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 ؟سی باید تصمیم بگیردکچه 

 ؟آید به حساب می" کافی بزرگی  "به اندازه زمانی یک نفرچه 

 

 کامپزیتو

  برای آموزش حقوق بشر به کودکانراهنما  کتاب

 

 ۲۰۰۷شورای اروپا، 

 
 هناز باباییب: ترجمه

 انتشار: سایت حق کودکی

 

 .؟چه کسی باید تصمیم بگیرد تمرین؛ کامپزیتو، کتاب راهنما برای آموزش حقوق بشر به کودکان .۲۰۰۷ ،شورای اروپاارجاع: 

 ۲۰۱۵ ،سایت حق کودکی .هناز باباییب ی هترجم

 

 

و با  ۲۰۰۷به کودکان است. این کتاب در سال  یک کتاب راهنما برای آموزش حقوق بشرمَپزیتو کا

هدف ترویج و توسعه فرهنگ حقوق بشر توسط شورای اروپا تدوین شد و در اختیار آموزگاران، 

تمرین است و برای  ۴۲شامل  کتاب،مربیان و عالقمندان به مبحث حقوق کودک قرار گرفت. 

وندی، دموکراسی، تبعیض، سال طراحی شده است و موضوعاتی از قبیل: شهر ۶-۱۳کودکان 

و رفاه،   های سرپرستی، برابری جنسیتی، سالمتی آموزش و فراغت، محیط زیست، خانواده و بدیل

رسانه و اینترنت، مشارکت، صلح و درگیری، فقر و محرومیت اجتماعی، و خشونت را پوشش 

ش می شود، که تمرین به صورت گروهی و مشارکتی اجرا می شوند و در آنها تال ۴۲میدهد. تمام 

را از طریق   حل مشکالت و نظیر تفکر انتقادی، بیان نظرات  هایی کودکان مفاهیم یاد شده و توانایی

  .تجربه کردن و در قالب یک کار گروهی بیاموزند

گیری در  د تصمیمآینرف درِکسال و  ٧-۱٠با کودکان  کار، به منظور آید در پی میتمرینی که 

. این تمرین می تواند توسط مربی یا تسهیل کننده، طراحی شده است مشارکت کودکان و  خانواده

 .داده شود کودکان تطبیق آموزشی و سطح آگاهی بر مبنای نیاز، زمان، شرایط محیِط
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 مشاركت ،های جایگزین مراقبت خانواده و موضوعات

 ٢ سطح

 سال ٧-١٠ سن

 دقیقه ٤٥ زمان

 كودك ٤-٢٤ تعداد افراد در گروه

 هاى كوچك گروه در گوو تصمیم گیرى، گفت نوع تمرین

هاى مختلف  اینكه چه كسى دروضعیت ی سواالت درباره فهرستى ازبه ان كودك نگاه اجمالى

با استفاده از  انوال، كودكدهند. پس از هر س گیرنده خواهد بود پاسخ می تصمیم

 .دده هاى خود را نشان می پاسخ ،مخصوصهاى رنگى  كارت

 ها خانواده گیرى در فرایند تصمیم صحبت در مورد  اهداف

 خانوادگى زندگى مشاركت كودك در ی بحث درباره 

 و به رشدر های ها و توانایی قابلیت معرفى مفهوم 

 خواندن آماده کنید. را برای ها سوال سازى آماده

 ، تعدادی کارت تهیه کنید.كودك براى هر

 انكودكبرای هرکدام از یك كارت  رنگ سبز، زرد و نارنجى ازهر لوازم مورد نیاز

 

 روش آموزش

اینكه چه كسى براى  ی پوشش خود نظر بدهند و با شخص بغل دستى خود درباره ی .از گروه بخواهید درباره١
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هر دو؟ خودش؟ آیا این تصمیم  ایوگو كنند. یكى از والدین  نوع پوشش آن روزشان تصمیم گرفته است، گفت

 است.  یگیر یمتصم ی درباره نیرا والدین و كودك با هم گرفتند؟ توضیح دهید که این تمر

هایى كه  كه شما فهرستى ازتصمیم . به هركودك تعدادى كارت بدهید )سبز، زرد و نارنجى(. توضیح دهید٢

اینكه چه كسى باید در آن  ی خواهید تا درباره خوانید، و پس از هر سوال از گروه می باید گرفته شود را می

توسط والدین گرفته شود، كارت  دیكنند این تصمیم با گیرى كند فكر كند. كودكانى كه فكر می مورد تصمیم

كنند  نها این است كه كودك باید تصمیم گیرنده باشد، كارت زرد و اگر فكر می. اگر نظر آآوردند یسبزرا باال م

 هر دو، یعنى والدین و كودك باید باهم تصمیم بگیرند، كارت نارنجى را نگه دارند. 

هاى خود را باال ببرند.  گروه كارت ی ها را یك به یك بخوانید و پس از هر سوال صبر كنید تا همه . سوال٣

هاى دیگر اعضاى گروه توجه كنند. احتماال بعضى كودكان   تشویق كنید پس از هر سوال به جوابكودكان را 

از ایجاد بحث در این رابطه  ،یابیزو ار یخواهند داد ولى تا فرا رسیدن زمان بررس یمرحله نظرات نیدر ا

 ممانعت كنید.

 وارزیابى بررسى

 فعالیت انجام شده بپردازید: نیهاى زیر به بررسى تمر . با طرح سوال١

 را چطور دیدید؟ نیتمر این

 ها دشوار بود؟ چرا؟ پاسخ به برخى سوال آیا

 تر بود؟ چرا؟ سخت کیتر و به کدام از سواالت ساده کیبه کدام ییگو پاسخ

 افراد متفاوت بود؟ یپاسخ برخ چرا

 ها وجود دارد؟ جواب درست و یا نادرست براى سوال آیا

 کننده نییداشته باشند، تع دیمرتبط با خودشان با یها میکه آنها در تصم یسن کودکان در نقش ایآ

 ر؟یخ ایاست؟ چرا بله  رگذاریوتاث

معناست  نیعبارت به ا نیکه ا دیده حیکرده و توض ی" را معرفو به رشدر یها ییو توانا ها تی. عبارت " قابل۲

 یدر قبال مسائل شخص تیو مسوول یریگ میتصم یبرا یشتریب یها رشد، کودکان به فرصت ندیکه در طول فرا

حقوق کودک به بحث  ونیکنوانس ۱۴و ۵ مارهبا ارجاع به مفاد ش دیتوان یکودکان بزرگتر م ی. براابندی یدست م

 .  دیمفهوم بپرداز نیا رامونیپ یلیتکم

 ها؟ میکدام تصم د؟یهست لیدخ یخانوادگ یها یریگ میشما درتصم ایآ

 ها؟ ؟ کدام دیمسائل مربوط به خود هست یبرخ یبرا یریگ میقادر به تصم ایآ

 کدام مسائل؟ د؟یخود دار نیوالد ییبه کمک و راهنما اجیمسائل احت یبعض یبرا یریگ میتصم یبرا ایآ
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 د؟یخود برخوردار شو نیوالد یها ییاز راهنما دیتوان یم یگرید یها چه راه قیطر از

 ر؟یخ ایچرا بله  د؟یمشارکت داشته باش یخانوادگ یمهم است که در زندگ تان نیشما و والد یبرا ایآ

 د؟یخود مشارکت کن یخانوادگ یدر زندگ شیاز پ شیب دیتوان یم یقیچه طر از

وجود دارند که شما در  یماتیتصم ایآ د؟یتان را دوست دار در خانواده یریگ میتصم یها روش ایآ

در  یتر نقش پررنگ نکهیا  یبرا د؟یمند به مشارکت هست عالقه کهیدرحال دیاتخاذشان شرکت ندار

 شما وجود دارد؟ یبرا ییکارها چه راه د،یکن یباز ها یریگ میتصم

 :دیرا به حقوق بشر مرتبط کن نیتمر نیا ر،یز یها سوال رینظ ییها . با طرح سوال٣

 ؟از حقوق بشر به کودکان و خانواده مربوط هستند ینظر شما چرا برخ به

از حقوق تمام کودکان  یکیکه به کودکان مرتبط است  ییها یریگ مینظر شما چرا مشارکت در تصم به

 است؟

 یریگ میآنها تصم یزندگ ی درباره شان نیاز خود کودکان و والد ریبه غ یاشخاص ایشخص  چه

 دارند؟ تیاهم ها یریگ میتصم نیچرا ا کنند؟ یم

 یریگ یبراى پ یپیشنهادات

شروع، بر موضوع  ی " به عنوان نقطهمی"ما خانواده هست نیتمر یبا اجرا دیتوان یم نیتمر نیاز شروع ا شیپ

 .دیخانواده تمرکز کن

 .  پردازند یم ها یریگ میگروه ما" کودکان به بحث و مشارکت درتصم ی "اساسنامه نیدر تمر نیهمچن

 یکار عمل یبرا ییها دهیا

اعضاء  شتریمشارکت ب یبرا یاستراتژ کی جادیخود، به ا نیوالد یا با همکارت دیهر شخص در گروه بخواه از

 بپردازند. یخانوادگ یخانواده در زندگ

 نکهیمشارکت در خانواده را با گروه به اشتراک بگذارند، ا ی تا  نقطه نظرات خود درباره دیدعوت کن نیوالد از

 یمربوط به مسائل شخص یها یریگ میدر تصم نیبزرگ شدن و رشد کودکان، نقش والد  یچگونه ط

 .کند یم رییشان تغ فرزندان

 لگرانیتسه یبرا ینکات

که  دیکن قیآنها را تشو دیها دشوار باشد اما شما با سوال یکودکان پاسخ دادن به بعض یبرخ یاست برا ممکن

 دارد انتخاب کنند. شانیارتباط را با پاسخ ا نیشتریکه ب یواکنش ایکارت 

. ممکن است دیدار یکاف یآگاه دیکن یکه در گروه با آنها کار م یکودکان یخانوادگ طیکه از شرا دیشو ئنمطم



 http://right-to-childhood.com سایت حق کودکی    ؟سی باید تصمیم بگیردکچه 

 


 

در  زی/ها نمیاز ق ط،یشرا نیباشد. در ا میآنها برعهده ق ینکنند و سرپرست یخود زندگ نیکودکان با والد یبرخ

 .دینام ببر نیکنار والد

 نیآنها به انجام ا قیتشو یاعالم کنند، اما شما به جا درنگ یپاسخ خود را ب لیدل خواهند یکودکان م یبعض

 را خواهند داشت. نیتمر نیا ی صحبت درباره یبرا یوقت کاف یکه به زود دیکن یادآوری شانیعمل، به ا

 دیاز آنها بخواه دیتوان یکدام جواب است، م ی دهنده شود هر کارت نشان یادآوریبه کودکان  نکهیمنظور ا به

 کیدر  دیتوان یشما م ن،یکنند. عالوه بر ا یطراح یریتصو ،یهر کارت رنگ یها، رو قبل از خوانده شدن سوال

دارد تا کودکان بتوانند در صورت  یا ینکه هر رنگ چه مع دیسیکودکان بنو یرو روبه یا تخته یرو ایجدول 

 به آن رجوع کنند. یفراموش

 ماتیتنظ

 ی تر، از كودكان بخواهید پس از طرِح هر مجموعه سوال، به بحث درباره تر و عمیق طوالنى ینیتمرانجام  براى

 هایشان بپردازند. تصمیم

یك از حقوق مندرج  ها منتسب به كدام تر: از آنها بخواهید مشخص كنند كه هر یك از سوال كودكان بزرگ براى

 حقوق کودک است؟ ونیدر کنوانس

یك از حقوق بشر حامى مشاركت كودكان و والدین در زندگى  ر: از آنها بپرسید كدامت كودكان بزرگ براى

 خانوادگى است؟ چرا این حقوق اهمیت دارند؟

 

 

 

 خواند یگروه م یبرا گر لیکه تسه ییها سوال

 

 اید توانید در خانه تنها بمانی كسى باید تصمیم بگیرد كه در زمان خرید روزانه توسط اعضاى خانواده، شما می چه

 د؟ینمان

 سالگى؟ ٥ در

 سالگى؟ ١٠ در

 سالگى؟ ١٥ در

 ارتباط با هردو والد خود را دارید یا خیر؟ ی گیرد كه آیا شما اجازه ادامه از طالق والدین، چه كسى تصمیم می پس

 سالگى؟ ٤ در
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 سالگى؟ ٩ در

 سالگى؟ ١٧ در

 توانید به ارتش ملحق شوید یا خیر؟ گیرد كه آیا شما می كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٦ در

 سالگى؟ ١١ در

 سالگى؟ ١٦ در

 گیرد كه در هواى بارانى شما بارانى بپوشید؟ كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٣ در

 سالگى؟ ٩ در

 سالگى؟ ١٤ در

 خوار باشید یا خیر؟ گیرد كه شما گیاه كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٤ در

 سالگى؟ ٨ در

 سالگى؟  ١٣ در

 ر؟یخ ای دیبکش گاریتوانید س گیرد كه شما می كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٦ در

 سالگى؟ ٩ در

 سالگى؟ ١٥ در

 ر؟یخ ایشب بیدار بمانید  توانید تا نیمه گیرد كه شما می كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٥ در

 سالگى؟  ٩ در

 سالگى؟ ١٤ در

 استفاده از اینترنت بدون نظارت بزرگتر را دارید یا خیر؟   ی گیرد كه آیا شما اجازه كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٦ در

 سالگى؟ ١٠ در

 سالگى؟ ١٦ در
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 توانید دین خود را انتخاب كنید یا خیر؟ گیرد كه آیا شما می كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٥ در

 سالگى؟ ٩ در

 سالگى؟ ١٣ در

 ر؟یخ ای دیگیرد كه شما مدرسه را ترک کن كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٦ در

 سالگى؟ ١٠ در

 سالگى؟ ١٥ در

 ر؟یخ ایملحق شوید  یُسرایان محل توانید به گروه هم گیرد كه شما می كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٥ در

 سالگى؟ ٩ در

 سالگى؟ ١٧ در

 ر؟یخ ایید گیرد كه شما موبایل شخصى داشته باش كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٤ در

 سالگى؟ ٨ در

 سالگى؟ ١٤ در

 ر؟یخ ای دیسپرده شو یستیگیرد كه شما باید به بهز كسى تصمیم می چه

 سالگى؟ ٤ در

 سالگى؟ ١٠ در

 سالگى؟ ١٦ در

 

 

 

 :ای است از این تمرین ترجمه

Council of Europe, 2007. Compasito – a manual on human rights education for children: who should 

decide? Directorate of Youth and Sport, Hungary 

 

 


