
  

Kayıt 

Türkçe anadil derslerine ilkokul veya orta dereceli 

okullarda istisnai durumlarda her zaman kayıt 

yaptırmak mümkündür. Ancak normal kayıtlar her yıl 

en geç 15 Mart tarihine kadar yaptırılmalıdır. 

Ebeveynler iki dilli kayıt formunu doldurup öğrencinin 

ders gördüğü okulun  sekreterliǧine teslim ederler. 

Kayıt, en az bir eğitim ve öğretim yılı için geçerli olup, 

herhangi bir okul değişikliğine veya kayıt sildirilinceye 

kadar geçerliliğini korur. Orta dereceli okullara  

başlanıldıǧında kayıtların yenilenmesi gerekmektedir. 

 

Derse Katılım Zorunluluğu 

Türkçe anadil dersleri için kayıt öǧrenci velisinin 

isteğine bağlı olarak yapılır. Ancak, kayıt olduktan 

sonra öğrencinin derse katılma zorunluluǧu vardır.  

 

Kayıt Sildirme 

Kayıt sildirme sadece ilgili eğitim ve öğretim yılının 

sonunda öǧrenci velisinin yazılı dilekçesi ile 

mümkündür. Dilekçe öǧrencinin kayıtlı olduğu okul 

müdürlüğüne yazılı olarak verilmelidir. 

 

Karne 

Türkçe anadil dersleriyle ilgili öǧrencinin  durumu 

karnede not olarak veya açıklamalar başlığı altında 

çocuǧun dersteki gelişimiyle ilgili kısa bir 

deǧerlendirme olarak belirtilir. 

 

Dil Sınavı 

Öğrenciler orta dereceli okulların sonunda bir dil 

sınavına tabi tutulurlar. Sınav sonucu karnede not 

olarak belirtilir. Ancak, bu sınavı bir öǧrencinin 

mevcut dil seviyesini ölçen dil sınavıyla 

(Feststellungsprüfung) karıştırmamak gerekir. 

Öğrenci bu sınavda başarılı olursa, Türkçe dersini 

orta dereceli okulların II. kısmında da (Sekundarstufe 

II) yabancı dil olarak devam ettirebilir. 

Daha fazla soru ve bilgi için bize ulaşabilirsiniz: 

 

Eǧitim Dairesi 

Beate Schroeter, Daire Müdürü 

Unna Eǧitim Dairesi 

ʺEğitim ve Öğretimle Uyum Programıʺ Sorumlusu 

Telefon: 0 23 03 / 27- 17 40 

Fax: 0 23 03 / 27- 19 96 

beate.schroeter@kreis-unna.de 

 

ʺEğitim ve Öğretimle Uyum Programıʺ  

Danışmanları 

Durdu Fedakâr │Meike Karrasch │Martin Kesten 

Telefon: 0 23 03 / 27- 48 40 

Fax:       0 23 03 / 27- 19 96 

durdu.fedakar@kreis-unna.de 

meike.karrasch@kreis-unna.de 

martin.kesten@kreis-unna.de 

Unna Bölgesi`ndeki Türkçe anadil dersleriyle ilgili 

daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Unna Eǧitim 

Dairesi`nin internet sayfasına girip gerekli bilgi ve 

belgelere ulaşabilirsiniz. 

Yayımcı: Unna Eǧitim Dairesi 

Parkstraße 40 b 

59425 Unna 

 

Tarih:  Kasım 2018 
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Sevgili Veliler  
 
Göçmen çocukların ve gençlerin  anadilleri ve 

ülkelerinin kültürü kimliklerinin bir parçasıdır. Bu 

onların kişilik gelişimi için çok büyük bir öneme 

sahiptir. Bununla birlikte çok dillilik sürekli gelişen 

küresel dünyada kültürel bir zenginliktir. 

 

Bundan dolayı  Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, 

göçmen öğrencilerin kültürlerarası becerilerini koru-

maya ve geliştirmeye deǧer vermektedir. Bu amaçla, 

okullarda belli şartlar altında  diǧer derslerin yanısıra 

Türkçe anadil dersleri verilmektedir. Türkçe anadil 

dersleri, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ilgili 

bakanlıǧının belirlemiş olduǧu plan ve programa 

göre eǧitim dairelerinin gözetiminde verilmektedir. 

 

Uzun yıllardan beri Unna Bölgesin`de en çok 

konuşulan diller okullarımızda anadil dersleri adı 

altında okutulmaktadır. Bölgemizdeki okullarda 

okutulan anadil derslerinin planlanmasından ve 

uygulanmasından "Unna Eǧitim  Dairesi"  

sorumludur. 

 

Bu broşürde, Unna Bölgesi`ndeki anadil  dersleriyle 

ilgili  önemli bilgileri özetledik. Bu açıklamaları 

istifadenize sunarak sizleri bu konuda bilgilendirmek 

istiyoruz. 

 

Beate Schroeter, Daire Müdürü 

Unna Eǧitim Dairesi 

ʺEğitim ve Öğretimle Uyum Programıʺ Sorumlusu 

 

 

Anadil Eğitimi 

Türkçe anadil dersleri, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti 

tarafından, 1. sınıftan 10. sınıfa kadar olan sınıflarda, 

iki veya daha fazla dil ile büyüyen ve kendi ana dilleri 

hakkında en az temel bilgilere sahip olan öğrenciler 

için ek olarak sunulan bir derstir. Bu ders, diǧer 

derslere ilave olarak (genellikle öğleden sonra) 

verilir. Her okulda anadil dersi verilemediğinden 

dolayı, deǧişik okullardan gelen çocuklar merkezi bir 

okulda toplanarak bu okulda ilgili anadil  dersine 

katılımları saǧlanır. 

 

Görevleri ve Hedefleri 

Bu dersin görevi ve amacı, anadil dersinin müfredatı 

çerçevesinde çocukların konuşma, yazma ve 

kültürlerarası becerilerini korumak ve geliştirmektir. 

 

Çocuğunuz neden Türkçe Anadil 

Derslerine katılmalıdır? 

Çocuğunuz Türkçe anadil derslerine katılarak, 

 

 çok dilliliğini geliştirir. 

 anadilini sözlü ve yazılı olarak öğrenir. 

 kimliğini güçlendirir. 

 genel olarak dillere yönelik duyarlılıǧını artırır. 

 kültürlerarası becerisini geliştirir. 

 Almanca öǧrenmesini daha da kolaylaştırır. 

 orta dereceli okulların sonunda bir dil sınavına 

tabi    tutulur. Bu sınavın sonucu ek beceri 

olarak deǧerlendirilir ve karnesine  işlenir.  

 ya İngilizce ya da zorunlu ikinci yabancı dilinden 

birinin zayıf notunu kurtarabilir.   

 ileride yapacaǧı iş  başvurularında avantajlı  

konuma geçer. 

 

 

Hangi Anadil Dersleri Verilmektedir? 

Şu anda Unna Bölgesi`ndeki okullarda aşağıda 

belirtilen dillerde anadil dersleri verilmektedir: 

 

● Arapça    ● Portekizce 

● Yunanca  ● Rusça 

● İtalyanca  ● Türkçe 

● Lehçe 

 

Anadil Derslerinin Yaygınlaştırılması  

İhtiyaç olduǧunda ve yeterince öğrenci bir araya 

geldiğinde okullarda yeni bir dil anadil dersi olarak 

verilebilir ve mevcut dillerde de yeni sınıflar 

oluşturulabilir. Bunun için ilkokulda en az 15,  orta 

dereceli okullarda ise en az 18 öǧrencinin müracaatı 

gereklidir. Unna Eǧitim Dairesi gerekli inceleme ve 

çalışmalarını yaptıktan sonra yapılan müracatlarla 

ilgili bir karar verir. 

 

Anadil Dersleri Öğretmenleri 

Anadil derslerisine giren öğretmenler,  Kuzey Ren 

Vestfalya Eyaleti`nin çalışanlarıdır. Şu anda Unna 

Bölgesi`nde alanında uzman 24 öğretmen anadil 

dersleri vermektedir. 

 

Okul İdaresince Bilgilendirilme 

Çocuğunuzu ilkokula veya orta dereceli okullara kayıt 

yaptırırken, çok dilli büyüyen bir öǧrencinin ebeveyni 

olarak, kayıt yaptırdığınız okul idaresince anadil 

dersleri hakkında bilgilendirilirsiniz. 


