
"Çocuğun Katılım Hakkı: Neredeyiz?”
Sempozyum 

Değerlendirme Özeti

“Daha iyisini nasıl
yapabiliriz?”



    
    Değerlendirme formunu mail yolu ile katılımcılara ulaştırdık. 49 kişi
değerlendirme soru formunu yanıtladı.. Konuşmacı olarak yer alan 9
çocuktan ve 23 Kasım günü atölye yürüten 8 kişiden görüşme ya da yazılı
olarak geri bildirimler aldık. Bunlarla beraber sempozyum sırasında ve
hemen sonrasında sempozyum düzenleme ekibine iletilen sözlü
değerlendirmeler de olmuştu. Bu bilgi notunu tüm bu değerlendirmeleri
özetlemek ve özellikle bu değerlendirmelerden hep beraber öğrenerek,
çocuğun katılımını ve çocuklarla birlikte organize edilecek tüm çalışmaları
iyileştirmek için hazırladık. Değerlendirme formlarını incelerken bir
katılımcının her oturumdan sonra “daha iyisini nasıl yapabiliriz” diye kendi
kendine sormasından ilhamla bilgi notumuza “daha iyisini nasıl yapabiliriz?”
başlığı ile başladık.
     Sempozyumun ilk günü ikinci güne göre daha kalabalıktı. Sempozyuma
yaklaşık 230 kişi katıldı. Yaklaşık 20- 25 çocuk (ağırlıklı 11 -18 yaş)  katılımcı
ya da konuşmacı olarak sempozyuma dahil oldu. Yani yetişkin katılımının
ağırlıklı olduğu bir etkinlikti. İkinci gün katılımcı sayısının az olması nedeniyle
atölyelere dağılım konusunda sıkıntılar yaşandı. Çocukların konuşmacı
olduğu oturumlar ve atölyeler, çocukların katılım sağladığı oturumlar
oldular.
    Hem konuşmacılar hem de katılımcılardan sempozyumdan ayrılırken
oldukça memnun olduklarına dair cümleleri duymak bizim için oldukça
keyifliydi. Bu deneyimi mümkün kılan herkese tekrar teşekkür ederiz.
Özellikle sempozyum programında yer alan kişilerin seçimi, çocuk katılımına  
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NOTLARIM
ilişkin farklı perspektif ve temalara yer verilerek çeşitliliğin sağlanması, çeviri
hizmeti, düzenleme ekibinin ev sahipliği, uluslararası konuşmacıların da
programda yer alması, çocukların da programa dahil edilmesi,
sempozyumun içerik dışında çocuk katılımı üzerine düşünen, ilgisi olan
kişiler için bir paylaşım ve buluşma noktası olması, yapılanlar ve
yapılmayanlar üzerine şeffaf bir bilgilendirme sürecinin varlığı ve mekanın-
yiyeceklerin beğenilmesi gibi konularda memnuniyete değerlendirme
formlarında yer verilmiştir.
     Özellikle oturumların ve konuşmaların süresinin azlığı, bazı oturumların
içeriğinin güçlendirilmesi, çocukların daha fazla dahil edilebilmesi, mekansal
olarak ara sıra çember gibi farklı oturma düzenlerine geçebilecek
olanakların yer alması, ulaşımı daha kolay bir sempozyum mekanı
belirlenmesi, çocuklarla birlikte konuşmak ve tartışmak üzerine farklı yol ve
araçlara başvurulması, işaret dili tercümanı gibi daha kapsayıcı dil ve
araçların olması, bazı atölye içeriklerinin daha doyurucu olması, oturumlara
katılmak istemeyen ya da yetişkin ile birlikte gelen çocukların keyifli ve
güvenli vakit geçirmesi için ayrı bir mekanın olması, erken çocukluk
dönemine ilişkin içeriğin zenginleşmesi, dünyadan daha çok örneğe/
konuşmacıya yer verilmesi, hatıra amaçlı sempozyum afiş köşesinin olması
ve öğle yemeklerinin sıcak yemek şeklinde olması   gibi noktalar ise farklı
kişiler tarafından geliştirilmesi beklenen noktalar olarak ifade edilmiştir.
Çocuklarla araştırma yapmak konulu atölyeye katılanlarla daha sonra
iletişime devam edilerek bu konuda çalışmalara devam etmek, anlamlı bir
çocuk katılımı sürecini sağlayan buna benzer organizasyonların nasıl daha
iyi yapılabileceğine kafa yormayı amaçlayan buluşmaların yapılması gibi
geleceğe dair bazı öneriler de iletilmiştir.
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  Yukarıdaki   genel değerlendirmeler dışında konuşmacı olarak
sempozyuma katılan çocuklarla yapılan değerlendirme görüşmelerinde
ortaya çıkanlar yaş ve bu tür çalışmalara katılım konusundaki deneyimlerin
değişkenliğine göre farklılık göstermiştir. Çocuklardan gelen önerileri
sempozyum öncesine yönelik öneriler ve sempozyumun gerçekleştiği
zamana yönelik öneriler olarak ikiye ayırabiliriz. Sempozyum öncesinde bazı
çocuklar daha fazla hazırlığa, sempozyuma katılacak ve onların konuşmasını
dinleyecek kitleye ve sempozyum mekanına ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyduklarını belirtmişlerdir. Sempozyumda doğrudan yetişkin ağırlıklı bir
gruba konuşmanın biraz heyecanlı gelmesinin yanında ciddiye alınmak
açısından değerli hissettiklerini ifade eden çocuklar olduğu gibi; çocukların
da sayısının fazla olduğu olduğu bir gruba konuşmanın kendilerini daha
rahat hissettireceğini söyleyen çocuklar da olmuştur.Genel olarak çocuklar
kendilerini ifade etmekten, meraklı ve ilgili bir dinleyici ile karşılamaktan ve
onlardan sorular almaktan, konukların seçiminden memnun olduklarını
ifade etmişlerdir. Çocuklar için programda daha eğlenceli, üniversiteyi
gezmeyi de içeren daha farklı seçeneklerin olması, yetişkinlerin daha
anlaşılır bir dil kullanması, çocuklara soru sorulurken konuşmacının ya da
atölye yürütücüsünün çocuk olduğunu akılda tutarak yargılayıcı, ayrıştırıcı
sorulardan / dilden kaçınılması, hem düzenleme ekibinin hem de yetişkin
katılımcıların çocuklarla birlikte olduklarından hareketle çocukların
kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam yaratma konusunda
sorumluluk almaları, çocukların sadece kendi deneyimlerini değil
kendilerinin üzerine düşündüğü, dertlendiği bir konu hakkında da fikirlerini
yetişkinlerle birlikte tartışılabilecek oturumların olması, farklı yaş grupları
için
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dil/yöntem konusunda çeşitliliğin
olması, özellikle küçük çocukların
katılabileceği birlikte üretime dayalı
atölyelerin olması, bu tip
organizasyonların lise yaşa grubuna
daha çok tanıtımlarının yapılarak bu
kitlenin katılımlarının artırılması ve
daha çok çocuk katılımı için ulaşım
önündeki engelleri aşacak bazı
desteklerin(servis vb.) sunulması gibi
noktalar ise sempozyumun
iyileştirilmesine dair öneriler olarak
kayıt altına alınmıştır.



NOTLARIM

     Yukarıda yer alan değerlendirmeler ve öneriler elimize ulaşan formlar ve
yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan noktaların bir özetidir ve
elimizdeki verinin kısıtlı olmasından kaynaklı sınırlılıkları vardır. Niyetimiz bu
sempozyumun hepimiz için bir öğrenme olması ve buradan aldığımız geri
bildirimlerle anlamlı çocuk katılımını birlikte tartışacağımız ve hayata
geçireceğimiz daha nice çalışmayı iyileştirmek, daha iyisini yapabilmek.
 
     Son olarak,katılımcı değerlendirme formlarında sıklıkla çocuk katılımının
çok değerli bir konu olduğuna dair paylaşımlar gördük. Çok değerli bir konu
olmasından da öte sanırım hepimizin; özellikle yetişkinlerin hatırlaması ve
bilmesi gereken bir nokta var: “Çocukların görüşlerinin ciddiye alınması” bir
çocuk hakkıdır. Çocuk katılımı bir haktır.
 
  Hep birlikte çocuk katılımını daha anlamlı hale getirebileceğimiz
süreçlere…
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