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Anadil dersinin verildiği mevcut yerler 
şuralardır:

Bernau
Rusça

Brandenburg (Havel)
Rusça | Vietnamca

Casekow 
Lehçe

Cottbus
Vietnamca

Eberswalde
Rusça
Forst

Lehçe | Rusça 
Frankfurt (Oder)

Lehçe | Rusça
Fürstenwalde (Spree)

Arapça | Rusça
Gartz (Oder)

Lehçe
Hennigsdorf

Rusça
Hoppegarten

Arapça | Farsça
Kremmen

Arapça 
Luckenwalde

Arapça 
Ludwigsfelde

Rusça | Vietnamca
Oranienburg

Arapça | Rusça
Potsdam

İspanyolca | Vietnamca
Rathenow

Arapça 
Seelow 
Rusça

Strausberg
Arapça | Rusça | Farsça 

Tantow
Lehçe

Wittenberge
Vietnamca

Informationen auf 
Türkisch

Göçmen  Kökenli  
Öğrenciler

Anadil Dersi

Anadil dersiyle ilgileniyor musunuz?

Çocuğa ait bilgiler:

Soyadı:  
Adı: 
Okulu: 
Dili: 

  Türkçe 
  diğer dil 
    
 Lütfen belirtiniz:

Velisinin veya yasal vasisinin iletişim bilgileri:

Adres: 

Tel.: 
E-mail:  

İletişim bilgileri:
RAA Brandenburg
Lena Fleck, Proje yöneticisi
Zum Jagenstein 1
14478 Potsdam

Tel.: +49 331  747 80 26
Faks:  +49 331  747 80 20
Mobil:  +49 151  206 86 299

E-Mail: l.fleck@raa-brandenburg.de



Brandenburg  Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı´nın siparişi üzerine çalışan RAA 
Brandenburg;  anadil dersinin koordinasyonu 
konusunda eyaletin her yerinde görevlidir.

Yasal bir teşvik tedbiri olan gönüllü anadil dersi; 
katılımcıların sosyal, özellikle dilsel entegrasyonuna 
hizmet ediyor. 

Bu teklif, esasen Brandeburg Eyaleti´ndeki bütün 
göçmen kökenli öğrencilere sunuluyor.

Anadil öğrenme grupları için kriterler:

 anadili aynı olan en az 12 öğrenci,

 okulda düzenli derslerinden sonra en fazla  
haftalık  (45´er dakikalık) 4 ders saati,

 farklı sınıf basamakları ve okul çeşitliğini 
kapsayan ders imkanı,

 öğretmenlere saat ücreti ödemesi.

Görevlendirilmiş bütün öğretmenler, birinci veya az 
da olsa ikinci kuşak göçmenlerdir. Bu öğretmenler, 
meslekî niteliklerinin yanı sıra dilsel ve kültürlerarası 
ilişkilerdeki beceri yeteneğine sahiptirler.

Ders kalitesi; özellikle meslekî bilgi alışverişleriyle, çok 
yönlü meslek içi kurslarla ve sunulan ders kitaplarıyla 
destekleniyor.

Anadil dersinin birinci hedefi, ailenin konuştuğu 
anadilin öğrenilmesi veya pekiştirilmesidir.  

Öğrencinin gelişim döneminde  anadilin teşvik edilip 
desteklenmesi,   aynı zamanda temel ve  bütün 
dilleri kapsayan becerilerin pekişmesine hizmet 
ediyor. Bunlar, ikinci ve eğitim dili olan Almanca ile 
diğer yabancı dillerin öğrenilmesini vazgeçilmez hâle 
getiriyor.

Bunun  dışında dersler, öğrencilerin kendi 
kültürlerarası yaşam alanındaki kimliğiyle 
özdeşleşmeyi destekliyor. Aynı zamanda öğretmenler 
katılımcıların kökenleri ve aynı zamanda yaşam 
gerçeklerine ait konuları tematize ediyor. Öğrencilerin 
kültürlerarası bilinçlenmesinin ve buna uygun davranış 
becerisinin teşvik edilmesinde, Almanya´daki günlük 
yaşam sürekli esas alınıyor.

Ders dil teşvikinin yanı sıra, öğrencilerin heterojen 
yaşam alanına bütünsel bir katılım konusunda 
geniş yardım sunuyor.

Anadil dersi:

  sosyal ve özellikle dilsel entegrasyonu,

  çok dilliliği,

   sosyokültürel davranış becerisini,

   kendi kimliğiyle özdeşleşmeyi,

 teşvik ediyor.

Size, su anda aşağıdaki anadil dersleri teklif 
ediliyor: 

 Arapça

 Farsça

 Lehçe

 Rusça

 İspanyolca  

 Türkçe (2017´de başlanması planlanıyor)

 Vietnamca

İlginizi mi uyandırdık?
Arka sayfada, projenin uygulandığı yerleri ve projeyle 
ilgili iletişim bilgilerini bulabilirsiniz!

Projeyle ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki sayfadan 
ulaşabilirsiniz: 
www.raa-brandenburg.de → Projekte/Programme
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