17.02.2022
Sayın Velilerimiz,
ULUSLARARASI CISV BURSA ÇOCUK KAMPLARI DERNEĞİ’miz, kısa adı CISV olan uluslararası bir
kurumun yaz aylarında çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiği kamp ve benzeri faaliyetlere Türkiye’den
öğrenciler ve liderler göndererek katılmaktadır. CISV, İngilizce’de “Çocuklar İçin Uluslararası Yaz Köyleri
– Children’s International Summer Villages” isminin baş harflerinden oluşan bir sözcüktür.
CISV kamplarında dünyanın her tarafından gelen çocuklar ve gençler arasında sevgi, dostluk ve anlayışı
geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenlenerek 11 ile 19 yaşlar arasındaki bu katılımcılara BARIŞ EĞİTİMİ
verilir. Bu faaliyetler çerçevesinde çocukların ve gençlerin diğer kültürlerle yakınlaşmaları ve bu şekilde
kendi kültürlerinin de daha fazla bilincine varmaları hedeflenir. Değişik kültürlere sahip kişilerin bir
arada, aynı koşullar altında, aynı sevinçleri ve üzüntüleri paylaşarak yaşama deneyimlerinin, onları
ileride sorunlara daha barışçı çözümler arayan bireyler haline getireceği görüşünden yola çıkılmıştır.
Ancak son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına olan Covid-19 salgını nedeniyle CISV çatısı altında yüz yüze
hiç bir kamp yapılamamıştır.
Önümüzdeki dönemin; gerek aşılanma oranları, gerek alınan tedbirler, gerekse toplumsal bağışıklık
faktörleri ile birlikte, salgının seyri bakımından umut verici olduğu öngörülmektedir. Bu noktadan yola
çıkarak, uzun süredir CISV ruhunu yaşayamamış olan çocuklarımızı daha fazla bu tecrübeden yoksun
bırakmamak için tüm ülke çapından katılacak çocuklarımız ile 02-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında
Ulusal CISV Kampı yapılması düşünülmektedir. Kamp dili İngilizce olacaktır.
Katılımcılar ekte sizlerle paylaşmış olduğumuz Kurallar Mektubu (EK-3) esaslarına dayanarak
belirlenecektir. Derneğimiz, yapılması planlanan kampımızı, ileriki aylarda Sağlık Bakanlığı’nın
açıklamaları doğrultusunda iptal etme hakkına sahiptir.
Kampa katılacak öğrenciler 2007(15 yaş), 2008(14 yaş), 2009 (13 yaş) ve 2010 (12 yaş) doğumlu
başvurular arasından öğretmenlerinin, liderlerinin ve dernek üyelerinin görüşleri doğrultusunda
belirlenecektir. Kamplara katılacak öğrencilerde aranacak başlıca özellikler; insanlara sevgi ile
yaklaşabilmeleri, İngilizce iletişim becerilerine sahip olmaları , CISV kurallarına uyabilmeleri, spor,
müzik, dans ve el sanatlarına ilgi duymalarıdır.
Çocuklarının böyle bir faaliyette yer almasını arzu eden velilerimiz www.cisvturkey.org adresinden
kampa katılım için başvuru formunu doldurabilir, detaylı bilgi almak için cisv@tedbursa.k12.tr adresi
üzerinden iletişime geçebilir.
Saygılarımızla.
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