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Dil dünyaya açılan kapıdır
... geniş bir ortamda
–

–
–
–

Türkçe ve Türk lehçeleri birçok ülkede
konuşulmaktadır, Türkiye’de ise 79 milyon kişi
Türkçe konuşmaktadır
Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türk kökenli
vatandaş yaşamaktadır
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 869.000 Türk
ve Türk kökenli vatandaş ikamet etmektedir
KRV Eyaleti‘nde yaklaşık 39.000 öğrenci anadili
dersi Türkçeye, yaklaşık 8.500 öğrenci yabancı
dil dersi olarak Türkçeye katılmaktadır

… gelecek perspektifiyle
–
–
–
–
–

Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır
Alman ve Türk iş adamları arasında birçok
açıdan ekonomik ilişki söz konusudur
Almanya’da Türkiye bağlantılı iş yapan yaklaşık
96.000 Türk kökenli işveren yanında iş imkanı
Türk iş yerlerinde ve turizm ile ilgili sahalarda
sayısız kariyer yapma imkanı
Almanya‘da meslek lisesi mezunu olanlar için de
Türkiye‘de staj ve üniversite imkanı

… ve kişisel gelişimle
–
–
–
–
–

Farklı bir ülkenin dilini ve kültürünü tanımak
Daha iyi Türkçe konuşmak ve yazmak
Türkiye’deki akrabalarla daha iyi iletişim kurabilmek
Aile bağlarını kuvvetlendirmek
Uluslararası kariyer yapma şansını artırmak
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… nasıl ve nerede?
 Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki ortaokullarda
ve liselerde modern yabancı dil olarak Türkçe:
Ortaokullarda (5.–10. sınıflar arası, Gymnasiumlarda 9. sınıfa kadar)
– 2. yabancı dil olarak 6. sınıftan itibaren
– 2. veya 3. yabancı dil olarak 8. sınıftan itibaren seçilebilmektedir
Liselerde (10.–13. sınıflar)
– Ortaokuldan sonra ileri seviyede yabancı dil
(Temel ve beceri kursları)
– Yeni başlayan yabancı dil (Temel kurs)
– Lise bitirme dersi olarak seçmek de mümkündür
 Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki okullarda
verilen anadili dersi olarak Türkçe:
– Genellikle öğleden sonra haftada 5 saate
kadar verilmektedir
– Okullarında yabancı dil olarak Türkçe dersi  
bulunmayan, iki dilli olarak büyüyen Türk
kökenli öğrencilere yöneliktir
– En az 15 öğrencinin arasız katılımı şartıyla
ilkokullarda (1.–4. sınıflar) Türkçe dersi verilmektedir
– En az 18 öğrencinin arasız katılımı şartıyla
ortaokullarda (5.–10. sınıflar; Gymnasium: 9.
sınıfa kadar) Türkçe dersi verilmektedir

–

Ortaokul sonunda zorunlu dil sınavına
katılmak şartıyla;
l Liselerde ileri seviye yabancı dil olarak
Türkçe derslerine katılmak mümkündür
l Diplomada anadili dersindeki 2 (iyi) notu
karnedeki  başka bir yabancı dilin zayıf
notunu telafi eder

Çok dillilik zenginliktir
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Daha fazla bilgi için
–
–
–

–

–

–

www.schulministerium.nrw.de
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/_tm/
Sprachen/tuerkisch/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/
Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-undFaecher/Fremdsprachen/Tuerkisch/index.html
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/
broschuerenservice/msw/tue-das-schulsystemin-nordrhein-westfalen-einfach-und-schnellerklaert/1906
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/
Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-undFaecher/Herkunftssprachlicher-Unterricht/
index.html
www.kommunale-integrationszentren-nrw.de

