Chiến lược của EENET Asia
Chiến lược này do một Nhóm EENET Asia ở Băng cốc xây dựng trong thời gian từ
ngày 25 đến 28 tháng 5. Cuộc hội thảo được UNESCO Bangkok tài trợ. Vào ngày
cuối cùng, buổi lễ ra mắt EENET Asia đã được tổ chức để tiếp tục thảo luận và tiếp
nhận ý kiến đóng góp cho bản dự thảo chiến lược. Hơn 30 đại biểu từ các Cơ quan
Liên hiệp quốc, các Tổ chức Quốc tế và trong nước chủ yếu đang làm việc trong
lĩnh vực giáo dục và quyền trẻ em/con người đã tham gia tích cực và đóng góp ý
kiến
Hiện tại, chúng tôi mong muốn nhận được đóng góp của bạn cho Tài liệu Chiến
lược này. Xin hãy gửi cho chúng tôi những ý kiến của bạn về Tài liệu Chiến lược
đến địa chỉ asia@eenet.org.uk
EENET là gì?
Đó là Mạng lưới Khuyến khích Giáo dục. EENET là một mạng lưới chia sẻ thông
tin tập trung vào các cộng đồng, trường học và các trường đại học nhằm đánh giá
đúng và nhận ra những khả năng của tất cả trẻ em và những người học tập khuyến khích tiếp cận giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người một cách công
bằng. EENET Asia là một mạng lưới gồm những cá nhân và tổ chức với trình độ
khác nhau và đến từ nhiều nơi trong khu vực với cùng quan điểm chung. Nó được
tổ chức bởi một đội ngũ tình nguyện viên với trình độ chuyên môn khác nhau đưa
ra những sáng kiến giáo dục trẻ em thân thiện tại các quốc gia khác nhau ở Châu
Á. Mục tiêu của chúng tôi là muốn các quốc gia ở châu Á và nếu có thể tiến đến
khu vực Thái bình dương tham gia vào các hoạt động này. Văn phòng EENET
Asia ở Jakarta hiện nay đang đảm nhiêm việc in ấn bản tin cũng như báo cáo cho
các nhà tài trợ và các đối tác.
Tầm nhìn của và sứ mệnh của EENET Asia
Khuyến khích và hỗ trợ chia sẻ thông tin, ý tưởng và kinh nghiệm giữa tất cả các
bên tham gia nhằm cải thiện tiếp cận đến chất lượng giáo dục ở châu Á. Khuyến
khích các hệ thống giáo dục trẻ em thân thiện và các thực tiễn nhằm đảm bảo rằng
giáo dục cho tất cả mọi người thực sự cần thiết với sự quan tâm đặc biệt vào các
sáng kiến giáo dục hướng tới các đối tượng học dễ bị tổn thương nằm bên lề xã
hội và đưa họ vào những hệ thống giáo dục chính qui với nhiều lựa chọn và phù
hợp.
Những giá trị của EENET Asia
• Chúng tôi gắn liền với những giá trị của EENET.
• Chúng tôi tin tưởng rằng không có trường học nào có thể công bằng nếu nó
không thân thiện với trẻ em và cũng không có trường học nào có thể thân thiện
với trẻ em nếu nó không công bằng.
• Chúng tôi tin rằng một sự giáo dục công bằng chính là nhằm cải thiện trường
học và cộng đồng.
• Chúng tôi tin rằng giáo dục bao hàm ý nghĩa rộng lớn hơn là học tập ở trường,
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thiết nghĩ việc học hành có thể theo các dạng chính qui hay phi chính qui dù là
ở nhà, sân chơi hay ở các trung tâm học tập cộng đồng.
Chúng tôi tin rằng tất cả trẻ em đều có thể học được, rằng mọi trẻ em đều có
quyền tiếp cận giáo dục chất lượng và rằng chúng nên được tôn trọng. Cũng
rất cần thiết Hệ thống đánh giá cũng phải thận thiện với trẻ và công bằng.
Chúng tôi tin rằng quyền của trẻ em là được chơi, được hạnh phúc và nó là
phần không thể tách rời của quá trình học tập của trẻ.
Chúng tôi hỗ trợ và tin tưởng vào những nguyên tắc của Công ước về quyền
của trẻ em [CRC], trong mục tiêu giáo dục cho tất cả mọi người [EFA] và những
nguyên tắc trong tuyên bố Salamanca và khuyến khích thực thi những công
ước quốc tế đảm bảo quyền cho trẻ em gái, những người học tập bị ảnh hưởng
và/hoặc sống với HIV, những trẻ em bị khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, có
tôn giáo, thuộc các cộng đồng có tiếng nói và xã hội thiểu số và tất cả các trẻ
em dễ bị tổn thương nằm ngoài lề xã hội khác.
Chúng tôi khuyến khích thái độ phản ánh cởi mở, thông tin cũng như ý tưởng.
Chúng tôi công nhận giá trị của các kinh nghiệm của người dân châu Á bản địa
và tiềm năng cho việc học hỏi lẫn nhau trong và ngoài châu Á.
Chúng tôi công nhận rằng tất cả các nền văn hóa, truyền thống và tôn giáo đều
có những yếu tố của sự công bằng và chúng nên được bảo tồn và phát huy.

Chúng tôi làm là gì?
• Chúng tôi xuất bản 2 số bản tin EENET Asia mỗi năm bằng tiếng Anh và tiếng
Bahara indonesia. Một vài bài báo cũng được dịch sang tiếng Nga, tiếng Karen,
tiếng Nhật và tiếng Việt. Chúng tôi dự định dịch toàn bộ bản tin sang tiếng Urdu
vào cuối năm 2007. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ xuất bản sang nhiều ngôn ngữ
khác trong tương lai.
• Chúng tôi sưu tầm các bài báo trong Khu vực châu Á cố gắng nhấn mạnh
những ý tưởng và tiếng nói mà ít được phổ biến rộng rãi - một vài bài báo sẽ
được xuất bản sau đó trên bản tin EENET Asia hoặc trên trang web của chúng
tôi.
• Khi sưu tầm những bài báo cho xuất bản chúng tôi cố gắng tìm sự cân bằng
giữa những sáng kiến của các quốc gia khác nhau, được thực hiện bởi rất
nhiều tổ chức khác nhau và đề cập nhiều phạm vi chủ đề.
• Chúng tôi phân phát các bản tin cho các chương trình giáo dục và đào tạo các
giáo viên và các chương trình giáo dục để khuyến khích quá trình phản ảnh
giữa các sinh viên sư phạm và các giảng viên sư phạm.
• Chúng tôi phân phát các bản tin cho các giáo viên, phụ huynh và những cán bộ
giáo dục để cung cấp những ví dụ thực hành và hình ảnh về làm thế nào để lập
kế hoạch và thực hiện giáo dục công bằng và thân thiện với trẻ em.
• Chúng tôi khuyến khích đọc giả sáng tạo và tham gia vào những buổi thảo luận
nhiều chủ đề liên quan tới giáo dục công bằng và thân thiện với trẻ em.
• Chúng tôi lập ra những mạng lưới giữa những người khởi xướng và và những
người chủ chốt đối với tất cả các cấp và trong nhiều quốc gia khác nhau,
những người có ít cơ hội để chia sẻ và thảo luận ý tưởng – đưa những chính
sách vào thực tiễn và tìm kiếm những giải pháp để những thực tiễn và kinh
nghiệm này có thể hình thành nên chính sách.
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Chúng tôi đã khai trương cuộc thảo luận trực tuyến 'Thức ăn cho Ý nghĩ”
(“Food for thought) với sự tham gia của những cá nhân trong và ngoài châu Á.
Những chủ đề bao gồm: phân biệt đối xử với trẻ em, sử dụng thuật ngữ tại các
nước khác nhau, phần thưởng tiền cho các giáo viên trong những lớp học công
bằng cũng như với giáo dục và đào tạo giáo viên.
Chúng tôi tổ chức những buổi lễ khai mạc EENET Asia phối hợp với các hội
nghị quốc gia, địa phương, quốc tế để khuyến khích việc chia sẻ thông tin, ý
tưởng và kinh nghiệm giữa những người khởi xướng giáo dục công bằng thân
thiện với trẻ em và các bên liên quan.

Chúng tôi hoạt động thế nào?
• Làm việc theo nhóm thông qua giao dịch thư điện tử (e-mail) đôi khi họp trực
diện.
• Việc hiệu đính các bài báo là kết quả của quá trình làm việc tập thể giữa các
thành viên của nhóm hiệu đính.
• Lập nhóm với những người khởi xướng khác để khuyến khích giáo dục công
bằng thân thiện với trẻ em.
• Mời các nhân sự nguồn bên ngoài nhóm hiệu đính.
Đối tượng chúng tôi hướng tới?
• Giáo viên, giáo viên chủ nhiệm và quản trị trường học
• Phụ huynh
• Học sinh và các người học khác
• Sinh viên sư phạm [những sinh viên trong các chương trình giáo dục và đào
tạo giáo viên]
• Những giảng viên và huấn luyện viên lớp sư phạm
• Những quan chức và người thực thi pháp luật được bầu chọn
• Những quan chức giáo dục và lập kế hoạch
• Những thanh tra và giám sát trường học
• Những người họat động vì giáo dục và quyền trẻ em/con người
• Những tổ chức liên hiệp quốc
• Những tổ chức phi chính phủ quốc tế, trong nước và những nhóm sáng kiến tại
cộng đồng
• Giới truyền thông
• Khu vực doanh nghiệp
• Tất cả các thành phần khác quan tâm đến giáo dục và quyền trẻ em/con người
Các mục tiêu chiến lược
1. Làm giàu lên từ hiểu biết hiện tại
• Hỗ trợ phát triển hiểu biết toàn diện hơn về giáo dục công bằng và thân thiện
cho trẻ em phù hợp với cách tiếp cận quyền được giáo dục
• Điều tra các định nghĩa và cách hiểu hiện tại về giáo dục công bằng và thân
thiện cho trẻ em, tiếp cận quyền được giáo dục cũng như giáo dục có chất
lượng để hỗ trợ thảo luận rộng rãi các điều kiện này ở Châu Á.
• Mỗi bản tin sẽ thể hiện một phần phản ánh cuộc thảo luận này.

2. Lập mạng lưới
• Khuyến khích và hỗ trợ các quan hệ đối tác và chia sẻ thông tin giữa các bên
liên quan trong khu vực và trong nước để thúc đẩy giáo dục công bằng và thân
thiện cho trẻ em.
• Hỗ trợ lập mạng lưới giữa các sáng kiến và các chương trình khác nhau để
khuyến khích tăng cường hợp tác.
• Duy trì thảo luận trực tuyến về các chủ đề khác nhau liên quan đến giáo dục
công bằng và thân thiện cho trẻ em. Đầu vào từ các cuộc thảo luận này sẽ
được đưa vào phần Châu Á của trang Web và các bản tin của EENET Asia.
Các cuộc thảo luận này trước hết sẽ được trình bày bằng tiếng Anh sau đó sẽ
dịch sang các ngôn ngữ khác.
• Học hỏi và hỗ trợ các mạng lưới khác thuộc EENET tại các khu vực khác trên
thế giới.
3. Lập tư liệu
• Mời trẻ em, phụ huynh, thầy giáo và các bên liên quan đến giáo dục gửi bài
viết/chuyện về những thực tiễn và kinh nghiệm trong giáo dục công bằng và
thân thiện với trẻ em.
• Mời gửi bài viết về các chương trình đổi mới giáo dục và đào tạo giáo viên sư
phạm và tại chức.
• Đăng tải thông tin rộng rãi về các chính sách giáo dục công bằng và thân thiện
với trẻ em trong khắp Châu Á.
• Hỗ trợ tăng cường năng lực giữa trẻ em, phụ huynh, thầy giáo và các bên liên
quan đến giáo dục để viết về kinh nghiệm của họ. Việc này sẽ thực hiện thông
qua các hội thảo có quy mô nhỏ cũng như hướng dẫn và huấn luyện cá nhân.
• Đảm bảo rằng tất cả các tư liệu cần dễ tiếp cận và thân thiện với người đọc và
luôn ghi nhớ đến tính đa dạng giữa các nhóm độc giả của EENET Asia, khi hầu
hết tiếng Anh của họ là ngôn ngữ thứ hai hoặc ba.
• Khuyến khích các bản dịch những ấn phẩm sang ngôn ngữ khác khi mà tiếng
Anh chưa được nói và hiểu rộng rãi.
• Mời những người tham gia viết bài báo bằng ngôn ngữ của họ - chúng tôi sẽ cố
gắng dịch sang tiếng Anh.
• Đảm bảo rằng những ấn phẩm đã được chuyển sang chữ nổi Braille. Ấn phẩm
điện tử cần tương thích với các phần mềm đọc qua màn hình.
• Xuất bản các mẩu chuyện đùa và mời phản ảnh. Điều quan trọng là nhiều trong
số câu chuyện này đã khuyến khích hành động và thay đổi thói quen giúp
trường học và cộng đồng trở nên công bằng và thân thiện hơn với trẻ em.
• Kết hợp với các án phẩm khác liên quan đến giáo dục công bằng và thân thiện
hơn với trẻ em, quyền trẻ em/con người cũng như cách tiếp cận giáo dục theo
quyền con người.
• Xác định và thu thập thông tin về tài liệu và nghiên cứu đào tạo đã thực hiện ở
Châu Á mà có thể thiết kế lại, hiệu đính và sử dụng rộng rãi.
• Tăng cường các ấn phẩm miễn phí hữu ích đến những nơi khó khăn.
• Tăng cường các tư liệu ở dạng hình ảnh và âm thanh.

4. Gây ảnh hưởng
• Những chính sách – bằng cách nhấn mạnh việc phát triển công bằng và thân
thiện với trẻ em trong các trường học, cộng đồng và các quốc gia ở khắp Châu
Á.
• Các thực tiễn trong các trường học, cộng đồng bằng việc nhấn mạnh khía cạnh
xã hội, học thức đã thành công cũng như có chi phí-hiệu quả tốt. Điều quan
trọng là phải bao trùm các sáng kiến giáo dục về cả tác động dài hạn và ngắn
hạn.
• Những chương trình giáo dục và đào tạo giáo viên sư phạm và tại chức – qua
thông báo và thảo luận về các chương trình đổi mới đang thảo luận trong khắp
Châu Á.
• Lập mạng lưới – bằng cách thực tập các mạng lưới tương tác trong EENET
Asia.
• Hành vi và thực tiễn văn hóa – bằng việc nhấn mạnh các ví dụ điển hình tốt
cũng như các hậu quả khi tiếp tục xa lánh bỏ rơi các em trong các trường học
và cộng đồng.

