
Agahî li ser kursa zimanê digel ( mebest zimanê elmanî ye ) 

(Projekt ê Dibistan bo her kesî) 

 

Pêşkêşkirineke bêpere ya berhemdanê bi zimanê elmanî jibo  hemî beşan !! 

 

Dê û bavên dilovan, 

 

Em dixwazin we jibo pêşkêşkirineke taybet, ya berhemdana zimanî  bi zimanê elmanî di 

dibistana me de agahdar bikin. Digel herdû zanîngeh û bajarê München bi elmanî mîna 

zimanê diwem em, bo xwendevanên xwe pêşkêş dikin. Ev pêşkêşî bêpere  ye, ku hijmareke 

kêm ji xwendevanan dikarin tê de beşdar bibin. Dibe zaroka te jî yek ji wan be. Ev in merc û 

şertên be şdariyê: 

• Daxwaz û pêdivî: eger asteng hebe di zimanê elmanî de (dersa elmanî, hesab, dersa 

( Serborê û hin din) an jî daxwazên din zêdetir 

• Hevwelatî û digelhevjiyan: 1.bo yên hevwelatiyê welatê siyem in, ev hemî ew in, yên 

ne ji welatên yekîtiya Europa hatine û rûniştina herdemî heye ( ev bi pêdivî û mercên 

yekîtiya Europa¹ ve girêdayî ne) 2. bi wan yên rehên wan yê penaberî hene. 

 

Taybetmendiya kursa zimanê digel? 

Ev têdaneke di çarçoveya „Elmanî zimanê duwem“ e, elmanî bo hemî beşan giring e. Di 

kursa elmanî „zimanê digel“ de, piştgiriya dersê de, zarok û genc yên elmanî ne zimanê wan 

yê yekem e, wate zimanê dayikê di ber zimanê dersê yê fermî re zimanê elmanî û di beşên 

cuda de (mîna matematîk, welat û serborî, erdnîgarî hbd)  baştir fêrî elmanî bibin. Armanca 

me ji vê yekê ew e, ku em zanebûna bi zimanê elmanî  yê şagirtan xwe, di hemî beşan de 

serrast bikin. 

Di kursa zimanê digel de, em gelek fêre(temrîn) bi lîstikan ve girêdayî bin, erk çareser bibin, 

rahêne li ser peyvên nû bihên kirin, li ser tekstan kar bihê û zanîna zaroka we di hêla zimanî 

de bi giştî berferehtir bibe. Wê mijarên ku di dersan de bêne fêrekirin û li ser naverokên nû 

bêne lêkolînkirin û li ser danûstendin. Yê tê de beşdar bibe, imkan heye naverokên nû fêr 

bibe. Di kursa zimanê digel de, wê mijarên pisporî û naverok ji xama dersê bêne wergirtin û 

liserkarkirin, daku şagirt fêrî têgehên pisporiyê bibin, naveroka tekstî û erkan têbigihin. Weha 

gav bi gav zaniyariyên xwe yên zimanê elmanî baştir dikin, zaroka we bixwebawerî bi zimanê 

elmanî pê re çêdibe. 

Ev bêhtir e, ku dersa zimên be, ji ber ev dersa alîkar zimanî bi babetên pispor ve girêdide (bo 

nimûne. Ji hundurê dersê).  

1. Kursa zimanê digel ji hêla fonda hevguncîna Europî tête danê. Fonda hevguncînê ya Europa piştgiriyên dide 

yên hevwelatiyên welatê siyem bi rûniştineke herdemî re. 



Ev kursa zimanê digel çawa di dibistanê de bi rê ve  diçe? 

Ev kurrsa zimanê digel di dibistanê de dibe û hemî sala xwendinê  berdewam dike. Komên 

beşdar biçûk in; tenê 3 heta 7  zarok beşdarî kursê dibin. Tenê wilo dikare bi başî piştgirî bibe 

û fêrbûn baş bibe.Cihê her zarokekî fereh e jibo rahênê bike û pirsên xwe bike. Ji bo 

pêşdebirina zimanî giring e, ku zarok salê hemî beşdariyê bike. Ya giring di çend xalan de: 

• 1 bo 2 car di heftiyê  de kursa Elmanî û zimanê digel (beriya-an jî piştî nîvro) 

• Dem: her civîn 90 deqe 

• Qeydkirin : ta nîvê û dema dawî dawiya Oktoberê, di ERÊBÛNÊ û pasportê- an jî 

nasnameya elektronî, eger hebe (Chipkart) 

• Beşdarî : hemî sala dibistanê 

 

Çawa kursa elmanî û zimanê digel bi rê ve diçe? 

kursa elmanî û zimanê digel ji hêla xwendevanan ve, yên bibin mamoste ve tête dan. 

Hevpişkên me yê projektî ew in, yên xwendevanên dersdar hildibijêrin û dersa erkan didin 

wan. Ew xwendevanên dersdar wek mamosteyan kar dikin û di komên me de ne. Gelek ji 

wan rehê wan jî koçberî ye an jî penaber bûye. Ew wê bi her şagirtekî li hale xwe ve biçin û 

kêmasiyên di ziman de li ba wî heyî çareser bikin  

 

Qeydkirin Çawa ye? 

Cih ji bo şagirtan yên ne ji welatên yekîtiya Europa tên, yên passporta wan ya elmanî nîne û 

rûniştina herdemî bi wan re heye, û ji şagirtên yên rehên koçberiyê bi wan re heye. Lê di 

gava pêşî de, ev pêkêşiyeke bo wan yên ji welatên siyem tên. Ev bi piştgiriya yekîtiya Europa 

ve bend e. Eger we birayr wergirt, ku hun beşdar bibin, êdî em ji we daxwaz dikin, ku hun 

Erêbûnê û passport û çîpkarta xwe digel xwe bînin. Li wir êdî em ê ji we re bibêjin, aya 

zaroka we dikare li kursa zimanê digel, de beşdar bibe an jî na 

 B qeydkirina  ji bo kursî  û Erêbûnê karmenda/ê me yê/a alîkariya kursî  

Rêzdara/ê ________________________________ berpirsiyar e. 

 

Kî ye yê hun ji bo kursa zimanê digel, li dibistanê  digel têkiliyê deynin? 

Rêzdara / ê _________________________________ çavdêra/ê xwendevanên dersdar e di 

dibistana me de û ew e yê/a kursa zimanê digel bi rêk dixe. Eger pirsên we ji bo kurs hebin, 

hun dikarin ji wê/î bikin. 

 

Dibistana we 


