
انضموا الى المظاھرة 
لتغییر الوضع في المدارس 
السبت 5 حزیران (یونیو) 2021 

 Hermannplatz الساعة الثانیة في ساحة
مخطط سیر المظاھرة: 

 Demoroute: Hermannplatz - Ko2busser Tor - Adalbertstraße - Heinrichplatz

 

أسبوع الِحراك (31/05 – 04/06) 
 ما الذي یجب أن یتغیّر في المدارس؟ 

یمكنكم / یمكنكّن كتابة متطلباتكم ورغباتكم التي تتمنون تغییرھا في الواقع المدرسي على الئحة او یافطة وإحضارھا معكم / معكّن 
الى المظاھرة. 

ابدأ/ي حملتك الخاصة في مدرستك مع أصدقائك. ستجد/ین في الصفحة التالیة بعض األفكار والنصائح حول ما یمكنك القیام بھ. 

   

  لإلجابة على تساؤالتكم أو إن كنتم/ّن بحاجة 

  للدعم. تواصلوا معنا 

	

مطالبنا 
الـمزیـد مـن الـوقـت لـلطلبة لـبناء األواصـر •

االجتماعیة والعمل الجماعي. 

فـرق مـن مـختلف الخـلفیات الـمھنیة فـي •
المدراس 

الـمزیـد مـن الـوظـائـف وفـرص الـتدریـب •
المھني 

موبایل/مسنجر: 015147970251 

 info@schule-muss-anders.de :إیمیل

كـما یـمكن الـتواصـل مـعنا عـلى انسـتغرام، تـویـتر او 
 #schulemussanders :فیسبوك عبر

 www.schule-muss-anders.de

mailto:info@schule-muss-anders.de


انضموا الینا 
مقترحات وأفكار ألسبوع الِحراك (31/05 – 04/06) 

مقترحات للطَلَبة: 

ما الذي یجب أن یتغیر في مدرستك؟ ß اكتب/ي مطالبك على لوحة أو قطعة من الورق المقوى أو ورق كبیر. صّمم/ي •
الملصق الخاص بك بالطریقة التي تریدھا / تریدینھا. 

• schule-muss-anders.de یمكنك/ي العثور على اقتراحات للشعارات على موقعنا

 على موقعنا یوجد أیضاً شعار الحملة المطلوب قّصھ. •

قم/قومي بتعلیق مطالبك في الفصل الدراسي أو على حبل غسیل في الصف أو في ساحة المدرسة. •

بالتعاون مع زمالء/زمیالت الدراسة. قوموا معاً بتصویر فیدیو یوضح ما الذي ترغبون تغییره أو تحسینھ في المدرسة. •

ترغبون في تصمیم یافطة؟ ß بحاجٍة لجزء من المواد لعملھا؟ اكتبوا لنا او اتصلوا بنا وسنحاول تأمینھا تزویدكم بھا. •

مقترحات عاّمة: 

• #schulemussanders ھام: قوموا بتصویر لوحاتكم نشاطاتكم ومشاركتھا على صفحات التواصل االجتماعي مع السمة
وأیضا ارسلوھا لنا عبر البرید اإللكتروني أو عبر المسنجر. 

أھم من ذلك: احضروا لوحاتكم/ّن ویافطاتكم/ّن وأیضاً األصدقاء معكم/ّن الى المظاھرة بتاریخ 5 حزیران (یونیو) عند •
 .Hermannplatz تمام الساعة الثانیة ظھراً في ساحة

ترغبون بالمشاركة بخطاب أثناء المظاھرة؟ ß اكتب/ اكتبي لنا ونحن سنقوم بالتواصل معكم/ّن لنبحث معا إمكانیة تحقیق •
ذلك. 

مقترحات لطاقم التدریس والتربیة واإلرشاد االجتماعي: 

قم/قومي بعمل جلسة أسئلة وحوار مع الطلبة لتناول موضوع، ما الذي یجب أن یكون مختلًفا في المدرسة؟ •

ھل ھناك زمالء/ زمیالت آخرون/ أخریات في عامك الدراسي أو في مدرستك ممن لدیھم/لدیھّن الرغبة في المشاركة في •
ھذا الحراك؟ قوموا معاً بتخصیص یوٍم كامٍل في أسبوع العمل للتعامل مع ھذا الموضوع مع الطلبة. قم/قومي بتوثیق ھذا 

 .info@schule-muss-anders.de الیوم والنتائج وأرسالھا إلى

قم/قومي بتبادل األفكار مع الزمالء والزمیالت واكتبوا أفكاركم/ّن على لوحة أو یافطة. ربما تتولد الرغبة عند طلبة •
الفنون بعمل تصمیم خاص بالمدرسة. 

مقترحات لألھالي: 

قوموا بالتواصل مع أھالي طلبة أخرین في المدرسة. ارفعوا طلباتكم/ّن على اللوحات عالیاً وقوموا بتصویر صورة جماعیة •
لكم/لكّن وأرسالھا لنا عبر وسائل التواصل المذكورة في األعلى. 

ترید مدرسة ابتدائیة في تمبلھوف إجراء استبیان لیوم كامل بین األطفال واألھالي والمعلمین/ات والموظفین/ات خالل •
أسبوع العمل ومن ثم إحضار النتائج إلى العرض التوضیحي. ھذا ممكن أیًضا! 

یمكنكم/ّن  دوما القیام بحراك أو القیام بنشاطات ھادفة في المدرسة.•
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