
 

 

Ejani në Protestë 

„Shkolla duhet te 
jetë ndryshe“ 

Te shtunen me date 05.06.2021 ne 
orën 14:00 ne Hermannplatz. 

 
Ruta: Hermannplatz - Kottbusser Tor - Adalbertstraße - Heinrichplatz 

 
 

Java e aktiviteteve 31.5-.4.6. 
Cfare duhet te ndryshoje ne shkollen tënde? 

Shkruaj kerkesa dhe deshirat tuaja në pika të shkurtëra  dhe sielli ato ne Protestë, fillo 
me shoket apo shqet tua nje thirrje ne shkollen tënde. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Mobil/Messenger: 0151 47970251 
info@schule-muss-anders.de  

 
Insta, Twitter, Facebook: 

#schulemussanders 
 

www.schule-muss-anders.de 

Kerkesat tona 
• Me shume kohe per bashkpunim (ne grupe) 
• Gruppe nga Profesione te ndryshme neper 

nshkolla. 
• Me shumë grupe/stafe dhe me shume 

nxenes. 
• Te luftohet diskriminimi dhe te garantohet 

presmarja(barazimi mes nxënësve pa dallim 
rracash dhe ngjyre). 



 

 

Behu pjesmarres 
Disa dite per aktivitetet e javes (31.05-04.06) 

 
PER NXEENESIT 
• Cfare duhet te jet ndyshe ne shkollen tende? Shkruaj kerkesat tua ne nje patrullë, ne nje 

copë kartoni ose ne nje leter te madhe. Beje plakatën tende. 
• Sugjerimet per parullat i gjeni ne Schule-muss-anders.de 
• Gjithashtu edhe logon e fushates do ta gjeni aty. 
• Ngjitini kerkesat tuaja neper klasa ose ne oborin e shkolles. 
• Bejeni nje inçizim te shkurter(Video) ne te cilen do te shprehni se cfare do te deshironit 

neper shkolla dhe se cfare duhet te bej shkolla per ju(si duhet te permisohet). 
• Keni deshirë te ngjyrosni nje parullë tuajën dhe ju mungon nje pjesë e materialit, atëherë na 

shkruani ose na kontaktoni dhe ne do te perpiqemi qe t’ju furnizojmë me materialin e duhur. 
 
• ME RENDESI:  Fotografoni parullatt tuaja, shperndani ato ne rrjetet sociale me plakatat  

#Schulemussanderes dhe dergoje ate ne E-Mail’in tone Info@schule-muss-anders.de ose 
ne messenger ne numrin e telefonit 015147970251. 

•  ME E RENDESISHMJA: sjellni plakatat tuaja kerkesat shoket ne protesta me daten 05.06. 
në orën 14:00 ne Hermannplatz. 

• Nese doni te mbani nje fjalim ne protestë atëherë na shkruani! Ne do t’ju kontaktojmë pa 
hezitim,  dhe do te shqyrtojmë së bashku kerkesen tuaj. 

 
 
PER PRINDERIT  
• Takohu me prinder tjerë para shkolle. Qendroni ne kerkesat tuaja, beni nje fotografi te 

perbahket dhe dergojeni ne E-Mail’in tone, Twitter,Instagram,Facebook. 
• Nje shkolle fillore ne Tempelhof do te realizoje nje aksion me femijet, prinderit, mesuesit dhe 

bashkepuntoret dhe rezulatet e aksionit do ti prezentojne ne protestë. 
• Ju mund ta beni te njejten dhe te filloni me nje aksion tuajin personal. 
 
 
Shkolla në Berlin është e padrejtë me ju   (Diskriminuese). Ju, nxenesit nuk e keni 
mbeshtetjen e duhur. Mesuesit,Edukatoret dhe nenpunesit social jane te sterngarkuar, nagse 
ju mungojnë kolegt dhe ngarkohen me detyra të jashtzakonshme. 

Prinderit duhet  te arrijnë ate qe nuk mund ta bejnë ose ta realizojne mesuesit naper shkolla. 

Politika e arsimit ne Berlin, hap edhe më shumë boshllëqe ne vend qe te mbeshtesë ate qe 
duhet.  

#schulemussanders dhe kjo eshte e mundur nëse veprojmë të gjithë të bashkuar. 

Ne do ti bashkojm nxenesit,mesusesit,prinderit, erdukatoret, nenpunesit social dhe studentet.  


