Davet „Bugün için Hatırlamak - Türkiye“ 18.06.2020 - Zoom
Değerli destekçiler, öğrenciler, sayın öğretmenler, okul yöneticileri ve ilgili herkes,
Sizi "Bugün için Hatırlamak - Türkiye" etkinliğine davet etmekten mutluluk duyuyoruz.
2019 yılında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın inisiyatifiyle ‘’Bugün için Hatırlamak’’
çalışmaları başlatıldı. Dünya genelinde desteklenen 58 proje arasında, Türkiye'deki Alman
okullarının da iki projesi var: Ankara Ernst Reuter Okulu tarafından hazırlanan “Ankara'da
Alman Topluluğu” ve İstanbul İELEV Özel Lisesi tarafından hazırlanan “Ayrımcılığın
Gözlerine Bakmak” projeleri ile temsil ediliyor. Yarışma hakkında daha fazla bilgiyi burada
bulabilirsiniz: http: // erinnern- Gegenwart.de/site/die-projekte/
İki grubun araştırma sonuçlarını paylaşmak ve Türkiye'deki Alman okul toplulukları olarak
birlikte nasıl çalışabileceğimizi, ortak bakış açılarını nasıl geliştirebileceğimizi tartışmak
istiyoruz. Bunun başlangıç noktalarını Türkiye’den katılan her iki projede de bulabiliriz.
Ankara Ernst Reuter Okulu, okul tarihi ve göç yoluyla kültürel değişim konularında çalıştı ve
bir tarih kitabı hazırladı. İstanbul İELEV Özel Lisesi tarafından yapılan çalışmalar mevcut
ayrımcılık biçimlerinin tarihsel öncüllerine odaklandı . Türkiye'de ayrımcılıkla mücadele
etmek için https://karsilasma.art.blog/ web sitesinde paylaştıkları atölye çalışmalarını
geliştirdiler.
Covid-19'un getirdiği kısıtlamalar nedeniyle, etkinlik planlandığı gibi İstanbul'da Almanya
Başkonsolosluğu'nda değil Zoom üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecektir.
Lütfen 16 Haziran 2020'ye kadar aşağıdaki adresten e-posta ile kaydolun:
kurumsaliletisim@ielev.k12.tr
Güvenlik tedbirleri nedeniyle etkinliğe katılacağınız mail adresini kullanarak kayıt işleminizi
yaptırmanızı önemle rica ederiz.
Mekansal mesafeye rağmen dijital alanda yakınlığı sağlamak için küçük gruplar halinde
çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Planlama yapabilmemiz için, lütfen kayıt sırasında atölye
seçiminizi belirtiniz. Katılımcı sayısı atölye başına 10 kişi ile sınırlıdır. Film gösterimlerine
katılabilecek kişi sayısında bir sınırlama yoktur.

Program:
17:50
18:00

18:40

19:10
19:30

Toplanma
Karşılama & Açılış - Meik Laufer
- Başkonsolosluk’dan selamlama – Stefan Graf
- ‘’Bugün için Hatırlamak’’ - Yurtdışındaki Alman okulları olarak tarihi
geçmişin bugünümüz ve ve geleceğimiz için önemi - Michael Schopp
- Proje gruplarının sunumu ve sertifika takdimi - Gözde Yıldız, Daniel Bauer
Atölye çalışmalarının başlaması
a) Ankara'daki Alman topluluğu (Almanca)
b) Milliyetçilik (Türkçe)
c) Cinsiyetçilik (Türkçe)
d) ‘’Beherglasta Irkçılık’’(Türkçe)
e) ‘’Aynı Dünyayı Paylaşıyoruz’’ (Türkçe)
f) Hafıza Yürüyüşü - film gösterimi (Almanca)
g) Hafıza Yürüyüşü - film gösterimi (Türkçe)
Atölyeler için geri bildirim
- Bize Kalanlar ve Yarına Bakış - Gülseren Aslan, Lina Render
Teşekkür ve kapanış - Meik Laufer

Katılımınızdan mutluluk duyarız!

Saygılarımızla
Almanya Başkonsolosluğu İstanbul, ERS ve IELEV

