GÖNÜLLÜ EGITIM PROJESI

http://www.bilkent.edu.tr/~cimk/kulupHaberleri.htm

Buy Cards for the Working Children

Did you know that there is a stand in the FEASS Building,
sponsored by Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Kulübü till December
15? The stand is participating the campaign organized by the
Fişek Institute, which provides aid for working children.
The donations will be used to provide a vacation for children
working in the Ostim area. In addition to buying cards from the
stand, you can donate medicine, which will be sent to the Fişek
Institute. Periodically, Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Kulübü
promotes other activities: Every weekend they go to Ulus Sokak
Çocukları Merkezi and organize social activities for these
children, they visit nursing homes and volunteers tutor primary
school children in various kinds of subjects.
They welcome your donations at the following bank
accounts:

Vakıflar Bankası Çankaya Branch
US$ Account No: 281-4025809
Türkiye İş Bankası
Account No: 4240-230657

Vakıflar Bankası Ostim Branch
Account No: 2014818
Vakıflar Bankası Çankaya Branch Account No: 2025808

GÖNÜLLÜ EĞİTİM PROJESİ
17 Kasım 2000'de, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Kulübü ve
Diplomasi Kulübü'nün de desteğiyle, Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Kulübü, Kulüp Pozitif, , 40 Ambar Edebiyat Kulübü
gurur verici bir proje başlattı. Projenin adı "Gönüllü Eğitim
Projesi". Tasarısı Bilkent Üniversitesi öğrencileri tarafından
yapılan proje, UNICEF'in de bağlantılı olduğu, gecekondu
semtlerindeki ilköğretim okullarında gönüllü Bilkent
öğrencilerinin okulda sürdürülen eğitimi hem akademik hem
de sosyal yönden devam ettirmesini amaçlıyor. İlk adım
Bilkent Üniversitesi'nin projeyi son derece sıcak karşılamasıyla
atılıyor. Reşat Bey İlköğretim Okulu ve Pakize Erdoğdu
İlköğretim Okulu'nun müdürleri de kabul edince Öğrenci
Gelişim ve Danışma Merkezi gönüllülere çocuk psikolojisi ve
eğitimi hakkında bir seminer veriyor ve proje başlıyor.
Gönüllülerin içlerindeki endişe, çocukların heyecanı, isteği ve
fark edilmemesi imkansız mutluluğuyla yerini huzura ve daha
çok çalışma isteğine bırakıyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi
ana derslerin yanı sıra öğrencilerin yetenekleri göz önünde
bulundurularak tiyatro, edebiyat, halk oyunları gibi sosyal etkinliklere yer veriliyor. Şu anda ise kulüpler projenin ikinci
basamağı üzerinde çalışıyorlar. Bu defa proje 8 okulu kapsıyor. Yine gönüllü öğrencilerle, daha verimli ve güçlü bir
şekilde. Bilkent'te projeye katkı amaçlı bir yardım konseri de düzenlenecek. Mezunların da yardımına ihtiyaçları var. Çoğu
çalışan ve okuyan öğrenciler gönüllü eğitimcilerini örnek alıyor ve birer ideal çiziyorlar akıllarında. Projenin ikinci
basamağında her mezun gelip kendi mesleği konusunda bilgilendirebilir onları ve fark etmeden içlerinden birinin hayatını
değiştirebilir. Ve projenin kütüphaneleri ve bilgisayar laboratuvarları olmayan okullara maddi destekte bulunabilmesi için
bir de sponsora ihtiyacı var. Ya da sadece o anı yaşayabilmek için bir günlerini ayırabilirler çünkü bu projenin kesinlikle
herkese kazandıracağı çok şey var.
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