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Toplumlararası Çocuk Korosu 

Başvuru Çağrısı 

( 5-11 yaş arası çocuklar için) 

 

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C), Kıbrıs Türk Öğretmenler 

Sendikası (KTÖS) ve Proodeftiki İlkokul ve Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED)eti, 

kurumlar, gruplar ve vatandaşların yenilikçi barışcıl inisiyatiflerinin, Barış Kültürü’nün 

yaygınlaştırılması konusunda anahtar rol oynadığı inancıyla, Toplumlararası Çocuk Korosu 

(ICC)’nin 2021-2022 eğitim yılında da devam edeceğini duyurur. 

ICC’nin temeli, hem Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro ve dünyada benzer girişimlerin 

kuvvetli ve pozitif etkisine, hem de sürdürülebilir barış inşasında çocuklara daha fazla vakit ve 

enerji harcanması gerektiğine dair inancımıza dayanır. Bizler, Kıbrıs’taki tüm toplumların 

çocuklarını, birçok dilde birlikte sevgi, barış ve arkadaşlık şarkıları söylerlerken izlemenin ve 

dinlemenin, barış içinde birlikte yaşama konusunda çok güçlü bir mesaj vereceğine inanıyoruz. 

Provalar Ekim 2021’de, Kıbrıs’ta yaşayan katılımcılarla koronun eski ve yeni üyelerinin katılımıyla 

devam edecektir. Provalar, Ekim 2021’den Haziran 2022’ye kadar haftada 1 kez gerçekleştirecektir. 

Provalar başlamadan önce, alanında oldukça tecrübeli olan şefler tarafından, çocukların birbirleriyle 

ve şefleriyle olan ilişkilerinde güven oluşturabilmek ve tanıma sürecini hızlandırmak adına çeşitli 

oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecektir.  

Provalar, Yeşil Hat’tın her iki yanından gelenler için kolayca erişilebilir olan Dayanışma Evi’nde 

(Home for Cooperation) her Çarşamba 17:15 – 18:30 arasında yapılacaktır.  

 

Lütfen Koro çalışmalarının ders yılı sonunda Dayanışma Evi’nde bir etkinlikle sona ereceğini 

unutmayınız. 
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Başvuru Formu  

Sayı kısıtlı olduğundan, lütfen tamamlanmış başvuru formunu, ahdr@ahdr.info adresine ya da +357 

22660061 fax numarasına gönderdiğinizden emin olun. 

Daha fazla bilgi için, +90 533 853 7470 numar 

alarını arayabilirsiniz. 

Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır. 

1. İletişim bilgileri 

Çocuğunuzun adı:  

Çocuğunuzun yaşı: 

Ebeveynin/Vasinin e-Postası:  

Ebeveynin/Vasinin numarası: 

Yaşadığınız Şehir/Köy: 

2. Okulun adı: 

Sınıf (2021-22 akademik yıl): 

3. Çocuğunuz daha önce iki toplumlu ya da toplumlararası girişimlere dahil oldu mu?  

 

4. Çocuğunuzun müzikle ilgili tecrübesi var mı ya da daha önce herhangi bir koroda yer aldı mı? 

 

5. Çocuğunuz özel ilgi/dikkat gerektirecek herhangi bir durumu var ise lütfen belirtiniz:  

 

Ebeveynin/Vasinin imzası: 

 

Tarih: 
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