
Almanca destekleyici dil kursuna ili şkin bilgiler  
(Herkes için Okul  Projesi) 

 

Bütün dersler için Almanca dil deste ğine yönelik ücretsiz bir hizmettir !! 

 

Sevgili ebeveynler, 

 
sizleri okulumuzdaki Almanca dil deste ği uygulamasının özel bir hizmeti hakkında 

bilgilendirmek istiyoruz. Münih'deki iki üniversite ve Münih kentiyle birlikte, öğrencilerimize 

ikinci dil olarak Almanca alanında destekleyici dil kursları sunmaktayız. Bu, yalnızca az 

sayıdaki bazı öğrencilerin katılabileceği ücretsiz bir hizmettir . Sizin çocuğunuz da bu 

öğrenciler arasında yer alabilir. Katılım için gerekli ön ko şullar  ve kriterler şunlardır:  

� İlgi ve ihtiyaç: Almanca konusunda sorunlar olması durumunda (Almanca, 

Matematik, Hayat Bilgisi dersleri v.b.) ve ilave bir hizmete ilgi duyulması halinde; 

� Uyruk, aidiyet: 1. Üçüncü ülke vatandaşlığının söz konusu olması durumunda - bu, 

AB üyesi bir ülkeden gelmeyen ve daimi ikametgahı olan herkesi kapsamaktadır 

(AB1 mevzuatları ve direktifleriyle bağlantılıdır); 2. Göçmen kökenli olunması 

durumunda. 

 

Destekleyici dil kursunu özel kılan nedir? 

Bu kurs, „İkinci dil olarak Almanca“ alanında sunulan bir hizmettir, çünkü Almanca bütün 

dersler için önemlidir. 

Destekleyici dil kursu kapsamında, birinci dilleri Almanca olmayan veya anadilleri farklı olan 

çocuklar ve gençler, okul derslerinin yanı sıra Almanca alanında ve bazı derslerin (örneğin 

matematik, yurttaşlık bilgisi, coğrafya) alan dilinde desteklenmektedir. Bu sayede, 

öğrencilerimizin tüm derslerdeki Almanca bilgilerini geliştirmeye çalışmaktayız. 

Destekleyici dil kursunda pek çok alıştırma oyunlarla harmanlanarak gerçekleştirilmekte, 

ödevler çözülmekte, yeni kelimelerle alıştırmalar yapılmakta, metinler işlenmekte ve genel 

olarak çocuğunuzun dil bilgileri geliştirilmektedir. Derslerdeki konular ele alınmakta ve yeni 

içerikler işlenerek aktarılmaktadır. Yani bu kursa katılan bir kimse, alıştırma yapma ve yeni 

konular öğrenme imkanı bulmaktadır. Burada söz konusu olan sadece dil dersi değildir. 

Destekleyici dil kursunda ders konuları ve içerikleri, öğrencilerin terminolojiyi 

öğrenebilecekleri, metnin ya da ödevin içeriğini anlayabilecekleri şekilde ele alınmakta ve 

işlenmektedir. Bu sayede Almanca konusundaki dil bilgilerini adım adım geliştirmektedirler; 

çocuğunuz da Almanca dili konusunda giderek daha çok kendine güvenmektedir. 

 

                                                 
1 Destekleyici dil kursları, Avrupa Entegrasyon Fonu tarafından desteklenmektedir. Avrupa 
Entegrasyon Fonu, yalnızca sürekli ikamet statüsüne sahip üçüncü ülke vatandaşlarına destek 
vermektedir. 



Okuldaki destekleyici dil kursu ne şekilde düzenlenmektedir? 

Destekleyici dil kursu okulda  düzenlenir ve bütün bir ö ğretim yılı boyunca  devam eder. 

Gruplar çok küçük olup, bir kursa yalnızca 3 - 7 çocuk katılmaktadır. Bireysel ve yoğun bir 

desteğin sağlanması ancak bu şekilde mümkün olmaktadır. Alıştırma yapmak ve sorular 

sormak için her çocuk daha fazla alana sahip olmaktadır. Dilsel açıdan iyi bir gelişme 

gösterebilmesi için, çocuğunuzun bütün bir öğretim yılı boyunca kursa katılması 

gerekmektedir. Kursa ilişkin önemli bilgiler: 

• Haftada 1 - 2 kez  destekleyici dil kursu (öğleden önce veya öğleden sonra) 

• Süre: her kurs 90 dakikadır 

• Kayıt : Ekim ayı ortasına veya en geç sonuna kadar, muvafakatname ve pasaport 

veya – eğer varsa – elektronik kimlik (çipli kart) ile birlikte 

• Katılım : Bütün öğretim yılı boyunca 

 
Destekleyici dil kursu kimler tarafından verilmekte dir? 

Destekleyici dil kursu, öğretmen olmak isteyen üniversite öğrencileri tarafından verilmektedir. 

Bu öğrencileri proje ortaklarımız seçmekte ve söz konusu göreve yönelik olarak eğitmektedir. 

Üniversite öğrencileri, kurs öğretmenliği yapan öğrenci pozisyonunda çalışmakta olup, bu 

nedenle de bizim öğretmenlerimiz bünyesinde yer almaktadırlar. Bunların birçoğu göçmen 

kökenli ya da göç etmiş kimselerdir. Öğretmenler, her bir öğrenciyle bireysel olarak 

ilgilenmekte ve onlarla dil ile ilgili eksiklikleri konusunda çalışmaktadırlar.  

 
Kayıt i şlemi nasıl gerçekle şmektedir? 

Kurslarda herhangi bir AB ülkesinden gelmeyen, Alman pasaportuna sahip olmayan ve 

sürekli ikamet statüsüne sahip öğrenciler için ve göçmen kökenli olan öğrenciler için 

kontenjanlarımız bulunmaktadır. Bu, ilk etapta üçüncü ülkelerden gelen öğrencilere yönelik 

bir hizmettir. Kurs, AB destekleriyle alakalıdır. Eğer bu kursa katılmaya karar verecek 

olursanız, o zaman muvafakatname, pasaport ve çipli kartla birlikte, kayıt tarihlerinde bize 

uğramanızı rica ediyoruz. Çocuğunuzun destekleyici dil kursuna katılıp katılamayacağını 

kayıt yerinde o zaman açıklığa kavuşturmaktayız. 

Kursa kayıt  ve muvafakatname konusunda, kurs yardımcı personelimiz  

Bayan / Bay __________________________ yetkilidir.  

 
Destekleyici dil kursu konusunda okuldaki muhatap k işi kimdir? 

Bayan / Bay ________________________ okulumuzdaki öğrencilere rehberlik etmekte ve 

destekleyici dil kursunu organize etmektedir. Şayet kurs ile ilgili sorularınız olursa, hiç 

çekinmeden kendisine başvurabilirsiniz. 

 

Okulunuz  


