
Ana Dili Eḡitimi (HSU) 

Aileler için bilgiler 

 

Deḡerli Aileler! 

Ana dili eḡitimi (HSU), kendi ana dilleri hakkında , en az temel bilgilere sahip olan öğrenciler 

için ek olarak sunulan bir derstir. Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

 

Çocuğunuz neden  Anadil Derslerine katılmalıdır?  

Bu ders sayesinde çocuḡunuzun çok dilli olması desteklenir ve anadilinde de okuma- yazma öḡrenme 

olanaḡına sahip olur. 

Ana dilini daha iyi bilen çocuk da Almanca‘yı daha kolay öḡrenir. 

Orta eḡitimin sonunda, çocuḡunuz, bitirme sınavlarında ikinci yabancı dil olarak ana dilinin sınavına 

girerek, İngilizce veya diḡer ikinci yabancı dildeki iyi olmayan notunu dengeleyebilir.  

 

Hangi Anadil Dersleri Verilmektedir?  

Arapça  -  Kürtçe  -  İtalyanca  -  Polonyaca  -  Türkçe 

 

Ders Saatleri /Ders Yerleri 

Ders saat ve yerlerini tam olarak www.herne.de/hsu   adresinde bulabilirsiniz. 

HSU (ana dil dersi) haftada üç ila beş ders saattir. 

 

Anadil Dersleri Öğretmenleri 

HSU’da ders veren öḡretmenler Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin çalışanlarıdır. Öḡretmenler kendi ana 

dillerinde eḡitim verirler. 

Şu anda Herne‘de 13 tane alanında uzman ana dil öḡretmeni ders vermektedir. 

 

Okul İdaresince Bilgilendirilme 

Çocuğunuzu Hernede okula  kayıt yaptırırken, çok dilli büyüyen bir öǧrencinin velisi/ebeveyni olarak, 

kayıt yaptırdığınız okul idaresince, anadil dersleri hakkında bilgilendirilirsiniz. 

http://www.herne.de/hsu
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Kayıt 
 
Çocuḡunuzu bir ders yılı sonunda, gelecek „Eḡitim Öḡretim Yılı“ için kayıt ettirebilirsiniz. 
 

1. Ders ile ilgilendiḡinize dair geçici kayıt formunu doldurunuz. 
 

2. Doldurulan bu formu okul sekreterine veriniz. 
 

3. Asıl kayıt işlemi, okul başlayınca HSU ( Türkçe ) öḡretmenince yapılmaktadır. 
 (“Anmeldung” formu) 
 

 Ders ile ilgilendiḡinize dair geçici kayıt formunu (Interessensbekundung / vorläufige 
Anmeldung) 

 www.herne.de/PDF/Bildung/Vorl.-Anmeldeformular-HSU.pdf 
 adresinde bulabilirsiniz. 
 

Anadil Derslerinin Yaygınlaştırılması 
 
Programda olmayan  başka bir ana dilin eḡitimini de isteyebilirsiniz. Bu dilin dersi ancak yeterli 
öḡrenci sayısına ulaşılırsa yapılabilir. 
 
 İlkokul için en az 15 öḡrenci 
 Orta öḡretim için en az 18 öḡrenci 
 

Karne 
 
HSU öḡretmeni 1. ve 2. sınıflar için derse katıldı belgesi verir. 3. sınıf ve ondan sonra ki 
sınıflarda çocuḡun durumunu belirten not verilir. Bu not, karnelerde yer alan  “Bemerkungen “ 
altına yazılır. 
 

Derse Katılım Zorunluluğu 
 
Ana Dil dersine kayıt isteḡe baḡlıdır. Kayıt olan öḡrenciler derslere katılmak zorundadır. 
 

Dil Sınavı 
 
Öğrenciler orta dereceli okulların sonunda bir dil sınavına tabi tutulurlar. Sınav sonucu karnede 
not olarak belirtilir.  Öğrenci bu sınavda başarılı olursa, Türkçe dersini orta dereceli okulların 
II. kısmında da (Sekundarstufe II) yabancı dil olarak devam ettirebilir. 
 
 

  

http://www.herne.de/PDF/Bildung/Vorl.-Anmeldeformular-HSU.pdf
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Daha fazla soru ve bilgi için bize ulaşabilirsiniz: 

 
 

Eḡitim Müdürlüḡü: 
 
Eḡitim Müdürü Andrea Christoph-Martini 
Eickeler Markt 1 , 44651 Herne 
Oda numarası: 301 
Telefon: 0 23 23/ 16-33 56 
E-Mail: andrea.christoph-martini@herne.de 
 
 
 
 

Yazı işleri bölümü: 
 
Frau Düz 
Eickeler Markt 1 , 44651 Herne 
Oda numarası: 305 
Telefon: 0 23 23/ 16-34 50 
E-Mail: sebahat.duez@herne.de 
 
 
 
 

Eḡitim ve uyum bölümü danışmanı:  
 
Julia Hussong 

Eickeler Markt 1 , 44651 Herne 
Oda numarası: 303  
Telefon: 0 23 23/ 16-37 14 
E-Mail: Julia.Hussong@herne.de 
 
Sebastian Straschischnik 
Eickeler Markt 1 , 44651 Herne 
Oda numarası: 303 
Telefon: 0 23 23/ 16-33 45 
E-Mail: Sebastian.Straschischnik@herne.de 
 

mailto:Julia.Hussong@herne.de

