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قانون گذاری در کالس
نویسنده: فرزانه برزگر، معلم و تسهیلگر

قابل اجرا در پایه های چهارم به باال
یــک یــا چنــد جلســه بــرای قانون گــذاری وقــت بگذاریــد. در ایــن شــیوه بــه جــای اینکــه قوانیــن یک طرفــه و دســتوری باشــد بــه شــکل 

حــق و مســئولیت درمی آیــد. 
ابتــدا در مــورد حــق و مســئولیت صحبــت کنیــد. مثــل اینکــه هــر کودکــی حــق دارد درس بخوانــد، حــق دارد بــازی کنــد و.... ولــی در 
مقابــل حقــش مســئولیت هایی هــم دارد، یعنــی اگــر می خواهــد درس بخوانــد بایــد بــرای دســتیابی بــه آن خــودش هــم تــاش کنــد. 
ــد.  ــان کنن ــود را در کاس بی ــوق خ ــد حق ــان بخواهی ــد از آن ــو کردی ــئولیت گفتگ ــق و مس ــای ح ــی و مثال ه ــورد معن ــه در م ــس از اینک پ

می توانیــد بــرای ملمــوس شــدن موضــوع خودتــان بــا یــک مثــال شــروع کنیــد. 
)نمونه های زیر را دانش آموزان کاس پنجم بیان کرده اند.(

من حق دارم از آموزش با کیفیت برخوردار باشم.

من حق دارم کاس شاد داشته باشم.

من حق دارم مورد احترام باشم.

من حق دارم در شرایطی درس بخوانم که سالم بمانم.

من حق دارم در شرایط فعلی از طرف معلم وهمکاسی هایم درک شوم.

پس از آنکه حقوقشان را روی تخته نوشتید، از آنان بخواهید برای هر حق، مسئولیت های خود را بیان کنند. به طور مثال :

مسئولیتحق

من وظیفه دارم در کاس مشارکت کنممن حق دارم از آموزش با کیفیت برخوردار باشم

من وظیفه دارم سرموقع در کاس حاضر شوم

من وظیفه دارم نظم کاس را رعایت کنم 

و...

من وظیفه دارم تکالیفم را در مهلت اعام شده تحویل دهم.من حق دارم پس از تحویل تکالیفم بازخورد مناسب بگیرم.

من حق دارم در شرایط فعلی درک شوم

)سختی شرایط آناین، بی حوصلگی، حضور سالمندان در کنار کودک 

و....(

من وظیفه دارم شرایط مدرسه و سختی های وضعیت آناین 

را درک کنم.

من وظیفه دارم شرایط مدرسه و سختی های وضعیت آناین 

را درک کنم.
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من حق دارم مورد احترام باشم و دیگران به عقاید، سایق و حقوق 

من احترام بگذارند.

من وظیفه دارم به حقوق دیگران احترام بگذارم. مثا وسط 

حرف دیگران نپرم.

من وظیفه دارم به سایق دیگران احترام بگذارم.

من وظیفه دارم به عقاید دیگران احترام بگذارم و اگر با عقاید 

آنان مخالف بودم، مخالفت خود را مودبانه و منطقی بیان 

کنم.

فرآینــد ایــن طــرح درس می توانــد بــه صــورت گپ هــای کوتــاه و بــا توجــه بــه موضوعاتــی کــه در کاس پیــش می آیــد، در چنــد جلســه 
ــود.  اجرا ش

در ایــن فرآینــد دانش آمــوزان قوانیــن را نــه بــه دلیــل اجبــار معلــم، بلکــه بــا توجــه بــه حقــوق و مسئولیت هایشــان رعایــت می کننــد 
و خودشــان در کاس بــه یکدیگــر تذکــر می دهنــد. امــروزه بســیاری از کــودکان بــه دلیــل اینکــه تــک فرزنــد هســتند و توجــه بیــش از 
حــدی از طــرف والدیــن دریافــت می کننــد، بــه مســئولیت های خــود بی توجــه هســتند. در ایــن روش دانش آمــوز متوجــه می شــود 

بــرای رســیدن بــه حقــوق خــود بایــد تــاش کنــد و وظایفــی بــه عهــده دارد. 
ــر  ــه او متذک ــش ب ــمردن حق ــرم ش ــن محت ــد، ضم ــل نمی کن ــش عم ــه وظایف ــوز ب ــه دانش آم ــی ک ــم در مواقع ــان می توانی ــا معلم م
ــم  ــال معل ــور مث ــه ط ــته. ب ــرام نگذاش ــوزان احت ــر دانش آم ــم و دیگ ــوق معل ــه حق ــداده و ب ــام ن ــت انج ــئولیتش را درس ــه مس ــویم ک ش
نمی توانــد در همــه ســاعات آنایــن باشــد و بــه دانش آمــوزان بازخــورد دهــد، درنتیجــه وقتــی دانش آمــوزی آخــر شــب تکالیفــش را 

می فرســتد عــاوه بــر اینکــه بــه مســئولیت خــودش عمــل نکــرده، بــه حقــوق معلــم هــم احتــرام نگذاشــته.
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دانش آمــوز هــم می توانــد از حقــوق خــود دفــاع کنــد و درصــورت نقــض آن هــا، معتــرض شــود و تذکــر 
ــردن و  ــاد ک ــی انتق ــت چگونگ ــر اس ــذا بهت ــم. ل ــادآوری می کنی ــان ی ــه آن ــوزان را ب ــف دانش آم ــان وظای ــا معلم ــه م ــه ک ــد، همان گون ده
انتقــاد شــنیدن را در عمــل بــه دانش-آمــوزان آمــوزش دهیــم و پایــان بعضــی از جلســات از آنــان درخواســت کنیــم کاس را نقــد کننــد. 
یکــی از روش هــای انتقــاد کــردن در کاس، معــروف بــه روش ســاندیچی اســت. در ایــن روش نکتــه منفــی بیــن دو نکتــه مثبــت بیــان 
)ســاندویچ( می شــود. همچنیــن بهتــر اســت نکتــه منفــی همــراه بــا راه حلــی بــرای رفــع  آن داده شــود. درصورتــی کــه این گونــه بــه 

دانش آمــوزان بازخــورد دهیــم آنــان نیــز یــاد می گیرنــد بــه همیــن شــکل کاس را نقــد کننــد. 

پیوست: 
ــی را  ــر زمان ــات دیگ ــم در جلس ــدند، می توانی ــنا ش ــئولیت آش ــق و مس ــا ح ــذاری ب ــث قانون گ ــوزان در بح ــه دانش آم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بــه موضــوع »حــق کــودکان« اختصــاص دهیــم و هــر جلســه دربــاره یکــی از حقــوق آمــوزش رایــگان، بــازی، تفریــح و آرامــش، داشــتن 

تابعیــت و.... بــا دانش آمــوزان گفتگــو کنیــم و مســئولیت های خودمــان را در برابــر هــر یــک از حقــوق در بیاوریــم.
برای آشنایی بیشتر با حقوق کودکان می توان »پیمان نامه حقوق کودک« مراجعه کرد. 
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