CISV The Golden Circle
PORQUÊ
O CISV educa e inspira a criar
um mundo mais justo e
pacífico.
COMO
O CISV educa e inspira através
de conteúdos , pesquisa e
parcerias.
O QUÊ
O CISV organiza programas de
educação para a paz,
projectos, actividades locais e
de Junior Branch e mais.

Inspirar e educar
PORQUÊ
O CISV acredita que todos podemos ter um papel activo na criação de
um mundo melhor. Pelas escolhas que fazemos, as posições que
defendemos e as ações que tomamos em casa e na nossa
comunidade.
4 PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS BASE
Apreciamos as diferenças e
valorizamos as semelhanças
Apoiamos a justiça social e a
igualdade de oportunidades

Apoiamos a criação de
soluções sustentáveis para o
nosso impacto nos outros e no
ambiente
Encorajamos a resolução de
conflitos por maios pacíficos

CISV educates and inspires for a
more just and peaceful World.

Inspirar e educar
COMO
Desenvolvimento de atitudes, competências e conhecimento que
potenciem uma mudança positiva.
Aprendendo experimentando, mais do que ensinar, o CISV educa pela
experiência pessoal directa, pela vivência do próprio campo e com a
abordagem divertida e activa aos temas educacionais.

4 ÁREAS DE CONTEÚDO
DIREITOS HUMANOS
Apoiamos a justiça social e a igualdade
de oportunidades paratodos.
DIVERSIDADE
Apreciamos as semelhanças entre as
pessoas e valorizamos as suas
diferenças.

DESENVOVIMENTO SUSTENTÁVEL
Apoiamos a criação de soluções
sustentáveis relativas ao nosso
impacto em cada um e no ambiente
que nos rodeia.

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Encorajamos a resolução dos conflitos
através de meios pacíficos.

Inspirar e educar
O QUÊ
Programas adaptados a diferentes faixas etárias, a partir dos 11 anos.
Experiências a 3 níveis: na comunidade, family based e camp based.

VILLAGE – 11 anos

INTERCHANGE – 12/13 *

IPP – 19+

STEP UP – 14/15 anos

MOSAIC – 11+

SEMINAR – 17/18 anos

JB – 16+

IYM – 12+

Partipantes

JCs

Leaders

Staff

Organização

VILLAGE – 11 anos

Camp based
4 semanas
12 delegações de 4 part.+ leader
6 JCs

As experiências definem a forma como vemos o mundo.
Um ambiente que permite apreciar as diferenças e valorizar as semelhanças
com crianças de outras culturas.
Aprendem naturalmente a comunicar, cooperar e a viver uns com os outros.

INTERCHANGE -12/13 anos

Family based
4/5 semanas
2 delegações
6/7 partic + leader

A nossa cultura começa em casa.
Programa de intercambio para teens com 2 fases, uma em cada país,
permitindo que cada participantes seja anfitrião e convidado
Actividade culturalmente muito rica que envolve participantes e famílias.

STEP UP – 14/15 anos

Camp based
3 semanas
9 delegações de 4 part.+
leader

Os participantes são encorajados a tomar um papel activo na organização e
planeamento das actividades.
As actividades giram naturalmente à volta do tema educional do ano. É uma
oportunidade para ganharem consciência sobre estes temas e também sobre
a forma como são encarados nos diferentes países e culturas.

SEMINAR – 17/18 anos

Camp based
3 semanas
25 participantes + Staff

É um programa de partilha e debate de ideias.
A agenda e as actividades são geridas pelos próprios participantes.
Fomenta a colaboração, a capacidade de resolução de conflitos e a gestão de
diferenças de opinião.

Inspirar e educar
O QUÊ
Programas adaptados a diferentes faixas etárias, a partir dos 11 anos.
Experiências a 3 níveis: na comunidade, family based e camp based.

VILLAGE – 11 anos

INTERCHANGE – 12/13 *

IPP – 19+

STEP UP – 14/15 anos

MOSAIC – 11+

SEMINAR – 17/18 anos

JB – 16+

IYM – 12+

Partipantes

JCs
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A história do CISV
Após 2ª Grande Guerra discutia-se a educação para a paz para adultos.
Em 1951, Doris T. Allen, uma psicóloga progressista fundou o CISV.
Acreditando que ao dar a crianças a oportunidade de conhecer e fazer
amigos de diferentes culturas, ao crescerem estas crianças se
tornariam embaixadores de um mundo mais justo e pacífico.
Desde 1952, o mundo e o
CISV evoluíram, sempre
guiados pela crença de
que um mundo mais justo
e pacífico e possível pela
educação e amizade.

CISV PORTUGAL

SECRETARIA

SÓCIOS

COMISSÕES / VOLUNTÁRIOS

DIREÇÃO NACIONAL E ORGÃOS
ESTATUTÁRIOS

Aspectos práticos
Novos sócios – inscrição da família: jóia e quota anual
Inscrição participantes – inscrição anual nos programas que deseja
participar
Durante o ano
• 2 mini-aldeias com 3 pontos
• Sorteio com base nos pontos
• Mini-aldeia e preparação em delegação

• Ser host family (Village e Step Up)
• Associação voluntária

10 razões para inscrever o seu filho
1. É uma experiência única, divertida e
enriquecedora

6. Desenvolve-se capacidade de
comunicação e de espírito crítico

2. Criam-se relações de amizade que
marcam para a vida

7. A criança torna-se mais responsável e
autónoma

3. Transmissão de valores de Paz.

8. ... e aprende a resolver problemas.

4. Desenvolve-se uma maior
compreensão e tolerância entre
culturas

9. Há um aumento de auto-confiança e
auto-estima

5. A criança aprende fazendo

10.A criança torna-se um cidadão do
mundo, consciente da necessidade de
vivermos todos em paz

