
A  Universidade  Estadual  da  Califórnia Northridge (CSUN), situada no Centro do Vale de San Fernando, em Los 
Angeles, com 36.000 alunos, foi o local do primeiro PEP universitário nos Estados Unidos. O primeiro Progra-  
ma de Educação para a Paz começou no dia 19 de outubro nos Apartamentos do Campus da Cidade Univer- 
sitária. Apesar de não ser uma oferta de um curso creditado, o orientador  Victor Kamont  (estudante   
da CSUN) fez parte do processo de lançamento do Clube da Paz como Clube reconhecido pela estru-
tura da Universidade para apresentar o PEP.  

Esta iniciativa  emocionante começou na primeira semana do 
semestre de outono, quando Victor e a voluntária Michelle Came- 
ron montaram uma bancada nos “Dias do Clube”, uma reunião de 
estudantes que tem lugar antes de a administração escolar aprovar  
novos clubes. No final do dia, 64  estudantes tinham-se inscrito no
clube.“Quase todos os que pararam ouviram atentamente,viram os
nossos  materiais  e incluiram os seus nomes na folha de ins-
crição,” disse Michelle.

O  Sr.  Kamont  está  agora  a proceder aos requisitos processuais para obter o “Estatuto de Clube” oficial da 
Universidade e está muito otimista quanto a isso. Com a aceitação oficial, o Clube da Paz poderá receber 
financiamento suplementar e descontos para custos de salas e de materiais. “Dá-me imensa satisfa-
ção poder dar a conhecer a mensagem de paz de Prem Rawat” diz Victor.  “Também quero utilizar o 
que aprendi para ajudar outros estudantes a formarem Clubes de Paz nos seus Campus.”

O PEP na Universidade Estadual da Calif·rnia em Northridge

Foi com muito entusiasmo que a equipa do PEP no México se preparou para o primeiro workshop 
do Programa de Educação para a Paz, que teve lugar no dia 16 de outubro na Universidade 
de Quintana Roo no Campus de Cozumel (UCROO). A  Universidade publicitou o curso  
através de uma folha informativa passada no Campus e as pessoas inscreveram-se no 
curso à entrada da sala.
 Patricia Pardo, contacto do PEP, relatou para a equipa que incluiu Alejandra Castro, como coordenadora, e as ori- 
entadoras Beatriz Cornejo e Lourdes Linas:  “Foi um bom início do Curso do PEP,” disse.  “Assistiram vinte e
sete pessoas e a primeira sessão correu com uma fluidez natural. A equipa foi muito profissional nas 
suas funções. Estou muito orgulhosa pelo seu trabalho.” 
“No início, ao apresentar a nossa equipa, o Mestre  de  Cerimónias disse que estavam muito gratos por a sua 
Universidade ter sido escolhida para o primeiro curso do PEP. Para nós, foi muito gratificante. O mais importante é
que as pessoas fiquem contentes e motivadas para voltarem ao programa na próxima semana. Foi mesmo ótimo!”

O PEP na Universidade de Quintana Roo em Cozumel

Há mu i tos  p rog ramas  de  Educação  pa ra  a  Paz  a  deco r re r  em ins t i t u tos  supe r i o res ,  un i ve rs i dades  e  
programas de educação para adultos. Na América do Norte, o primeiro PEP num instituto superior começou em

setembro  de  2013,  no  Park land  Co l lege  em Saska tchewan,no  Canadá.  No d ia  21  de  se tembro desenvo l -  
veram-se  a t i v idades  re lac ionadas  com o  D ia  da  Paz  na  Un ivers idade Es tadua l  da  Ca l i fó rn ia  Nor th r idge  
(CSUN), por iniciativa de um recém-formado Clube da Paz e promovido por um contacto do PEP. Em outubro

o PEP começou na Universidade Cozumel,  no México.  

Eis os relatos:

F U N D A Ç Ã O   P R E M   R A W A T    

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ                         O PEP na Educação

California State University Northridge (CSUN), a school of 36,000 located in the heart of LA’s San Fernando 
Valley, is the venue of the first university PEP in the U.S. The first Peace Education Program started October 
19 at the University Village Apartments on campus. Though not an accredited course offering, facilitator 
Victor Kamont (a CSUN student) is in the process of establishing the Peace Club as a recognized club 
in the University system that is presenting PEP.

This exciting development started the first week of the fall 
semester when Victor and volunteer Michelle Cameron set up 
a booth at “Club Days,” a student get together that occurs 
before the school  administration approves new clubs. By 
the end of the day, 64 students had signed up for the club. 
“Almost everyone who stopped listened carefully, looked through 
our materials, and then added their name to our sign-up sheet,” 
says Michelle.

Mr. Kamont is now proceeding through some procedural requirements to gain official university “club status” 
and is very optimistic about that happening. With official acceptance, Peace Club will be eligible for supplemental 
funding and discounts for venue and materials costs. “I have an endless passion to spread Prem Rawat’s 
message of peace,” says Victor. “I also want to use what I have learned to help other students form Peace 
Clubs on their campuses.”

PEP at Cal State University Northridge

There was so much excitement as the PEP team in Mexico were preparing for the first Peace 
Education Program workshop held on October 16 at the University of Quintana Roo at the 
Cozumel campus (UCROO). The University publicized the course by an information 
sheet on campus, and people registered for the course at the entrance to the hall.
 
Patricia Pardo, the PEP contact, reported for the team, which included Alejandra Castro, 
as manager and facilitators Beatriz Cornejo and Lourdes Linas: “It was a beautiful start for the PEP course,” 
she said. “Twenty-seven people attended, and the first session was natural and fluid. The team was very 
professional with their corresponding roles. I’m very proud of their work. 

“At the beginning, upon introducing our team, the MC said that they were very grateful that we had chosen 
their University for the first PEP course. It was so exciting for us. What is most important is that the people left 
content and motivated to return for the program next week. It is really great!”

PEP at University of Quintana Roo Cozumel

T H E   P R E M   R A W A T   F O U N D A T I O N 

PEACE EDUCATION PROGRAM PEP in Education

There are many Peace Education Programs in colleges,  universities,  and adult education 
programs. In North America, the first PEP program in a college began in September 2013 in Parkland 
College in Saskatchewan, Canada. On September 21, there were Peace Day activities at 
California State University Northridge (CSUN) by a newly formed Peace Club headed by a PEP 
contact. In October, PEP began at Cozumel University in Mexico. 
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Here are the reports...




