HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC
CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
(VAEFA)

Tầm nhìn: Một nền giáo dục bình đẳng, hòa nhập
và chất lượng cho mọi người Việt Nam
Mục tiêu: Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt
Nam hoạt động nhằm tạo tiếng nói chung,
tiếng nói có trọng lượng của các tổ chức
xã hội dân sự nhằm vận động chính sách
giáo dục, hỗ trợ và góp phần cùng chính
phủ đạt được các mục tiêu Giáo dục cho
mọi người Việt Nam

Các mục tiêu của Hiệp hội:
1. Vận động chính phủ và các nhà tài trợ phát
triển các chính sách và ngân sách giáo dục
nhằm đạt được các mục tiêu Giáo dục cho
Mọi người.
2. Theo dõi, giám sát và thúc đẩy Chính phủ,
các nhà tài trợ và các bên liên quan thực
hiện các cam kết về Giáo dục cho Mọi người.
3. Đẩy mạnh và hỗ trợ xây dựng xã hội học tập
ở Việt Nam.

Chiến lược hoạt động:
1. Tiến hành các khảo sát, nghiên cứu, điều tra
2. Xây dựng và thử nghiệm các mô hình mang tính đổi mới và sử
dụng kết quả thử nghiệm để vận động nhân rộng hoặc điều
chỉnh chính sách
3. Truyền thông, vận động hành lang và đối thoại chính sách
4. Khuyến khích sự tham gia của chính quyền địa phương, các tổ
chức xã hội dân sự, gia đình và cộng đồng (trong các hoạt động
như đánh giá, giám sát nhằm đưa ra các báo cáo độc lập hoặc
bằng chứng phục vụ cho việc vận động chính sách
5. Phát triển mạng lưới (mạng lưới cộng đồng, truyền thông, nhóm
làm việc về một vấn đề cụ thể,…) và mở rộng hợp tác với các
bên liên quan

Ưu tiên của nhà tài trợ GPE
(GPE: Global Partnership for Education Nhóm đối tác toàn cầu cho giáo dục)

• Tài chính cho giáo dục
• Hoà nhập và bình đẳng trong giáo dục
• Chất lượng và học tập

Mục tiêu dự án CSEF giai đoạn III (2016-2018)
Mục tiêu tổng thể: Chương trình CSEF góp phần tăng cường thông tin về đối thoại
chính sách và thúc đẩy trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với người dân nhằm
đạt được một nền giáo dục công bình đẳng, hoà nhập và chất lượng
•

Mục tiêu 1: CAM KẾT CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG ĐỐI THOẠI CHÍNH
SÁCH: hỗ trợ các liên minh xã hội dân sự tham gia hiệu quả vào các đối thoại chính
thức về chính sách giáo dục.

•

Mục tiêu 2: SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN: Hỗ trợ sự tham gia của công dân ở các
cấp địa phương và quốc gia để đạt được các mục tiêu giáo dục thông qua việc tập
hợp, phổ biến và sử dụng các dữ liệu và bằng chứng từ người dân. Mục tiêu này dự
kiến sẽ tăng cường sự tham gia của người dân trong việc cung cấp những bằng
chứng để cải thiện chất lượng và công bằng giáo dục

•

Mục tiêu 3: KẾT NỐI CÁC TIẾN TRÌNH Ở CẤP QUỐC GIA, KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ: các
tiến trình, diễn đàn chính sách giáo dục, đối tác giáo dục (đặc biệt là với đối tác
GPE) ở cấp khu vực, quốc tế được thông tin rộng rãi hơn, tốt hơn thông qua các tổ
chức xã hội dân sự ở cấp địa phương và quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, Ban
thư ký khu vực và toàn cầu sẽ tạo điều kiện học tập chia sẻ, xây dựng năng lực và
trao đổi thông tin tạo điều kiện để các liên minh tham gia mạnh mẽ các Diễn đàn
giáo dục khu vực và quốc tế. Mục tiêu này dự kiến sẽ đáp ứng được yêu cầu thực tế
về liên kết chính sách giáo dục giữa các quốc gia trong khu vực và trên phạm
vi toàn cầu

Thông tin tham khảo thêm về Quỹ
Giáo dục xã hội dân sự (CSEF)
• Thành lập vào năm 2002, GPE là một tập hợp các nhà tài trợ, các tổ
chức quốc tế, khối tư nhân, giáo viên, xã hội dân sự/phi chính phủ
của gần 60 nước.
• Năm 2008, Quỹ Giáo dục Xã hội dân sự (Civil Society Education Fund
-CSEF) của GPE ra đời với mục đích hỗ trợ các nước thành viên đạt
được 6 mục tiêu GDCMN. CSEF được thành lập ở 3 khu vực Châu Mỹ
La tinh, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương.
• Tính đến giai đoạn 2013-2014, có 45 Liên minh giáo dục trên trên
toàn cầu nhận tài trợ từ GPE thông qua quỹ CSEF, bao gồm 28 nước ở
Châu Phi, 4 nước ở Châu Mỹ La tinh, 13 nước ở Châu Á Thái Bình
Dương, trong đó có Việt Nam. Quỹ này hoạt động dưới sự điều phối
quy mô toàn cầu của tổ chức Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục (Global
Campaign for Education - GCE). Trong giai đoạn 2016-2018, Quỹ dự
kiến sẽ mở rộng tài trợ cho khoảng 61 liên minh giáo dục trên toàn
thế giới.)

