
Bu oturumda çocuk katılımı üzerine karikatürler eşliğinde hep beraber
konuşacağınızdan bahsederek oturumu açın.

Karikatürleri sıra ile gösterin. Her karikatürde katılımcıların incelemesi için 1-2 dk
vakit verin ve her karikatürde katılımcılara aşağıdaki soruları yöneltin:

Burada ne görüyorsunuz? Sizce burada nasıl bir katılım var?
Buna dair örnek deneyimler aklınıza geliyor mu?

Her karikatür çocuk katılımına dair başka tartışmaları yürütmek üzere
hazırlanmıştır. Aşağıda yer alan ve her karikatürde çocuk katılımına dair hangi
konuları konuşabileceğinize dair notlara göz atın. Tartışmalarda bu konularda eksik
kalanlar olursa ek bilgiler sunabilirsiniz.

ETKİNLİK YÖNERGESİ
Katılım Nedir? Ne Değildir? 

 
Amaç
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de bir hak ve ilke olarak tanımlanan çocuk
katılımının ne olup ne olmadığını tartışarak anlamlı bir çocuk katılımı için gözetilmesi
gereken ilkeleri ve süreçleri öğrenmek.

Süre
Ortalama 1 saat 

Materyaller
Karikatür Seti

Hazırlık
Yüz yüze eğitimlerde karikatürlerdeki yazılar projeksiyonda sunum ile gösterildiğinde
zor okunduğu için katılımcılara dağıtmak üzere baskısının yapılması önerilir. 

Uygulama Adımları

https://www.gencsesler.org/wp-content/uploads/2022/02/karikaturset.pdf


K A R İ K A T Ü R1 .

Katılım çocukların bir yerde fiziki olarak
bulunması değil kendi yaşamlarına dair söz
haklarının olmasıdır. Çocukların etkinliklere
nasıl çağırıldıkları, etkinliklere dair fikirlerini
iletip iletememeleri gibi konular çocuk
katılımının konusudur. Burada katılımdan söz
edilemez. Roger Hart’ın katılım
merdivenindeki dekorasyon basamağı ile
ilişkilendirilebilir. 

2 .  K A R İ K A T Ü R

Bu karikatürde çocuk katılımı ilkelerinden
kapsayıcı, gönüllü, saydam-bilgilendirici,
saygılı ve ilgili ilkeleri konuşulabilir. Çocukların
seçiminin kapsayıcı olup olmaması, çocukların
gönüllü olup olmaması ya da konuyla ilgili
olup olmadıkları tartışılabilir. Ayrıca çocuklara
katılacakları çalışmaya dair yeterli düzeyde
bilgi veriliyor mu? ve “seçilen” ve
“seçilmeyen” çocukların varlıklarına ve
potansiyellerine saygı gösteriliyor mu?
soruları üzerine konuşulabilir. Roger Hart’ın
katılım merdivenindeki göstermelik katılım
basamağı ile ilişkilendirilebilir. 



3 .  K A R İ K A T Ü R

Bu karikatürde çocuk katılımı ilkelerinden çocuk
dostu, güvenli ve risklere duyarlı, saygılı, hesap
verebilir ve eğitim ile desteklenmiş ilkeleri
konuşulabilir. Çocukların göz hizasında
olmamaları, erişilebilir olup olmaları saygılı ve
çocuk dostu ilkeleri ile, çocukların kendilerini
rahat ve güvende hissedip hissetmediği güvenli
ve risklere duyarlı ilkesi ile, çocuklardan
herhangi bir geri bildirim almaya açık olup
olmama hesap verebilirlik ilkesi ve çocuklarla
çocuklar için uygun yöntem ve mekanizmalar
konusunda yetişkinlerin güçlenmesine dair
ihtiyaç ise eğitim ile desteklenmiş ilkesi
üzerinden konuşulabilir. Roger Hart’ın katılım
merdivenindeki göstermelik katılım basamağı ile
ilişkilendirilebilir. 

Bu karikatürde çocuk katılımı ilkelerinden gönüllü,
eğitim ile desteklenmiş, saydam-bilgilendirici,
kapsayıcı ve hesap verebilirlik ilkeleri konuşulabilir.
Çocukların bu çalışmaya gönüllü olarak katılıp
katılmadıkları, çocukların atölyedeki soruya ilişkin
ve sonra bu görüşlerin nasıl kullanılacağına ilişkin
yeterince bilgi sahibi olup olmadığı, çocukların
farklı ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının göz önüne alınıp
alınmadığı, böyle bir atölyede çocuk görüşlerini
alma konusunda kolaylaştırıcının yetkin olup
olmadığı ve çocuklardan gelen geri bildirimlerin
dikkate alınıp alınmadığına dair sorular üzerinden
ilerlenebilir. Burada çocuklara danışma için böyle bir
atölye tasarlanmış olsa da yukarıdaki ilkelerin
çoğunun hayata geçmediği düşünüldüğünde
anlamlı bir çocuk katılımı süreci olarak düşünülmesi
zordur. 

4 .  K A R İ K A T Ü R



5 .  K A R İ K A T Ü R

Bu karikatürde çocuk katılımı ilkelerinden hesap
verebilirlik ilkesi konuşulabilir. Ayrıca çocuk
katılımının süreç olduğundan, süreklilik
istediğinden bahsetmek mümkün olabilir.
Çocuklara danışma düzeyinde bir katılım söz
konusudur. Lundy çocuk katılımı modelindeki
etki kısmı, hatta belki dinleyici kısmı da eksik
olduğu için anlamlı bir çocuk katılımı olduğunu
söylemek mümkün değildir. 

Karikatürlerin hepsi bittikten sonra katılımcılara neler hissettiklerini ve
karikatürlerin onlara neler düşündürdüğünü sorun ve cevaplar alın.

Son kısımda çocuk katılımının ne olup, ne olmadığı ve nasıl olması gerektiğine dair
birçok akademisyenin ve BM Çocuk Hakları Komitesi’nin sunduğu modeller ve
ilkeler olduğundan söz ederek aşağıdaki kaynakların tanıtımını yapın:

 

BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum 12, Çocuk Katılım İlkeleri
Roger Hart Katılım Merdiveni
Laura Lundy Çocuk Katılımı Modeli

https://insanhaklariizleme.org/vt/yayin_view.php?editid1=435
https://cocukcalismalari.wixsite.com/sozkucugunradyo/cocuk-katilim
https://www.youtube.com/watch?v=qTd3rZg2Uwg

