KEDVES

diákok!

Azért, hogy az április 20-ai sztárjk napján se unatkozzatok, vegyetek
részt a Független Diákparlament és a KÉM egész napos változatos
programjain. A programok után délután 5 órától együtt alkothatjuk
meg a közoktatás valaha volt legnagyobb diák-emlékművét!

Auróra • VIII. Auróra utca 11
11:00-12:00 Érdekel hogyan működik egy olyan
közösségi ház a Nyolckerben, ahol civil szervezetek,
kulturális, zenés és irodalmi programok találkoznak
és élnek tökéletes összhangban?
12:00-14:00 Hogyan javítsuk meg a közoktatást? Nyílt
beszélgetés a Civil Közoktatási Platform tagjaival,
tanárokkal és diákokkal.
14:00-16:00 Fedél Nélkül hajléktalanok lapja tart
workshopot az érdeklődőknek. Amit eddig nem
mertél megkérdezni, itt nyugodtan megteheted.

Láthatatlan Tanoda Szalon •
VIII. Kiss József utca 13

• ELTE PPK Napkazy
VII. Kazinczy utca 23-25 alagsor
Lehet a tanárnak hatalma a diák felett? 12:00-15:00
Gyertek el ha érdekel, hogy hogyan lehet másként is
tanulni és tanítani, ha úgy érzed a diákok hangja is
van és legalább olyan fontos mint a tanároké, ha
érdekel a demokratikus oktatás és kedved van egy
közös filmezéshez. (Summerhill)

• Láng Téka
XIII. Pozsonyi út 5.
Szívesen megismerkednél a kortárs irodalommal, de
az iskolában nincs rá idő? A sztrájk napján rendhagyó
“irodalom órán” vehettek részt.
Pion István költő - Slam Poetry 11:00-12:00

11:00-13:00 Morality? A Morality több mint egy
társasjáték. Egyszerre fejleszt erkölcsi, morális
érzéket és empátiát. Szélesíti a látókörünket, fejleszti
a kritikai gondolkodást. Érzelmeket hoz elő. Alkalmat
teremt izgalmas beszélgetésekhez, kiszakítva a
"small-talkok" világából.

• Városligeti Piknik
pontos helyszín a facebook eseményen

13:00-16:00 Az iskola a TIED is! - workshop az ELTE
pedagógia szakos hallgatóival, melynek keretén belül
a diákság reflektálhat a jelenlegi oktatási rendszer
hibáira és hiányosságaira, valamint megalkotja a
saját álomiskoláját. Amennyiben úgy érzed, vannak
problémák a mai iskolával és szívesen megálmodnád
velünk azt az iskolát, ahova boldogan járnál, várunk sok
szeretettel!

Közös alkotás, játék, beszélgetés és zenélés a ligetben
majd csatlakozás a Ligetvédőkhöz
16:00 (Hozz frizbit, labdát, játékokat. Ha zenélsz, hozz
hangszert, jammeljünk!)
EMLÉKMŰ készítés
17:00 Hozz magaddal egy iskolához vagy tanulmányaidhoz
köthető tárgyat, és készítsük el a magyar közoktatás
eddigi legnagyobb Mementóját.

Sulyok Blanka kreativ írás workshop 12.15-13:15
Kukorelly Endre írószemináriuma 13:30-14:30

További információk és regisztráció a
Suli helyett SZTRÁJK! facebook-oldalon.

SULI HELYETT
www.ped.hu/sztrajk

sztrájk!
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