
Birbirlerini yakından tanıması yoluyla grup dinamiğini oluşturmak,
Çocuk algısı ve çocuklara yaklaşımlarını çocuk hakları perspektifinden sorgulamalarını / eleştirel
bakış açısı ile bakmalarını desteklemek,
Çocuk hakları ve katılımına dair yerel yönetimlerin yükümlülüklerini/sorumlulukları ve yasal
dayanaklar hakkında bilgi edinmek,
Çocuk katılımı nedir ve ne değildir üzerine tartışmalarını sağlamak,
Çocuk katılımının hangi alanlarda ve nasıl gerçekleştirebileceğine dair işlevsel/pratik bilgiler
edinmek ve dünyadan örneklerle karşılaşmak,
Anlamlı çocuk katılımı süreçlerini pratiğe geçirmek için ilham almak/motive olmak,
Kendi çalışmalarına çocuk hakları ve çocuk katılımı perspektiflerinden eleştirel gözle bakmalarını
desteklemek,
Çalıştıkları kurumun mevcut durumunu, ihtiyaçlarını ve sınırlılıklarını anlamasına katkı sağlamak,
Belediyenin çocuk katılımı süreci planlamak için olmazsa olmaz/gereklilikler konusunda
anlaşmak/ortaklaşmak,
Belediyenin çocuk katılımını desteklemek üzere atacağı adımlara ilişkin planlama yapmalarını
desteklemek,
Birbirlerinden öğrenmeleri ve müdürlükler arası koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek için alan
tutmak,
Eğitim sonrasında yapabileceklerini hayata geçirmek için ÇOÇA’dan ve eğitmenlerden
beklentilerini/ricalarını paylaşmaları için alan oluşturmak,
ÇOÇA’nın eğitim sonrasındaki beklentilerini öğrenmelerini sağlamak,
Tüm eğitim programını değerlendirmesini sağlamak ve geri bildirimlerini almak hedeflenmektedir.

ÇOCUKLAR İÇİN DAHA KAPSAYICI VE KATILIMCI BELEDİYELER
KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME 

GİRİŞ EĞİTİMİ
EĞİTİMİN AMACI
Belediyenin çocuk katılımı açısından bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasını, mevcut durumunu
değerlendirmesini ve gerekli adımları atmasını kolaylaştırmak.

SÜRE
Toplam 12 Saat/3 Bölüm

KATILIMCI SAYISI
En az 12 en fazla 25 kişi  

ÖĞRENME HEDEFLERİ
Katılımcıların;



ÖRNEK PROGRAM / AKIŞ*
 

1.GÜN
09.00 - 10.00 Açılış - Tanışma 
Ara (15 dakika) 
10.15 - 11.30 Çocuk Algısı ve Belediyenin Yükümlülükleri 
Ara (15 dakika) 
11.45 - 12.45 Katılım Nedir? Ne Değildir? 
12.45 - 13.00Gün Sonu Değerlendirme

 
2.GÜN

9.00 - 9.30 Güne Başlangıç 
9.30 - 10.30 Çocuk Katılımını Örneklerle Anlamak 
Ara (15 dakika)
10.45 - 11.30 Çocuk Katılımını Gerçekleştiren Belediye Olmak (Küçük Grup Çalışması) 
Ara (15 dakika)
11.45 - 12.45 Çocuk Katılımını Gerçekleştiren Belediye Olmak (Büyük Grup Sunum ve Tartışma) 
12:45 - 13.00 Gün Sonu Değerlendirme 

3.GÜN
9.00 - 9.30 Güne Başlangıç 
9.30 - 10.30 Anlamlı Çocuk Katılımı Süreçleri - Özet 
Ara (15 dakika)
10.45 - 11.30 Çocuk Katılımı Yol Haritamız İçin İhtiyaçlar 
Ara (15 dakika)
11.45 - 12.15 Bundan Sonrası 
12.15 - 13.00 Değerlendirme - Kapanış 

*Her eğitimin programında ve akışında belediyelerin ve katılımcıların ihtiyaçları göz önünde alınarak
ve amaç ve hedeflerle uyumlu olacak şekilde küçük değişiklik ve uyarlamalar yapılmaktadır.
Kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerinin yüz yüze yapılması önerilmekle birlikte çevrimiçi olarak da
düzenleyebilmek mümkündür. Eğitimler, daha önce düzenlenen çocuk katılımı eğitimine katılan
uzmanlarla birlikte geliştirilmiştir ve bu uzmanlar tarafından verilecektir.


