
Ana dilde eğitim
Çünkü çok dillilik bir hazinedir!

Çocuğunuzun dil becerilerini destekleyin ve onları ana dil  
derslerine kaydedin.

Çok dillilik
Okul



Avantajları nelerdir?

l	 Çocuğunuz konuşma, okuma ve 
yazma alanındaki dil becerilerini 
geliştirmeye devam edecektir. Ana 
dilinde kitap okuyabilir ve metin 
yazabilir. Çocuğunuz, diğer dilleri 
öğrenmesine yardımcı olan ve 
dünya hakkındaki bilgilerini 
genişleten öğrenme stratejileri 
edinir.

l	 Aile içinde genellikle günlük konular 
hakkında konuşulur. Ana dil dersleri, 
eğitim dilindeki kelime hazinesini 
daha da geliştirme fırsatı sunar. 
Çocuğunuzun, örneğin bir deneyi 
tarif etmesi veya bir hesaplamayı 
açıklaması gerektiğinde bu kelime 
hazinesine ihtiyacı vardır.

l	 Ana dilde ve Almancada çok iyi 
becerilere sahip olmak daha iyi 
mesleki fırsatlar sağlar, örneğin 
Avusturya şirketlerinde ve 
uluslararası çapta faaliyet gösteren 

şirketlerde çalışma veya başka 
ülkelerde üniversite eğitimi almak 
gibi. 

 Çocuğunuz sahip olduğu iyi dil  
becerileri ile ana dilde yayınlanmış 
kaynakları kolayca anlayabileceği 
gibi, ailesi ve arkadaşlarıyla daha iyi 
iletişim kurabilir.

l	 Çocuğunuz ana dilinin konuşulduğu 
ülkeleri tanıyıp öğrenebilir. 
Çocuğunuz anadil öğretmeni ile 
birlikte bu bilgiyi Avusturya‘daki 
yaşamla ilişkilendirebilir.

Çocuğum eğitime  
katılabilir mi?

Evet, çocuğunuzun ana dilini 
geliştirmesini istiyorsanız tabii ki 
katılabilir. Çocuğunuzun dili ne kadar 
iyi konuştuğu önemli değildir.

Çocuğunuz okulda ana dilini veya aile içinde konuşulan dili 
öğrenme fırsatına sahiptir. Bu önemlidir çünkü ana dilde iyi 
beceriler çocuğunuzun öğrenmesi ve kişilik gelişimi üzerinde 
olumlu bir etkiye sahiptir. 



Ana dil eğitimi nasıl  
yapılır?

l	 Ana dil dersleri zorunlu olmayan, 
tercihe bagli ve ücretsiz bir 
hizmettir. 

l	 Konuştuğunuz dille ilgili ana dili 
dersleri hakkında bilgi almak için, 
çocuğunuzun kayitli olduğu okul 
idaresiyle iletişime geçiniz.

l	 Ana dil dersleri genellikle haftada 
iki ila üç ders saati şeklinde yapılır. 
Bazı okullarda ders saatleri daha 
fazla olabilir.

l	 Eger bir okulda bir çok öğrenci ayni 
ana dilini konuşuyorlarsa uygun 
şartlar altında ana dili dersi normal 
müfredat derslerine entegre 
edilebilir. Bu durumda ana dili 
öğretmeni okuldaki diğer 
öğretmenlerle birlikte derslere 
katilir.

l	 İlkokullarda ana dili dersi zorunlu 
olmayan alistirma (kurs) olarak 
sunulur. Böylece çocuğunuza bu 
dersten not verilmeyecek fakat 
karnesinde “derse katıldı” bilgisi yer 
alacaktır.

 Orta okullarda, genel orta okullarda, 
meslek okullarında ve diğer orta 
okullarda anadil eğitimi de isteğe 
bağlı bir ders olabilir. Bu durumda, 
öğrencilere not verilecektir.

İlginizi çekiyor mu?

O zaman yapmanız gerekenler:
  
l	 Çocuğunuzla ana dil eğitiminin 

faydaları hakkında konuşun.

l	 Kayıt formunu doldurun. Söz konusu 
formu çocuğunuzun okulundan 
alabilirsiniz.

l	 Sorularınız olduğunda lütfen okul 
müdürü ile iletişime geçin. Ayrıca 
yaşadığınız eyaletteki eğitim 
departmanıyla da iletişime 
geçebilirsiniz.

l	 Çocuğunuzu düzenli olarak ana dil 
derslerine katılmaya motive edin.



Federal eyaletlerin eğitim bölümlerinde ana dil öğretimi için irtibat 
kurulacak kişiler:
https://www.schule-mehrsprachig.at

Ana dil öğretimi müfredatı (birinci dil öğretimi):
https://www.schule-mehrsprachig.at/service/lehrplaene

Bu broşür www.schule-mehrsprachig.at web sayfasında mevcuttur
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Ana dil eğitimi
çocukların ve gençlerin 
kimliğini ve öz imajını 
güçlendirir.
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