát của ngƣời đƣợc phỏng vấn.
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Bài học kinh nghiệm (Lessons learne): Những tổng hợp dựa trên các kinh nghiệm GS&ĐG với các
dự án, chƣơng trình, hay chính sách rút ra từ những tình huống cụ thể đến những bối cảnh rộng hơn.
Các bài học kinh nghiệm thƣờng nêu bật các thế mạnh và điểm yếu trong các khâu chuẩn bị, thiết kế và
thực hiện ảnh hƣởng đến hiệu suất, kết quả và tác động.
Kế hoạch GS&ĐG (M&e plan): Một bản kế hoạch bằng văn bản cung cấp bức tranh tổng thể về các
hoạt động và quy trình cụ thể sẽ đƣợc thực hiện để GS&ĐG một chƣơng trình, dự án, hay một nhóm dự
án cụ thể.
Phƣơng tiện kiểm định (Means of verification): Phƣơng tiện kiểm định cho biết cần thu thập thêm dữ
liệu ở đâu để chứng minh rằng các mục tiêu xác định bởi chỉ báo đã đƣợc hoàn thành.
Phƣơng pháp (Methodology): Một tập hợp các cách thức và kỹ thuật phân tích phù hợp cho việc đánh
giá một hoạt động cụ thể. Phƣơng pháp có thể nhắm đến việc thu thập các chứng cứ tốt nhất có thể để
trả lời các câu hỏi đánh giá và phân tích.
Mục tiêu (cụ thể) (Objective): Một tuyên bó tóm tắt chi tiết hóa những gì mà một chƣơng trình hay dự
án cần đạt đƣợc với khung thời gian và nguồn lực nhất định của nó.
Quan sát (Observation): Quan sát là hành động nhìn chủ động để lƣu ý và ghi lại các mẫu hành vi,
giao tiếp hay phản ứng.
Kết quả (Outcomes): Những thay đổi ngắn hạn hay trung hạn tạo ra bởi các đầu ra của một hay nhiều
can thiệp.
Đầu ra (Output): Một kết quả cụ thể (dễ đo lƣờng và thực tế), tức thì và đƣợc lên kế hoạch cần phải đạt
đƣợc để chƣơng trình hay dự án hoàn thành mục tiêu hay mục đích của nó.
Công cụ có sự tham gia (Participatory tool): Các công cụ có sự tham gia bao gồm việc vẽ bản đồ
trực quan, bảng biểu, tranh vẽ và bài tập vận động hay vở kịch để khám phá các mối quan hệ, yếu tố và
các vấn đề ảnh hƣởng đến ngƣời dân.
Dữ liệu định tính (Qualitative data): Thông tin mang tính tƣờng thuật, trình bày dƣới dạng văn bản
đƣợc thu thập một cách có hệ thống, thông qua: phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung, công cụ có sự
tham gia, bảng hỏi bán cấu trúc, quan sát và tổng hợp tài liệu.
Dữ liệu định lƣợng (Quantitative data): Các thông tin dƣới dạng các con số có thể đƣợc sử dụng để
phân tích thống kê, đƣợc thu thập thông qua: các bài kiểm tra/đánh giá, phân tích và tổng hợp dữ liệu
thứ cấp (ví dụ nhƣ các nguồn dữ liệu đã có từ trƣớc), hay khảo sát/bảng hỏi.
Bảng hỏi/khảo sát (Disaggregation): Tập hợp các câu hỏi đƣợc thiết kế để thu thập thông tin cụ thể từ
một nhóm ngƣời xác định.
Tính phù hợp (Relevance): Mức độ mà các mục tiêu của can thiệp phát triển tƣơng thích với những
yêu cầu của ngƣời hƣởng lợi, nhu cầu của đất nƣớc, những ƣu tiên của thế giới và các chính sách của
đối tác và nhà tài trợ.
Tính tin cậy (Reliability): Mức độ nhất quán và tin cậy của dữ liệu và các kết luận đánh giá, liên quan
đến chất lƣợng của công cụ, quy trình và các phân tích đƣợc sử dụng để thu thập và luận giải dữ liệu
đánh giá.
Kết quả (Result): Đầu ra, kết quả hay tác động (có chủ ý hoặc không có chủ ý, tích cực và/hay tiêu
cực) của một can thiệp phát triển.
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Mẫu nghiên cứu (Sample): Một tập hợp dân cƣ xác định. Các mẫu nghiên cứu đƣợc thu thập để
quyết định thông số hay đặc tính của toàn bộ nhóm dân cƣ. Việc lựa chọn một tập hợp dân cƣ đƣợc
gọi là “chọn mẫu”.
Phân tích tình huống (Situation analysis): Những đánh giá và phân tích để hiểu tình huống từ đầu
dự án hay chƣơng trình. Đối với các chƣơng trình liên quan đến quyền trẻ em, việc này thƣờng bao
gồm việc xác định những quyền bị vi phạm hoặc không đƣợc nhận thức đầy đủ (“khoảng trống”). Quá
trình này cũng có thể bao gồm phân tích nguyên nhân – để hiểu các nguyên nhân tức thời và sâu xa
của các hành động hay khoảng trống nhƣ vậy. Ngoài ra, nó cũng xác định ai chịu trách nhiệm thực
hiện quyền trẻ em ở các cấp khác nhau (những ngƣời có trách nhiệm thực thi) và các lý do tại sao họ
không/chƣa hoàn thành trách nhiệm của mình.
Phép đạc tam giác (Triangulation): Việc sử dụng từ ba lý thuyết, nguồn/loại thông tin, hoặc loại
hình phân tích trở lên để xác thực độ chuẩn xác của một đánh giá.
Xác thực (Validation): Quá trình kiểm tra chéo để đảm bảo dữ liệu thu thập đƣợc từ một phƣơng
pháp theo dõi và đánh giá đƣợc củng cố bởi dữ liệu thu thập từ một phƣơng pháp khác.
Độ chuẩn xác (Validity): Mức độ chính xác mà các chiến lƣợc và công cụ thu thập dữ liệu đo lƣờng
đƣợc những gì mà chúng có ý định đo lƣờng.
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BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM
PARTICIPATION
TẬP

4

Hƣớng dẫn 10 bƣớc giám sát và đánh giá
sự tham gia của trẻ em

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 Giới thiệu cung cấp cái nhìn tổng quan về sự tham gia của trẻ em, cách thức xây dựng bộ công cụ và
hƣớng dẫn vắn tắt về giám sát và đánh giá.
Tập 2: Đánh giá việc thiết tạo m i trƣờng dựa trên t n trọng và có sự tham gia của trẻ em cung cấp khung
đánh giá và các công cụ thực hành để đo lƣờng sự tham gia của trẻ em trong cộng đồng và xã hội.
Tập 3: Phƣơng pháp đánh giá 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 đánh giá sự tham gia của trẻ em.
Tập
Hƣớng dẫn 10 bƣớc giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em xem xét sự tham gia của trẻ em,
thanh thiếu niên và ngƣời lớn trong một quá trình. Nó 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 giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em cung cấp các công cụ bạn có thể sử dụng khi
làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên cũng nhƣ các bên liên quan khác.
Tập 6: Kinh nghiệm, lời khuyên và khuyến nghị từ trẻ em và thanh thiếu niên do các thanh thiếu niên đã
tham gia trong quá trình thử nghiệm công cụ này soạn thảo. Sbao gồm hai phần riêng biệt: một dành cho ngƣời
lớn và một dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.
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