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Volkshochschule’ye
hoş geldiniz!

Kendini iyi hissetmek
Volkshochschule’nin mekanları iyi
kullanılmalı ve öyle de bırakılmalıdır.
O yüzden mekanların ve eşyaların
dikkatli ve özenli kullanılmasını rica
ediyoruz. Ders çalıştığınız mekanı ve
tuvaletleri nasıl bulmak istiyorsanız aynı
şekilde temiz ve düzgün bırakınız.
Tuvaletler bayanlar ve erkekler için
ayrılmıştır, lütfen buna dikkat ediniz.

Bütün insanlar
eşittir
Volkshochschule’de politik, dünya görüşü
ve dini taraf tutmadan ders verilir ve
dersler de ona göre öğrenilir. Bütün
öğrencilere aynı davranılır. Politik ve dünya
görüşünü ve dini taraf tutarak eşitsizce
davranmaya yer yoktur. Birlikte böyle bir
eğitimi mümkün kılmak için,
Volkshochschule’ye gelen herkesin
birbirine saygı duyması ve insanca
davranması gerekir.

Şiddete karşıtlık
ve açık fikirlilik
Eğitim ve öğretim yeniliğe açık olmayı gerektirir. Yeni içerikler, farklı dünya görüşleri,
kültürler, dinler, görüşler ve yaşam şekilleri
için açık olmak dersin atmosferini olumlu
etkiler. Saygılı ve arkadaşça davranmak
etkinliklerdeki fikir alışverişini ve anlaşmayı
sağlar. Şiddetin ve şiddet tehdidinin
Volkshochschule’de yeri yoktur!

Katılımcılar
Volkshochschule’deki etkinlikleri kadınlar
ve erkekler, farklı ülkelerden ve kültürlerden
insanlar, yaşlılar ve gençler, sakat ve sakat
olmayan her türlü insan katılıyor. Bütün bu
insanlar aynı onura, aynı eğitim ve öğrenim
hakkına, fikirlerini ve inandıklarını açıkça
beyan etme özgürlüğüne ve söz hakkına
sahiptirler.

Volkshochschule herkese açık bir eğitim
ve buluşma yeridir. Farklı kültürlerden
ve sosyal kesimlerden, farklı ülkelerden
ve kültürlerden, farklı yaşlara ve dünya
görüşlerine sahip insanlar burada bir
araya gelir. Her bireye kapımız açıktır
ve herkesin bunu böyle hissetmesini
istiyoruz. Bu durumu sağlayabilmek için
Volkshochschule’de herkesin uyması
gereken bazı kurallar vardır.

Kurs yöneticiler
ve çalışanlar
Kurs veren kadın ve erkek öğretmenler en iyi
şekilde eğitim görmüş, yetişmiş insanlardır.
Otoritelerine cinsiyetlerinden, yaşlarından
ve geldikleri ülkelerden bağımsız olarak
saygı duymak gerekir. Aynı kural diğer
çalışanlar için de geçerlidir.

Bu konular
hepimizi
ilgilendiriyor!
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Kurslara katılım kuralları
Öğretmenlere ve
çalışanlara saygı
Kurs öğretmenlerine ve diğer çalışanların
otoritelerine cinsiyetlerinden, yaşlarından ve
geldikleri ülkelerden bağımsız olarak saygı
duymak şarttır.

Ayrımcılığa
izin yok
Aşağıdakilerden bağımsız olarak bütün insanlara aynı şekilde davranmak gerekir:
• cinsiyet
• yaş
• cinsel seçim
• engellilik
• soy
• etnik köken

• deri rengi
• dil
• vatan ve yurt
• inanç
• dini ve politik görüşler

Uyuşturucuya
izin yok

Cinsel ayrımcılık, ırkçılık, eşcinsellik karşıtlığı
veya başka ayrımcı ifadelere ve davranışlara
izin yoktur. Kadın erkek ayrımı olmaksızın
çevrenizdeki insanları rahatsız etmek yasaktır.

Alkol, sigara ve uyuşturucu
maddeler yasaktır.

Şiddette
izin yok

Gürültüye
izin yok

Şiddetin ve tehdidin her
çeşidi ve şekli yasaktır.

Akıllı cep telefonunuzu
sessize alınız.

Bu kuralla uymamak kurstan ve
binadan çıkarılmaya ve binaya
girişin yasaklanmasına yol açar.
Kurstan kendi kusurundan dolayı
çıkarılma durumunda kurs
ücretinin geri ödenmesi
kesinlikle mümkün değildir.

Dini vecibeleri
rahatsızlık verecek
şekilde uygulamaya
izin yok
Dersin amacını ve
gidişatını engelliyorsa,
dini vecibeleri
uygulamak yasaktır.
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