
ÇOCUKLARIN İYİLİK HALİ

Çocuklar ve Politika
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burada belirlenen bir veya iki talebi çocuklar bulundukları okulun
müdürüne yazılı olarak iletebilir
change.org gibi kanallardan çocukların imzasına açık olacak şekilde
okulları ağaçlandırma kampanyası başlatabilir.

 
 

Sizler için çocuklarla oynayabileceğiniz politika oyunlarına ilişkin bir pratik
bilgiler notu hazırladık. Oyunları oynarken Yüksel Taşkın tarafından
derlenen, İletişim Yayınlarından çıkan “Siyaset- Kavramlar, Kurumlar,
Süreçler” kitabından faydalanabilir, yetişkinler için yazılmış bu kitabı,
çocuklarınızın sayesinde, çocuklarınızın gözüyle yeniden yorumlayabilirsiniz.

Ailemizin ciddi ve neşeli deklerasyonu
Birkaç ebeveyn ve çocuğu bir araya getiren küçük bir organizasyonla, evde
Sefo ’nun Bilmem mi? şarkısını dinleyerek bir politika günü oyunu
tasarlayabilirsiniz. 
Alternatif neşeli ve eğlenceli Sosyal Bilgiler müfredatınızı yazmaya ne
dersiniz?
              Sefo, Bilmem mi? 

Seçimler nınım nınım nınım…
Seçimler yaklaşırken bir oylama ortamı yaratmaya ne dersiniz? İsterseniz
birkaç çocuğu bir araya getirip ya da sadece siz ve çocuğunuz/çocuklarınız 
oylama kabinlerini ve oy pusulalarını hazırlayıp bir seçim oyunu
oynayabilirsiniz.

Bu oyunda seçimler, uzlaşma, aynı fikirde olmama, özgür konuşma            
 ve demokrasi üzerine konuşabilirsiniz.

 Çok tatlı bi fikrim geldi
Siyasetle ilgili meclis, milletvekili, bakan, gensoru, uzlaşmazlık, iktidar,
muhalefet, zorbalık gibi kavramları, içinden iki veya üç tanesini çocuğunuzla
seçerek gümgümletmek ister misiniz?

Sırrı Süreyya Önder’in şu videosundaki 1.17-1.57 arasındaki kısmı böyle bir
sohbet için gayet uygun

ya da bir çizgi film seçip oradaki karakterleri konuşabilirsiniz

Hangi kavramlar öne çıktı? Çocuğunuzla ilgilerini çeken kartlardan
arkadaşlarıyla oynamaları için renkli oyun kartları hazırlayabilirsiniz.

“Yeşil, neşeli, adil okullar”
Belki çocuğunuzun okulunun aile whatsapp grubunda birlikte bir şeyler
yapmak isteyebileceğiniz bir iki aile var. Belki farklı okullara giden ailelerden
oluşan bir gruptasınız. Bu sefer ki oyun önerimiz aile ve çocukların ortak
katılımı için.

Aşağıdaki cümleler ayrı ayrı küçük kağıtlara yazılır, kişi sayısı kaçsa o kadar
kart yazılır (bazıları iki kere yazılabilir). Hem çocuklar, hem yetişkinler bir kart
seçer ve o konudaki düşüncelerini söyler.

Okulum eve yakın olsun

Okulum yeşillendirilsin
 
Liseye kadar ücretsiz ve alternatifli yemek verilsin
 
Demokratik okullar için veliler için de kurallar getirilsin
 
Becerilerin geliştirilmesi öncelensin
 
Haftada …den fazla ödev verilmesin
 
Mülteci öğrencilere ayrımcılığın kabul edilmeyeceği duyurulsun

Okulda kız, erkek, eşcinsel bütün öğrencilerin aynı değerde olduğu
duyurulsun

Bizim apartmanımız, bizim sokağımız

Çocuğunuzla yere uzanıp şöyle bir hayal eder misiniz? Nasıl bir apartman
girişi, nasıl merdivenler, nasıl bir duvar onu mutlu ederdi? Komşularla nasıl
bir ilişki kurmak isterdi? 
Belki kapının girişinde hayvanlar için bir kap, belki merdivenlerde çiçek, belki
de apartmandaki çocukların yaptığı resimlerle süslenmiş duvarlar isteyecek.
İlk anda düşünmekte zorlanırsa ona ipuçları vererek yardımcı olabilirsiniz.

Peki kendi sokağında ne görmek ister? Daha çok ışık? Daha çok çocuk?
daha çok park?
Burada önemli olan her istediğinin doğru olduğunu düşündürtmeden, onunla
başkalarını da kapsayacak şekilde düşünmek, ortak düşünmeyi
deneyimlemek. 

İstediği şeyi konuştuktan sonra, sıra geldi istediği şeyi politik bir eylemle
güzelleştirmeye. İsterse apartmanı dolaşıp imza toplayabilir. 

Ya da bir arkadaşı/komşusuyla örneğin hayvanlara su kapları konulması için
söz ve müziği kendilerine ait şarkılı bir eylem örgütleyebilirler.

  AÇEV’in “Çocuğunuzun sorduğu sorulara nasıl yanıt verebilirsiniz?” başlıklı
videosu, genel olarak çocuklara soru sorma ve çocukların sorularını
yanıtlama konusunda yol gösterici olabilir.

Opus Noesis Farklı Öğrenen Çocuklar ve Çocuklarla Felsefe atölyeleri 

Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Tarlabaşı Toplum Merkezi atölyeleri ve Parlayan Çocuklar Kulübü
yayınlarından faydalanabilirsiniz 

AÇEV demokratik ebeveynlik ve Baba Destek Programı 

AÇEV youtube sayfası 

IKSV Erken Çocukluktan Gençliğe Sanatla Büyümek Raporu 
Yeşim Kara & İdil Seda Ak, Çocuklar İçin İnsan Hakları Oyunları Kiti,Rusihak

Sizin ve Çocuğunuzun Faydalanabileceği Etkinlikler, Videolar

 (instagram sayfasındaki oyunlar ve podcastlere göz atabilirsiniz) 

Siz de önerinizi eklemek ister misiniz? Bize yazın: politikadaiyilikhali@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=eFutYdmi2gc
https://www.youtube.com/watch?v=3HNbV2gLmCM
https://www.youtube.com/watch?v=3HNbV2gLmCM
https://www.youtube.com/watch?v=eFutYdmi2gc
https://www.youtube.com/watch?v=zp6jZg7n8Ps
https://www.opusnoesis.com.tr/
https://www.instagram.com/bilgicoca/)
https://www.tarlabasi.org/calismalar/cocuk/sanat-atolyeleri/parlayan-cocuklar-kulubu
https://www.acev.org/
https://www.youtube.com/c/Anne%C3%87ocukE%C4%9FitimVakf%C4%B1-A%C3%87EV
https://www.youtube.com/c/Anne%C3%87ocukE%C4%9FitimVakf%C4%B1-A%C3%87EV
https://www.iksv.org/tr/raporlar/erken-cocukluktan-genclige-sanatla-buyumek

