
Yürüyüşe	katıl	
„Okullar	değişmeli“	

Cumartesi günü, 6.11.21,  
Saat 14‘de, Haus der Statistik* 

Demoyolu: Haus der Statistik - Karl-Liebknecht-Str. - Spandauer Str. - 
Rotes Rathaus 

*3 Minuten zu Fuß neben dem Alexanderplatz, Otto-Braun-Straße Ecke Karl-Marx-Allee 
	

aksiyon	haftası	1.11.-5.11.	
Senin okulunda ne değişmeli? 
• Istek ve arzularınızı pankartlara yazın ve bizlere katılın.

• Arkaşlarınızla beraber kendi aksiyonunuzu düzenleyin. 

• Diğer sayfada uygulayabileceğiniz fikir ve örenileri bulabilirsiniz.

 

Herhangi bir sorunuz varsa veya  
desteğe ihtiyacınız varsa,  

bize ulaşabilirsiniz. 
 

!

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

Instagram, Twitter veya Facebook: 
#schulemussanders 

www.schule-muss-anders.de

Taleplerimiz	
• Dostluk ve ekip çalışması için daha fazla 

zaman

• Okullarda farklı mesleklerden ekiplerin 
bulunması

• Daha fazla personel ve daha fazla eğitim 
pozisyonu 

• Ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve katılımı 

mailto:info@schule-muss-anders.de


Sende	Katıl!	
Aksiyon	haftasına	(1.11.-5.11.)	Gikirler

Öğrenciler için
• Senin okulunda ne değişik olmalı? —> Istek ve Taleplerini bir pankart, bir kartona veya 

Büyük bir poster yaz. Posterini istediğin gibi tasarla. 
• Schule-muss-anders.de adresinde sloganlar için öneriler bulabilirsiniz. 
• Kesip çıkarmak için kampanya logosunu da orada bulabilirsiniz. 
• Taleplerinizi sınıfınıza, sınıftaki bir çamaşır ipine veya okul bahçesine asın. 
• Okul hakkında neyi farklı görmek istediğinizi ve sizin okulunuzda neyin daha iyi olması 

gerektiğini söylediğiniz kısa bir video hazırlayın. 

Herkes için
• ÖNEMLİ: Posterlerinizin, transpilerinizin ve kampanyalarınızın fotoğraflarını çekin, sosyal 

medyada #schulemussanders hashtağ'iyle paylaşın ve info@schule-muss-anders.de 
adresine e-posta veya 0151 47970251'e mesaj göndererek bize gönderin. 

• DAHA ÖNEMLİ: 6 Kasım'daki demoya posterlerinizi, taleplerinizi ve arkadaşlarınızı 
getirin. Alexanderplatz'da öğleden sonra 14'den itibaren! (6.11.2021 Saat 14 de) 

• Demoya katkıda bulunmak ister misiniz? -> Biz sizinle iletişime geçeriz ve birlikte 
mümkünatı hakkında konuşuruz. 

Öğretmenler, eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları için 
• Okulda neyin farklı olması gerektiği sorusu üzerine bir proje dersi yapın! 
• Okulunuzda yardımcı olmak isteyen başka meslektaşlarınız var mı? Ozaman, 

öğrencilerinizle birlikte sorularınızı ele almak için eylem haftasında tam bir gün ayırın. 
Günü ve sonuçları belgeleyin ve info@schule-muss-anders.de adresine gönderin. 

• Diğer öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunun, taleplerinizi bir postere, bir karton 
parçasına veya bir pankart üzerine yazın. Belki sanat bölümü bir okul pankartı 
tasarlamak istermi? 

Ebeveynler için 
• Okuldan önce diğer ebeveynlerle görüşün. Taleplerinizi yükseğe tutun ve birlikte bir 

fotoğraf çekin ve bize e-posta, Twitter / Insta / Facebook veya kampanya numarasına 
gönderin. 

• Sizde bunu yapabilir veya kendi yaratıcı eyleminizi başlatabilirsiniz. 

Güncel kalmak istiyorsanız Telegram 
kanalımıza katılın!


