حق من برای آموزش و پرورش بدون خشونت

توصیه برای مطالعات پیش رو

   0مطابق با قانون مدنی آلمان بخش  ۱۶۳۱قسمت
دوم0
باشند
می
خشونت
بدون
تربیت
حق
دارای
کودکان
«0
0
مجازات فیزیکی ،آسیب های روانی و دیگر اقدامات
تحقیرآمیز ،غیرقابل پذیرش هستند0»0
   0سه مثال دقیق از هریک از روش های اشاره شده
در باال از اعمال خشونت علیه کودکان بیان کنید0
با توجه به تجربه شما در برخورد با خشونت علیه
کودکان ،کدام شکل از خشونت مخرب ترین اثرات را
به جا گذاشته است .چرا؟
به نظر شما برای مقابله با آن چه اقداماتی باید انجام
شود؟
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تکالیف

در آلمان همه کودکان در مدرسه و در خانواده  ،ازحق
تربیت ،آموزش و پرورش و تحصیالت غیر خشونت
آمیز برخوردار هستند0
   0درک خود را از تصویر به طور دقیق توصیف کرده
و بیان کنید که چه اهداف و دالیلی ،این دختر را
ترغیب به حمل چنین عکسی بر پشت خود کرده است0
   0دو نماد دیگر در ارتباط با «حق من برای تعلیم
بدون خشونت» طراحی کنید 0یک نماد برای نشان
دادن به خانواده و نماد دیگر برای ارایه و نمایش دادن
در مدرسه 0نمادهای خود را توضیح دهید0
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خشونت اشکال مختلفی دارد
خشونت می تواند به اشکال مختلف و نه تنها در خانواده ،بلکه در مدرسه نیز بروز کند 0انسان
ها درک متفاوتی از آن دارند.سه بازیگردر این خصوص وجود دارد :متجاوز ،قربانیان و ناظران0
بر این اساس ،برداشت ها و ادراک ،متفاوت خواهد بود 0بنابراین یک رویارویی سازنده از نظرات
و تجربیات مختلف ،مربوط به زمانی که با هم زندگی می کنند ثابت شده است0

خشونت در خانواده و مدرسه زمانی است که
0000معلم بر سر دانش آموز فریاد می کشد به
این دلیل که دانش آموز برای سومین بار لغات
را یاد نمی گیرد0
0 000پدر کودک را به دلیل عدم اطاعت از
دستوراتش تنبیه می کند0
0 000دانش آموزان اظهارات تند و زننده به
دیگران بیان می کنند ،عکس های غیر مجازمی
گیرند و آنها را منتشر می کنند0
0000دانش آموزان بی وقفه با صحبت کردن زیاد
مزاحمت در کالس ایجاد می کنند0
0000یک هم کالسی به کشور اصلی خود باز می
گردد0
0000کسی نمی خواهد کنار هم کالسی جدید
بنشیند0

تکالیف

    0با توجه به نقطه نظر شما ،بیان کنید که آیا شرایط
زیر درجه ای از خشونت را نشان می دهند یا خیر0
دالیل خود را بیان کنید .در هر دایره یک عدد بین
یک تا پنج با توجه به درجه خشونت ذکر کنید( .یک
)برای عدم خشونت ،پنج برای خشونت شدید
چه کسی نقش قربانی ،متجاوز و ناظر را بازی می کند؟
    0وضعیت دیگری را بیان کنید که از نظر شما
وضعیت شماره پنج را نشان می دهد0
    0احساساتی که این شرایط ممکن است برانگیخته
باشند را توصیف کنید0
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0000خانواده به کودک خود اجازه خروج از منزل
رانمی دهد0
0000دانش آموز به دلیل قلدری های مکرر در
برابر دانش آموزان و معلمان اخراج می شود0

Das Recht auf gewaltfreie Erziehung

Global lernen 1–2 | 2016

4

حل درگیری بدون خشونت
درگیری و اختالف بخشی از زندگی هستند 0اغلب باعث درد ،ناراحتی و نارضایتی و گاهی ترغیب
خشونت می شوند 0همچنین می توانند به ایجاد توافقات جدید همراه با پذیرش و درک متقابل
منجر شوند0

تکالیف

بعد از سالها ،ثابت شده است که داستان دو االغ به
منظور تشویق مردم برای حل منازعات بسیار
موثربوده است0
    0توضیح دهید که دو االغ در تصویر چه می کنند
و در نهایت چگونه برای حل درگیری خود تصمیم
می گیرند0
    0یک درگیری شخصی که در گذشته داشته اید را
در پنج تصویر نشان داده و توضیح دهید که چگونه
برای پایان درگیری تصمیم گرفتید0
همچنین می توانید از تصاویر باال استفاده کنید و
داستانی با پایان رضایت بخش بنویسید0
    0پنج ویژگی که می تواند به مردم برای حل
درگیری کمک کند را ذکر کنید 0دراین ارتباط ،نقاط
قوت و ضعف خود را بیان کنید0

تکالیف

    0در ارتباط با اقدامات صادرکنندگان تسلیحات
آلمانی تحقیق و بررسی انجام دهید0
استدالل آنها را برای توجیه و یا رد این گونه اقدامات
بنویسید0
    0نظر شخصی خود را در ارتباط با سیاست های
صادرات جنگ افزار بیان کنید0
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توصیه برای مطالعات پیش رو
تحصیالت غیر خشونت آمیز و صادرات
تسلیحات

آلمان در صادرات جنگ افزار و تسلیحات رتبه سوم
را در جهان دارد 0مسلسل ،تانک و کشتی های جنگی
به کشورهایی صادر می شود که احترامی برای حقوق
بشر قایل نیستند 0بسیاری از سیاستمداران این عمل
را توجیه می کنند 0این هم خود،یک نوع جنگ است0
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برگه اطالعات مخصوص والدین
در آلمان کودکان از حق تربیت بدون خشونت برخوردار هستند 0این حق در قانون مدنی آلمان
(بخش  ۱۶۳۱قسمت دوم) و همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک
تصریح شده است(به کادر زیر توجه کنید) 0تنبیه بدنی مجاز نیست 0آسیب های روانی و همچنین
هر نوع تخریب شخصیتی نیز قابل پذیرش نمی باشد0

تربیت بدون خشونت به چه معناست؟

تربیت بدون خشونت به معنای محافظت از کودکان
،تامین امنیت و مایحتاج آنها می باشد0
اجتناب از خشونت و مجازات مهم است 0تربیت بدون
خشونت به معنای جدی گرفتن کودکان و نیازهای
آنها می باشد 0قطعا محدودیت هایی باید اعمال شود
تا کودکان مقید به رعایت نظم باشند.0این اصل باید
توسط والدین و همچنین معلمان و مراقبان کودک
اعمال شود0

خشونت چه معنایی دارد؟

تربیت خشونت آمیز به معنای اعمال تنبیه بدنی و
صدمه زدن به شأن و منزلت کودک می باشد0
خشونت در تربیت تنها به معنای ضرب و شتم کودک
نیست 0خشونت با ترساندن کودکان با جمالتی مانند
«اگر گوش ندهی ،خدا تو را مجازات خواهد کرد» و
یا «ما تو را دیگر دوست نخواهیم داشت» آغاز می
شود 0خشونت در مواردی که کودک قادر به بیان
نیازهای خود نیست و یا نقش فرد بزرگسال را بازی
می کند یافت می شود0
باشند0

« کودکان دارای حق تربیت بدون خشونت می
مجازات فیزیکی ،آسیب های روانی و دیگر اقدامات
تحقیرآمیز ،غیرقابل پذیرش هستند» 0
)قانون مدنی آلمان بخش  ۱۶۳۱قسمت دوم(

در چه مکان هایی می توانید از حمایت عواقب ناشی از خشونت چیست؟
های پشتیبانی بهره مند شوید؟

تربیت بدون خشونت نیازمند صبر و شکیبایی می
باشد 0بسیاری از والدین ،خود ،از استرس شدید رنج
برده و نیازمند کمک می باشند .به همین دلیل است
که دفاتر مشاوره
برای ارائه پشتیبانی
ایجاد شده اند 0در هر شهر شما می توانید یک دفتر
پیدا کنید که به شما مشاوره داده و یا شما را به دفتر
دیگری ارجاع می دهد0
عالوه بر این ،تمامی سازمانهای شناخته شده رفاهی
مراکزی)(AWO, Caritas, Der Paritätische, DRK, Diakonie
برای ارایه مشاوره دارند که کودکان خود می توانند
به این مراکز مراجعه کرده و درخواست کمک کنند0
عالوه براین ،یک سرویس کمک تلفنی وجود دارد
که والدین و کودکان می توانند بدون ذکر نام خود
درخواست کمک کنند0
همچنین در سراسر کشور می توانید از
درخواست کمک و مشاوره Nummer-gegen Kummer
کنید0:0

خشونت در تربیت ،به کودکان آسیب می زند و کنار
آمدن با زندگی را برای آنها دشوارتر می سازد.
کودکانی که خشونت را تجربه کرده اند اغلب با
مشکالتی در یادگیری و تمرکز دست و پنجه نرم
می کنند .این کودکان اعتماد به نفس خود را از دست
می دهند و نسبت به دیگران رفتارهای خشونت
آمیز نشان می دهند .در زمان بزرگسالی از مشکالت
.جسمی ،روحی و سندروم ترس رنج می برند

https://www.nummergegenkummer.de/kinder-undjugendtelefon.html

11

Das Recht auf gewaltfreie Erziehung

Global lernen 1–2 | 2016

© Brot für die Welt

