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Destpêk
Teşwîqkirina pir-zimanî û têrêkirina navbera-çandan, di nava erkên sereke yên dibistanê de ne. 
Ev armanc, di hîndekariyên HSK (Ziman û Çanda Welêt) yên ji derfetên Dibistana Seretayî tên 
pêşkêşkirin de jî tê şopandin. Di vê hîndekariyê de, zarokên du-zimanî û ciwan, têrêkirina xwe 
ya di zimanê-welêt de bi pêş de dibin. Wekî din, di derbarê rêbazên jiyanê û çanda welêt de 
zanista xwe li pêş dixin; mînak; di derbarê dîrok, erdnîgarî, wêje û kevneşopiyan de. Hîndeka-
riya-HSK, li Kantona Zurichê ji aliyê dewletên fermî û komeleyên taybet ve tên dayîn. Ev yek, ev 
zêdeyî çel salan e, ji Mudîriyeta Perwerdeyê desteka pîşeyî û îdarî distîne.
Mudîriyeta Seretayî ya Kantona Zurichê ji bo vê hîndekariyê, bi planekî çarçoveyî hewl dide 
alîkariyê bi rayedarên HSK û kesên din ên pispor re bike. Armanc standartkirina hemû berna-
meyên plansaziya hîndekariyê yên ji aliyê rayedarên HSK ve tên pêşkêşkirin û gihandina wan a 
bernameya plansaziya hîndekariya Dibistana Seretayî û Navîn a Zurichê ye. Planê çarçoveyî, di 
navbera nûnerên rêzkarî yên Zurich û rayedarên HSK de yekgirtina ramanî pêk tîne. Planê çar-
çoveyî, di 3ê Kanûna 2002an de ji aliyê Heyeta Şêwrê ya Perwerdeyê ve hat erêkirin û sala din 
hat weşandin. Vê yekê hema bala kantonên din jî kişand û dest bi bikaranînê hat kirin.
Li kantona Zurichê, hîndekariyên HSK di 2005an de bi rêvebirnameye seretayî û di 2006an de 
bi zagona seretayî spartekên nû yên zagonî girt. Planê çarçoveyî yê heye ji nû ve di ber çavan 
re hat derbaskirin, hêlîna zarokan li ser hat zêdekirin û guhertin hatin çêkirin. Pê re di nava van 
guhertinan de, bi hevkariya mamosteyên HSK û kesên din ên pispor naverokeke berfirehtir û 
pêşketina zimanî jî cih girt. Ev çapa nû ji aliyê hemû rayedarên qursên HSK yên hatine nasîn ve 
jî hatiye erêkirin. Di 28ê Sibata 2011an de ji aliyê Heyeta Şêwrê ya Perwerdeyê ve hatiye peji-
randin.
Ji bo sazkirina vê weşanê: Beşa 1. Wate û armanca planê çarçoveyî rave dike. Beşa 2. Pêşke-
tina dîrokî ya hîndekariyên HSK yên li kantona Zurichê ji nû ve di ber çavan re derbas dike. 
Planê çarçoveyî yê esasî yê HSK; xwe dispêre plansaziya hîndekariya Dibistanên Seretayî yên 
Zurichê. Beşa 3. Ramanên sereke, beşa 4. Prensîbên hînkerî dide nasandin. Beşên 5. û 6. cih 
dide her du qadên hîndekariyên «ziman» û «mirov û xweza» yê. Destpêkê grîngiya vê qadê 
vedibêje û di encama perwerdehiya pêwîst a 11 salan de, armancên divê bigihêjinê dide nasan-
din. Ast û armancên giştî yên li gorî polê ne, di hundirê vê plansaziya hîndekariyê de ne. For-
mulekirina vê yekê, ji rayedarê her qursê ango mamosteyê/ya têkildar re hatiye hiştin. Bi vê 
sedemê di beşa 7. de ji bo her astê mijarên giştî bi tixûb in û nêrîneke giştî ya li ser mijarên rewa 
yên hîndekariyan dide.
Di ferheng (a beşa 8. de), hemû têgînên di vê nivîsarê de yên bi awayekî xwar hatine nivîsandin, 
bi hûrgulî tên ravekirin. Ên grîng, nasandinên li jêrê ne: zimanê di hîndekariya-HSK de tê hînbûn, 
ji bo gelek zarokan zimanê yekemîn (berya wê zimanê dayikê jî) lê belê ji bo hinekan zimanê 
duwemîn e. Ji bo ku bibe hêsanî, di plansaziya hîndekariyê ya heye de, zimanê welêt, wekî zi-
manê hîndekariyê tê binavkirin. Li vê derê ji du-zimaniyê, qala zarokên ji du zimanan zêdetir bi 
zimanan diaxivin tê kirin. Bi gotina çanda welêt jî, – ger zarok li Swîs mezin bûbe jî, çanda we-
latê qewmî yê jê hatiye tê fêhmkirin. Heman têgîn ji bo gotina welatê jê hatiye (welêt) jî derbas-
ker e.
Di pêvekê (beşa 9.) de, spartekên zagonî yên hîndekariya-HSK cih digrin. Bilêvkirineke di der-
barê rêbazên derbasker û teşeyên saziyan ên Mudîriyeta Seretayî de hatiye pêvekirin. Di beşa 
10. de hûn dikarin ferhengokekê ji bo têgihiştina têgînên di pirtûkê de bibînin.
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1� Armanca planê 
çarçoveyî
Ev planê çarçoveyî, bi armanca bersivandina pêdiviyên zarokên du-zimanî yên hedefên hînde-
kariyên HSK ne û ji bo planê hîndekariyan li gorî Dibistana Seretayî û Navîn a Zurichê be hatiye 
çêkirin. Armanca bikaranînê bi sê aliyan e:
Planê çarçoveyî destpêkê, ji bo rayedarên qursên HSK karibin plansaziya hîndekariyên xwe û 
alavên hîndekarîdayînê pêş de bibin û li gorî plansaziya seretayî bimeşînin, xizmetê dike. Lê 
belê xalên derketinê cuda ne: Rayedarên qursê, ji bo bernameyeke nû ya hîndekariyê çêbikin û 
plansaziya xwe ya hîndekariyê saz bikin, dikarin vî planê çarçoveyî wekî rêber bi kar bînin. Wekî 
din, ji xwe rayedarên fermî yên qursan, li welatê jê hatine xwediyê plansaziyeke hîndekariyê ya 
wezareta perwerdehiyê ne. 
Rayedarên fermî yên qursan, dikarin naveroka hîndekariya xwe, li gorî xalên watedar ên planê 
çarçoveyî bihewîne û pê re nekeve nakokiyê, li gorî plansaziya hîndekariya Mudîriyeta Perwer-
dehiyê ya welêt, eyar bikin. Qasî derfet hebe, divê naveroka hindekariyê bi naveroka planê 
çarçoveyî re di nava hevsengiyê de be û pê rê nekeve nakokiyê. Hemû rayedarên qursan dika-
rin li gorî pêdivî û şertên xwe, giraniyê bidin ser armanc û mijarên plana çarçoveyî. Ji ber ku 
zarok tenê di hefteyê de du ango çar saetên hîndekariyê tên cem wan û komên xwendekaran ji 
aliyê temen, pêşzanistî û performansê ve bi pirahî ji komên newekhev pêk tên, divê pêdiviyên 
wan ên pêşemîn diyar bikin.
Xizmeta esasî ya duwemîn a planê çarçoveyî yê Mudîriyeta Perwerdehiyê, bi lêkolînkirina 
daxwaznameya pejirandinê ya rayedarê qursa HSK ya ji aliyê Mudîriyeta Perwerdehiyê ve dest 
pê dike. Ew tenê rayedarên qursan ên plansaziya hîndekarî û hîndekariyên wan li gorî planê 
çarçoveyî bin, dinase. Ev erk, di pêvajoya pejirandina qursan de, planê çarçoveyî yê heye, ji bo 
rayedarên qursan ên werin nasîn, pêwîstiyek e: Plan, çarçoveya armanca taybetî û naveroka wê 
ya di plansaziya hîndekariya wan de diyar dike û dikarin vê yekê tev li hîndekariyên xwe bikin.
A sêyemîn; planê çarçoveyî ji bo hemû tevlêkaran, wekî çavkaniya agahdarkirinê xizmetê dide: 
ev planê çarçoveyî, ji bo rayedarên qursan, mamosteyan, rayedarên niştecihî û yên kantonan, 
wekî şertên bingehîn ên hevbeş ên di perwerdehiyê de, armancên hîndekariyên HSK, têgînên 
wê û naveroka wê pêşkêş dike.
Bernameya plansaziya hîndekariyê ya heye, li gorî şertên rojanî yên li kanton Zurichê û dîrektî-
fan hatiye sazkirin. Li kantonên din, agahiyên hîndekariyên HSK, di xezîneya agahiyan a Komîs-
yona Mudîrên Perwerdehiyê yên Kantonên Swîs (EDK) de hene. Wekî din, alavên hîndekariyên 
zimanê biyanî yên navnetewî yên karibin li gorî hîndekariyên HSK werin bikaranîn jî hatine 
lipêşxistin. Destpêkîn, bi gotina Referansa Hevbeş a Ewropa (GER) ya dixwaze were vegotin, bi 
Portfolyoya Ewropa a Zimên (ESP) hatiye şênberkirin.1

1  Hûn dikarin ji vê derê xwe bigihînin xezîneya agahiyê ya EDKê:  www.edk.ch/dyn/19191.php. Di derbarê ESPê de 
delîlên bi fêde pêşkêş dike:  www.sprachenportfolio.ch.
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2� Ji destpêkê heta 
roja me hîndekariyên 
HSK
Hîndekariyên destpêkê yên Ziman û Çanda Welêt (HSK), di salên bi 30î yên sedsala derbasbûyî 
de, li kantona Zurichê bi hatina penaberên siyasî yên Îtalî çêbû. Bi zêdebûna hatina penaberan 
û karkeran re, hijmara van hîndekariyan her gav zêdetir bûye. Di dawiya salên 60î û destpêka 
salên 70yî de ji aliyê malbatên ji netewên din jî, daxwazên bi vî awahî li pêş ket. Ji aliyê welatên 
wan ve hêdî hêdî li van rêxistiniyên wan xwedîderketinek li pêş ket. Şêwra Perwerdehiyê, dest-
pêkê di 21ê Hezîrana 1966an de di vê mijarê de biryar girt û destûr da ku qursên bi vî awahî bi 
armanca ceribandinê, di polên dibistanên seretayî de werin meşandin. Lê di kêliya yekemîn de, 
ev yek tenê ji bo hîndekariyên Îtalî bû û wekî din jî hîndekarî di nava saetên dayîna hîndekariyên 
asayî yên dibistanê de nedihatin dayîn.
Şêwra Perwerdehiyê, bi biryara xwe ya dawîn a di 16ê Gulana 1972an de, wekî Îtalî Qursên HSK 
ên Îspanyolî jî ji biryardana dibistanên li şaredariyan re hişt ku karibin di nava saetên asayî yên 
dibistanan de bên meşandin. Di heman salê de, Komîsyona Mudîrên Perwerdehiyê yên Kan-
tonên Swîs, pêşniyara destûrdana 2 saetan hîndekariyên HSK di nava tevna perwerdehiyê de 
bê dayîn kir.
Di sala 1982an de konsulxaneyên Îtalî û Spanî û koma koordînasyona yekîtiya malbatan a li 
Zurichê, ji Şêwra Perwerdehiyê daxwaz kirin ku tevahiya Qursên HSK yên li kantonê wekî xiz-
metên dibistanê werin dîtin û deqdanên HSK derbasî bawernameyê bên kirin.
Şêwra Perwerdehiyê bi biryara xwe ya di 8ê Mijdara 1983an de, ev daxwaz da ber çavan û bi 
armanca ceribandinê, bikaranîna vî mafî, ji bo qursên bi vî awahî yên hemû netewan nas kir. Vê 
sazkirina nû, hêjabûna qursan bilind kir û ew zêdetir dan nasîn. Di heman demê de kesên qurs 
saz dikirin, bi meqamên Zurichê û bi mamosteyên têkildar ên herêmê re di nava hevsengiyê de, 
dest bi hevkariyê kirin (pêşdebirina plansaziya hîndekariya HSK, pêşdebirina alavên dayîna 
hîndekariyê, perwerdehiya pîşesazî, projeyên ceribandinî...). Piştî ceribandina heşt salan, tec-
rubeyên hatine bidestxistin hatin nirxandin. Di encama vê yekê de, Şêwra Perwerdehiyê roja 
11ê Hezîrana 1992an, di derbarê «Pêkanîna Qursên Ziman û Çanda Welêt» de rêvebirnameyek 
derxist. Vê biryarê; hîndekariyên li dibistanên seretayî yên kantona Zurichê hilgirt saxlemiyê. 
Wekî din; rêvebirnameyê, derfeta naskirina rayedarên qursan ên neferme ya ji aliyê Mudîriyeta 
Perwerdehiyê ve jî bi xwe re anî. Ev rêvebirname, gava hîndekariyên HSK di sala 2005an de, di 
zagona dibistanên seretayî û di 2006an de, di rêvebirnameya dibistanên seretayî de cih girt û 
gihişt bingehê zagonî, hat rakirin.
Di salên 1980yî de bi Îtalî û Îspanyoliyan re çend welatên din ên koçber gihiştin derfetên hînde-
kariyên HSK: Yûgoslavya, Tirkiye, Yewnanistan û Portekîz. Ji destpêka salên 1990î û vir ve, 
hijmara yên qurs saz kirin her ku çû bi berdewamî zêdetir bû. Di sala hîndekariyê ya 2010/11an 
de, bi 22 zimanên ji aliyê Mudîriyeta Perwerdehiyê ve dihat nasîn, rayedarên qursan hebûn.

Yewnanî Portekîzî Spanî

Îtalî Sirbî Tirkî

Kroatî Slowenî Macarî

Albanî (Arnavûtî) Fînî Portekîzî (Brazîlî)

Erebî Frensî Rûsî

Bosnî Koreyî Swêdî

Bulgarî Kurdî (Soranî) Spanî (Amerîka Latîn)

Çînî

Hîndekariyên HSK yên ji 
aliyê konsulxaneyan ve tên 

pêşkêşkirin (rojanîkirina 
dawîn 2011) 

Hîndekariyên HSK yên ji 
aliyê rayedarên qursan ên 

neferme ve tên pêşkêşkirin 
(2011)
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Ev hîndekariyên tên pêşkêşkirin ên li jorê yên di rûpela 5an de, tev jî ji aliyê Mudîriyeta Perwer-
dehiyê ve tên nasîn. Li kêleka vê, derfetên dayîna hîndekariyên bi zimanên din jî hene. Zimanên 
heta niha ji bo bên nasîn serlêdana Mudîriyeta Perwerdehiyê nekiribin, ew ji aliyê komên taybet 
ve tên sazkirin û meşandin.
Di sala 1992an de, piştî derxistina rêvebirnameya HSK ya ji aliyê Şewra Perwerdehiyê ve, hij-
mara beşdarên qursan bi carekê re zêde bû. Di sala hîndekariyê ya 2010/11an de cara yekem 
bi ser 10.000î ket. Lê belê rêjeya beşdaran li gorî zimanan pir cuda ye. Ev cudahî girêdayî gelek 
sedeman e: girsbûna koma zimên, rewşa fînansî û sazkirinî ya rêveberên qursan, destekdayîna 
ji aliyê welatê jê hatine û hwd.
Teşekirina hîndekariyên HSK jî cûr bi cûr e. Ev cûrbicûrbûn ji bo her rayedarê/a qursê û koma 
zimên; li gorî têgihiştina perwerdehiyê, sedemên koçberî û penaberiyê, tecrubeyên dîrokî ango 
rêbaza têgihiştina jiyana li Swîs, cudahiyên nêrînî dide der.
Di esasî de, hîndekariyên HSK, divîbû ji bo kesên vegerin welatê jê hatine, sazkirina (ji nû ve ya) 
li dibistanê hêsantir bikira. Bi demê re, cewherê xwendekariyê û bi vê yekê re, armanca hînde-
kariyan jî hat guhertin: tecrubeyan diyar kir ku ji xwendekaran beşekî pir biçûk vegeriyan we-
latên jê hatine.
Bi vê sedemê armanceke hîndekariyan êdî bû hevsengîbûna bi civakê re ya zarokên nifşê ye-
kem û duwem ên penaber û karkeran. Bi vê yekê re zarokên ji rehê bi du netewî tên, bê ku ji bo 
wan hevsengî ango vegera paş wateyekê bilêv bike, xwe tev li hîndekariyan kirin. Ji bo hemû 
xwendekaran di heman demê de destekdana du-zimanîbûnê, hê rastir wekî armanceke ser-
bixwe û grîng, bicihkirina zimanê zikmakî yê têkildar hatiye pejirandin. Bi xwespartina ser za-
nistiya lêkolîn û pêkanînên pedagojîk, hîndekariyên du zimaniya potansiyel perwerde û destek 
dike, ne tenê ya kesan, di heman demê de berjewendiya civakê jî girtiye ber çavan. 
Qesda ji peyva potansiyel ev e ku li kantona Zurichê, liberçavgirtina rastiya ji her sê zarokan yek 
bi du-zimanî mezin dibe ye (li gorî 2008an, bi zêdebûna meylê re). Di roja me de, hîndekariyên 
HSK, zimanê yekemîn ê zarokê/î ango zimanê li malbatê tê axavtin, bi şertê li gorî zimanê hîn-
dekariyê be, bê ku li netewa wî/wê binêrin, hema hema ji her zarokê/î re vekirî ne. Ev armancên 
nû, bi dibistanên seretayî û navîn re ji bo bala xwe bidin ser hevkariya pedagojîk, pêşketinên 
wekî modelên HSK-Plus jî dide der. Di hundirê vê modelê de, mamosteyên HSK, bi hevpîşeyên 
xwe yên li dibistanê re xebatên komikî yên navçandî dikin û bi hevkariya malbatan xebata xwe 
dimeşînin.2

2  Bide ber hev; broşur «mehrwert Sprachen» Mînak: Hevkariya çê bi mamosteyên Ziman û Çanda Welêt (HSK) re. Yê 
weşandiye: Mudîriyeta Seretayî û Navîn a Kantona Zurichê, 2011.
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3� Têgîn û ramanên 
bingehîn
3�1 Têgîn
Zarok û ciwan di hîndekariyên Ziman û Çanda Welêt de, jêhatiniyên xwe yên di zimanê welêt ê 
ne bi elmanî de li pêş dixin. Li vê derê, bi pirahî zimanê yekemîn, carinan jî zimanê duwemîn tê 
qalêkirin. Wekî din, xwendekar di derbarê çanda welêt û rêbazên jiyanê de agahiyên xwe kûrtir 
dikin. Ew divê li Swîs ango li welatê jê hatine, ji bo karibin hevsengiyê bi civakê re pêk bînin, 
rewşa xwe bi rêbazên cuda yên jiyanê re bi hev re saz dikin û jêhatiniyên xwe li pêş dixin (ger 
pişt re vegera welatê jê hatine were qalê). Bi rêka hîndekariyan pêşdeçûna wan a di qadên zi-
man, zanyarî, civakî û hestedarî de tê destekdan.
Navê »Ziman û Çanda Welêt”, wateya peyvê ne vebirî be jî, di planê çarçoveyî de tê parastin. Ji 
bo zarokên bi hijmareke kêm beşdarî van hîndekariyan dibin, têgîna welatê jê hatine, bi awayekî 
zelal welatê wan ê bingehîn e. Bi rastî gelek ji wana li Swîs ji dayik bûne û di navbera cîhanên 
cuda cuda yên jiyanî de tev digerin.

3�2 Ramanên rênîşanî
 – Hîndekariyên HSK, xwendekaran di zimanê welêt de, li gorî temenê wan, zanistiya pêşîn û 

asta serkevtinê destek dike.
 – Hîndekarî, bi du-zimaniya xwendekaran re hişmendiya bikaranîna potansiyelên xwe didin 

xurtkirin. Ew nirxekî civakî dide pirzimaniyê.
 – Hîndekarî, zarok û ciwanên ji nasname, çand, kevneşopî û dîrokên cuda tên, di têkiliyên 

wan de bi têgînên cuda ên nasnameyî destek dike. Wekî din, wekî ya swîs, di derbarê 
çanda welêt de jî têdigihêje tecrube û agahiyan, wan xurtir dike û dide der. Nirxên û pî-
vanên civakî, dîrok û ol jî tev li vê yekê ye. Navgîniya hîndekariya olî ya xwe dispêre mezhe-
bekê û bîrdoziyên alîgir ên polîtîk di hîndekariyan de cih nagrin.

 – Hîndekarî, jêhatiniyên xwendekaran ên çareserkirina pirsgirêkan, jêhatiniya wan a navçandî 
û jêhatiniya wan a darezandinê li pêş dixe. Hîndekarî, helwesteke vekirî, ya ne cudakar û 
rêzdar teşvîk dike.

 – Hîndekarî, destekê dide hevsengiya zarokên ji binkeyê penaberiyê tên yên li dibistanên 
seretayî.

 – Hîndekarî, wekî li welatê jê hatine, li Swîs jî dike ku xwendekar pir-zimaniya xwe, jêhatiniya 
navçandî karibin di perwerdehî û karûbarên din ên pêşerojê de bi kar bînin.

 – Hîndekarî, alîkariyê dide xwendekaran ku bi xizmên xwe re têkiliyê saz bikin ango li welatê 
jê hatine karibin bi kêr werin û ji bo vegereke gumanî ya welêt karibin ahengê pêk bînin.

 – Hîndekarî, bi esasgirtina modela plansaziya hîndekariya kantona Zurichê, xwe dispêrin deh 
helwestên bingehîn ên ji bo dibistanên seretayî hatine sazkirin: baldayîna agahî û rênîşa-
niyê, hesta berpirsyariyê, xwepêşdan, jêhatiniya ragihandinê û hevkarî, hişmendiya kev-
neşopiyê, hişmendiya derûdorê, hesta xeyalkirinê, jêhatiniya darezandin û rexnekirinê, 
duristî, nirxandina demê.
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4� Prensîbên 
 hînmend
4�1 Perwerdehiya bingehîn û bi giştî
Di hîndekariya Ziman û Çanda Welêt de, naverokên mînak ên grîng tên tercihkirin. Hîndekarî, 
pirskirin û bersivdayîna maqûl a zarokan zindî dike. Tişta carekê tê hînbûn, di têkiliyên din de jî 
tê têgihiştin, berfirehkirin û saxlemkirin.
Hîndekarî, xwe dispêre ser tecrube û qadên baldayîna zarokan û qadên nû yên baldayînê zindî 
dike. Heta derfet hebe dike ku xwendekar bi alavên hînbûnê re rasterast danûsitendinekê çê-
bikin û hînbûna wan bi karûbarên zimên re digihîne hev. Gavên hînbûnê û erk heta derfetê bide 
li gorî asta xwendekaran in.
Hîndekarî, derfetên encamên têkiliyên zarokan ên di pîvana taybetî de, bi cîhanên din ên zimanî 
û jiyanî re, bi kar tîne. Tecrubeyên kesanî yên bi rêkûpêk ên xwendekaran dimeşîne û wekî 
prensîba bingehîn a hînmend grîngiyê dide ser beramberbûnê. Elmanî û zimanê welêt dide ber 
hev û bi vî awahî besbûniyên di her du zimanan de saxlemtir dike. Bi beramberkirina rêbazên 
cuda yên jiyanê, jêhatiniya têgihiştinê ya şibîn, cudahî û taybetiyên grîng ên karakteristîk sax-
lemtir dike. Têgînên wekî bi kinkirina ELBE (Begegnung mit Sprachen-Hevdîtina bi zimanan re) 
tên nasîn, ji bo zimên û hişyariya navçandî bi fêde ye.3

Hîndekarî, cih dide hêmanên bi kêfxweşî û danûsitendina peyvkî. Di bingehê hêlîna zarokan de 
lîstik hene.
Hîndekarî, derfeta xebata kesanî gav bi gav dide xwendekaran.

4�2 Nirxandina xwendekaran 
Ji Dibistana Seretayî pola duwem ve, xwendekar di derbarê serkevtin û pêşdeçûna xwe, ji hîn-
dekariyên HSK deqekê digrin. Mamosteyên HSK yên qursên hatine nasîn, vê deqê, di dawiya 
her dewrê de, ji bo her xwendekarî li ser bawernameyê dinivîsin. Mamosteyên polan ên têkildar, 
vê deqê derbasî ser bawernameya Dibistana Seretayî ya Zurichê dikin.4 Di hêlîna zarokan û 
pola yekem a Dibistana Seretayî de zarok deqdanê nastînin. Mamosteyên HSK bi dayik û bavê 
zarokan re, dikarin di derbarê qonaxên hînbûna zarokan de axavtina danezana lêveger bikin.
Deqdan, di derbarê qonaxa ku zarok di hîndekarîyên HSK de tê de ne, armancên hînbûnê yên 
tên hêvîkirin û gihiştine kîjan qonaxên hînbûnê de agahiyê didin. Mamosteyên HSK, li gorî 
daxwazê, dikarin di bawernameyê de, deqê bidin beşa besbûniyên qismî yên kesanî jî: Guhdarî-
kirin, nivîsîn, axavtin, zanistiya welêt/mirov û derdor.
Deqdayîn, divê bi armancên plansaziya hîndekariyê ya rayedarên qursan saz kirine re di nava 
hevsengiyê de bin. Ev yek, di planê çarçoveyî yê heye de cih digre. Deq, ne danezana liv û 
tevger, baldayîn û birêkûpêkbûnê, lê belê ya serkevtina hîndekariyan e. Di nirxandin û deq-
dayîna serkevtinê de, cedwela deqan a li dibistanên seretayî û navîn esas tê girtin.
Deq, performansa giştî ya zarokekî/ê ya di hîndekariyê de dinirxîne. Ne tenê nîşaneya perfor-
mansa di ezmûnên nivîskî de, di heman demê de, çavdêriya mamoste ya tevlêbûna çalak jî 
digre nava xwe. Ji ber vê yekê, deqdan ne encama komkirin û dabeşkirina yeko yeko ezmûnan 
e.
Wekî navgînên alîkar – bi qasî derfetan bi pevkirina mamosteyê domdar ê polê re – dikare Port-
folyoya Ewropa ya Zimên (ESP) jî were bikaranîn. Ew, xizmeta nirxandina besbûyîna xwe û 
pêlikandina wê dide xwendekaran. Wekî din ew, ji bo hînbûna di pêşerojê de, bi niyeta diyarki-
rina armancên xwe, dikarin wê wekî navgînekê jî bi kar bînin.
Mamosteyên HSK, di nirxandina zarokan de, gava mamosteyê/mamosteya polên têkildar serî 
li wan bide (bi taybetî têkildarî di biryardana derbaskirina polê de) jê re dibin destek.

3  Vebûna ELBE: Eveil aux langues – Language awareness (hişmendiya zimên) – begegnung mit Sprachen (hevdîtina bi 
zimanan re). Ev nêzîkatî; bala xwe tev danayne ser sitendinên zimên û avahiya wan. Li şûna vê yekê, lêgerîna zimanan 
a li navendê, beramberkirin û kifşkirin cih digre. Bi vê sedemê alavên hîndekariyan ên cûrbicûr û rewa li gorî armancê 
hene.

4 Li gorî rêvebirnameya di derbarê sertîfîkayên dibistanê yên Îlon 2008an de (rêvebirnameya sertîfîkayan)
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4�3 Xebatên li malê
Xebatên li malê, bi pêşkêşkirina derfeta têgihiştina derveyî hîndekariyan a alavên hînbûnê, di-
kare destekê bide pêvajoya hînbûnê. Bi gelemperî divê zarok karibin karê li malê bê ku ji dayik 
û bavê xwe alîkariyê bixwazin, çêbikin. Lê belê, di karên li malê yên bi rêbaza diyalog ango 
lîstikan de, fêdegirtina ji besbûniya bi zimanê xwe, dikare watedar be. Ji vê yekê tê hêvîkirin ku 
dayik û bav, baldarê tiştên zarok di hîndekariyê de hîn dibin bin. Gava mamoste karê li malê 
çêbike bidin, divê performansa kesanî ya zarok li ber çav bigrin. Mamoste, divê ji barlêkirina pir 
xwe dûr bigrin û bi kardayîna di asteke ku zarok karibe çêbike de, wana motîve bikin.

4�4 Alavên hînkirinê û navgînên alîkar  
ên hîndekarîyê
Alavên hînkirinê û navgînên alîkar ên hîndekarîyê, ji aliyê rêveberên qursê ve tên hilbijartin û 
dayîn. Ew, divê jêhatiniyên hînbûnê û armancên hînbûnê yên cuda (du-zimanî, tecrubeya pena-
bertî û hwd.) û rewşa taybet a xwendekaran li ber çav bigrin. Ew, ji bo bicihanîna daxwazên 
planê çarçoveyî, bi dayîna ramana rênîşanî dibin alîkar.

4�5 Neqandina rêbazan
Mamoste di teşedana hîndekarîyan de –bi çarçovegirtina prensîbên hînkar ên vê plansaziyê- di 
neqandina rêbazan de serbixwe ne. Mamoste di rewşên diyar ên hîndekariyan de, li kêleka 
armancên têkildar û naverokê, rêbazên herî çê yên li gorî xwendekaran û li gorî xwe hildibijêrin. 
Divê bala xwe bidin ser bikaranîna nêzîkatiyên pir-rêbazî, zanekirina rasterast, hînbûna kifşker, 
xebata bi plan, hîndekariyên projeyî, xebatên komikî û hwd.
Neqandina rêbazan bi pirahî avahiya heterojen (newekhev) a xwendekaran dide der: xwende-
kar ji polên ango dibistanên cuda tên, ji komikên temenên cuda ne, xwediyê raboriyeke cuda û 
astên cuda yên zimên in.

4�6 Bêalîbûna siyasî û olî
Hîndekariyên HSK ji aliyê siyasî û olî ve bê alî ne. Ew nêrîna cîhanê ya piralî dişopîne û destê 
xwe ji her awayê bandoriyên siyasî û netewperestî vedikişîne. Hîndekarî bi olê mijûl nabe, ar-
manca wê zanista olan e, ne alîgirê hinek baweriyan ango pêkanînêrê çalakiyên olî ye.
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5� Qada hîndekariyê 
«ziman»
5�1 Wate û taybetiyên qada hîndekariyê
Hîndekariya HSK di zimanê bilind ê têkildar de pêk tê. Ew, zanista pêşîn a bingehîn a zarokê/î 
ku dikare teşeyên pir cuda ên devokan jî himbêz bike, di nava xwe de dihewîne.
Hîndekarî, besbûniyên zarok ên di zimanê welatê jê hatiye de (zimanê yekem an duwem be ferq 
nake) digre ber çav. Mamoste ji ber vê yekê heta jê tê û pêwîst bike, hîndekariya xwe dadixîne 
asta kesan. Bi vê armancê gava mamoste têgînên bingehîn dide hînkirin, zimanê hîndekariyê 
wekî zimanê yekem, ê duwem ango yê biyanî digre dest.
Zarok û ciwan bi beramberkirina zimanê hîndekariyê û elmanî – li gorî asta xwe- jêhatiniya xwe 
ya hînbûna zimên li pêş dixin. Ew têdigihêjin tevlihevkirinên grîng û beramberkirinên di navbera 
van zimanan de.
Bikaranîna standart a zimên a li welatê jê hatine, ji bo hînbûna rêzikên rastnivîs û rêziman bin-
gehîn e. Xwendekar rastnivîs û rêziman wekî armanca bingehîn hîn nabin.
Xebata bi xezîneya peyvan, rê dide ku xwendekar di rewşên cûrbicûr de di derbarê mijarên 
cuda de nêrîna xwe bi awayekî rewa rave bike.
Xwendekar heta derfet hebe li ser hev û rasterast hîn dibin bê zimanê axavtin û nivîsînê çawa 
dikarin bi kar bînin. Ji bo bikaranîna wê; Mamoste li kêleka pêşniyaran, bûyerên rojane jî li ber 
çav digrin. Ew bi bikaranîna afirandêr a nivîsarên hilbijare yên wêjeya klasîk û ya modern, bala 
xwendekaran teşvîkî zimanê bilind dikin.
Xwendekar, bi lipêşxistina zimanê welêt ne tenê jêhatiniya axavtinê ya di jiyana rojane de 
pêwîstiyê pê dibînin, jêhatiniyên bingehîn ên axavtinê yên wekî jêhatiniyên bingehîn ên di nav-
bera kesan de (BICS-Basic Interpersonal Comunicative Skills) tê navlêkirin jî zêdetir dikin. Wekî 
din jêhatiniya zimên a ku li dibistanê ji bo hînbûna zanistî jî grîng e bi dest dixin: Besbûniya 
zanistiya akademîk a zimên (CALP-Cognitive Academic Language Proficiency). Ew bi saya vê 
besbûniya CALPê, têgihiştina tiştên zehmet û tevlihev û razber û naskirina sedem û encaman ji 
hev derdixin an jî nivîsarên xwe saz dikin. Ji ber vê yekê hîndekariyên HSK alîkariyê dide ku ji 
qeydên BICsê gav biavêjin qeydên calpê. Hîndekarî, ji bo cudahiyên di navbera qeydên hînde-
kariyan de hişê zarokan xurt dike û wana hîn dike bê dikarin vî zimanî çawa bi kar bînin.
Xwendekar di derbarê guhertin û pêşketinên zimên ên li welatê jê hatine de dibin xwedî raman.
Li dibistanên seretayî û navîn, hemû zarok bi zimanê elmanî û nivîsa latînî hînî nivîsandin û 
xwendinê dibin. Di hîndekariyên HSK de bi ser vê de, xwendekar hînî nivîsa bi zimanê xwe di-
bin. Li wê derê bi tevahî nivîseke cudatir tê hînbûn –wekî erebî, çînî- her du pêvajoya bidestxis-
tinê, bi pirahî ji hev cudatir tev digere û pêwîstî koordînekirina ji nêz ve nake. Lê belê di hînde-
kariyên HSK de, gava nivîsa latînî ango krîlî tê hînbûn, mamosteyê HSK di pêvajoya hînbûnê de 
ji bo nekeve nav tevliheviyê, divê xwendin û nivîsandina elmanî ya li dibistanên seretayî û navîn 
li ber çav bigre. Mamoste divê cudahiya alfabeya elman zanibe û şanî bide. Gava bi hev re tê-
ketina her du zimanan were çêkirin, mamoste, divê zarokên têkildar di derbarê hîndekariya 
xwendin û nivîsandina li dibistanên asayî û rewş û rêbazan de agahdar bike. Ger pêwîst be, bi 
mamosteyên têkildar ên polê re dipeyive.
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5�2 Armancên standart «ziman»
Têketina armancên standart
Armancên standart ên li jêrê, hinek jê li gorî armancên standart ên têkildarê «ziman» ên di plan-
saziya hîndekariya dibistanên seretayî û navîn a Zurichê de cih digrin û hinek jî li ser hat zêde-
kirin. Divê heta dawiya perwerdehiya pêwîst, xwe bigihînin armancên standart.

Destekdana pirzimaniya bikarhatî
Xwendekar, ji bo tevlêkariya pirzimaniya bikarhatî, bi besbûniyên xwe yên elmanî û zimanên 
biyanî re, besbûniya xwe ya zimanê bingehîn jî digrin. Di bingehê wê de têgihiştin û xwe anîna 
ser zimên a bi nivîskî û qasî wê jî bi peyvkî heye. Tekûzbûna di zimên de di planê duwemîn de 
cih digre.

Guhdarîkirin û têgihiştin
Xwendekar dikarin têbigihêjin tişta bi zimanê wan ê welêt tê axavtin. Dikarin gengeşeyên li ser 
mijarên giştî, konferans, bernameyên radyo û televizyonê bişopînin û tişta ji kesên din digrin 
dikarin bi helwesteke rexneker bigrin. Bi zimanê devkî û laş hînî şîrovekirina tişta tê vegotin di-
bin.

Xwendin
Xwendekar bi hezkirin dixwînin û hîn dibin ku xwendin kêfxweşiyê dide û zanistê zêde dike.
Wêje di her çandê de, navgîneke hunerî ya xweanîna ser zimên e. Xwendekar divê wekî mînak 
teşeyên wêjeyî yên cûrbicûr binasin. Ew dizanin ku pirtûkên di zimanê xwe yê welêt de ji ku û 
çawa peyde bikin.
Ew bi alavên ragihandinê yên cûrbicûr û bi cureyên nivîsaran re li qayî hev tên. 
Xwendekar dikarin agahiyên di nivîsaran de hatine armancgirtin bistînin û yên neyên têgihiştin 
bipirsin ango dikarin wan di ferhengê de bibînin.

Axavtin
Mamoste ji bo zarok û ciwanan derfetên grîng ên axavtinê saz dike, bi vê yekê destekê dide 
danûsitendina di qada zimên de.
Xwendekar dikarin bûyeran bi uslûbekî diyar bînin ser zimên, hest û ramanên xwe vebêjin. Wekî 
din dikarin têbigihêjin îfadekirinên kesên din û pirsan bipirsin.
Xwendekar dikarin çîrokan vebêjin, nivîsaran bi dengekî bilind bixwînin, xeyal bikin û şîrove bi-
kin.

Nivîsîn
Xwendekar bi kêfxweşî dinivisînin.
Ew bi awayekî rêkûpêk, tişta bi xwe nivîsandine ji hev re dixwînin û di derbarê de nêrîna xwe ji 
hev re dibêjin. Di vê rewşê de, ji bidestxistina jêhatiniya nivîsandinê zêdetir a grîng bûyîna nivî-
sandinê ya pêvajoya civakî ye.
Xwendekar dikarin ramanên xwe, bûyerên rastînî û yên xeyalî li ser kaxezê deynin. Ew –li gorî 
temenê xwe- ger pêwîstî pê hebe, bi alîkariya çavkaniyan nivîsaran, dikarin li gorî rastnivîs û 
rêziman binivîsin.
Ew bi tecrube hîn dibin bê çawa di zimanê wan ê welatê jê hatine de jî bi awayê nivîskî gelek 
derfetên karibin xwe bi gelek awayan bînin ser zimên hene.

Nêrîna li zimên
Li gorî asta wan beramberkirinên di navbera zimanê hîndekariyê û elmanî de, rê dide ku xwen-
dekar taybetiyên wan zimanan û aliyên wan ên hevbeş hîn bibin. Ew pir-zimaniyê wekî dewle-
mendî bi tecrubekirinê hîn dibin.
Xwendekar zimên pir-cure, zindî û guhêrbar bi tecrube hîn dibin. Li gorî rewşa zimên hînî bika-
ranîna cuda dibin. Ferq dikin ku dewlemendiya xezîneya wan a zimên û uslûbê wan, rasterast 
çavkaniya xwe ji baldariya wan a li ser zimanê welêt tê. Zimanê xwe yê welatê jê hatine, di her 
qada pisporiyê de dikarin wekî zimanê pisporiyê jî bibînin.
Bi guhdarîkirin, xwendin, nivîsandin û axavtinê xwendekar, ji xwe re agahiyên bingehîn ên rêzi-
man digrin û hîn dibin bê vana çawa bi kar bînin. Bi taybetî bi saya pirsan û tevdana pirtûkê, hînî 
berfirehkirina zanistiya xwe ya zimên dibin.
Xwendekar hînî cudahiyên di navbera zarava û zimanê standart ê di zimanê xwe yê welêt de 
dibin, ji teşeyên zaravayan her ku diçe berê xwe ber bi zimanê standart ve dikin.

Nivîs û sazkirina grafîkê
Xwendekar nivîsa bi zimanê welêt dinasin.
Yek ji armancên hunera nivîsandinê jî, ahenga di navbera xweşnivîsa pelikê û naverokê de ye.
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6� Qada hîndekariyê 
«mirov û xweza»
6�1 Wate û taybetiyên qada hîndekariyê 
Xwendekar di hîndekarîyên HSK de, rewşên xwe wekî zarokên du-zimanî yên ji malbatên pena-
ber û karker ango pir-zimanî tên, tînin ser zimên?
Di komeke hînbûnê de (pol) aliyên hevbeş, xwedîbûna heman zimanê welêt, tecrubeya dişibe 
hev a koçberî û kêmnetewbûnê ne. Tecrubeyên wan ên kesanî û girêdayînên wan ên bi welatê 
wan ê jê hatine re, cuda ne? Hîndekarî; wekî oldarî, nêrîna cîhanî, rewşa civakî û erdnîgariya 
nişteyî, cudahiyên di hundirê heman welatê esasî de jî hesap dikin.
Hîndekarî, nirxên civakî yên welatê jê hatiye digre dest. Bi nirxdaraziyên li Swis dide ber hev. Bi 
vî awahî xwendekar di derbarê aliyên hevbeş û yên cuda de zane dibin, nirxdarazên xwe zelal 
dikin. Ev pêvajo destekê dide pêşketina kesayeta serbixwe û pevkirina sazûmanên peywen-
diyên cuda cuda. Di heman demê de hişê xwendekaran xurt dike.
Hîndekarî mijarên zaneker digre dest û zanista çanda welêt kûr dike. Ew dikare girêdana di 
navbera bûyerên şênber û zanyariyên esasî yên li Swîs de pêk bîne.
Hîndekarî, tecrubeyên jiyana rojane ya bi hev re ya civakeke pir-çandî ya penabertiyên cûrbicûr 
didin der.
Xwendekar; dîrok û erdnîgariya welatê jê hatine bi beşên mînakî dinasin. Di navbera jiyana ro-
jane ya li welatê jê hatine û ya li Swîs de têkiliyê saz dikin.
Hîndekarî; destekê didin helwesteke vekirî û xweşbînî. Xwendekar besbûniyên xwe yên di mi-
jarên jiyana bi hev re ya bi rêzdarî de, bi mirovên ji çandên cuda re bi pevkirin û di çareserkirina 
aştiyane ya pevçûnan de, pêş de dibin. Ev jêhatiniya navçandî; divê di navbera derdorên cûrbi-
cûr, zarava, ziman û olan de, divê di navbera welatê jê hatine û Swîs de ango di navbera welatê 
jê hatine û welatên din de be, dike ku bi awayekî rastînî bide ber hev.

6�2 Armancên standart «mirov û xweza»
Têketina armancên standard
Armancên bingehîn ên li jêrê ji bo mijara «mirov û xweza» qismî ji plansaziya hîndekariya dibis-
tanên seretayî yên Zurichê hat girtin û lê hat zêdekirin. Heta pêvajoya perwerdehiya pêwîst 
diqede, divê xwe bigihînin van armancan. 

Kes û civak
Xwendekar, hînî guhdarîkirina kesên din ên di nava danûsitendinê de, têgihiştina hestan û ber-
sivdana kesê/a pê re diaxive dibin. Ew resimandina li ser xwe û li ser kesên din, her dem di ber 
çav re derbas dikin. 
Xwendekar cîhanên jiyanî yên li welêt û yên li Swîs jiyane gotûbêj dikin û di derbarê vê de zela-
liyê li pêş dixin. Hîn dibin bê ka bi kîjan cîhanên jiyanî yên cuda ve girêdayî ne û hevsengiya vê 
yekê bi kesayeta xwe re çêdikin. Gava nakokiyên cuda derdikevin, nêzîkatiyên çêker dibînin.
Ew bi saya pevçûnên zanistî yên bi gelek tecrubeyên malbatî, hevalbendî, dibistan, welatê jê 
hatiye, avahiya wî/wê ya qewmî û saziyên olî re têdigihêjin cûrbicûriya têkiliyên civakî û danûsi-
tendinan. Ferq dikin ku kes parçeyekî civakê ye, jê bi bandor dibe û bandorê li ser dike.
Têdigihêjin ola parçeyek ji dîrok û çanda welatê wan ê jê hatine ye. Lê belê li vê derê tişta tê 
qalêkirin ne hîndekariya olî ya girêdayî mezhebekê, zanyariya olê ye (bi beşa 4.6 ve bîne ber 
hev). Xwendekar, olên cuda yên li nava welatê xwe yê jê hatine dinasin ango di derheqê olên li 
welatê jê hatine û Swîs de, yeko yeko olan didin ber hev û jêhatiniya xwe ya têgihiştina olên 
cuda li pêş dixin.
Xwendekar, tecrubeya pêwîstiya hurmetdan û ligorîbûna rêzikên beramberî yên di jiyana bi hev 
re ya mirovan de distînin. Ew di wê zanistiyê de ne ku hemû rêzik bi vî awahî dikarin werin gu-
hertin û xwe dispêrin ser nirx û pîvanên civakî yên guherbar.
Ew, ferq dikin ku bersiva gelek pirsan girêdayî nirxdaraziya kesanî û baweriyan e. Pîvanên 
nirxan û kevneşopiyên li welêt û li Swîs dizanin û vana gotûbêj dikin.
Dikarin têbigihêjin berpirsyariyên civakî. Ew bê ku dijwariyê bi kar bînin, li rêkên bi axavtin û 
rêzdariya beramberî li çareserkirina pirsgirêkan digerin. Di nava hewildana hînbûna xwe-
lipêşxistinê de, ji xwe re derfetan bi kar tînin. 
Di derbasbûna gihiştîbûnê de, hînî danasîna hestên xwe û yên kesên din û çareserkirina zeh-
metiyan dibin.
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Girtina agahiyên bingehîn ên di pêşdeçûna hişmendî, ruhî û bedenî de û xezîneya peyvan a têr 
a di zimanê li welêt de, di xweanîna ser zimên û têgihiştina kesên din de alîkariyê dide wan û 
derfetê dide ku li ser jiyana xwe jî pêk bînin. Ew dibin xwediyê ramanên pêwîst ên ku li ser tê-
gihiştinên kesanî, pêdivî û daxwazan destûra axavtinê dide wan.
Bi zanîna berpirsyariya li hemberî tenduristiya fîzîkî û ruhî ya xwe û ya mirovên din, tev digerin.

Xweza û teknolojî
Xwendekar, hişmendiya danûsitendinê ya di navbera xweza, teknolojî û mirov de, yên di wateya 
zagonên gerdûnî de bi dest dixin.
Qonaxên cuda yên pêşketinên (teknolojîk) fêhm dikin. Ew, bi mînakên xweza, mirov û teknolo-
jiyê mijûl dibin û di zimanê esasî de xezîneya peyvan a têkildarê vê yekê pêş de dibin.

Welat (welatê jê hatiye) û cîhan
Xwendekar, derdora lê dijîn û welatê xwe yê jê hatine bi baldarî û ji dil hembêz dikin. 
Bi alîkariya kifşkirin, wêne, nexşe, bi alîkariya navgînên din ên ragihandinê, bi saya lêkolîn û 
beramberkirina cudahiyên Swîs û welêt digihêje resimandineke hûrgulî ya li ser welêt.
Naverokên erdnîgarî, aborî û ekolojîk, agahiya di derbarê welatê jê hatine de zêdetir dike. Ev 
agahiyên rewşa esasî diyar dikin, alîkariyê dide wana ku bûyîneyan bi tevahî bibînin, agahiyên 
ji gelek çavkaniyan digrin bigihînin hev û li gorî grîngiyê bixin dorê. Di heman demê de alîkariyê 
dide nasîna wan a ji welêt re.
Di derbarê jiyana li welêt û şertên xebatê de tam xwedîagahî ne û dikarin vê yekê bi Swîs re 
bidin ber hev.
Welatê xwe yê jê hatine baş dinasin. Heta ji wana tê, bê pêşdarazî nêzî civakên gelên cuda 
cuda yên li welêt û li Swîs dibin. Bi vî awahî hewildana têgihiştina nirxdaraziyên wan ên civakî û 
rêbaza jiyanê nîşan didin. Pêşdaraziyên xwe û yên kesên din ferq dikin û hewl didin vana vegu-
herînin erêniyê.

Dema borî, ya niha û ya bê
Xwendekar, hebûnên çandî yên niha û dema borî yên li welatê xwe dinasin û qiymetê didinê. 
Bi xwespartina ser agahiyên bingehîn, dikarin tiştên ji welêt ên wekî bûyer, pêşketin, şahid-
name, dema niha û ya borî bi rêzê bi cih bikin. Di vê kêliyê de, dîroka koçberiyê ya koma wan 
weyneke grîng dilîze. 
Ew di mînakên hilbijartî de, hîn dibin ku her îfade bi alî ye û nirxandinên ligorî di hundirê xwe de 
dihewîne. Têdigihêjin ku wê karibin bi nêrînên cuda û baldayînê dîroka xwe ya raborî çêtir hîn 
bibin.
Xwendekar, ferq dikin ku bi hestên mirovan, raman û liv û tevgera wan bandorê li ser pêşketinan 
dikin. Ew bi pirsgirêkên herêmî, netewî û gerdûnî ve mijûl dibin û encamên wan rasterast di ji-
yana xwe de ferq dikin.
Ew di derheqê têkiliyên di navbera polîtîka, aborî û çandê de xwedîagahî ne.
Xwendekar, ji bo bandorê li ser pêşketinên di roja me û pêşerojê de bikin û ji bo berpirsyariya 
hevbeş li derfetan digerin.
Mafên zarokan jî di navê de, mafên mirovan ên bingehîn dizanin û dikarin li ser xwe pêk bînin.
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7� Hîndekariyên li 
gorî her astê
Tişta di vî planê çarçoveyî de kêm, li gorî asta her polê nenivîsandina armancên li gorî wan e. Ji 
ber ku ev yek di armancên giştî de hatine dayîn, çêkirina naveroka li gorî polan, ji kesên berpir-
syarên qursan re hatiye hiştin ku mamoste karibe li gorî naverok û armancê, hîndekariyê bi 
awayê rast amade bike. Li jêrê mijarên bingehîn ên di asta yeko yeko polan de hatine ravekirin, 
ramanên çêkirina hîndekariyan bi tixûb dikin.

7�1 Taybetiyên her astekê
Hêlîna zarokan
Zarokên vî temenî, bi awayekî serbixwe, bi tecrube û çalakiyên bi rêka teqlîtê û lebatên hîskirinê 
digrin, hîn dibin. Têkiliya bûyeran bi tiştekî şênber re çêdikin. Ew bê ku di ferqiyê de bin, des-
teka mamoste ya ku bi awayekî rasthatinî tecrube dikin distînin, vediguherînin zanista vekirî û 
hîn dibin. Zanist bi vî awahî pêk tê. Mînak, xwe ji nêrdewanê diavêjin, têgîna nêrdewanê hîn 
dibin, di heman demê de teknîka xwehilavêtinê, têkbirina tirsê û nîşandana wêra xweavêtinê, 
hestên serkevtinê hîn dibin. Hîndekarî li gorî jiyana rojane ya zarokan a bi tecrubeyên xwe hîn 
dibin tê çêkirin.
Hîndekarî, derfeta îfadekirina bi wêne, peyv û hevokan a tişta bi resimandin û hizirînê hîn dibin 
dide zarokan. Bi ser tiştên li cîhana lê dijî hîn dibe de, hînbûna îfadeyên bi awayê mekanî û 
çalakî aliyan diyar dikin (mînak; li ku, li paş, li ser û hwv.) û bi çêkirina girêdana hişmendî jî hîn-
bûna peyvan (kêmtir, hindiktir, tibaba wek hev) û lipêşxistina xezîneya peyvan li ber çavan 
digrin.
Hîndekarî, cîhana pirtûkên bi wêne û nivîs, bi awayê lîstikan bi zarokan didin nasandin. Zarok 
hîn dibin ku sembol û nîşaneyên di jiyana wan a rojane de, xwediyê wateyekê ne.
Zarok têgîna nivîsê û bikêrhatinên nivîsandinê hîn dibin. Bi taybetî bi bikaranîna alavên cûrbicûr 
ên nivîsê, bi awayekî bi kontrol, nivîsandinê diceribînin. Nasîn û nivîsandina navê xwe hîn dibin. 
Li gorî xwe, li gorî rewşa xwe ya baldariyê dest bi xwendin û nivîsandinê dikin. Ev yek di her 
koma zimên de bi awayekî wek hev nabe: ev zarokên bi nasîna tîpên latînî mezin dibin, tenê ger 
ew bi xwe pir bixwazin, xwendin û nivîsandinê hîn dibin. Lê di komên din de, ji xwe bidestxistina 
jêhatiniya nivîsandinê, xwediyê nirxekî mezintir e (li beşa 5.1 binêrin).

Asta jêrîn 
Zanistên esasî yên dibin xala destpêkê ya zarokan, tecrubeyên wan ên kesanî yên rojane li 
welêt û li Swîs di nava malbatê de bi dest dixin in. Zarokên di vî temenî de, di temenekî wiha de 
ne ku nirxên civakî yên malbatê hîn dibin û bi girêdanên herî xurt bi malbatê ve girêdayî ne.
Di hîndekariyê de, jêhatiniya girtina qadên zimên tê pêşdan. Ev guhdarîkirin û axavtin, xwendin 
û nivîsandin e. Li kêleka vê yekê, berya her tiştî, teşeyên hînbûnê yên bi lîstikan tên bikaranîn.
Gava xebatên xwendin û nivîsandinê tên meşandin, elmanî ya zimanê dibistanê divê hilgirin ber 
çav. Mamoste, ger pêwîstiyê pê bibîne, ji bo pêşî li ber têgihiştina çewt bigre, dikare bermaber-
kirina bi alfabeya elmanî re bike. (li beramberkirin rûpel 15. binêrin). 

Asta navîn 
Ji bo zarokên di vê koma temenî de, koma hevtemenî pir grîng e. Ew di derûdora lê dijîn de, di 
nava rêbaz û rewşên jiyanê yên cûrbicûr ên pê re di nava danûsitendinê de, bi baldayîna ji ber 
xwe ve çêdibe, li pêş dikevin. Ew bi gelemperî bi derdora xwe re (malbat, dibistan) di nava tê-
kiliyeke erênî de ne û berûvajî vê ne li qalê ye. Ew bi gelemperî li hemberî çanda welêt bê alî, bê 
pêşdaraz, vekirî ne û ji ber xwe ve bala xwe didin ser çanda xwe ya cewherî, girêdayînên mal-
bata xwe yên bi welêt ve û têkiliyên xizmatî.
Di hîndekariyê de jêhatiniya girtina qadên zimên ên wekî guhdarîkirin û axavtin, xwendin û ni-
vîsandinê tê lipêşxistin. Bi taybetî mijara divê li ber çav were girtin, jêhatiniyên bidestxistina 
zimên ên tevlihev û zehmet, divê li gorî pîvanên Besbûniya Zimên a Zanyarî ya Akademîk (Cog-
nitive Academic Language Proficiency CALP) werin berfirehkirin.
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Asta duwemîn I
Ciwanên di asta hîndekariya navîn de ne, her ku diçe nirxên xwe û yên li derûdorê zêdetir rexne 
dikin. Wekî encam jî, ji nirx û pîvanên kevneşopar dûr dikevin ango vana îdealîze dikin. Ew bi 
pirahî lêpirsîna armanca hîndekariya Ziman û Çanda Welêt jî dikin.
Mamoste, têdigihêje rewşên guhertinê yên bi wan re çêdibin û bi anîna polê ya modelên jiyanê 
yên dikarin werin rexnekirin, nêzî wan dibe. Bi vî awahî ew bi rêşanîdana ciwanan, di pêşdebi-
rina kesayeta xwe û dîtina rêka xwe de, ji xwendekaran re dibe alîkar. Bi taybetî tecrubeyên 
cuda yên ciwan dijîn, nirxên civakî û hesta xweyîtiyê, ji hevsengîbûna wan re dibe alîkar.
Hîndekarî, jêhatinî û zanista kesanî ya ciwanan esas digre. Hîndekarî cesaret dide xwendeka-
ran ku ne tenê di hîndekariyên Ziman û Çanda Welêt de, di heman demê de, di hîndekariyên 
Dibistana Seretayî û Navîn de û li derveyî dibistanê jî bibin xwediyê zanista çanda xwe bi xwe 
û zanistiya taybetiya navçandî .
Di hîndekariyê de danûsitendina peyvkî û nivîskî, nêrîna li zimên û perwerdehiya medya cihekî 
gring digre. Ciwan, ji bo bikaranîna jêhatiniyên di zimanên cuda de (zimanê zikmakî, elmanî, 
frensî, îngilîzî) bi dest bixin û bi zanistiya xwe re girêdaneke serbiser çêbikin derfetan digrin. Bi 
vî awahî ew, dikarin jêhatiniya destkariyê berfireh bikin.
Li kêleka vê yekê hîndekarî, destekê dide ciwanan a pêşdebirina nêrîna meslekî û pevkirina bi 
cîhana pîşeyî re. Bi taybetî hîndekariyên HSK bi pêşkêşkirina erêniya du-zimanîbûn û pir-çan-
dîbûnê wan teşvîkî lêgerînê dike.

7�2 Nêrîneke giştî li ser ast û mijaran
Tabloya li jêrîn, di hîndekariyên Ziman û Çanda Welêt (HSK) de, di mijara bi navê di asta kîjan 
polê de, kîjan mijar werin bidestgirtin de, nêrîneke gelemperî pêşkêş dike. Mijarên di tabloyê de 
gelek pêşniyaran dihewînin. Gava bitixûbiya dema hîndekariyê were liberçavgirtin, divê ma-
moste hilbijartinekê bike. Hê rastir mijar, ji bo beramberkirina zimanê di hîndekariyê û rewşên 
derdora lê dijî de pir bi fêde ne. Yanî bi vî awahî hema hema li ser cudakirina ji hev a pîvanên di 
hêlîna zarokan de û nirxên wek hev ango cuda yên di malabatê de dikare were axavtin. Ev be-
ramberkirin, di her mijarê de bi awayekî têr nehatiye diyarkirin.
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Mijar Hêlîna zarokan Asta jêrîn Asta navîn Asta duwemîn I 

Ez û yên din –  
jiyana bi hev re

Hevnasîn

Rêzikên hêlîna zarokan:
Rêzik
Prosedur
Standart
Rituel

Bi yên din re kirina 
 tiştinan ango jiyîna pev 
re

Dostanî
Pevnekirin

Tişta ku ez bi tena xwe 
dikarim bikim

Silavdayîn
Xwedanasîn

Rêzikên edep û exlaq

Dibistan: Rêzik 
 Prosedur û Standart

Dostanî
Pevnekirin

Kom û çandên cuda: 
rêzik û nirxên wek hev 
û yên cuda, hurmeta 
beramberî û nasîn, 
pevçûn û rêkên 
 çareseriyê

Ez kî me: tişta min 
cuda dike çi ye, ez ê/a 
ku derê me

Weynên zayendî:
Kur - keç

Mafên zarokan

Kesanîbûn û hesta 
 komikîbûnê xweyîtî û 
biyanîbûn

Jiyana bi kêmanî û 
 piraniyê re hevsengî, 
nijadperestî, gotûbêjên 
rojane û bûyer

Yên mînak tên girtin û 
Xweda, Ji cîhana 
 werzîş, zanyarî, çand û 
dîrokê

Têkiliyên bi zayenda din 
re
(hêviyên li gorî çandê)

Mafên mirovan

Malbat Malbata min û xizmên 
min

Malbata min û xizmên 
min; rêzik û pîvanên di 
malbatê de

Parvekirina erk û karê 
di malbatê de

Dîroka malbata min, 
dara nifş û bavikan;

Teşeyên malbatê yên 
cuda

Weynê kesên malbatê: 
guhertina demê, 
 cudahiyên çandî

Têgihiştina min a weynê;

Di tevna dîrok û çandê 
de erk û teşeyên 
 malbatê;

Nirxên min
Exlaq 
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Mijar Hêlîna zarokan Asta jêrîn Asta navîn Asta duwemîn I 

Lîsk û dema azad Lîstin:
Bi hev re, li cihên cuda, 
lîstina bi lîstokên cuda 

Alav û tişt û miştên 
karkirinê

Lîstin: bi hev re, , li 
cihên cuda, lîstina bi 
lîstokên cuda, lîsk û 
lîstokên modern û 
 kevneşopar,

Hobî û dema vala

Vehisîn û xwerehetkirin

Pêkanîna dema vala 
Werzîş
Komên ciwantiyê

Ji heqê navgînên dijîtal 
û medya de derketin

Vehisîn û xwerehetkirin

Nirxandina dema vala, 
klûba ciwantiyê, çanda 
ciwantiyê, (mûzîk, 
 sihbet)
Koma hevtemen
Komele 

Bikaranîna navgînên 
dijîtal û medya

Reklam

Niştecihî, semt û 
bajar

Derdora min a li malê û 
li hêlîna zarokan

Rêka min a dibistanê

Têperîn û navgînên 
têperînê

Mala me, xanî û 
 derûdora min

Rêka min a dibistanê

Navgînên têperînê

Xanî û Niştecihî nêrînên 
li gorî tebeqeyên civakî

Semt-tax / gund, dikan

Niştecihî û rêbazên 
avahîsazî: pêşketinên 
dîrokî;

Bajar û bajarvanî 
 (pêşketinên di asta 
 cîhanî de / pêşdeçûn)

Festîwal, kevneşopî 
û mode

Roja jidayikbûnê û 
cejnên din ên grîng

Kinc

Roja jidayikbûnê û 
cejnên din ên grîng, 
cejnên bi teşeyên cuda 

Li gorî festîwalên cuda, 
kincên cuda

Cejnên cuda tên 
 pîrozkirin; 
 kevneşopiyên olî;

Modeya lixwekirinê ya 
bi demê re tê guhertin; 
kincên pîşeyî / kar, kinc 
û weyn / statu, çanda 
markayan 

Çanda şevê û şahî;

Di guhertina dîrokî de 
mode û rîtuel

Tenduristî û xwarin Laşê min: beşên laş, 
hevsengiya bi laşê min 
û yên kesên din re

Paqijî 

Bijîşk

Xwarin û vexwarina 
tenduristî

Laşê mirov
Pênc lebatên hîskirinê

Paqijî 

Xwarin û vexwarina 
tenduristî, 
Hînbûneyên xwarin û 
vexwarinê

Tenduristî û nexweşî; 
meşandina jiyana 
 tenduristî

Zad û qût ji ku tê, li gorî 
demsalan sewze û fêkî

Werzîş; kêşbûn

Xwarin û vexwarin;
Çandên xwarinên cuda 
ên li gorî dîrok, çand û 
derûdorê

Erdnîgarî Navên erdnîgarî yên 
zarok dikarin tecrube 
bikin
(cihê lê rûdinê, welatê 
esasî, Swîs û welatên 
cîran û hwd.)

Têgînên cigehî yên 
aliyan şanî didin

Nêrîna li erdnîgarî û 
avhewaya welatê min

Têgînên cîgehî yên cih 
û waran şanî didin 

Çavkaniyên avên grîng, 
çiya û bajarên li welatê 
min

taybetiyên erdnîgarî yên 
herêmên welatê min
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Mijar Hêlîna zarokan Asta jêrîn Asta navîn Asta duwemîn I 

Xweza û teknîk Ajal (sewal)

Fêkî û sewze;

Demsal û guhertinên di 
xwezayê de;

Têgînên demê (sal, 
meh, hefte, roj, saet, 
êvar, nîvro, doh, îro, 
sibe û hwd.)

Haletên li malê

Sewalên li malê tên 
xwedîkirin; ajal û şînatî; 
daristan

Fêkî û sewze; çar 
 element

Demsal 

Demjimêr

Bisiklêt

Cureyên ajal û şînatiyan

Zencîra qût û zad;

Rewşên hewayê û 
texmînkirina wan

Parastina derdorê, 
 kerasetên xwezayî

Ekolojî
xetarî û parastina 
 derûdorê, (mînak; 
 bidestxistina ji nû ve ya 
tiştên tên avêtin û 
 tinekirina wan)

Gotûbêjên rojane yên li 
ser zanyariyê (testên li 
ser ajalan tên kirin, 
 lêkolînên genetîk hwd.)

Lîstokên dijîtal û 
 cîhazên ragihandinê

Wêje û huner Stran, zûgotink, 
 çîvanok, pirtûkên bi 
wêne

Reng

Sazkirina berhema xwe 
û parvekirina bi kesên 
din re

Stran, îlahî, çîvanok, 
pirtûkên bi wêne

Fîlm

Çîrok, efsane, fabl, 
helbest, pirtûkxaneya 
navçandî

Fîlm

Mînakên wêjeyî yên ji 
cureyên wêjeya klasîk û 
modern

Fîlm

Cureyên huner û muzîkê 
yên hene û cureyên  
din ên hunerê, 
 hunermendên jin û nêr

Raborî û dîrok «gava ez biçûk bûm»

Cudahiyên di navbera 
raborî û îro de;

Tecrubeyên wî/wê yên 
kesanî yên li welatê jê 
hatiye: ger û betlane

«gava ez biçûk bûm»

Tecrubeyên wî/wê yên 
kesanî yên li welatê jê 
hatiye: ger û betlane

Çîroka malbata min; 
koçberî

Dîroka welatê jê hatiye: 
bûyerên gring, des-
tanên dîrokî yên he-
bûnê

Biyografiya min (mînak 
di derbarê hînbûnê û 
zimên de);

Pêşketinên rojane yên 
civakî û siyasî yên li 
welatê jê hatiye

Lêgerînên olî

Sazîbûna siyasî (hilbijar-
tin û were hilbijartin)



Planê çarçoveyî yê ji bo hîndekariya Ziman û Çanda Welêt -kurmancî

20

Mijar Hêlîna zarokan Asta jêrîn Asta navîn Asta duwemîn I 

Cîhana kar û 
perwerde

Pîşeyên mirovên nas ên 
derûdora me (dayik, 
bav, mamosteyê/a 
hêlîna zarokan); 
 dezgehdar, jin, bijîşk

Pîşeyên li dibistanê û 
cihên ji gel re vekirî 
(otel, xwaringeh, polîs, 
nexweşxane, firoşger û 
hwd.)

Pîşeyê di xeyala we de; 
kesayetên ji beşên 
 pîşeyên cuda

Wateya kar û perwer-
dehiyê

Bijartina pîşe û derbas-
bûna cîhana kar, ango li 
Swîs û li welatê jê hatiye 
berdewamkirina hînde-
kariyê: pîşe, şertên der-
basbûnê û cudahiyên di 
navbera welatan de;

Pîşe û nasname; 
 fêdegirtina ji têrêkirina 
xwe ya ziman û 
 navçandî; pirsgirêkên li 
gorî zayendan

Aborî: şaxên cuda, 
 pêşdeçûna dîrokî, 
 bêkarî, sendîka

B
ild

: I
w

an
 R

as
ch

le
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8� Ferheng
Têgînên di nivîsa li jêrê de ravekirina wan heye, li gorî wateya wan a di vê nivîsarê de hatine 
îfadekirin.

Jêhatiniyên bingehîn ên danûsitendina di navbera kesan de (Basic Interperso-
nal Communicative Skills, BICS)
Ji bo hindekariya zimanê duwemîn, du jêhatiniyên esasî hene ku cudakirina wan ji hevûdin bi 
fêde ye.
Ev jêhatiniyên zimên ên di jiyana rojane û rasterast di danûsitendina di navbera kesan de tên 
bikaranîn, wekî BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) tên navlêkirin. Li gorî, Têrêki-
rina Zimên a Zanyarî ya Akademîk a wekî CALP tê navlêkirin (Cognitive Academic Language 
Skills). CALP ji bo zimanê zanyarî yê li dibistanê tê hînkirin pir grîng e. Lê belê Jêhatiniyên Bin-
gehîn ên Danûsitendina Navbera Kesan (BICS), ger nivîskî bin jî, rênîşanêrên peyvkî ne: hevok 
bi pirahî bê rêzik û têkilhev hatine rêzkirin. Xezîneya peyvan ji zimanê rojane hatiye sitendin. Li 
hember vê, zimanê akademîk ê zanyarî, jêhatiniyeke pêşketî ya zimên dixwaze, ev yek bi awayê 
cih û dem qala tiştên dûr dike, divê rêziman û rastnivîs werin zanîn. Wekî din; divê têgihiştina 
hevokên têkilhev, avahiya wan a vegotinê û cureyên nivîsan werin çêkirin. Di encamê de, ji bo 
verîsandina nivîsên zanyarî û ravekirinên razber, pêwîstî bi zanista xezîneyeke peyvan a pêşketî 
heye.

Du-zimanî
Li xala zimanê destpêkê û du-zimanîbûnê binêrin.

Besbûniya zimên a akademîk a zanyarî (Cognitive Academic Language 
 Proficiency, CALP)
Li xala Jêhatiniyên Bingehîn ên Danûsitendina Navbera Kesan - BICS, binêrin.

Zarava
Zarava, awayê axavtina zimanekî ya di nava tixûbên nişteyî ango herêmî de ye. Zarava kêm 
caran bi awayê nivîskî tên dîtin. Dikare ji zimanê nivîskî yê standart pir cudatir be. Zarava dikare 
wekî zimanê li derûdora lê tê jiyîn tê axavtin be.

Zimanê destpêkê 
Ev, zimanê civakîbûnê yê di navbera malbatê de tê axavtin û tê hînbûn e. Bi awayekî berfireh 
wekî »zimanê dayikê-zimanê zikmakî” jî tê navlêkirin. Ger di rojên pêş de zimanê duwem (li vir 
elmanî ye) derkeve pêş jî, naskirin û hînbûna xurt a zimanê dayikê ku bingehê zimanê duwemîn 
e, ji bo pêşketineke çê ya zimên bingeh e. Ger yek ji dê û bav bi zarokên xwe re bi zimanekî din 
dipeyive, gelek zarok ne tenê di heman demê de du zimanan bi hev re, pir zimanan bi hev re hîn 
dibin. Di rewşên ku zarok ji yekê zêdetir xwediyê zimanê destpêkê be de, mirov dikare qala 
du-zimaniyê bike.

Zimanê pisporiyê
Zimanê pisporiyê bi awayekî zimanê standart ê ji xezîneya peyvan a bi giranî termên teknîkî yên 
di derbarê mijarê de tê de cih digrin pêk tê.

Zimanê malbatê
Ev bi gelemperî zimanê di nava malbatê de tê axavtin e (carinan li derûdora malbatê ji yekê 
zêdetir ziman tên axavtin).
 
Zimanê biyanî
Zimanê biyanî zimanekî ku li ser zimanê yekemin tê hînkirin e. Zimane biyanî li derveyi welatê lê 
tê axavtin tê hînkirin.
Li vê derê qesda ji zimanê biyanî, hînbûna zimanê yekemîn ê li cihên derveyî welatê lê tê axav-
tin e. Wê demê ev ziman, ne zimanê li derûdorê tê axavtin, berûvajî zimanê li welêt hînbûna wê 
tê armanckirin û bidestxistina wê ya wekî zimanê duwemîn tê hewldan e. Zimanê biyanî li dibis-
tanê tê hînbûn û ev yek li Swîs, li herêmên bi elmanî tê axavtin, bi pirahî îngilizî û frensî ye.

Bi zimanê biyanî 
Ev zarokên ku bi zimanê destpêkê dizanin, lê ew yek ji ber ku ne zimanê derûdora lê dijîn e, – li 
vir elmaniya Swîs û elmaniya bilind –, wekî zimanê biyanî tên hesibandin., 
Bûyîna bi zimanê biyanî, ne rawestbar e. Zarokên bi zimanê biyanî, di demeke kin de derbasî 
du-zimaniyê dibin.
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Ziman û Çanda Welêt (HSK)
Li xala bi navê »têgîn û ramanên bingehîn” binêrin.

Çanda welatê jê hatiye
Çanda xweyî ya zarok, çanda welêt (welatê esasî) ango çanda welatê ku bi awayê etnîkî jê ha-
tiye ye. Ji bo zarokên li Swîs mezin dibin ev yek, çanda welatê jê hatiye ango dê û bav ango yek 
ji dê û bav jê hatiye ango çanda têkildarî koka etnîkî ye. Têgîna çanda welêt a li vir, dîroka çanda 
xweyî (cewherî) rave dike: Ez û malbata xwe, em ji vî welatî tên. Planê çarçoveyî bi gelemperî ji 
bo rewşa niha ya zarokan derxîne pêş, têgîna derûdora lê dijî bi kar tîne.

Welatê jê hatiye, dewleta jê hatiye
Welatê esasî yê zarokê/î, welatê ew bi xwe, ango malbata wî/wê ango yek ji dayik û bav jê ha-
tiye û xizmên din ên wan li wir dijîn e.

Zimanê welatê jê hatiye
Zimanê welatê jê hatiye yê zarokekî/zarokekê, zimanê tê hizirîn ku li welatê jê hatiye (welatê dê 
û bav) ango zimanê li derûdorê tê axaftin an jî zimanê standart e. Zarokê/a tê qalêkirin ger ji 
nifşê duwem, sêyem be, dibe ku zimanê welatê jê hatiye her dem ne zimanê yekem be. 
Bi vê sedemê zimanê hîndekariyê yê ku di Planê Çarçoveyî yê Ziman û Çanda Welêt de hatiye 
nasandin, ne zimanê yekem ê zarok dizane, berûvajî zimanê li welêt tê axavtin e.

Zimanê bilind
Li xala zimanê standart binêre.

Nasname, nasnameya du-çandî
Di planê çarçoweyî de ji têgîna nasnameyê, wateya xwepêkanîn û îspatkirina wekî kesekî/ke-
seke cuda tê fêhmkirin. Hestên di nava guherînekê de yên li gorî rewşa kesanî û taybetiyên vî 
kesî/vê kesê hildigre nava xwe. Kesayet tê guhertin, bi pirahî di nava liv û tevgerê de û bi ber-
dewamî ye. Bi vê sedemê danûsitendina civakî ya bi kesên din re ya bi navgîniya zimên ji bo 
çêbûna nasnameyê grîng e. Ji peyva nasnameya du-çandîbûnê, hesta kesanî ya jiyîna di he-
man demê de, di nava du civatên cuda ango zimanên cuda de tê fêhmkirin.
 
Hevsengî
Li vir qesda ji peyva hevsengiyê, ji kes ango komên bi awayê civakî, çandî û olî ji hev cuda, ji bo 
bidestxistina tevlêbûna siyasî ya di civakê de xwediyê mafên wek hev ên civakî û bi rêzdariya ji 
cudahiyên wan ên taybet ên çandî û olî re, pêvajoya ahenga bi civaka tê de dijî re, tê fêhmkirin.

Tevlihevkirin (interferenz)
Ger hêmanên di zimanê destpêkê de hatine hînbûn, bi awayekî çewt derbasî zimanê din bên 
kirin, ger ne li gorî rêzikên rêzimanî yê vî zimanî bin ango wateyeke çewt bidin, mirov dikare qala 
têkildariya çewt bike. (Mînak; bi elmanî »bekommen”, bi îngilizî »become”)

Jêhatiniya navçandî, hînbûna navçandî
Jêhatiniya navçandî, hostehiya karkirina bi hev re ya serkevtî ya bi kesên ji çandên din re ye. Ev 
yek hîn di temenên ciwaniyê de bi rêka hînbûna navçandî tê lipêşxistin ango ji xwe aliyên bi wan 
re hene tên pêşdebirin. Ev yek, wekî bi zarokên ji eslê koçber ên li vir re heye, tecrubeyên kes 
li derûdorên cuda dijîn jî vê pêvajoyê hêsantir dikin.

Wergerandina navçandî û navbeynkarî
Wergeriya di navçandî de ya li jorê hatiye nivîsandin, wekî navbeynkariya di navbera civakeke 
pirçandî û mirovên ji bingehê koçberiyê ye. Navbeynkarên navçandî yên nûnertiya berjewen-
diyên komên civakî yên cûrbicûr û kesan dikin, hevdîtinên pêkan dikin û aliyan ji bo daxwazên 
beramberî hişyar dike.
Ew ji zelaliya zimên a di navbera aliyan de (ji wergerê) berpirsyar in. Di têgihiştina baştirîn a tirs 
û pêşdarazên ji aliyê hember de, dikare alikariyê bike. ji bo têgihiştina Sîstema Perwerdehiya 
Swîs, dikare ji dê û bavên bi zimanê biyanî re, bibe alîkar. Bi vê sedemê mamosteyên HSK, li 
gorî raboriya xwe ya pîşeyî û kesanî, ji bo kirina navbeynkariya navçandî, xwelipêşxistinê di-
domînin. Ev yek, bi pêşkêşkirina qursên perwerdeyî yên bi sertîfîka û derfetên perwerdehiya 
xizmeta hundirîn ên din tê çêkirin.

Zarokên ji bingehê penaberiyê tên
Li xala bingehê penaberiyê binêre.
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Çand
Çand, di vî planê çarçoveyî de hemû taybetiyên hestedarî yên karakterîstîk ên madî, manewî û 
entelektuel ên civakekê ango komeke etnîkî şanî dide. Ev ne tenê huner û wêjeyê, di heman 
demê de teşeyên jiyanê, mafên bingehîn ên mirovan, nirxên wan, kevneşopiyên wan û bawe-
riyên wan hildigre nava xwe. Kes destûrê nadin ku çanda wan ango çanda koma jê tên a etnîkî 
were biçûkxistin. Ew nirxên çandî divê ne tenê ji ber ku taybetiyên diyar ên çanda wan ango 
rêbazên liv û tevgera wan in, biecibînin. Ji xwe çanda civakekê ango komeke qewmî, ne tam 
rawestbar û ne jî homojen û girtî ye. Pêkanîna çandî, bi bandorbûna ji çandên cuda di nava 
guhertinan de ye û wateyên nû diafirîne.

Derdora lê dijî-rêbazên jiyanê
Di planê çarçoveyî de, tişta ji derdora lê dijî tê fêhmkirin, di derheqê bûyerên jiyana rojane, 
bûyîne û her tişta aniha li derûdorê tê jiyîn de hatin e. Derûdora lê dijî, girêdayî şertên kesanî yê 
jiyanê, tenê parçeyek ji tevahiya li ser cîhana heyî ye. Wê demê derûdora lê dijî ya civakî-aborî 
ya bijîşkekî elman û ya cotkarekî efrîqî, dîsa ya keçeke ji tebeqeya jorîn a Hirvat a koç kiriye û 
ya kurikekî Swîsî yê ji tebeqeya jêrîn cuda ne. Di planê çarçoveyî de, di navbera çand û cihê lê 
dijî de cudahiyeke vebir nehatiye kirin. Lê têgîna duwem, bi pirahî ji bo helwest, liv û tevger û 
axavtina kesanî ya derûdora aniha lê tê jiyîn hatiye gotin.
 
Pir-zimanîtî, bi pir-zimanî
Rewşa ji têgîna pir-zimaniyê tê fêhmkirin, ji bidestxistîbûna sê yan zêdetir zimanan e. Ev têgîna 
pir-zimaniyê him ji bo kes, himji bo hemû civakê wilo ye. Çar zimanên cuda yên li Swîs tên axav-
tin mînaka vê yekê ne. Di vî planê çarçoveyî de, ji kesê/kesa ku zimanekî bi jêhatiniya çalak û 
neçalak bi kar tîne, lê têkiliya wî/wê rasterast bi van zimanan re (zimanê destpêkê, zimanê 
duwem, zimanê esasî, zimanê biyanî) tine ye re dibêjin zarokê/zaroka pir zimanî. Di vê wateyê 
de, zarokekî/e zimanê destpêkê elmanî be û bi ser de karibe du zimanên biyanî biaxive jî wekî 
pir-zimanî tê pejirandin. Ger yek ji zimanên tên axavtin zimanê bingehîn ne elmanî be, planê 
çarçoveyî van zarokan wekî bi du-zimanî bi nav dike. 

Bingehê koçberiyê, ji bingehê koçberiyê bûn 
Ev peyvên wekî »bingehê koçberiyê” û »ji bingehê koçberiyê bûn” tên nasîn, kategoriyên cûrbi-
cûr ên mirovan digihîne hev. Niştecihiya wan çi dibe, bila bibe; kesên ku 1) yên bi xwe koçî Swîs 
bûne, ango 2) yên li Swîs ji dayik bûne û herî kêm yek ji dê-bav koçber bin ango derbasî 
hemwelatiya Swîs bûbin in. Pirahiya van; kesên tecrubeya wan a kesanî ya koçberiyê tineye, lê 
ji gava hatine ser ruyê dinyê ve li Swîs dijîn an jî derbasî hemwelatiya Swîs bûne. Ravekirina 
»zarokên ji bingehê koçberiyê”, li vê derê ne tenê di wateyê yên bi rêka koçberiyê hatine ango 
xwediyê niştecihiya biyanî ne, di wateya zarokên di bin bandora çanda welatê xwe de jî hatiye 
bikaranîn. Têgîna »zarokên ji bingehê koçberiyê” ya bi awayekî berfireh tê bikaranîn xetareyek 
tê de heye ku dikare li dijî mirovê/mirova têkildar çewt were bikaranîn.

Zimanê dayikê-zimanê zikmakî
Zimanê dayikê zimanê ku destpêkê hatiye bidestxistin e. Ev têgîn bi guman e. Ji ber ku gava 
em dibêjin zimanê dayikê, ne zelal e bê dayik diyarker e yan na. Bi vê sedemê planê çarçoveyî 
ev têgîn wekî zimanê yekem (zimanê destpêkê) bi kar aniye.

Zimanê standart, zimanê bilind
Zimanê bilind, yanî zimanê nivîsandinê, zimanê fermî, zimanê bilind ê zimanê wêjeyî, awayê 
zimanekî yê li gorî rêzikên zimên ê civakekê tê axavtin e. Têgîna zimanê standart, bi têgîna zi-
manê bilind a di roja me de kêm tê bikaranîn re, di heman wateyê de hatiye bikaranîn. Bi taybetî, 
berya her tiştî zimanê standart ê sazûmana perwerdeyiyê jê re navgîniyê dike û di bin çavdêriya 
wê de ye, li hemberî standartbûna berfireh a medyaya raya giştî têk diçe. Armanca bingehîn a 
hewildanên hînkirina zimên a li dibistanê, bidestxistina vî zimanî ye. 

Zimanê derûdorê
Ev yek, zimanê zaravayî yê li derdorê bi gelemperî tê bikaranîn e, ev yek li vê derê zaravayê el-
maniya Swîs e.

Zimanê hîndekariyê
Di vî planê çarçoveyî de ji têgîna zimanê hîndekariyê, qala zimanê standart ê welatekî ango 
civakekê yê bi awayekî wekî zimanê nivîsandinê tê bikaranîn û di hîndekariyên HSK de tê hîn-
bûn, tê kirin. Bi vê sedemê têgîna zimanê welatê jê tê li vir jî hatiye bikaranîn.
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Zimanê duwemîn, elmanî wekî zimanê duwemîn (DaZ = Deutsch als 
 Zweitsprache)
Zimanê duwemîn, zimanê ku piştî zimanê destpêkê hatiye hînbûn e. Ev yek li vê derê elmanî ye 
û dike ku zarokên ji bingehê koçberiyê, di zimanê nişteyî de beşdarî civakê bibin. Ev têgîna bi 
kinahî wekî DaZ tê binavkirin, ev yek ji bo zarokên zimanê wan ê duwem elmanî ye hatiye bika-
ranîn. Lê elmanî ne zimanê duwem ê hemû zarokan e. Mînak ger li vê derê zarokên tên qalêki-
rin, ji koka koçberiyê ya nifşê sêyem bin, bi pirahî wekî zimanê yekem elmanî digrin û zimanê 
welatê jê hatine wekî zimanê duwem ango wekî zimanê bingehîn ê duwemîn hîn dibin (du-zima-
niya pêşemîn).

Bidestxistina zimanê duwemîn
Di hîndekariya zimên de, di navbera zimanê duwem û zimanê biyanî de dikare cudahî were ki-
rin. Zarok ger li welatê lê dijî, zimanê xwe yê duwem wekî zimanê derdorê girtibe, mirov dikare 
qala bidestxistina zimanê duwem bike. Zarokên ku zimanê wan ê destpêkê ne elmanî ye, ew li 
Swîsa Elman elmanî wekî zimanê duwem (DaZ) hîn dibin. Ev hîndekarî, dibe wekî hîndekariya 
şaxê cihê. Hîndekariya Elmanî ya wekî zimanê duwemîn ne wekî zimanê yekem e û ne jî wekî 
zimanê biyanî ye. Hîndekariya li DaZ, gava bi hîndekariya zimanê biyanî yê li dibistanên seretayî 
û navîn re were beramberkirin, hîndekariya zimên a di asteke jortir re hatiye armanckirin.

Du-zimanîtî, bi du-zimanî
Di wateya gelemperî de bûyîna bi du zimanan, axavtina bi her du zimanan û xwedîbûna jêhati-
niya têgihiştina axavtina bi her du zimanan e. Lê di vê mijarê de, di planê çarçoveyî de, danasî-
neke teng heye: li vê derê tenê elmanî û zarokên bi du-zimanî yên zimanê bingehîn ne elmanî 
ne tên binavkirin. (Têgîna du-zimanîtî ya di vî planê çarçoveyî de, ji pir-zimanîtî yê cudatir tê 
danasîn. Ji bo vê li sergotara li jorê tê qalêkirin, binêrin).
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9� Pêvek: Şertên 
çarçoveyî
Ev pêvek ne parçeyekî Şêwra Perwerdehiyê ya bi dîroka 28ê sibata 2011 an e. Ev şertên giştî, 
destpêkê li nav kantonan ji bo mafên bingehîn ên hîndekariyên Ziman û Çanda Welêt bingehê 
zagonî pêşkêş dike. Pişt re Daîreya Dibistana Seretayî û Navîn a Zurichê pêkanîna şertên za-
gonî yên di hundirê kantonê de tên lipêşxistin dide nasandin.

9�1 Esasên di navbera kantonan de
Komîsyona Mudîrên Perwerdehiyê yên kantona Zurichê (EDK), bi sazkirina ji nû ve ya hîndeka-
riyên HSK ew îfade kirin. Di 24ê cotmeha 1991ê de, di sazkirina « Pêşniyara dibistanîbûna za-
rokên bi zimanê biyanî» de, destek da van mafên bingehîn ên parastina «ziman û çanda welêt 
a zarokên ji koka koçberiyê tên. EDK pêşniyar kir ku di sazkirina van hîndekariyan de berpirs-
yariyê bidin kantonan: Ev pêşniyar:
 – Di nava çarçoveya derfetên kantonan de, bi awayekî herî bi fêde be, li gorî saetên dibis-

tanê, di hefteyekê de herî kêm du saetan destekê bidin dayîna hîndekariyên HSK. 
 – Pola pêwîst bê buha, bide bin xizmetê.
 – Di navbera mamosteyên dibistanê û yên HSK de hevkariyê pêk bîne.
 – Destekdana tevlêbûna hîndekariyên HSK û nirxandinên bi deqdanê hatine kirin, derbasî 

bawernameya zarokan bikin.
 – Di derbarê sazûmana perwerdehiyê de agahiyê bidin dê û bavên ji koka koçberiyê ne.
 – Dema xwendekar derbasî asteke din an poleke jorîn dibin, divê asta serkevtina wan a di 

hîndekariya HSKê û ya di zimanê dayikê de li ber çavan were girtin.

Wekî di stratejiya hîndekariyên zimanê netewî ya bi dîroka 2004an ya Komîsyonên Mudîrên 
Perwerdehiyê yên kantonên Swîs de hatiye pêşdîtin, hîndekariya HSK hînbûna zimanên welatê 
jê hatine yên zarokên ji koka koçberiyê tên, teşvîk dike.5 
Di rasteya heman armancê de Kantonên peymana di derheqê ahengîkirina perwerdehiya 
pêwîst a di navbera kantonan de pejirandine, ji destekdana organîzasyona hîndekariyên HSK 
yên ji ol û siyasetê bê alî berpirsyar e.6

5  Hîndekariyên zimên ên di perwerdehiya pêwîst de: Stratejiyên EDK û organîzasyon û planê xebatê yê bi dîroka 25ê 
adara 2004an a di asta Swîs de (li beşa têkildar binêrin: 1.1, 2.1, 2.2, 3, 8.2).

6  Peymana di derheqê yekîtiya perwerdehiya pêwîst a navbera kantonan a di 14ê hezîrana 2007an de (harmos) (wekî di 
beşa têkildar 4.4 an de ye, lê binêrin).



Planê çarçoveyî yê ji bo hîndekariya Ziman û Çanda Welêt -kurmancî

26

9�2 Sparteyên zagonî yên li kantona Zurichê
Hîndekariyên HSK yên li kantona Zurichê bi awayê hiqûqî li gorî Zagona Dibistanên Seretayî û 
Navîn û Rêvebirnameya Dibistanên Seretayî û Navîn hat sazkirin:

Zagona Dibistanên Seretayî ya 7ê sibata 2005an
§ 15.
1  Mudîriyeta perwerdehiyê, dikare hîndekariyên Ziman û Çanda Welêt ên ji aliyê rayedarên 

qursên derveyî dibistanê tên pêşkêşkirin, bipejirînin û erê bikin.
2  Biryarname, şertên pejirandin û pişt re şopandinê saz dike.

Rêvebirnameya dibistanên seretayî û Navîn a 28ê Hezîrana 2006an
§ 13
1  Zarokên bi zimanê biyanî, di qursên Ziman û Çanda Welêt de, bi hînbûna çand û zimanê 

welatê xwe zanistên xwe yên destpêkê yên zimên pêş de dibin.
2  Ev qurs, ji aliyê rayedarên qursan, balyozxane û konsulxaneyên welatê wan ve tên kirin. Mu-

dîriyeta perwerdehiyê, dayîna van qursan a ji aliyê rayedarên din ên qursan ve jî dipejirînin.
3  Qurs, li gorî planê çarçoveyî yê ji aliyê Şêwra Perwerdehiyê ve hatiye amadekirin, di rewşa bê 

pêşdana armanca qezenckirinê û ji ol û siyasetê bê alî were meşandin de, tê pejirandin. Ev 
qurs ji bo hêlîna zarokan di hefteyekê de herî zêde çar û ji bo polên seretayî herî zêde du 
saetên hîndekariyê ne.

4  Mamoste divê xwediyê agahiya têr a pîşeyî ya hîndekariyê û asteke têr a zimanê biyanî bin û 
pêwîst e tev li perwerdehiyên mecbûrî yên nav-xizmetî bibin.

§ 14
1  Qurs heta derfet hebe, li derveyî saetên hîndekariyê yên dibistanê tên bicihkirin.
2  Şaredarî;
 a.  Li gorî derfetan polên bê dirav pêşkêş dikin.
 b.  Ger qursa di hefteyê de herî zêde wekî du hîndekariyan tê dayîn, di hundirê saetên hînde-

kariyên dibistanê de tên kirin, divê xwendekarên beşdarî vê qursê bibin, ji hîndekariyên 
din azad bigrin û pêkanîna di demê de ya hîndekariyê û temamkirina wê bi cih bînin.

 c.  Pirsgirêkên di meşandina qursê de tên jiyîn, radigihînin mudîriyeta perwerdehiyê.
 d.  Nirxandinên bi deqdan ên di qursê de werin kirin, di bawernameyê de tên nivîsandin.
 e.  Mudîriyeta perwedehiyê karûbarê qeydkirina li qursan saz dike. Yên li derveyî vê dimînin; 

berpirsyariyên di sazkirin û meşandina qursan de, bi taybetî wekî di hilbijartina rayedarên 
qursan de heye, çavdêrîkirina li mamosteyan jî erka rêveberên qursan in. 

9�3 Sazkirin û rêvebirina hîndekariyan a  
li kantona Zurichê
Erêkirina rayedariyên qursan 
Rayedariyên qursên HSK ên ji aliyê Mudîriyeta Perwerdehiyê ve hatine erêkirin, li gorî hukmên 
di rêvebirnameya dibistanên seretayî û navîn de hatine diyarkirin, xwediyê mafê meşandin û 
pêkanîna hîndekariyan a li dibistanên seretayî ne. Erêkirin, bi rêbaza ji aliyê Daîreya Dibistana 
Seretayî ve pêk tê. Ji bo rayedarekî/e qursê were erêkirin, bi taybetî pêwîst e şertên li jêrê bi cih 
bîne:
Rayedarên qursê;
 – Divê bernameya hîndekariyê û perwerdehî û hîndekariyên bidin, li gorî planê çarçoveyî bin. 
 – Divê di warê siyaset û olê de, bê alî bin.
 – Divê mamosteyên wî/wê xwediyê besbûna pîşeyî û zanista zimanê biyanî bin.
 – Divê armanca qezencê nedin pêş.
 – Divê bi dibistanên nişteyî û Mudîriyeta Perwerdehiyê re di nava hevkariyê de bin.

Agahî û qeyd
Mamosteyên li dibistanên nişteyî û Daîreya Dibistana Seretayî û Navîn, di derbarê van qursên li 
dibistanan hene de, agahiyê didin dê û bavê zarokên karibin beşdarî hîndekariyên HSK bibin.
Tevlêbûna hîndekariyan, girêdayî derfetên hîndekariyan ên bi zimanê têkildar tên pêşkêşkirin, 
dikare ji hêlîna zarokan û pê de ango di demên pêşdetir de pêk were. Serlêdan bi rêka mamos-
teyê/mamosteya dibistanê tê kirin. Ew, formên serlêdanê li ser dê û bavan belav dike. Pişt re 
formên serlêdanê yên tên dagirtin, di ser îdareya dibistanê re, digihîne rayedarên qursan. Dê û 
bav dikarin rasterast bi koordînatorên qursan re jî bikevin nav peywendiyê.
Rêveberên qursê, di demê de û rasterast bi dê û bav re dikevin nav peywendiyê, ji bo dereng-
mayînek neyê holê, di derheqê hîndekariyan de wan agahdar dikin (saeta hîndekariyê, cih û 
navê mamoste). Hîndekarî bi vebûna dibistanê re dest pê dike.
Piştî li hîndekariyê qeyd hat çêkirin, dê û bav heta qeyda xwendekar betal nekin, heta dawiya 
perwerdehiya pêwîst, ji berdewamkirina hîndekariyan a bi awayekî bi rêk û pêk a xwendekar 
berpirsyar in.
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Saetên hîndekariyê û hîngehê
Xwendekar gava dest bi hêlîna zarokan û pola yekem a Dibistana Seretayî û Navîn dikin, di 
hefteyê de herî zêde çar ders, li polên pêşdetir jî, di hefteyê de herî zêde du dersan dibînin. 
Hîndekariyên HSK, ger derfet hebe, di hundirê saetên hîndekariyê yên dibistanê de (8-12, 
13.30-17) tên çêkirin. Di vê çarçoveyê de herî zêde du saet ji saetên dersên fermî dikarin werin 
veqetandin
Rayedarên qursê, divê heta dawiya meha Adarê, ji beşên perwerdehiyê yên nişteyî re, ji bo pola 
di hîndekariya saleke din de were bikaranîn, saetên hîndekariyê ragihînin. Saetên hîndekariyê 
yên hatine tespîtkirin, bi peymana di navbera rayedarên qursê û beşên perwerdehiya nişteyî de 
hatiye kirin tê diyarkirin. Hîndekariyên HSK heta derfet hebe divê li polên dibistanên seretayî 
yên herî nêzîkî cih û warê zarok lê niştiye bin. Beşê dibistanê yê li şaredariyan, li gorî derfetên 
xwe, pola rewa bê pere dide. Mamosteyê/a HSK li gorî rêzikên dibistanê tev digere.
Rayedarên qursê, di derbarê saetên hîndekariyê yên vebir bûne de, agahiyê didin beşên 
perwerdehiyê yên nişteyî û Daîreya Dibistana Seretayî û Navîn (pol, dem, cih, mamoste). Ji bo 
destekê bidin koordînasyonê, agahiyên qursên HSK radigihînin Daîreya Dibistana Seretayî û 
Navîn.

Pirtûkên hîndekariyan, alav û pêdiviyên hîndekariyê
Peydekirina pirtûkên hîndekariyan, berpirsyariya rayedarên qursê ye.
Ji mudîriyetên perwerdehiya nişteyî re, dayîna bê pere ya alav û pêdiviyên hîndekariyan (kilspî, 
lênûsk, kaxez û hwd.) û ji mamosteyên HSK re nasîna derfetan (bikaranîna mekîneya fotokopî, 
projeksiyon, kompûter) tê pêşniyarkirin.

Bawername û derbaskirina deqdanê ya ser bawernameya dibistanê
Li xala 4.2 binêrin.

Mamosteyên HSK
Neqandin û erkdarkirina mamosteyan berpirsyariya rayedarên qursê ye.
Rayedarên qursê, di mamosteyên li kantonê nû tên erkdarkirin de, divê baldarê van xalên jêrîn 
bin:
 – Perwerdehiyeke têr a mamostehiyê sitendibe (xwediyê dîplomeya mamostehiyê, di heman 

astê de formasyona pedagojîk hebe yan jî xwediyê perwerde û tecrubeya nav-xizmetî be.)
 – Di asteke têr de elmanî zanibe (pelika ziman a asta B1 a Fortfolyoya Ziman a Ewropa 

derbasker dibîne, pêşkêş bike, yan jî di ezmûna Mudîriyeta Perwerdehiyê çêbike de ser-
kevtî be.

 – Tev li civînên Mudîriyeta Perwerdehiyê (Daîreya Dibistana Seretayî û Navîn) saz dike bibe.
 – Beşdarî qursên ji bo naskirina Sazûmana Perwerdehiya Zurichê ya bi peymana di navbera 

Mudîriyeta Perwerdehiya Zurichê û Dibistana Bilind a Perwerdehiyê de tên dayîn bibe û bi 
vî awahî şertên besbûna pîşeyî bi cih bîne.

Ger mamosteyek şertên li jorê neyne cih, mudîriyeta perwerdehiyê, ji rayedarê qursê re, ji bo 
sererastkirina vê rewşê daxwaznameyê dinivîsîne. Mudîriyeta Perwerdehiyê dikare destûra niş-
tebûn û karkirinê ya ji bo meşandina hîndekariyên HSK yên li dibistanên seretayî û navîn ên li 
kantona Zurichê daye mamosteyên erkdar ên di vê rewşê de, betal bike.
Li dibistana lê dixebite, ger sazûmana wir û rêzikên dibistanê nas bike , ji bo meşandina hînde-
kariyan a bi awayekî rêk û pêk avantajek e. Bi vê sedemê ji rayedarên qursan re tê pêşniyarkirin 
ku her serê çend salekê mamosteyan neguherin (pêkanîna prensîba dorveger-rotasyonê).

Fînansekirin
Fînanskerê hîndekariyên HSK, rayedarên qursê ne. Lê belê hinek şaredariyên nişteyî jî hene ku 
bihayê qûrsê ya beşa perwerdeyê peyde dikin ango mamosteyên HSKê erkdar dikin. Dê û bav 
jî alîkariya diravî didin rayedarên van qursan.
 
Çavdêrî 
Hîndekariyên HSK, ji aliyê têkiliya pedagojî û personelan ve di bin çavdêriya rayedarên qursê 
de ne. Ev xalên ku di rêvebirnameya dibistanên seretayî de hatine sazkirin, di bin çavdêriya 
rayedarên dibistanên nişteyî û kantonê de ne. Kontrolkirina yên tev li hîndekariyan dibin û ji bo 
pêkanîna berdewamkirina wan sitendina her cureyê tedbîran erka rayedarên qursê ye. Ew di-
karin ji rayedarên nişteyî yên dibistanan çavdêriya tevlêkaran bixwazin.
Ji bo têgihiştina armancên hîndekariyên Ziman û Çanda Welêt, mafê şopandina hîndekariyê ya 
mamosteyê polê jî heye.
Pêşketinên neyênî yên dikarin derkevin holê ku rasterast bi serlêdana li mamoste neyê çareser-
kirin, piştî vê yekê, axavtina di navbera rayedarên dibistana nişteyî û rayedarên qursê de tê. Di 
pirsgirêkên tevî hişyariyan nayên çareserkirin de, Mudîriyeta Perwerdehiyê dikare peymana 
rayedarê qursê yê têkildar û mafên meşandina hîndekariyên HSK yên li dibistanê betal bike.
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Xebata bi hev re ya di navbera mamosteyên HSKê û dibistana nişteyî de
Hevkariya beramberî ya di navbera mamosteyên HSK û dibistanên nişteyî de tê pêşniyarkirin. 
Ya herî baştir, îdareya dibistanê ji bo xwe bide nasîn û di mijarên hevbeş de danûsitendina 
nêrînan li pêş bixe, mamosteyê HSK vexwîne civîna mamosteyan. Ew dikarin salê carekê be jî 
mamosteyên HSK vexwînin civînên bi vî awayî yên danûsitendina agahiyan. Armanca vê hatina 
cem hev, hevnasîn, parvekirina agahî û tecrubeyan ango diyarkirina mijarên xebata hevbeş e.
Hîndekariyên HSK xizmeteke di hundirê dibistanên seretayî de tê dayîn e. Ger mamosteyên 
HSK wekî parçeyek ji dibistanê di pêşdebirina çalakiyên dibistanê de cih bigre, ev xebat bi 
bandor e. Bi taybetî li dibistanên ku zarokên bi du-zimanî lê pir bin, ji hevkariya sazkirî fêdeyê 
digrin. Ev tê wateya teşvîkkirina yeko yeko zarokan a yekbûnê, pêkanîna projeyên nav-çandî û 
agahdarkirina malbatan. Mamosteyê HSK yê xwediyê zanista têr a pîşeyî, li kêleka pevçûnên 
çandî yên ji sedemên civakî-çandî dertên, di wergeriya nav-çandî û navbeynkariyê de erkê 
digrin ser xwe û bi erka xwe ra dibin. Gava xwendekarên dikeve hîndekariya wan werin qalê, 
tevlêbûna mamosteyê HSK ya nirxandinê, hişmendî ye; di nirxandina hînbûnê de, di nirxandina 
rewşa gelemperî de, di diyarkirina qonaxa dibistanê ya bidomîne de. Bernameya QUIMS (Kalî-
teya li dibistanên bi çandên di nav hev de) ya dibistanên seretayî û navîn ên Zurichê, ji ber ku 
hîndekariyên HSK wekî parçeyekî desteka zimên dibîne, ahenga wê ya li gorî bernameya hîn-
dekariya nişteyî pêşniyar dike.

Destekdana xebata bi hev re ya dibistanê û dê û bav 
Di bingehê hînbûn û serkevtina dibistanê ya zarok û ciwanan de, bandora mezin a xebata bi hev 
re ya dibistan û malbatan heye. Mamoste bi awayekî rêk û pêk, bi malbatan re di nava danûsi-
tendinê de, dikin ku malbat di derheqê bûyerên li dibistanê tên jiyîn de, agahdar bin, axavtina li 
ser zarokan a çawa dikarin di pêvajoya hînbûnê de werin destekdan, bandoreke erênî li ser 
serkevtina li dibistanê dike.
Mamosteyên HSK dikarin destekê bidin mamosteyên polê yên li dibistanê, gava ev mamoste 
dixwazin bi malbatan re danûsitendinê bikin. Mînak, ev yek kirina wergerê ya di civînên agah-
darkirinê yên dibistanê û hevdîtina mamoste û malbatan de ye. Di xebatên ku di her du zimanan 
de jî zanista çê ya perwerdehiyê dixwaze de, wekî navbeynkarê navçandî dikare weynê bilîze. 
Di xizmetên li derveyî vê dimînin de jî, rayedarên dibistanê bi pevkirina bi mamosteyên HSK re, 
di hundirê dema maqûl û di çarçoveya berpirsyariya pîşeyî de, bi beramberiya diravî dikarin 
erka werger û şêwirmendiyê daxwaz bikin.
 
Xebata bi hev re ya bi îdareya dibistanê re
Mudîrên dibistana nişteyî, di hundirê dibistanên seretayî û navîn de, ji bo pêkhatina hîndeka-
riyên HSKê, bi pêşkêşkirina poleke di şertên çê de dibe alîkar. Veqetandina kesekî ji koordînas-
yonê berpirsyar a di hundirê şaredariyê ango dibistanê de ji wan re tê pêşniyarkirin. Ev kes, di 
çêkirina lîsteya hîndekariyan a heftane û diyarkirina polan de, bi hevkariya bi dibistanê re, ji 
serlêdana di demê de berpirsyar in.

Xebata bi hev re û koordinasyona di asta kantonê de
Daîreya Dibistana Seretayî û Navîîn a Mudîriyeta Perwerdehiya Kantonê, ji rêvebirin û plankirina 
hîndekariyên HSK berpirsyar in. Her rayedarê/rayedara qursê, li ser navê xwe di asta meqam û 
kantonê de, kesekî/keseke di nava hevkariyê de vî karî bimeşîne hildibijêre.
Di van her du komîsyonan de mijarên grîng ên pedagojîk tên parvekirin, danûsitendina rama-
nan tê kirin, pirsên di derbarê plansaziyê de bi awayekî zelal tên axavtin. Ev «Komîsyona Plan-
kirina Hîndekariyên HSK» û «Komîsyona Perwerdehiyê ya HSK» ne. Kesên di her du komîsyo-
nan de cih digrin, mudîrên dibistana nişteyî û mamoste ne. Û bi ser de kesekî/e ji mamosteyên 
HSK yê ji perwerdeya hundirê xizmetê berpirsyar, li ser navê Dibistana Bilind a Perwerdehiya 
Zurichê, di vê komîsyonê de cih digre.
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10� FERHENGOKA 
ALÎKAR A TÊGÎNAN   
kurdî (kurmancî)– 
elmanî
Glossar der Fachbegriffe: kurdisch (kurmancî)–deutsch

afirandêr der Schöpfer
alav das Instrument, das Werkzeug
armanca hînbûnê  die Lernziele
ast das Niveau
avhewa das Klima
bawername das Zeugnis, das Diplom
bandorkirina neyênî ya li ser zimên  die Interferenz
besbûnî  die Kompetenz 
bingehê koçberiyê  der Migrationshintergrund
bûyîna nivîsandinê ya pêvajoya civakî  das Schreiben als sozialer Prozess
cîhana jiyanî  die Lebenswelt
cîhanên zimanî  die Sprachwelten
danasîn die Information
danezana lêveger  die Rückmeldung
darizandin   beurteilen, die Beurteilung (nirxandin)
daxwazname der Antrag, Gesuch
deq die Note
dezgehdar der Verkäufer
erk die Pflicht, Verpflichtung, Anstellung
erkdar kirin verpflichten, anstellen
ezmûn die Prüfung
fînansî, fînansker finanziell
gerdûnî universal
gihiştîbûn erwachsen werden, reif werden 
helwest die Haltung, Einstellung
hêman das Element, Faktor
hevbeş der Teilnehmer, die Teilnehmerin
hevkarî die Zusammenarbeit
hevpîşe der Berufskollege, die Berufskollegin
hevsengî  die Integration, das Gleichgewicht
Heyeta Şêwrê ya Perwerdeyê der Bildungsrat
hîndekarî der Unterricht
hînmend der Lehrende
hişmendî das Bewusstsein, Bewusstheit
hizirîn  der Gedanke, Nachdenken
hûrgulî detailliert
jêhatinî  die Fähigkeit, Kompetenz
jêhatiniya darizandinê  die Beurteilungsfähigkeit
jêhatiniya destkariyê  die Handlungskompetenz
jêhatiniya hînbûnê  das Lernvermögen
jêhatiniya navçandî  die interkulturelle Kompetenz
jêxwestin  fordern, das Fordern
ji bingehê koçberiyê  mit Migrationshintergrund
komikî gruppenweise, in Gruppen
lipêşxistin  fördern, das Fördern
lipêşxistina xezîneya peyvan  die Förderung des Wortschatzes
Mudîriyeta Perwerdehiyê ya Kantona Zurichê die Bildungsdirektion des Kantons Zürich 
Mudîriyeta Seretayî û Navendî ya Kantona Zurichê das Volksschulamt des Kantons Zürich
navbeynkar der Vermittler, die Vermittlerin
navçandî  interkulturell
navgîn Mittel
navgîna alîkar  das Hilfsmittel
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navgîna hunerî das künstlerische Mittel
nêzîkatî  das Herangehen
nêzikatiya çêker der konstruktive Umgang
nirxdaraz  die Wertvorstellung
nişteyî lokal
nûner der Vertreter, die Vertreterin
nûnerên rêzkarî die kontrollierenden Behörden,  
 Inspektoren
nunertî die Vertretung
pêkanîna dema azad  die Gestaltung der Freizeit
pênc lebatên sehkirinê die fünf Sinne
perwerdehî die Bildung
perwerdehiya navxizmetî die berufliche Weiterbildung 
pêsdaraz voreingenommen, mit Vorurteilen
pêşdeçûn die Karriere
pêvajo die Phase, der Prozess
pêvajoya hînbûnê  die Lernphase
pêveçûn fortsetzen
pişe der Beruf
pîvan das Kriterium, der Wert
planê çarçoveyî (HSK) Rahmenlehrplan (HSK)
plansazî der Ablauf, die Organisation
qad der Bereich
qesd das Ziel, die Absicht, der Zweck
qonaxên hînbûnê  die Lernforschritte
qût û zad die Nahrung, Ernährung
ramanên rênîşanî die Leitideen
rastîn konkret
rastinî die Realität
rayedar die Trägerschaft
rayedarên dibistanên nişteyî die lokale Schulpflege
rayedarên niştecihî (HSK) die lokale Trägerschaft (HSK)
razber  abstrakt
rêbaz die Methode
rêbazên jiyanê die Alltagsgewohnheiten
pol die Klasse
reh die Herkunft, Wurzeln
rêjeya beşdaran das Verhältnis der Teilnehmer
resimandin  zeichnen, illustrieren
rêveber der Leiter, Administrator
rêvebirname das Reglement
rêvebirnameya seretayî û navendî das Volksschulreglement
rêzdarî die Achtung, der Respekt
rêzik die Regel
rêzkarî diszipliniert 
şax das Fach 
sazî die Institution, Vereinigung
sazûmanên peywendiyê  das Bezugssystem
şênber konkret
sewal das Kleinvieh
şîrovekirin  interpretieren
sparte die Pflicht
têgihiştina razber  Abstraktes verstehen
têgîn der Ausdruck, Begriff
tevdana pirtûkê nachschlagen im Buch
têperîn der Verkehr
têrêkirin bestehen, schulisch genügen
teşekirin gestalten
teşekirina hîndekariyê die Unterrichtsgestaltung
tevlêbûn die Teilnahme, die Beteiligung
tevkarî die Zusammenarbeit
tewşa ekolojîk das ökologische Gleichgewicht
tixûb die Grenze
vebir definitiv
vebir kirin festlegen, definitiv beschliessen
vegotin darstellen, ausführen, erklären
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vehisîn ausruhen, Pause machen
welat das Herkunftsland, die Heimat
xwarin û vexwarin  die Ernährung 
xwesipartina ser agahiyên bingehîn  sich auf Orientierungswissen abstützen
zanist das Wissen
zayend das Geschlecht
zimanê destpêkê, zimanê yekem  die Erstsprache




