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Anadil ve Kültür Dersi için 
Çerçeve Plan (HSK) 

Giriş 
Çok dilliliğin ve kültürlerarası yeterliliğin teşviki, okulun başlıca görevleri arasındadır. Bu hedef, 
ilköğretimin sunduğu olanaklardan yararlanan Anadil ve Kültür (HSK) dersinde de izlenir. Bu 
derste iki dilli çocuklar ve gençler anadilindeki yeterliliklerini geliştirirler. Ayrıca, mevcut yaşam 
ortamları ve köken kültürleri hakkında bilgi edinirler; örneğin tarih, coğrafya, edebiyat ve 
gelenekler hakkında. Kanton Zürih’teki HSK dersleri köken devletler ve özel dernekler tarafından 
verilir. Bunlar kırk yılı aşkın bir süredir, Eğitim Müdürlüğünden mesleki ve idari destek almaktadır. 

Kanton Zürih İlköğretim Müdürlüğü HSK yetkililerine ve diğer uzman kişilere, dersleri için bir 
çerçeve plan ile katkı sağlamaya çalışmaktadır. Amaç, sunulan tüm müfredat programlarını 
standartlaştırmak ve Zürih ilköğretim Okulu müfredat programına uydurmaktır. Çerçeve plan, 
Zürih Talim ve Terbiye temsilcileri ile HSK yetkilileri arasında fikir birliği sağlar. Çerçeve plan, 3 
Aralık 2002’de Eğitim Şûrasınca onaylandı ve ertesi yıl yayımlandı. Hemen başka kantonların da 
dikkatini çekti ve kullanılmaya başlandı.  

Zürih Kantonu’nda HSK dersleri 2005’te İlköğretim Yönetmeliği ve 2006’da İlköğretim Yasası ile 
yeni yasal dayanaklar edindi. Mevcut çerçeve plan gözden geçirilerek, anaokulu dahil edilip, 
değişiklikler hesaba katılmıştır. Aynı zamanda bu değişiklikler, HSK öğretmenleri ve diğer uzman 
kişilerle işbirliği içerisinde yapılan daha geniş içerik ve dil gelişimlerini kapsar. Bu yeni sürüm 
tanınan tüm HSK kurs yetkilileri tarafından da onaylanmıştır. 28 Şubat 2011’de Eğitim Şûrası 
tarafından kabul edilmiştir. 

Bu yayını yapılandırmak için:  

Bölüm 1 çerçeve planın anlam ve amacını açıklar. Bölüm 2 Zürih Kantonu’ndaki HSK derslerinin 
tarihsel gelişimini yeniden gözden geçirir.  

Asıl HSK çerçeve planı Zürih ilköğretim Okulları müfredatına dayanmaktadır. Bölüm 3 anahtar 
fikirleri, bölüm 4 öğretici ilkeleri tanımlar. Bölüm 5 ve 6 her iki ders alanı “Dil” ve “İnsan ve 
Çevre”ye yer vermektedir. Önce bu alanının önemini anlatır ve on bir yıllık zorunlu eğitimin 
sonunda ulaşılması gereken hedefleri tanımlar. Düzeyler ve sınıfa özgü genel amaçlar bu 
müfredata dahil değildir. Bunun formüle edilmesi her bir kurs yetkilisine veya ilgili öğretmene 
bırakılmıştır. Bu nedenle, bölüm 7’de her seviye için genel hususlar sınırlıdır ve uygun ders 
konularına genel bakış açısı sağlar. 

Sözlük (Bölüm 8), bu metindeki italik yazılı olan tüm kavramlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. En 
önemlisi aşağıdaki tanımlamalardır: HSK derslerinde öğrenilen dil, birçok çocuk için birinci dil 
(hatta daha önce anadil) ancak bazıları için ikinci dildir. Kolaylık olması açısından, mevcut 
müfredat programında köken dil öğretim dili olarak nitelendirilir. Burada iki dilli olarak 
nitelendirilen çocuklar, ikiden fazla dil konuşanlardır. Bir çocuğun öz kültüründen kasıt, çocuk 
İsviçre’de büyümüş olsa dahi, onun ailesinin geldiği ülkenin kültürüdür. Aynı kavram köken ülke 
için de geçerlidir. 
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Ek (Bölüm 9) HSK derslerinin yasal dayanaklarını içerir. Buna İlköğretim Müdürlüğünün geçerli 
metodlar ve organizasyon şekillerine dair bir ifade eklenmiştir. 

 

 

!  
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1 Çerçeve Planın Amacı 
Bu çerçeve plan, HSK derslerinin hedefleri olan iki dilli çocukların mevcut ihtiyaçlarını karşılamak ve 
müfredatın Zürih İlköğretim Okuluna uygun olmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Kullanım 
amacı üç yönlüdür: 

Çerçeve plan ilk olarak HSK kurs yetkililerine, kendi müfredat programlarını, ders materyallerini 
daha da geliştirmek ve ilköğretim müfredatına uyarlayabilmek için hizmet eder. Ancak çıkış 
noktaları farklıdır: Kurs yetkilileri, yeni bir ders programı oluşturmak, kendi müfredatlarını 
düzenlemek için onu rehber olarak kullanabilirler. Buna karşılık resmi kurs yetkililerinin genellikle 
zaten köken ülkede Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış müfredat programları vardır.  

Resmi kurs yetkilileri gerekirse kendi öğretim içeriklerini, çerçeve planın önemli noktalarını anlamsal 
olarak kapsayan ve onunla çelişmeyen şekilde ayarlayabilirler. Tüm kurs yetkilileri kendi ihtiyaç ve 
şartlarına göre çerçeve planın amaç ve konularına ağırlık verebilirler. Çünkü öğrenciler onlara 
haftada iki ile dört ders saati geldikleri ve öğrenci grupları yaş, önbilgi ve performans açısından 
çoğunlukla heterojen gruplardan oluştukları için, onların önceliklerini belirlemeleri gerekir. 

Eğitim Müdürlüğünün çerçeve planının temel olarak ikinci hizmeti, Eğitim Müdürlüğü HSK kurs 
yetkilisinin kabul dilekçesini incelemeye almasıyla başlar. Sadece müfredatları ve dersleri çerçeve 
plana uygun olan kurs yetkililerini tanır. Bu işlev kursların kabul sürecinde, mevcut çerçeve plan 
tanınacak kurs yetkilileri için bağlayıcıdır: Plan onların kendi müfredatlarındaki özel amaç ve içeriği 
saptanan ve kendi derslerine dahil edebilecekleri çerçeveyi belirler. 

Üçüncü olarak, çerçeve plan tüm katılımcılara bilgilendirme kaynağı olarak hizmet verir: Bu 
çerçeve plan, kurs yetkililerine, öğretmenlere, yerel ve kanton yetkililerine, eğitimdeki ortak temel 
şartlar gibi HSK derslerinin hedeflerini, kavramlarını, içeriğini sunar. 

Mevcut müfredat programı Kanton Zürih’teki güncel koşullar ve direktiflere göre düzenlenmiştir. 
Diğer kantonlarda HSK ders bilgileri İsviçre Kantonları Eğitim Müdürleri Komisyonu (EDK) 
veritabanında bulunmaktadır. Ayrıca HSK dersleri için uyarlanabilecek, uluslararası yabancı dil 
ders materyalleri geliştirilmiştir. Öncelikle Ortak Avrupa Referansı (GER) ile anlatılmak 
istenen, Avrupa Dil Portfolyosu (ESP) ile somutlaştırılmıştır.1 

 

 

 

 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 EDK’nın veritabanına buradan ulaşabilirsiniz: http://www.edk.ch/dyn/19191.php. ESP hakkında yararlı ipuçları sunar: 

www.sprachenportfolio.ch. 
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2 Başlangıçtan Günümüze HSK Dersleri 
İlk Anadil ve Kültür (HSK) dersleri geçen yüzyılın 30’lu yıllarında Kanton Zürih’te İtalyan asıllı 
siyasi mültecilerin girişimiyle oluştu. Artan İtalyan göçü ile, bu derslerin sayısı sürekli artmıştır. 
60’lı yılların sonunda 70’li yılların başında başka ulusların aile birlikleri de benzer teklifler 
geliştirdiler. Yavaş yavaş onların organizasyonunu kendi ülkeleri üstlendi. Eğitim Şûrası (bugün 
Talim ve Terbiye Kurulu) ilk olarak 21 Haziran 1966’da bu konuda karar aldı ve bu tür kursların 
deneme amaçlı İlköğretim Okullarının sınıflarında yürütülmesine izin verdi. Fakat, ilk etapta bu 
sadece İtalyanca dersleri için geçerliydi, ayrıca dersler henüz normal okul saatleri esnasında 
yapılamıyordu. 

Eğitim Şûrası, 16 Mayıs 1972’deki son kararıyla İtalyanca gibi İspanyolca HSK kurslarının da 
normal okul saatleri içine alınmasını belediyedeki okul birimlerinin takdirine bıraktı. Aynı yıl, İsviçre 
Kantonları Eğitim Müdürleri Komisyonu örgün eğitim içerisinde yapılan HSK derslerine iki ders saati 
olarak izin verilmesini önerdi. 

1982’de İtalyan ve İspanyol Başkonsoloslukları ve Zürih’te yabancı aile birlikleri koordinasyon 
grubu, Eğitim Şûrası’ndan bütün kantondaki HSK kurslarının okul hizmetlerine entegre edilmesini 
ve HSK notlarının karneye işlenmesini talep ettiler.  

Eğitim Şûrası 8 Kasım 1983’teki kararıyla bu istekleri dikkate aldı ve bu hakkı deneme amaçlı bütün 
ulusların benzer kurslarına tanıdı. Bu yeni düzenleme kursların değerini yükseltti ve onları daha çok 
tanıttı. Aynı zamanda kurs düzenleyenler, Zürih makamları ve ilgili bölge öğretmenleri uyumlu 
olarak işbirliği yapmaya başladılar (spesifik HSK müfredatının ve ders araçlarının geliştirilmesi, 
meslek içi eğitimler, pilot projeler). Sekiz yıllık deneme evresinden sonra deneyimler değerlendirildi. 
Bunun sonucunda Eğitim Şûrası 11 Haziran 1992’de “Anadil ve Kültür Kursları’nın Uygulanması” 
hakkında bir yönetmelik çıkardı. Bu karar Zürih İlköğretim Okullarındaki dersleri sağlama aldı. 
Yönetmelik ayrıca ilk defa Eğitim Müdürlüğünün (günümüzde Talim ve Terbiye Kurulunun) 
kurumsal olmayan kurs yetkililerini de tanımasını mümkün kıldı. Yönetmelik, HSK dersleri 
2005’te İlköğretim Okulları Kanunu’nda ve 2006’da İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nde yasal 
temellere dayandırıldığında, kaldırıldı. 

1980’lerde İtalyan ve İspanyollarla birlikte birkaç göç ülkesi daha HSK dersleri imkanına kavuştular: 
Yugoslavya, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz. 1990’ların başından itibaren kurs düzenleyenlerin 
sayısı sürekli arttı. 2010/11 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim Müdürlüğünce tanınan 22 dilde kurs 
yetkilisi vardı.  

Konsolosluklar ve Büyükelçilikler tarafından sunulan HSK dersleri (son 
güncelleme 2011): 
Hırvatça Macarca Slovence 

İspanyolca Portekizce Türkçe 

İtalyanca Sırpça Yunanca 
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Kurumsal olmayan kurs yetkilileri tarafından düzenlenen HSK dersleri: 

Arapça Fince Korece 

Arnavutça Fransızca Kürtçe (Sorani) 

Boşnakça İspanyolca (Latin Amerika) Portekizce (Brezilya) 

Bulgarca İsveççe Rusça 

Çince   

 

Yukarıdaki ders olanaklarının hepsi Eğitim Müdürlüğünce tanınmaktadır. Bunun yanında başka 
dillerde de ders olanakları bulunmaktadır. Şimdiye kadar Eğitim Müdürlüğüne tanınma için talepte 
bulunmayan diller, özel gruplar tarafından organize edilirler. 

Eğitim Şûrası 1992’de HSK Yönetmeliği’ni çıkardıktan sonra, kurs katılımcılarının sayısı birden bire 
arttı. 2009/10 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa 10.000’lerin üstüne çıktı. Ancak, katılımcı oranı 
dillere göre çok farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar birçok etkene bağlıdır: Dil grubunun büyüklüğü, 
kurs yönetimlerinin organize etme ve finans durumu, köken ülke tarafından desteklenme vb. 

HSK derslerinin şekillendirilmesi de çok çeşitlidir. Bu çeşitlilik her bir kurs yetkilisinin ve dil 
topluluklarının; eğitim anlayışı, göç veya iltica nedenleri, tarihi deneyimler veya İsviçre’deki yaşamı 
algılama tarzıyla ilgili olarak bazı görüş farklılıklarını ifade eder. 

Aslında HSK dersleri, her şeyden önce köken ülkeye döneceklere okuldaki (yeniden) düzenlemeleri 
kolaylaştırmaya hizmet etmeliydi. Zamanla öğrenciliğin iç yüzü ve bununla beraber derslerin 
hedefleri de değişti: Deneyimler, öğrencilerin sadece çok küçük bir bölümünün köken ülkeye 
geri döndüğünü gösterdi. Bundan dolayı, derslerin bir amacı birinci ve ikinci göçmen kuşağın 
çocuklarının yerel topluma uyumlarının desteklenmesi oldu. Bununla birlikte iki uluslu ailelerden 
gelen çocuklar da ne uyum ne de “geri dönüş” bir anlam ifade etmeksizin derslere katılmaya 
başladılar. Bütün öğrenciler için aynı anda iki dilliliğin desteklenmesi, daha doğrusu bağımsız ve 
önemli hedef olarak ilgili anadilin yerleşmesi kabul edilmiştir. Pedagojik uygulama ve araştırma 
bilgisine dayanarak, potansiyel olan iki dilliliği eğiten ve destekleyen dersler, sadece bireyin değil, 
aynı zamanda bütün toplumun çıkarını da dikkate almıştır.  

Potansiyelle kastedilen, Zürih Kantonu’nda her üç çocuktan birinin iki dilli olarak yetiştiği 
gerçeğini göz önünde bulundurmaktır (2008 itibariyle, eğilimin artmasıyla). Günümüzde HSK 
dersleri, çocuğun birinci dili veya evde konuşulan dil, ders diline uygun olması şartıyla, 
milliyetlerine bakılmaksızın hemen hemen her çocuğa açıktır. Bu yeni hedefler, İlköğretim 
Okullarıyla pedagojik işbirliğine odaklanmayı “HSKplus” modeli gibi gelişmeleri de yansıtmaktadır. 
Bu modelde, HSK öğretmenleri okuldaki meslektaşlarıyla kültürler arası takım çalışması 
yapar ya da ebeveynlerle işbirliği içerisinde çalışır.2 

 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Karşılaştır; Broşür “Mehrwert Sprachen” Örnekler; Anadil ve Kültür Dersleri (HSK) Öğretmenleriyle iyi işbirliği, 

Yayımlayan; Zürih Kantonu İlköğretim Müdürlüğü, 2011. 
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3 Kavram ve Anahtar Fikirler 
3.1 Kavram 

Çocuklar ve gençler Anadil ve Kültür derslerinde, Almanca olmayan anadillerindeki yeterliliklerini 
geliştirirler. Burada, genelde birinci dil, bazen de ikinci dil söz konusudur. Ayrıca, öğrenciler öz 
kültürleri ve yaşadığı çevre üzerine bilgilerini derinleştirirler. Onlar İsviçre’de veya gerekirse köken 
ülkede topluma uyum sağlamak için kendi durumlarını yaşadığı farklı çevreye uydururlar ve 
yeteneklerini geliştirirler (daha sonra köken ülkeye dönme söz konusu olursa). Onların, dersler 
aracılığıyla dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenir. 

“Anadil ve Kültür” adı, kelime anlamı kesin olmamakla birlikte, mevcut çerçeve planda 
korunmaktadır: Bu derslere katılan, azınlığı oluşturan çocuklar için köken ülke kavramı net 
olarak anavatanlarıdır. Doğrusu birçoğu İsviçre’de doğmuş ve değişik yaşam ortamlarına girmiştir. 

3.2 Anahtar Fikirler 

• HSK dersleri; öğrencileri ana dillerinde, yaşlarına, önbilgilerine ve başarı seviyelerine uygun 
olarak destekler. 

• Dersler, öğrencilerin iki dilliliğiyle beraber potansiyellerini kullanabilme bilincini güçlendirir. Çok 
dillilik toplumsal değerleri pozitiv algılamalarını sağlar. 

• Dersler, farklı aidiyet, kültür, gelenek ve tarihten gelen çocukları ve gençleri, farklı kimlik 
kavramlarıyla ilişkilerinde destekler. Ayrıca, İsviçre’ye olduğu gibi öz kültürüne dair de bireysel 
deneyimleri ve bilgileri kavrar, pekiştirir ve yansıtır. Buna toplumsal değerler ve normlar, tarih ve 
din de dahildir. Bir mezhebe ait din öğretimine aracılık ve (yanlı)politik ideolojiler derslerde yer 
alamaz. 

• Dersler, öğrencilerin sorun çözme yeteneklerini, uluslararası yeterliliklerini ve muhakeme 
yeteneklerini geliştirir. Dersler; açık, ayırımcı olmayan ve saygılı bir tutumu teşvik eder. 

• Dersler, göçmen kökenli çocukların İlköğretim Okullarına uyumlarını destekler. 

• Dersler, öğrencilerin köken ülkelerinde olduğu gibi İsviçre’de de, çok dilliliklerini ve kültürler arası 
yeterliliklerini daha sonraki eğitimlerinde ve işlerinde kullanabilmelerini sağlar. 

• Dersler, öğrencilere akrabalarıyla bağlantı kurmalarında veya köken ülkelerinde işlerin 
üstesinden gelebilmeyi hem de olası bir dönüş için köken ülkelerine uyum sağlamalarına 
yardımcı olur. 

• Dersler, Zürih Kantonu müfredatı model alınarak İlköğretim Okulları için düzenlenen, on temel 
tutuma dayanır: Bilgi ve yönlendirmeye ilgi, sorumluluk duygusu, güdülenme, iletişim yeteneği ve 
dayanışma, gelenek bilinci, çevre bilinci, tasarım duygusu, muhakeme ve eleştiri yeteneği, 
dürüstlük, zaman değerlendirme. 

 

!  
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4 Öğretici İlkeler 
4.1 Temel ve Bütünsel Eğitim 

Anadil ve Kültür derslerinde, önemli örnek içerikler tercih edilir. Dersler, kendi sorularını sorması ve 
makul cevaplar geliştirebilmesi için, çocukların ilgisini uyandırır. Bir kez öğrenilen, başka 
bağlamlarda da kavranır, genişletilir ve pekiştirilir. 

Dersler, deneyimlere ve çocukların ilgi alanlarına dayanır ve yeni ilgi alanları uyandırır. Öğrencilerin 
mümkün olduğu kadar öğrenme materyalleri ile doğrudan temaslarını sağlar ve öğrenmelerini kendi 
dil faaliyetleriyle ilişkilendirir. Öğrenme adımları ve ödevler mümkün olduğunca her öğrencinin 
düzeyine uygundur. 

Dersler, çocukların özel ölçüde farklı dillerle ve yaşadığı çevreyle ilişkilerinin sonucu olan imkanları 
kullanır. Öğrencilerin düzenli bireysel deneyimlerini yürütür ve temel öğretici ilke olarak 
karşılaştırmaya özen gösterir. Almanca ve köken dilini karşılaştırarak her iki dildeki yeterlilikleri 
pekiştirir. Yaşadığı farklı çevreyi karşılaştırarak benzerlikleri, farklılıkları anlama yeteneğini ve 
önemli karakteristik özelliklerini pekiştirir. ELBE kısaltması olarak bilinen kavramlar dil ve 
kültürlerarası duyarlılık için yararlıdır.3  

Dersler eğlenceli unsurlara ve sözlü iletişime yer verir. Anaokulunun temelinde oyun vardır. 

Dersler, öğrencilere adım adım bireysel çalışma imkanı sunar.  

4.2 Öğrencileri Değerlendirme 

İlkokul 2. sınıftan itibaren öğrenciler başarıları ve ilerlemelerine dair HSK derslerinden bir not alırlar. 
Tanınan kurs yetkililerinin HSK öğretmenleri bu notu her dönemin sonunda, her öğrenci için 
karneye işlerler. İ lgili sınıf öğretmenleri notu Zürih İ lköğretim Okulu karnesine geçirirler.4 
HSK öğretmenleri ebeveynlerle çocuklarının öğrenme aşamaları hakkında geri bildirim konuşması 
yapabilirler. 

Notlar, HSK derslerinde öğrencilerin bulunduğu aşama, beklenen öğrenme hedeflerine ve hangi 
öğrenme aşamalarına ulaştığı hakkında bilgi verir. HSK öğretmenleri isteğe bağlı olarak karnede 
bireysel kısmi yeterlilikler bölümüne de not verebilirler: Dinleme, Okuma, Yazma, Konuşma, Ülke 
Bilgisi/İnsan ve Çevre. 

Notlandırma, kurs yetkililerinin düzenlediği müfredatın amaçları ile örtüşmelidir. Bunlar mevcut 
çerçeve planda yer almaktadır. Notlar; davranışın, dikkatin veya dakikliğin değil de ders 
başarılarının beyanıdır. Başarı değerlendirilmesinde ve notlandırmada, esas olarak İlköğretim 
Okullarındaki not çizelgesinin aynısı alınır. 

Not, bir çocuğun dersteki genel performansını değerlendirir. Yalnız yazılı sınavlardaki performansın 
göstergesi değil, aynı zamanda öğretmenin derse aktif katılımı gözlemlemesini de içerir. Bundan 
dolayı, not tek tek sınavların aritmetik ortalamasının sonucu değildir. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 ELBE açılımı; Eveil aux langues – Language awareness (Dil bilinci) – Begegnung mit Sprachen (Dillerle karşılaşma). Bu 

yaklaşım; dillerin edinimine ve onların yapısına odaklanmaz. Bunun yerine merkezde dilleri araştırma, karşılaştırma ve 
keşfetme yer alır. Bu yüzden çeşitli ve uygun ders araçları vardır. 

4 Eylül 2008 Okul Sertifikalarına İlişkin Yönetmeliğe göre (Sertifika Yönetmeliği). 
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Yardımcı araç olarak – imkanlar ölçüsünde sınıfın daimi öğretmeni ile uzlaşarak – Avrupa Dil 
Portfolyosu (ESP) da kullanılabilir. O, öğrencilere kendi yeterliliklerini değerlendirmesi ve 
belgelemesi hizmeti sunar. Ayrıca onlar, gelecekteki öğrenme için kendi hedeflerini belirlemek 
maksadıyla onu bir araç olarak da kullanabilirler. 

HSK öğretmenleri, öğrencilerinin değerlendirilmesinde ilgili sınıf öğretmenin başvurusu durumunda 
(özellikle sınıf geçme kararları ile ilgili olarak) destek olur. 

4.3 Ev Ödevleri 

Ev ödevleri, öğrenme materyallerini ders dışında anlamaya çalışma olanağı sunarak, öğrenme 
sürecini destekleyebilir. Çocuklar, ev ödevlerini normalde ebeveynlerin yardımı olmaksızın 
yapabilmelidir. Ancak, diyalog veya oyun tarzındaki ödevlerde ebeveynlerin kendi dillerindeki 
yeterliliklerinden yararlanmak anlamlı olabilir. Bununla ebeveynlerin, çocuklarının derste 
öğrendikleri ile ilgili olmaları beklenir. Öğretmenler ödev verirken öğrencilerin bireysel performans 
becerilerini göz önünde bulundurmalıdır. Öğretmenler, aşırı yüklemelerden kaçınmalı ve uygun 
güçlükte ödevler ile onları motive etmelidir. 

4.4 Öğretim Materyalleri ve Yardımcı Ders Araçları 

Öğretim materyalleri ve yardımcı ders araçları, kurs öğretmenleri tarafından seçilir ve tahsis edilir. 
Onlar, öğrencilerin özel durumlarını (iki dillilik, göçmen deneyimi gibi), farklı öğrenme becerilerini ve 
hedefleri göz önünde bulundurmalıdır. Onlar, çerçeve plan örnek alınarak, taleplerin yerine 
getirilmesinde yardımcı olur. 

4.5 Yöntem Seçimi 

Öğretmenler dersin biçimlendirilmesinde – bu müfredatın öğretici temel ilkeleri çerçeve alınarak – 
yöntem seçiminde bağımsızdır. Öğretmenler belirli ders durumlarında ilgili hedefler ve içeriğin yanı 
sıra öğrencilerine uyan en iyi metodları seçerler. Çok değişik metodik yaklaşımlar kullanmaya, 
doğrudan bilgilendirmeye, keşfedici öğrenmeye, planlı çalışmaya, proje derslerine, grup 
çalışmalarına vb. dikkat etmelidirler. 

Metod seçimi öğrencilerin genellikle heterojen yapısını yansıtır: Öğrenciler, farklı sınıflardan veya 
okullardan gelirler, farklı yaş gruplarındadırlar, farklı özgeçmişe ve dil seviyesine sahiptirler. 

4.6 Siyasi ve Dini Tarafsızlık 

HSK dersi siyasi ve dini açıdan tarafsızdır. O, çoğulcu dünya görüşünü izler ve her türlü siyasi ve 
milliyetçi tesirlerden feragat eder. Ders dinle uğraşmaz, onun hedefi dinlerin bilgisidir, belirli 
inançların yanlısı olma veya dinci eylemlerin uygulayıcısı değildir. 

 

 

 

!  
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5 Ders Alanı „Dil“ 
5.1 Ders Alanının Anlamı ve Özellikleri 

HSK dersi ilgili yüksek dilde olur. O, ayrı ayrı çok farklı şive formlarını da kapsayabilen, çocuğun 
asıl dil önbilgisini içerir. 

Ders, bir çocuğun – birinci veya ikinci dili olması farketmez – köken dilindeki yeterlilikleri dikkate 
alır. Öğretmen, bundan dolayı dersini mümkün ve gerekli oldukça bireyselleştirir. Bu amaçla 
öğretmen, temel kavramları öğretirken, ders dilini ilk, ikinci veya yabancı dil olarak ele alır. 

Çocuklar ve gençler, ders dili ile Almancayı karşılaştırarak – kendi seviyelerine göre – dil anlama 
yeteneklerini geliştirirler. Onlar önemli girişimleri ve bu diller arasındaki benzerlikleri kavrarlar. 
Köken ülkelerinde standart dil kullanımı, yazım ve dilbilgisi kurallarını öğrenme için esastır. 
Öğrenciler yazım ve dilbilgisini asıl amaç olarak öğrenmezler. 

Sözcük çalışmaları, öğrenciyi çeşitli durumlarda ve farklı konulardaki fikrini uygun biçimde 
açıklamasını sağlar.  

Öğrenciler, mümkün olduğunca sık ve doğrudan konuşma ve yazım dilini nasıl kullanabileceklerini 
görürler. Öğretmenler önerilerin yanı sıra güncel olayları da göz önünde tutarlar. Onlar, klasik ve 
modern seçilmiş edebi metinlerin, yaratıcı kullanımı ile öğrencilerinin ilgisini daha yüksek bir dile 
teşvik ederler. 

Öğrenciler, sadece köken dilinde günlük hayatta ihtiyaç duydukları konuşma becerilerini değil, 
Kişiler Arası Temel İletişim Becerileri (BICS) diye adlandırılan temel konuşma becerilerini de 
artırırlar. Ayrıca okulda bilişsel öğrenme için çok önemli olan dil becerileri de kazanırlar: Bilişsel 
Akademik Dil Yeterliliği (CALP). Onlar bu CALP yeterliliği sayesinde, kendine has karmaşık 
metinleri yapılandırırlar. HSK dersleri bundan dolayı BICS kayıtlarından CALP kayıtlarına adım 
atmaya yardım eder. Dersler, dil kayıtları arasındaki farklılıklar için öğrencilerin bilincini güçlendirir 
ve onlara bu dilleri nasıl kullanabileceklerini öğretir. 

Öğrenciler, köken ülkelerinde dilin nasıl değiştiğine ve geliştiğine dair fikir edinirler. 

İlköğretim Okullarında bütün çocuklar Almanca ve Latince yazı ile okuma yazma öğrenirler. HSK 
derslerinde ilgili öğrenciler ek olarak asıl dillerindeki yazıyı öğrenirler. Orada tamamen farklı bir yazı 
öğrenilir – Arapça veya Çince gibi – her iki kazanım süreci büyük ölçüde birbirinde bağımsız 
hareket eder ve yakından koordine edilmesi gerekmez. Oysa HSK derslerinde Latince veya Kiril 
yazısı öğrenildiğinde, HSK öğretmeni öğrenme sürecinde karışıklıktan kaçınmak için İlköğretim 
Okullarındaki Almanca okuma ve yazmayı dikkate almalıdır. Öğretmen, Alman alfabesinin farkını 
bilmeli ve göstermelidir. Her iki dile aynı anda giriş yapıldığında, öğretmen ilgili çocukları, normal 
sınıflarındaki okuma yazma öğretimi, durum ve yöntemleri hakkında bilgilendirmelidir. Mümkünse, 
ilgili sınıf öğretmenleri ile konuşulur. 
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5.2 Standart Hedefler „Dil“ 

Standart Hedeflere Giriş 
Aşağıdaki standart hedefler, kısmen Zürih İlköğretim Okulları müfredatındaki “dil” ile ilgili olan 
standart benzer hedeflere formüle edildi, kısmen ilave tanımlamalar yapıldı. Standart hedeflere 
zorunlu eğitimin sonuna kadar ulaşılması gerekmektedir. 

İşlevsel Çok Dilliliğin Desteklenmesi 
Öğrenciler, işlevsel çok dilliliğe katkı olarak Almanca ve yabancı dil yeterlilikleri ile birlikte asıl dil 
yeterliliklerini de edinirler. İşin özünde anlama ve yazılı biçimde olduğu gibi sözlü olarak da kendini 
ifade etme vardır. Dilde mükemmeliyet ikinci sırada yer almaktadır. 

Dinleme ve Anlama 
Öğrenciler asıl dillerinde konuşulanları anlayabilirler. Genel konulardaki tartışmaları, konferansları, 
radyo ve televizyon programlarını izleyebilir ve başkalarından duyduklarını eleştirel bir tutumla 
alabilirler. Aksan ve beden dili ile anlatılanları yorumlamayı da öğrenirler. 

Okuma 
Öğrenciler severek okurlar. Okumanın eğlenceli ve bilgi artırıcı olabileceğini öğrenirler. 

Edebiyat, her kültürde sanatsal bir ifade aracıdır. Öğrenciler çeşitli edebi biçimleri örnek olarak 
tanımalıdır. Onlar asıl dillerindeki kitapları nasıl ve nereden temin edeceklerini bilirler. 

Onlar çeşitli iletişim araçları ve metin çeşitleriyle karşılaşırlar. Öğrenciler, metinlerdeki hedeflenen 
bilgileri alabilir ve anlaşılmayanları sorabilir veya onları sözlükten bulabilirler. 

Konuşma 
Öğretmen, çocuklar ve gençler için önemli olan konuşma fırsatları oluşturur, bununla dil alanında 
etkileşimi destekler. 

Öğrenciler, olguları belli bir üslupla ifade edebilir, duygu ve düşüncelerini anlatabilirler. Ayrıca, 
başkalarının ifadelerini anlayabilir ve soru yöneltebilirler. 

Öğrenciler, hikayeler anlatabilir, ayrıca metinleri yüksek sesle okuyabilir, tasarlayabilir ve 
yorumlayabilirler. 

Yazma 
Öğrenciler yazmaktan keyif alırlar. 

Onlar düzenli olarak kendi yazdıkları metinleri birbirlerine okurlar ve birbirlerine geri bildirim verirler. 
Bu durumda en son kazanılan yazma becerisi merkezde olmadığı için, yazmayı sosyal bir süreç 
içinde öğrenirler. 

Öğrenciler kendi düşüncelerini, gerçek ve hayali olguları ifade edebilirler. Onlar – yaşlarına göre – 
gerekirse kaynaklar yardımıyla metinleri, dilbilgisi ve imlâ kurallarına uygun olarak doğru 
yazabilirler. 
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Köken dillerinde de yazılı olarak kendilerini çeşitli şekillerde ifade edebilecekleri birçok fırsat 
olduğunu görürler. 

Dile Bakış 
Seviyelere göre ders dili ve Almanca arasındaki karşılaştırmalar, öğrencilerin bu dillerin özelliklerini 
ve ortak yönlerini öğrenmelerini sağlar. Onlar çok dilliliği zenginleşme olarak görürler. 

Öğrenciler dili çeşitli, canlı ve değişken olarak görürler. Dili duruma göre farklı kullanmayı öğrenirler. 
Kelime hazinelerinin zenginliğinin ve üsluplarının doğrudan kendi asıl dillerine ilgili oluşlarından 
kaynaklandığını fark ederler. Kendi köken dillerini her bir uzmanlık alanında uzmanlık dili olarak da 
görebilirler. 

Dinleme, okuma, yazma ve konuşma ile öğrenciler dilbilgisi temel bilgilerini edinirler ve bunları nasıl 
kullanabileceklerini öğrenirler. Özellikle sorular ve kitap karıştırma sayesinde, dil bilgilerini 
genişletmeyi öğrenirler. 

Öğrenciler kendi asıl dillerindeki lehçe ve standart dil arasındaki farkları öğrenirler, lehçe 
biçimlerimlerinden gittikçe standart dile yönlendirilirler. 

Yazı ve Grafik Tasarımı 
Öğrenciler köken dillerindeki yazıyı tanırlar. 

Yazma sanatının amaçlarından biri de bir belgeyi güzel bir şekilde yazma çabasıdır. 

 

 

!  
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6 Öğretim Alanı „İnsan ve Çevre“ 
6.1 Öğretim Alanının Anlamı ve Özellikleri 

Öğrenciler HSK derslerindeki durumlarını, göçmen veya çok dilli ailelerden gelen iki dilli çocuklar 
olarak ifade ederler. Bir öğrenme grubunda (sınıf) ortak olan yönler, aynı köken dile, benzer göç ve 
azınlık deneyime sahip olmadır. Farklı olan onların kişisel deneyimleri ve köken ülkeleri ile 
bağlarıdır. Ders, dini mensubiyet, dünya görüşü, sosyal statüler ve yerel coğrafya gibi, aynı köken 
ülke dahilindeki farklılıkları hesaba katar. 

Ders, köken ülkenin toplumsal değerlerini ele alır. İsviçre’deki değer yargıları ile karşılaştırır. 
Öğrenciler bu şekilde benzer yanlar ve farklılıklar konusunda bilinç kazanır, kendi toplumsal değer 
yargılarını netleştirirler. Bu süreç, bağımsız kişilik gelişimini ve farklı bağlamdaki sistemlere uyumu 
destekler. Aynı zamanda öğrencilerin bilincini güçlendirir. 

Ders, bilgilendirici konuları ele alır ve köken kültür bilgisini derinleştirir. Somut olaylarla İsviçre’deki 
temel bilimler arası bağlantıyı sağlayabilir. 

Ders, dış ve iç göçlerden kaynaklanan ve çok kültürlü bir toplumun gündelik bir arada yaşamlarını 
konu alan deneyimleri yansıtır. 

Öğrenciler köken ülkelerinin tarih ve coğrafyasını örnek kesitlerle tanırlar. Köken ülke ile İsviçre’deki 
günlük yaşam arasında ilişki kurarlar. 

Ders, açık ve hoşgörülü bir tutumu destekler. Öğrenciler, farklı kültürel kökendeki insanlarla, 
saygı çerçevesinde bir arada yaşama, uzlaşma sağlama ve çatışmaları barışçıl çözme konularında 
yeterliliklerini geliştirirler. Bu kültürler arası yeterlilikler; gerek çeşitli yöreler, şiveler, diller ve dinler 
arasında, gerekse köken ülke ile İsviçre arasında veya İsviçre ile başka ülkeler arasında objektif 
kıyaslama yapmayı sağlar. 

6.2 Temel Hedefler „İnsan ve Çevre“ 

Temel Hedeflere Giriş 
Aşağıdaki temel hedefler “İnsan ve Çevre” konusu için kısmen Zürih İlköğretim Okulları 
müfredatından uyarlandı ve de eklemeler yapıldı. Bu hedeflere zorunlu eğitim süreci tamamlanana 
kadar ulaşılması gerekmektedir.  

Birey ve Topluluk 
Öğrenciler, başka insanlarla temas halinde dinlemeyi, duyguları algılamayı ve konuştukları kişiye 
cevap vermeyi öğrenirler. Kendilerinin ve başkalarının yaptıklarını daima yeniden gözden 
geçirirler.  

Öğrenciler, İsviçre ve köken ülkelerindeki yaşadıkları temel çevreyi tartışırlar ve buna dair netlik 
geliştirirler. Yaşadıkları çevreye aidiyet duygusunu yansıtmayı ve kendi kişilikleri ile 
bütünleştirmeyi öğrenirler. Her koşulda yapıcı bir yaklaşım bulurlar. 
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Onlar; birçok aile deneyimleri, arkadaşlık, okul, köken ülke, kendi etnik yapısı ve dini kurumlar ile 
bilinçli çatışmalar sayesinde sosyal ilişkiler ve etkileşimlerdeki çeşitliliği kavrarlar. Bireyin toplumun 
bir parçası olduğunu, ondan etkilendiğini ve onu etkilediğini fark ederler. 

Köken ülkelerindeki tarih ve kültürün bir parçası olan dini anlarlar. Ancak, burada söz konusu olan 
bir mezhebe ait din dersi değil, din bilimidir (Bölüm 4.6 ile karşılaştır). Öğrenciler, köken ülkeleri 
içerisindeki farklı dinler ya da köken ülke ile İsviçre’deki dinler hakkında, tek tek dinleri 
karşılaştırarak, farklı dinleri anlama yeteneği geliştirirler. 

Öğrenciler, insanların birarada yaşamlarında karşılıklı saygı ve kurallara uymanın gerekli olduğu 
deneyimini edinirler. Onlar, bu tür kuralların değiştirilebilir ve değişen toplumsal değerlerle normlara 
dayalı olduğunun da bilincindedirler. 

Onlar, birçok sorunun cevabının kişisel değer yargılarına ve inançlara bağlı olduğunu fark ederler. 
Köken ülke ve İsviçre’deki önemli değer ölçüleriyle gelenekleri bilir ve bunları tartışırlar. 

Sosyal yükümlülükleri algılayabilirler. Çatışmaları şiddet kullanmadan, konuşarak ve karşılıklı 
saygıyla çözme yolu ararlar. Kendi gelişimlerini oluşturma, aynı zamanda boş zamanlarını kullanma 
sorumluluğunu da öğrenme çabasındadırlar.  

Yetişkinliğe geçişte, kendi ve başkalarının duygularını tanımlamayı ve yeni zorlukların üstesinden 
gelmeyi öğrenirler.  

İnsanların zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişimleri üzerine temel bilgi edinimi ve köken dildeki yeterli 
kelime hazinesi, kendilerini ifade etmede ve başka insanları anlamada onlara yardım eder ve kendi 
hayatlarına uyarlamalarına fırsat verir. Onlar, kendilerine kişisel algılar, ihtiyaçlar ve istekler 
üzerine konuşma izni veren gerekli fikirlere sahip olurlar. 

Kendi ve diğer insanların fiziki ve ruhsal sağlıklarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederler. 

Doğa ve Teknoloji 
Öğrenciler, evrensel geçerliliği olan yasalardaki anlamıyla doğa, teknoloji ve insan arasındaki 
etkileşim bilincini kazanırlar. 

Farklı (teknolojik) gelişim aşamalarını anlarlar. Onlar; doğa, insan ve teknoloji örnekleri ile ilgilenir 
ve köken dilde bu konu ile ilgili kelime dağarcıklarını geliştirirler. 

Yurt ve Dünya 
Öğrenciler, bulundukları çevreyi ve kendi köken ülkelerini ilgi ve içtenlikle karşılarlar. 

Kendi keşifleri, resimler, haritalar, diğer iletişim araçları yardımıyla, inceleme ve İsviçre ile kendi 
köken ülkelerinin farklılıklarını karşılaştırma sayesinde bilgi edinirler. 

Coğrafi, ekonomik ve ekolojik içerikler köken ülke hakkındaki bilgiyi artırır. Bu temel konum 
belirleme bilgileri, onlara bütünsel görmeyi ve çeşitli kaynaklardan edindikleri bilgileri düzenlemeye 
ve önem sırasına koymaya yardımcı olur. Aynı zamanda köken ülkeye alışmalarına da yardım eder. 

Köken ülkedeki yaşam ve çalışma şartları hakkında tam bilgi sahibidirler ve bunu İsviçre ile 
karşılaştırabilirler. 
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Kendi köken ülkelerini iyi tanırlar. Köken ülkedeki ve İsviçre’deki değişik halk topluluklarına mümkün 
olduğunca önyargısız davranırlar. Bu şekilde onların toplumsal değer yargılarını ve yaşam tarzlarını 
anlama çabası gösterirler. Başkalarının ve kendilerinin önyargılarını farkederler ve bunları olumlu 
hale dönüştürmeye çalışırlar. 

Geçmiş, Şimdiki ve Gelecek Zaman 
Öğrenciler kendi köken ülkelerinin şimdiki ve geçmişteki kültür varlıklarını tanır ve değer verirler. 

Temel yön bilgilerine dayanarak köken ülkenin tarihini ve günümüz olaylarını, gelişmelerini ve 
belgelerini sıralayabilirler. Bu esnada kendi toplumunun göç tarihi önemli rol oynar. Onlar seçilen 
örneklerde, her ifadenin taraflı olduğunu ve değerlendirmeleri içerdiğini öğrenirler. Değişik bakış 
açıları ve ilgiyle tarihi geçmişlerini daha iyi öğrenebileceklerini kavrarlar.  

Öğrenciler, insanların duygularıyla, düşünceleriyle ve davranışlarıyla gelişmeleri etkilediklerini 
farkederler. Onlar bölgesel, milli ve evrensel problemlerle igilenir ve onların sonuçlarını doğrudan 
doğruya yaşamlarında fark ederler. 

Onlar politika, ekonomi ve kültür arasındaki ilişkilerde bilgi sahibidirler. 

Öğrenciler, günümüzdeki ve gelecekteki gelişmeleri etkilemek ve ortak sorumluluk için imkanlar 
ararlar. 

Çocuk hakları dahil olmak üzere, temel insan haklarını bilir ve kendilerine uyarlayabilirler. 

 

 

 

 

 

!  
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7 Her Seviyeye Uygun Dersler 
Bu çerçeve planda eksik olan şey, her sınıf seviyesine göre uygun hedeflerin ayrı ayrı yazılmamış 
olmasıdır. Bunlar genel amaçlarda verildiği için sınıflara göre uygun içerik oluşturulması, kurstan 
yetkili birimlere bırakılmıştır ki öğretmen içeriğe ve amaçlara uygun doğru ders hazırlayabilsin. 
Aşağıda tek tek sınıflar bazında açıklanan temel hususlar, ders oluşturma fikirlerini sınırlamaktadır.  

7.1 Her Bir Seviyenin Özellikleri 

Anaokulu 
Bu yaş çocukları, bağımsız olarak taklit yoluyla ve duyu organları aracılığıyla edindikleri 
deneyimlerle ve eylemlerle öğrenirler. Olguları bir nesneyle ilişkilendirirler. Onlar, farkına varmadan 
tesadüfen deneyimlediklerini, öğretmenin desteğini alarak açık bilgi haline dönüştürüp öğrenirler. 
Bu bağlamda bilgi gerçekleşir. Örneğin, merdivenden atlayarak, merdiven kavramını, aynı zamanda 
atlama tekniğini, korkuyu yenmeyi ve atlama cesareti göstererek, başarı duygularını öğrenirler. 
Dersler, çocukların günlük yaşamda, özdeneyimleri yoluyla öğrendiklerine uygun olarak işlenir. 

Ders çocukların, yaparak, yaşayarak, öğrendiklerini, resimlerle, kelime ve cümlelerle ifade etme 
olanağı sunar. Yaşadığı çevrede öğrendiklerine ilave olarak (Mesela: Nerede, arkasında, üzerinde, 
vb.) mekansal ve eylemsel yönlendirme ifadelerini ve ayrıca mantıksal bağlantı kurarak da (daha 
fazla, daha az,aynı miktarda, vb.) kelimelerini öğrenerek kelime dağarcığını geliştirirler.  

Ders, dünya ile ilgili bilgileri, resimli kitaplar ve tanıdık metinlerle oyunlaştırarak eğlenceli bir şekilde 
çocuklara sunar. Çocuklar, günlük yaşamlarında gördükleri sembollerin, işaretlerin bir anlamı 
olduğunu öğrenirler. 

Çocuklar, yazı kavramını ve yazının fonksiyonlarını yeni öğrenirler. Özellikle çeşitli yazı malzemeleri 
kullanarak kontrollü yazı yazma alıştırması yaparlar. Kendi isimlerini tanımayı ve yazmayı 
öğrenirler. Kendilerine özel, kişisel ilgi durumlarına bağlı olarak okumaya ve yazmaya başlarlar. Bu 
her dil grubunda aynı şekilde olmaz: Latin harflerini tanıyarak büyüyen bu çocuklar ancak kendileri 
çok isterlerse okuma ve yazmayı öğrenirler. Diğer gruplarda ise zaten yazı yazma becerisi edinimi 
daha büyük değer kazanmaktadır. (Bölüm 5.1 'e bakınız) 

Alt Seviye (İlkokul 1, 2, 3. Sınıflar) 
Çocukların başlangıç noktası olan temel bilgileri, köken ülke ve İsviçre'de aile içinde günlük 
yaşamda edindikleri kişisel deneyimlerdir. Bu yaştaki çocuklar, ailenin toplumsal değerlerini 
öğrendikleri ve aileye en güçlü bağlarla bağlı oldukları yaştadırlar. 

Derste, dört dil edinim becerisi teşvik edilmektedir. Bunlar; dinleme ve konuşma, okuma ve 
yazmadır. Bunun yanında her şeyden önce oyunsal eğlenceli öğrenme şekilleri kullanılır. 

Okuma ve yazma çalışmaları yürütülürken, okul dili Almanca dikkate alınmalıdır. Öğretmen, gerekli 
görürse yanlış anlamaları önlemek için Alman Alfabesi ile karşılaştırmalar yapabilir. (Karşılaştırma 
sayfa 15 'e bakınız) 
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Orta Seviye (İlkokul 4, 5, 6. Sınıflar) 
Bu yaş grubundaki çocuklar için akran grubu çok önemlidir. Onlar, yaşadıkları çevrede temas 
halinde oldukları çeşitli yaşam tarzları ve yaşam alanları içinde kendiliğinden oluşan doğal ilgi ile 
gelişirler. Onlar genel olarak bulundukları çevreyle (aile, okul) olumlu bir ilişki içindedirler ve bunun 
tersi söz konusu değildir. Onlar, genellikle köken ülkenin kültürüne karşı tarafsız, önyargısız, açık 
ve kendiliğinden öz kültürüyle, ailesinin köken ülkesine olan bağlarıyla ve akrabalık ilişkileriyle 
ilgilenmektedirler. 

Derste, dinleme ve konuşma, okuma ve yazma gibi tüm dil kazanım becerileri desteklenmektedir. 
Özellikle dikkate alınması gereken husus karmaşık ve zor dil edinim becerilerini, Akademik Bilişsel 
Dil Yeterliliği (Cognitive Academic Language Proficiency, CALP) kriterlerine uygun olarak 
genişletmektir. 

İkinci Orta Seviye (Sekundarstufe 1 - 7, 8, 9. Sınıflar) 
Orta öğretim düzeyindeki gençler, kendi değerlerini ve çevredeki toplumsal değerleri giderek daha 
çok eleştirmekte ve bunlara karşı çıkmaktadırlar. Sonuç olarak da, geleneksel değerlerden ve 
normlardan uzaklaşmakta ya da bunları idealize etmektedirler. Onlar, çoğu zaman Anadil ve Kültür 
derslerinin öğretim amacını da sorgulamaktadırlar. 

Öğretmen, onlardaki değişim durumlarını anlar ve sınıfa farklı eleştirilebilir yaşam modelleri 
getirerek onlara yaklaşır. Böylece o, gençleri yönlendirmekte, kişiliklerini geliştirmelerinde ve kendi 
yolunu bulmalarında onlara yardımcı olmaktadır. Özellikle, gençlerin yaşadıkları farklı deneyimler, 
toplumsal değerler ve ait olma duygusu entegre olmalarına yardımcı olur. 

Ders, gençlerin bireysel beceri ve bilgilerini baz alır. Kız ve erkek öğrenciler, sadece Anadil ve 
Kültür derslerinde değil aynı zamanda İlköğretim Okulu derslerinde ve okul dışında da kendilerine 
özgü kültüre ve uluslararası kültürel bilgiye sahip olmaları için cesaretlendirilirler.  

Dersteki yazılı ve sözlü iletişimin, dil çalışmaları ve medya eğitiminde önemli bir yeri vardır. 
Gençler, farklı dillerde (Anadili, Almanca, Fransızca, İngilizce) edindikleri becerilerini kullanmak, 
kendi bilgileriyle paralel bağ kurmak için bir fırsat yakalarlar. Böylece onlar, dil ve eylem yeterliliğini 
genişletebilirler. 

Bunun yanında ders, gençlerin mesleki bakış açılarını geliştirmelerine ve iş dünyasına uyum 
sağlamalarını destekler. Özellikle HSK dersleri onları, iki dilli ve çok kültürlü olmanın avantajını 
sunarak ayrıca araştırmaya teşvik eder.  

7.2 Seviyelere ve Konulara Genel Bakış 

Aşağıdaki tablo, Anadil ve Kültür (HSK) derslerinde, hangi sınıf düzeyinde, hangi konuların ele 
alınacağı konusunda genel bir bakış sunmaktadır. Tablodaki konular pek çok öneri içermektedir. 
Ders süresinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında öğretmen bir seçim yapmak zorundadır. 

Daha doğrusu konular, dersteki dil ile yaşadığı çevre arasındaki durumları karşılaştırmak için çok 
yararlıdır. Yani böylece yaklaşık olarak anaokulundaki normlarla, kendi ailesindeki aynı veya farklı 
olan değerleri ne derece ayırt ettiği üzerinde konuşulabilir. Bu karşılaştırmalar her konuda açıkça 
belirtilmemiştir. 

!  
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Konular Anaokulu Alt Seviye Orta Seviye İkinci Orta Seviye I 

Ben ve Diğerleriy– 
le Birlikte 
Yaşamak  

Tanışmak; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anaokulu kuralları: 
Kurallar, 
prosedürler, 
standartlar; 
ritueller; 
 
 
 
Başkalarıyla birlikte 
bir şeyler yapmak 
veya yaşamak; 
 
Dostluk; 
anlaşmazlık; 
 
Tek başıma başka 
ne yapabilirim 

 

Selamlaşmak, 
kendini tanıtmak; 
 
Görgü ve ahlak 
kuralları; 
 
 
 
 
 
 
Okul: Kurallar, 
prosedürler ve 
standartlar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostluk; 
anlaşmazlık 
 

 
 
 
Farklı gruplar ve 
kültürler: Aynı ve 
farklı kurallar ve 
değerler, karşılıklı 
saygı ve tanıma, 
çatışma ve çözüm 
yolları; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben kimim: Beni 
farklı kılan nedir, 
nereye aitim; 
 
 
Cinsiyet rolleri: 
Erkek%– kız; 
 
 
Çocuk hakları 

 

 
 
 
Bireysellik ve takım 
duygusu, aidiyetlik 
ve yabancılaşma; 
 
 
 
 
 
Azınlık ve 
çoğunlukla beraber 
yaşama: 
Entegrasyon 
(uyum), ırkçılık, 
güncel tartışmalar 
ve olaylar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örnek alınanlar ve 
ilahlar: Spor, bilim, 
kültür ve tarih 
dünyasından; 
 
Karşı cinsle ilişkiler 
(kültüre özgü 
beklentiler); 
 
İnsan hakları 
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Konular Anaokulu Alt Seviye Orta Seviye İkinci Orta Seviye I 

Aile Ailem ve 
akrabalarım 

Ailem ve 
akrabalarım; 
ailedeki kurallar ve 
normlar 

Ailedeki görev ve iş 
dağılımı; 
 
 
 
 
 
 
Ailemin tarihi, 
nesiller ve soy 
ağacım; 
 
 
Farklı aile şekilleri 

Aile bireylerinin 
rolleri: zaman 
değişimi, kültürel 
farklılıklar; 
 
Benim kendi rol 
anlayışım; 
 
Tarih ve kültür 
bağımlılılğı içinde 
ailenin fonksiyonu 
ve şekilleri; 
 
 
 
Kendi değerleri; 
Ahlak 

Oyun ve Boş 
Zaman 

Oynama: 
Birbirleriyle farklı 
mekanlarda, farklı 
oyuncaklarla 
oynama; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aletler ve iş araç ve 
gereçleri 

Oynama: Modern 
ve geleneksel 
oyunlar ve 
oyuncaklar, 
birbirleriyle farklı 
mekanlarda, farklı 
oyuncaklarla 
oynama; 
 
Hobiler ve boş vakit 

Dinlenmek ve 
rahatlamak; 
 
 
 
 
 
 
 
Boş zamanı 
değerlendirme; 
Spor; gençlik 
grupları; 
 
 
 
 
 
Dijital ve medya 
araçlarıyla başa 
çıkma 

Dinlenmek ve 
rahatlamak; 
 
 
 
 
 
 
 
Boş zamanı 
değerlendirme; 
gençlik kulübü; 
gençlik kültürü 
(müzik, sohbet); 
akran grubu; 
dernekler 
(kulüpler); 
 
Dijital ve medya 
araçları kullanımı; 
 
 
Reklam 
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Konular Anaokulu Alt Seviye Orta Seviye İkinci Orta Seviye I 

İkamet, Semt ve 
Şehir 

Evdeki ve 
anaokulundaki 
çevresi; 
 
 
Okul yolum;  
 
 
 
 
 
Trafik ve trafik 
araçları 

Evimiz: Ev ve 
çevresi; 
 
 
 
Okul yolum;  
 
 
 
 
 
Trafik araçları  

Konutlar ve 
müstakil evler 
(zümreye özel 
görüşler); 
 
Semt-mahalle/köy; 
bakkallar 

Konutlar ve mimari 
tarz: Tarihsel 
gelişmeler; 
 
 
Kentler ve 
kentleşme (dünya 
çapındaki 
gelişmeler/ 
ilerlemeler) 

Festivaller, 
Tüketim ve Moda 

Doğum günü ve 
önemli bayramlar; 
 
 
 
 
 
 
Elbiseler 

Doğum günü ve 
diğer önemli 
kutlamalar, farklı 
şekillerdeki 
kutlamalar; farklı 
şekilde kutlanan 
bayramlar; 
 
Farklı festivale 
farklı kıyafet 

Farklı kutlanan 
bayramlar; dini 
gelenekler; 
 
 
 
 
 
Zamanla değişen 
giyim modası; 
mesleki/ iş 
kıyafetleri, elbiseler 
ve roller / statü, 
marka kültürü 

Gece kültürü und 
partiler; 
 
 
 
 
 
 
Tarihsel değişim, 
moda ve ritüeller 

Sağlık ve Yemek Vücudum: Vücudun 
bölümleri, kendi 
bedenime ve 
başkalarının fiziksel 
bütünlüğüne uyum; 
 
Hijyen; 
 
Doktor; 
 
Sağlıklı yeme ve 
içme 

Vücudumuz; Beş 
duyu organı; 
 
 
 
 
Hijyen; 
 
 
 
Beslenme 
alışkanlıkları; 
sağlıklı yeme ve 
içme 

 
 
 
 
 
 
Sağlık ve hastalık; 
sağlıklı yaşam 
sürme; 
 
Besin maddeleri 
nereden geliyor, 
mevsimlere göre 
sebze ve meyveler 

 
 
 
 
 
 
Spor; bağımlılık; 
 
 
 
Beslenme: Tarih, 
kültür ve aile 
ortamına bağlı 
farklı yemek 
kültürleri 
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Konular Anaokulu Alt Seviye Orta Seviye İkinci Orta Seviye I 

Coğrafya Çocukların 
deneyimleme 
alanları buldukları 
coğrafi isimler 
(oturduğu yer, 
köken ülkesi, 
İsviçre ve komşu 
ülkeler, vb.) 

Mekansal 
yönlendirme 
kavramları; 
 
 
 
 
 
 
Kendi ülkem: 
coğrafya ve iklime 
bakış 

Yönlendirme 
kavramları; 
 
 
 
 
 
 
 
Ülkemdeki şehirler, 
dağlar ve önemli su 
kaynakları  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülkemin coğrafi 
bölgeleri, 
karakteristik 
özellikleri 

Doğa ve Teknoloji Hayvanlar; 
 
 
 
 
Meyveler ve 
sebzeler; 
 
 
Mevsimler ve 
doğadaki 
değişiklikler; 
 
Zaman 
kavramları(yıl, ay, 
hafta, gün, saat, 
akşam, öğle, dün, 
bugün, yarın vb.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev aletleri  

Evde beslenen 
hayvanlar; 
hayvanlar ve 
bitkiler; orman; 
 
Meyveler ve 
sebzeler; dört 
element; 
 
Mevsimler; 
 
 
 
Saatler; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisiklet 

Hayvan ve bitki 
çeşitleri; 
 
 
 
Besin zinciri; 
 
 
 
Hava durumu ve 
tahminleri; 
 
 
 
 
Çevreyi koruma, 
doğal afetler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekolojik denge, 
tehlikeler ve Çevre 
kirliliğinden 
Korunma (Diğer 
şeylerin yanı sıra 
atıkların geri 
kazanımı ve 
bertaraf edilmesi); 
 
Bilimle ilgili güncel 
tartışmalar 
(Hayvanlar 
üzerinde yapılan 
testler, genetik 
araştırmalar.); 
 
Dijital oyuncaklar 
ve haberleşme 
cihazları 
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Konular Anaokulu Alt Seviye Orta Seviye İkinci Orta Seviye I 

Edebiyat ve Sanat  Şarkılar; 
tekerlemeler; 
masallar; resimli 
kitaplar; 
 
Renkler; 
 
Kendi eserini 
oluşturma ve 
diğerleriyle 
paylaşma 

Şarkılar; ilahiler; 
masallar; resimli 
kitaplar; 
 
 
Filmler 

Hikayeler, 
efsaneler, Fabllar, 
şiirler; kültürler 
arası kütüphane; 
 
Filmler 

Klasik ve modern 
edebiyat türlerinden 
edebi örnekler; 
 
 
Filmler; 
 
Mevcut 
sanat,müzik ve 
diğer sanat türleri; 
Bay ve bayan 
sanatçılar 
 

Geçmiş ve Tarih „Ben Küçükken“; 
 
 
 
Geçmiş ve bugün 
arasındaki farklar; 
 
Köken ülkesindeki 
kişisel deneyimleri: 
Seyahat ve tatil 

„Ben Küçükken“; 
 
 
 
 
 
 
Köken ülkesindeki 
kişisel deneyimleri: 
Seyahat ve tatil 

Ailemin hikayesi; 
Göç etme; 
 
 
 
 
 
Köken ülkesinin 
tarihi varoluş 
destanları 

Biyografim (örneğin 
dil ve öğrenme ile 
ilgili); 
 
 
 
 
Köken ülkedeki 
güncel sosyal ve 
siyasi gelişmeler; 
 
Dini araştırmalar; 
 
Siyasi yapılanma 
(seçme ve seçilme) 
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Konular Anaokulu Alt Seviye Orta Seviye İkinci Orta Seviye I 

İş Dünyası ve 
Eğitim 

Kişisel 
çevremizdeki 
insanların 
meslekleri (anne, 
baba, anaokulu 
öğretmeni); 
tezgahtar, bayan 
doktor 

Okulda ve halka 
açık olan yerlerdeki 
meslekler (otel ve 
restoran, polis, 
hastane, satıcı vb.) 

Hayalinizdeki 
meslek; farklı 
meslek 
sektörlerinden 
örnek oluşturan 
kişilikler; 
 
 
 
 
İşin ve eğitimin 
önemi 

Meslek seçimi ve iş 
dünyasına geçiş, 
ya da İsviçre’de ve 
köken ülkede 
öğrenime devam 
etme: Meslekler, 
geçiş şartları ve 
ülkeler arasındaki 
farklılıklar; 
 
Meslek ve kimlik; 
kendi dil ve 
kültürlerarası 
yeterliliğinden 
faydalanma; 
cinsiyete özgü 
sorunlar; 
 
Ekonomi: Farklı 
sektörler, tarihsel 
gelişimi, işsizlik, 
sendikalar 
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8 Sözlük 
Aşağıdaki yazıda açıklamaları bulunan kavramlar, metin içindeki anlamlarına göre ifade edilmiştir. 

Aile Dili 
Bu genellikle ailede konuşulan dildir. (Aile çevresinde birden çok dil konuşuluyorsa.) 

Akademik Bilişsel Dil Yeterliliği (Cognitive Academic Language Proficiency, 
CALP) 
Bakınız! Kişiler Arası Temel İletişim Becerileri (Basic Interpersonal Communicative Skills) (BICS). 

Anadil 
Burada ilk dil olarak kazanılan dil, anadil olduğu için bu kavram kullanılmıştır. Söz konusu olan 
anadil kavramından, ilk dilin kazandırılmasında annenin mi belirleyici olduğu tam olarak belli 
değildir. Bu yüzden çerçeve plan bu kavramı ilk dil olarak kullanmıştır. 

Anadil ve Kültür Dersleri (HSK) 
Sayfa 10’a bakınız! 

Çevre Dili 
Bu dil, çevrede çoğunluğun ortak konuştuğu şiveli konuşmadır, bu burada İsviçre Almancasıdır. 

Çok Dillilik, Çok Dilli 
Çok dillilik kavramından anlaşılan durum üç ya da daha fazla dil kazanımında olmadır. Bu çok dillilik 
kavramı hem bireysel hem de tüm toplumlar için geçerlidir. İsviçre’de konuşulan 4 farklı dil bu 
duruma örnektir. Bu çerçeve planda, üç veya daha fazla sayıda dilde konuşma ya da konuşulanı 
anlama becerisine sahip olan ve bu dillerle bireysel ilişki içinde olmadan (İlk dil, ikinci dil, köken dili, 
yabancı dil) bağımsız olarak öğrendikleri varsayılan çok dilli bireylerden bahsedilmektedir. Bu 
bağlamda ilk dili Almanca, buna ek olarak iki yabancı dil konuşabilen bir çocuk da  çok dilli olarak 
kabul edilir. Konuşulan dillerden biri köken dili olarak Almanca değilse, çerçeve plan bu çocukları iki 
dilli olarak adlandırır. 

Girişim (İnterfrenz) 
Eğer ilk dilde öğrenilen unsurlar ya da yapılar daha sonra öğrenilecek dile yanlış aktarılırsa, bu 
dilbilgisi kurallarına aykırı ya da anlamsal olarak da farklıysa yanlış bağlantıdan söz edilebilir. 
(Örneğin; Almanca „bekommen“ ve İngilizce „become“). 

Göçmen Kökenli Çocuklar 
Göçmen kökenliye bakınız! 

Göçmen, Göçmen Kökenli 
Farklı ülkelerden gelen bütün insanları aynı kategoride toplamak amacıyla kullanılan sözcüklerdir. 
Uyrukları ne olursa olsun; 1) İsviçre’ye kendi istekleriyle göç edenler ya da 2) İsviçre’de dünyaya 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Türkisch 

!
26 

gelenler ve en azından ebeveynlerden birinin göçmen olduğu ya da İsviçre vatandaşlığına geçmiş 
olan kişilerdir. Bireysel göçmen deneyimi olmayan bu kişilerin çoğu, İsviçre vatandaşlığına geçmiş 
ya da dünyaya geldiğinden beri İsviçre’de yaşayan kişilerdir. ‘‘Göçmen kökenli çocuklar‘‘ ifadesi, 
burada sadece ne göç yoluyla buraya gelen ne de yabancı uyruklu kimliğe sahip olan çocuklar için 
değil, köken ülkesi kültürünün etkisinde olan çocuklar anlamında da kullanılmıştır. Geniş anlamda 
kulllanılan ‘‘göçmen kökenli çocuklar‘‘ kavramı, ilgili kişide bir şey ifade etmediği için risk 
içermektedir. 

İki Dillilik 
Bakınız! Birinci dil ve iki dillilik. 

İki Dillilik, iki Dilli 
Geniş anlamda iki dilli bir insan olmak demek; her iki dilde konuşma ve konuşulanı anlama dil 
becerilerine sahip olmak demektir. Ancak bu konuda çerçeve planda dar bir tanım bulunmaktadır: 
Burada sadece Almanca ve köken dili Almanca olmayan çocuklar iki dilli olarak adlandırılırlar. (Bu 
çerçeve planda tanımlanan iki dillilik kavramı çok dilliliktir. Bunun için yukarıda sözü geçen başlığa 
bakınız.) 

İkinci Dil Edinimi 
Dil öğretiminde ikinci dil ve yabancı dil edinimi arasında ayrım yapılabilir. Çocuk yaşadığı ülkede 
çevre dili olan ikinci dilini edinmişse ikinci dil ediniminden bahsedilebilir. Öyleyse bu çocuklar, ikinci 
dil olarak (DaZ) Almancayı İsviçre’nin Almanca konuşulan kesiminde ilk dil olarak iyi 
öğrenmeyenlerdir. Bu dersler, branş (yabancı dil) dersleri gibi düşünülüp ilk dili ve yabancı dili 
Almanca olmayan dil öğretim dersleri olarak kabul edilir. 

DaZ’daki Almanca dersleri İlköğretim Okullarındaki yabancı dil dersleriyle kıyaslandığında, daha 
yüksek seviyede dil öğretimi yapması hedeflenmiştir. 

İkinci Dil, İkinci Dil Olarak Almanca (DaZ) 
Anadilden sonra ikinci dil olarak öğrenilen dildir. Bu burada Almancadır ve göçmen kökenli 
çocukların yerel dilde topluma katılmalarını sağlayan dildir. Kısaca DaZ olarak tanımlanan bu 
kavram ikinci dili Almanca olan çocuklar için kullanılmıştır. Ancak bu çocukların hepsinin ikinci dili 
Almanca değildir. Örneğin burada söz konusu olan çocuklar, üçüncü nesil göçmen ise genellikle ilk 
dil olarak Almancayı ve köken dilini ikinci dil olarak ya da ikinci ilk dil olarak öğrenmektedirler 
(birincil iki dillilik). 

İlk Dil 
Bu aile içinde konuşulan ve iyi öğrenilen ilk sosyalleşme dilidir. Yaygın olarak da „Anadil“ diye 
adlandırılır. İlerde ikinci dil, (Bu şimdi burada Almanca oluyor.) baskın olsa da ikinci dilin temeli olan 
anadilin iyi öğrenilmesi, iyi bir dil gelişimi için esastır. Eğer ebeveynlerden birisi çocuğuyla farklı 
dilde konuşursa, birçok çocuk sadece iki dili değil aynı zamanda birden çok dili beraber öğrenir. 
Çocuğun birden fazla birinci dili olduğu durumlarda iki dillilikten söz edilebilir. 
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Kimlik, İki Kültürlü Kimlik 
Çerçeve plandaki kimlik kavramından, ayrı bir birey olarak kendini gerçekleştirmesi, kanıtlaması 
anlamı anlaşılmaktadır. Bu kişinin bireysel durumuna ve özelliğine göre bir değişim halinde olan 
duyguları içerir. Kişilik değişir, daha çok dinamik ve süreklidir. Bu nedenle dil aracılığıyla diğer 
insanlarla sosyal etkileşim içinde olmak, kimlik oluşumu için önem teşkil etmektedir. İki kültürlü 
kimlik sözünden, aynı anda iki (ya da daha fazla) farklı etnik, dil vb. toplumların içinde yaşanan 
kişisel duygu anlaşılmaktadır. 

Kişiler Arası Temel İletişim Becerileri (BICS) 
Günlük yaşamda ve doğrudan kişisel iletişimde kullanılan bu dil becerileri, BICS diye adlandırılır. Bu 
(Kişiler Arası Temel İletişim Becerileri); okul öğrenimi dil ediniminde, iki temel kazanımı ayırt etmek 
için vazgeçilmezdir. CALP diye adlandırılan, Akademik Bilişsel Dil Yeterliliği’ne göre okulda 
öğretilen bilim dili çok önemlidir. Kişiler Arası Temel İletişim Becerisi (BICS) ise yazılı olsa bile 
sözsel yönlendirmelerdir: Cümleler genellikle kuralsız ve iç içe dizilmiştir. Kelime dağarcığı, günlük 
konuşma dilinden alınmıştır. Buna karşılık Bilişsel Akademik Dil, gelişmiş dil becerisi gerektirir: Bu 
mekansal ve zamansal olarak uzak olan şeyleri ifade etmektedir, dilbilgisi ve yazım kuralları 
bilinmek zorundadır. Ayrıca karmaşık cümleleri, anlatım yapılarını ve metin çeşitlerini anlamak 
gerekir. Sonuçta bilimsel metinlerin ve soyut ifadelerin anlamlarını çözmek için gelişmiş bir kelime 
hazinesi bilgisi gerekmektedir. 

Köken Dili 
Bir çocuğun dili, köken ülkede konuşulan ya da çevrede konuşulduğu varsayılan standart dildir. İlgili 
çocuk ikinci ya da üçüncü nesilse köken dili her zaman ilk dili olmayabilir. Bu nedenle çerçeve 
planda tarif edilen Anadil ve Kültür derslerinin öğretim dili, bildiği ilk dili değil, geldiği ülkede 
konuşulan köken dilidir. 

Köken Ülke, Köken Devlet 
Çocuğun köken ülkesi, kendisinin, ailesinin ya da ebeveynlerden birinin geldiği ve diğer yakınlarının 
yaşadığı ülkedir. 

Kültür 
Kültür, bu çerçeve planda bir toplumun ya da etnik bir grubun maddi ve manevi, entellektüel, 
karakteristik tüm duygusal özelliklerini göstermektedir. Bu sadece sanat ve edebiyatı değil aynı 
zamanda yaşam biçimlerini, insanların temel haklarını, değerleri, gelenekleri, inançları kapsar. 
Bireyler kendi kültürlerini ya da kendi etnik gruplarının kültürlerinin küçümsenmesine izin vermezler. 
Onlar kültürel değerleri, sadece kendi kültürünün belirli özellikleri ya da davranış tarzları olduğu için 
benimsememelidirler. Kaldı ki bir toplumun ya da etnik grubun kültürü ne tam durağan ne de 
homojendir. Kültürel uygulama, farklı kültürlerden etkilenerek değişim halinde olup yeni anlamlar 
üretmektedir.  
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Kültürler Arası Çeviri ve Aracılık 
Yukarıda yazılan kültürlerarası çevirmenlik, göç ederek burada bulunanlara farklı yaşam çevreleri 
ve yaşam şekilleri arasında arabuluculuk yapmak diye tarif edilmektir. Çeşitli sosyal grupların ve 
bireylerin çıkarlarını temsil eden bir kültürlerarası arabulucu, paydaşların endişelerine duyarlılık 
sağlayacak buluşmaları sağlar. O, taraflar arasındaki dilin anlaşılır olmasından (yani çeviriden) 
sorumludur. Karşı tarafın korkularını ve önyargıları aktarmada katkıda bulunabilir. Yabancı dilli 
ebevenylere İsviçre Eğitim Sistemi’ni anlamaları için yardımcı olabilir. Bu nedenle HSK 
öğretmenleri, mesleki ve kişisel geçmişine göre kültürlerarası arabuluculuk yapabilmek için 
kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Bu sertifikalı eğitim kursları ve diğer hizmetiçi eğitim 
olanakları sunularak yapılıyor. 

Kültürler Arası Yetkinlik, Kültürlerarası Öğrenme 
Kültülerarası yetkinlik, diğer kültürlerden insanlarla başarılı çalışma yeteneğidir. Bu daha genç 
yaşlarda kültürlerarası öğrenme yoluyla geliştirilen ya da zaten var olan yönlerinin geliştirilmesidir. 
Bu buradaki göçmen kökenli çocuklarda olduğu gibi, kişinin farklı çevrede yaşadığı deneyimler bu 
süreci kolaylaştırır. 

Öğretim Dili 
Bu çerçeve planda öğretim dili kavramı, bir ülkenin ya da bir toplumun standart yazışma dili olan ve 
HSK derslerinde öğretilen dil olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle köken dili kavramı burada da 
kullanılmıştır. 

Öz Kültür 
Çocuğun öz kültürü, köken ülkesinin kültürü ya da etnik olarak ait olduğu ülkenin kültürüdür. 
İsviçre’de büyüyen çocuklar için bu ebeveynlerinin ya da ebeveynlerden birisinin köken ülkesi ya da 
etnik kökeni ile ilgili kültürdür. Buradaki köken kültür kavramı, öz kültür tarihini ifade eder: Ben ve 
ailem bu ülkeden geliyoruz. Çerçeve plan genellikle çocukların şu andaki mevcut durumlarını 
vurgulamak için, yaşadığı çevre kavramını kullanmaktadır. 

Şive 
Şive, bir dilin yerel veya bölgesel sınırlar içinde konuşulan şeklidir. Şiveler, nadiren yazılı olarak 
görünür. Yazılı standart dilden çok farklı olabilir. Şive, yaşanan çevrede konuşulan dil gibi olabilir. 

Standart Dil, Yüksek Dil 
Yüksek dil, yani yazı dili, resmi dil, edebiyat dili olan yüksek dil, bir topluluğun dil kurallarına uygun 
şekilde konuşulan biçimidir. Standart dil kavramı, günümüzde daha az kullanılan yüksek dil kavramı 
ile aynı anlamda kullanılmıştır. Özellikle her şeyden önce eğitim sisteminin aracılık ettiği ve 
denetiminde olan standart dil, kamu medyasının geniş kapsamlı standartlaştırmasına mağlup 
gelmektedir. Okuldaki dil öğretim çabalarının ana hedefi bu dilin kazandırılmasıdır. 

Terim Dili 
Alan terim dili, bir konuya özgü teknik terimlerin ağırlıkta olduğu kelime hazinesinden oluşan, yazılı 
standart dilin bir variyasyonudur.  
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Uyum 
Burada uyum sözünden, sosyal, kültürel ve dilsel olarak farklı olan bireylerden veya gruplardan 
toplumda eşit sosyal haklara sahip siyasi katılım elde etmek için ve onların özel kültürel ve dilsel 
farklılıklarına saygı gösterilerek içinde yaşadığı topluma uyum sağlama süreci anlaşılmaktadır.  

Yabancı Dil 
Burada yabancı dil kavramı ile kastedilen, konuşulduğu ülkenin dışındaki yerlerde ek olarak 
öğrenilen birinci dildir. Öyleyse bu dil çevrede konuşulan dil değil, aksine ülkede öğretilmesi 
amaçlanan ve ikinci dil olarak kazandırılmaya çalışılan dildir. Yabancı dil okulda öğrenilir ve bu 
İsviçre’nin Almanca konuşulan yerleşim birimlerindeki İlköğretim Okullarında genellikle İngilizce ve 
Fransızcadır. 

Yabancı Dilli 
Öğrendikleri ilk dil, yaşadıkları çevrede konuşulan İsviçre Almancası ve Yüksek Almanca olmadığı 
için bu çocuklar yabancı dilli olarak sayılırlar. Yabancı dillilik durağan değildir. Yabancı dilli çocuklar 
kısa sürede iki dilliliğe geçerler.  

Yaşadığı Çevre  
Çerçeve planda yaşadığı çevre sözünden anlaşılan, günlük yaşamda olan olaylarla, olgularla şu 
anda çevrede yaşanan herşeyle başa çıkmaktır. Yaşadığı çevre, bireysel yaşam koşullarına bağlı 
olarak sadece var olan dünya üzerindeki bütünlükten bir parçadır. Öyleyse bu bir Alman doktorun 
yaşadığı çevre ile Afrikalı bir çiftçinin yaşadığı çevre, Hırvat üst tabakasından olup göç eden bir 
kızın ki ile alt tabakadan bir İsviçreli oğlan çocuğunun sosyo ekonomik durumuna göre yaşadığı 
çevre başkadır. Çerçeve planda kültür ve yaşadığı yer arasında kesin bir ayrım yapılmamıştır. Ama 
ikinci kavram, daha çok şu anda yaşanan çevredeki bireysel tutum, davranış ve konuşmayla ilgili 
olarak vurgulanmıştır. 

Yüksek Almanca  
Standart dile bakınız! 
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9 Ek: Genel Şartlar 
Bu ek 28 Şubat 2011 tarihli Eğitim Şûrası kararının bir parçası değildir. Bu genel şartlar, ilk önce 
kantonlar arası Anadil ve Kültür derslerinin temel haklarına yasal olanak sağlamaktadır. Daha sonra 
Zürih İlköğretim Dairesi kanton içinde geliştirilen (prosedür, organizasyon, işbirliği) yasal koşulların 
uygulamasını tarif etmektedir. 

9.1 Kantonlar Arası Esaslar 

İsviçre Kantonları Eğitim Müdürleri Komisyonu (EDK) HSK derslerini yeniden düzenleyerek 
açıkladı. 24 Ekim 1991’de “Yabancı Dilli Çocukların Okullaşma Önerileri” düzenlemesinde göçmen 
kökenli çocukların “köken ülkesinin dilini ve kültürünü” korumayı amaçlayan bu temel haklarını 
destekledi. EDK bu derslerin düzenlemesinde sorumluluğunun kantonlara verilmesini önerdi: Bu 
öneriler: 

• Kantonların olanak çerçeveleri içinde HSK derslerinin, en yararlı olacak şekilde, okul saatlerine 
uygun haftada en az 2 ders saati olarak desteklenmesini, 

• Gerekli olan sınıfı ücretsiz olarak kullanıma sunmak, 

• Okul sınıf öğretmenleri ile HSK öğretmenleri arasında işbirliği sağlamak, 

• HSK derslerine katılımı ve notla yapılan değerlendirmelerin öğrenci karnesine aktarılmasını 
desteklemek, 

• Göçmen kökenli ebeveynlere eğitim sistemi hakkında bilgi vermek, 

• Öğrencilerin hangi sınıfa gideceği yani okul başarıları belirlenirken HSK derslerinde edindikleri dil 
kazanımlarının dikkate alınmasını sağlamaktır. 

İsviçre Kantonları Eğitim Müdürleri Komisyonunun 2004 tarihli Ulusal Dil Dersleri stratejilerinde 
öngörüldüğü gibi, HSK dersleri göçmen kökenli çocukların köken dilini öğrenmelerini teşvik 
etmektedir.5 Aynı amaç doğrultusunda kantonlar arası zorunlu eğitimin uyumlaştırılmasına ilişkin 
anlaşmayı kabul eden kantonlar, din ve siyasetten tarafsız HSK derslerinin organizasyonunu 
desteklemekle sorumludurlar.6  

 

 

 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Zorunlu Eğitimde Dil Dersleri: EDK Stratejileri ve 25 Mart 2004 tarihli İsviçre çapında organizasyon ve çalışma planı (İlgili 

bölüme bakınız 1.1; 2.1; 2.2; 3.8.2). 
6 14 Haziran 2007 Kantonlar Arası Zorunlu Eğitim Birliği ile İlgili Anlaşma (HarmoS) (Bakınız, ilgili bölüm 4.4’de olduğu 

gibi). 
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9.2 Zürik Kantonu’ndaki Yasal Dayanaklar 

Zürih Kantonu’ndaki HSK Dersleri hukuki olarak İlköğretim Yasası ve İlköğretim Okulları 
Yönetmeliğine göre düzenlendi:  

7 Şubat 2005 İlköğretim Yasası 
§ 15. 
1 Eğitim Müdürlüğü, okul dışındaki kurs yetkilileri tarafından sunulan Anadil ve Kültür derslerini 

kabul edip onaylayabilir. 
2 Kararname, kabul edilme koşullarını ve akabinde takibini düzenler. 

28 Haziran 2006, İlköğretim Yönetmeliği 
§ 13. 
1 Yabancı dilli çocuklar, Anadil ve Kültür kurslarında köken ülkesinin kültürünü ve dilini öğrenerek 

ilk dil bilgilerini geliştirirler. 
2 Bu kursların kurs yetkilileri, köken ülkelerin büyükelçilikleri ve konsoloslukları tarafından 

yapılmaktadır. Eğitim Müdürlüğü, bu kursların başka kurs yetkilileri tarafından da karşılanmasını 
kabul etmektedir. 

3 Kurslar, Eğitim Şûrası tarafından hazırlanan çerçeve plana uygun olarak, kazanç amacı 
gütmeden, dinden ve siyasetten tarafsız olarak yürütülmesi durumunda kabul edilir. Bu kurslar 
anaokulu ve birinci sınıflar için haftada en fazla iki ders saati ve bunun dışındaki sınıflarda da en 
fazla dört ders saati olarak yapılabilir. 

4 Öğretmen, yeterli mesleki ve yabancı dil bilgisine sahip olmak ve hizmetiçi eğitimlere katılmak 
zorundadır. 

 

§ 14. 
1 Kurslar, mümkün olduğunca okul ders saatleri dışına yerleştirilir. 
2 Belediyeler; 

 a. olanaklara göre ücretsiz derslik sağlar, 

 b. eğer haftada düzenli olarak en fazla iki ders olan kurs, okul ders saatleri içinde yapılıyorsa, 
bu kursa katılan öğrencileri diğer derslerden muaf tutarak dersin zamanında yapılmasını ve 
bitirilmesini sağlar, 

 c. kursun yürütülmesinde yaşanan sorunları Eğitim Müdürlüğüne bildirir. 

 d. Kursta yapılan notla değerlendirmeler karneye yazılır. 

 e. Eğitim Müdürlüğü kurslara kayıt işlemini düzenler. Bunun dışında kalanlar; kursların 
organisazyonu ve yürütülmesindeki sorumluluklar, özellikle kurs yetkilileri seçiminde olduğu 
gibi öğretmenin denetimi kurs yöneticilerinin görevleridir. 
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9.3 Derslerin Zürih Kantonu’nda Organizasyonu ve Yürütülmesi  

Kurs Yetkililerinin Onaylanması 
Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan HSK kurs yetkilileri, İlköğretim Yönetmeliği’nde belirlenen 
hükümlere uygun olarak, İlköğretim Okullarında dersleri yürütme ve yapma hakkına sahiptirler. 
Onaylama, İlköğretim Dairesi tarafından düzenlenen yöntemle sağlanır. Bir kurs yetkilisinin 
onaylanması için özellikle aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; 

• kurs yetkilileri, eğitim-öğretim programı ve dersleri mevcut çerçeve plana uygun olmalı, 

• siyasetten ve dinden tarafsız olmalı, 

• öğretmeni mesleki yeterlilik ve yabancı dil bilgisine sahip olmalı, 

• kazanç amacı gütmemeli, 

• yerel okullarla ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde olmalı. 

Danışma ve Kayıt 
Yerel okullardaki öğretmenler ve İlköğretim Dairesi HSK derslerine katılabilecek çocukların 
velilerine okulda var olan bu kurslar hakkında bilgi verir. 

Derslere katılım, ilgili dilde sunulan ders olanaklarına bağlı olarak anaokulundan itibaren ya da 
ilerleyen zamanlarda olabilir. Başvuru sınıf öğretmeni aracılığıyla yapılır. O, başvuru formlarını 
velilere dağıtır. Daha sonra doldurulan başvuru formlarını, okul idaresi üzerinden kurs yöneticilerine 
ulaştırır. Ebeveynler, doğrudan HSK kursları koordinatörüyle de bağlantıya geçebilirler. 

Kurs yöneticileri, vaktinde ve doğrudan velilerle iletişime geçerek bir gecikmenin ortaya çıkmaması 
için onları dersler hakkında bilgilendirir (ders saati,yeri,öğretmenin adı). Ders, okulların açılmasıyla 
birlikte başlar. 

Derse kayıt yapıldıktan sonra ebeveynler öğrenci kaydını iptal ettirmediği sürece zorunlu eğitimin 
sonuna kadar çocuğunun düzenli derse devam etmesinden sorumludur. 

Ders Saatleri ve Derslikler  
Öğrenciler, anaokuluna ve ilkokul birinci sınıfa başladıkları zaman haftada en fazla iki ders, bundan 
sonraki sınıflarda ise haftada en fazla dört ders saati olarak düzenlenen bu kurslara katılırlar. HSK 
dersi, eğer mümkünse okul ders saatleri (8-12, 13:30-17) içinde yapılır. Bu dersler, okul ders 
saatleri içinde ise en fazla iki ders olabilir. Bu durumdaki çocuk, katılması zorunlu olmayan 
derslerden muaf tutulur.  

Kurs yetkilileri, mart ayı sonuna kadar yerel eğitim birimlerine bir sonraki öğretim yılı içinde 
kullanılacak sınıf için gerekli olan ders saatlerini bildirmelidir. Tesbit edilen ders saatleri, kurs 
yetkilileri ve yerel eğitim birimleri arasında yapılan sözleşmeyle belirlenir. HSK dersleri, mümkün 
olduğu sürece çocukların ikamet ettiği yere en yakın olan resmi İlköğretim Okulu sınıflarında yapılır. 
Belediyelerdeki okul birimi olanakları doğrultusunda uygun dersliği ücretsiz sağlar. HSK öğretmeni 
okul kurallarına uyulmasına dikkat etmelidir. 
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Kurs yetkilileri, yerel eğitim birimlerine ve İlköğretim Dairesi’ne kesinleşmiş ders saatleri hakkında 
bilgi verir (sınıflar, zaman, yer, öğretmenler). Koordinasyonu desteklemeleri için HSK kursları 
bilgilerini İlköğretim Dairesi’ne ulaştırır. 

Ders Kitapları ve Ders Araç-Gereçleri  
Ders kitaplarının sağlanması kurs yetkililerinin sorumluluğundadır. 

Yerel Eğitim Müdürlüklerine, HSK öğretmenine (fotokopi makinesi, projeksiyon, bilgisayar…) ders 
araç ve gereci olarak (tebeşir, defter, vb. kağıtlar) gibi olanakları ücretsiz sağlaması önerilir. 

Karne ve Notların Okul Karnesine Geçirilmesi 
Bölüm 4.2’ye bakınız. 

HSK Öğretmenleri 
Öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi kurs yetkililerinin sorumluluğundadır. 

Kurs yetkilileri, kantonda yeni görevlendirilen öğretmenlerde aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir;  

• yeterli öğretmenlik eğitimi almış olma (öğretmenlik diplomasına,eş değerli pedagojik formasyona 
ya da hizmetiçi eğitime ve deneyime sahip olma), 

• yeteri derecede Almanca bilme (Avrupa Dil Fortfolyosunun geçerli saydığı B1seviyesindeki dil 
belgesini ibraz etme, ya da Eğitim Müdürlüğünün yaptığı dil sınavında başarılı olma), 

• Eğitim Müdürlüğünün (İlköğretim Dairesi) düzenlediği bilgilendirme toplantılarına katılma, 

• Zürih Eğitim Müdürlüğünün, Eğitim Yüksek Okulu arasındaki anlaşmayla sunulan Zürih Eğitim 
Sistemi‘ni tanıma kurslarına katılma gibi mesleki yeterlilik şartlarını yerine getirme. 

Eğer bir öğretmen yukarıdaki şartları yerine getirmezse Eğitim Müdürlüğü, kurs yetkilisine bu 
durumun düzeltilmesi için dilekçe yazar. Eğitim Müdürlüğü bu durumda olan görevli öğretmenin; 
Zürih Kantonu içindeki İlköğretim Okullarındaki HSK derslerini yürütmek için verilen oturma ve 
çalışma iznini iptal ettirmesi söz konusu olabilir. 

Öğretmenin, çalıştığı okul ortamında kendini tanıtıp güven ortamı oluşturması, derslerini düzenli 
yürütmesi için bir avantajdır. Bu nedenle kurs yetkililerine, öğretmeni (rotasyon ilkesinin 
uygulanmaması) bir kaç yılda bir değiştirmemeleri önerilir.  

Kurs Yetkilileri 
HSK derslerinin finansmanı kurs yetkilileridir. Bir kaç yerel belediyenin eğitim birimi kurs ücretlerini 
karşılamakta ya da HSK öğretmeni kendisi görevlendirmektedir. Ebeveynler de bu kurs yetkililerine 
maddi katkıda bulunmaktadırlar. 

Denetim 
HSK dersleri, personel ve eğitim bakımından kurs yetkililerinin denetimi altındadır. Bu noktalar, 
yerel ve kantonal okul yetkililerinin denetiminde olup İlköğretim Yönetmeliği‘ne göre düzenlenmiştir. 

Derse katılanları kontrol etmek ve kursa devamlılığı sağlamak için her türlü tedbiri almak kurs 
yetkililerinin görevidir. Onlar, yerel okul yetkililerinden katılımcıların denetlenmesini isteyebilirler. 
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Ana Dil ve Kültür dersini öğrenme amaçlarını anlamak için sınıf öğretmeninin de dersi izleme hakkı 
vardır. 

Ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeler, doğrudan öğretmene başvurularak çözülmez, bunu yerel 
okul yetkilileri ve kurs yetkilileri arasında konuşma takip eder. Uyarılara rağmen çözümlenemeyen 
sorunlarda Eğitim Müdürlüğü ilgili kurs yetkilisinin sözleşmesini ve HSK derslerinin okul içinde 
yürütülmesi haklarını iptal edebilir. 

HSK Öğretmeni ve Yerel Okul Arasında İşbirliği 
İlköğretim Okulundaki öğretmenlerin ve HSK öğretmenlerinin karşılıklı iletişim halinde olması 
önerilir. Daha iyi olanı ise okul idaresinin HSK öğretmenini, kendini tanıtması, ortak konularda fikir 
alışverişinde bulunulması için öğretmenler toplantısına davet etmesidir. Onlar, HSK öğretmenini ara 
sıra mesela yılda bir defa bu tür bilgi alışverişi toplantılarına davet edebilir. Bu bir araya gelmenin 
amacı, birbirini tanımak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ya da ortak çalışılabilecek 
konuları belirlemektir. 

HSK dersleri ilköğretim Okulları içinde verilen bir hizmettir. Eğer HSK öğretmenleri, okulun bir 
parçası olarak okul geliştirme aktivitelerinde yer alırlarsa bu çalışmalar etkilidir. Özellikle iki dilli 
çocukların yoğun olduğu okullar, kurumsallaşmış işbirliğinden faydalanırlar. Bu tek tek çocukları, 
birlikteliğe teşvik etmek, kültürlerarası projeleri gerçekleştirmek veya aileleri birlikte bilgilendirmek 
demektir. Yeterli mesleki bilgiye sahip olan nitelikli HSK öğretmeni başarıyla sosyo kültürel 
nedenlerden dolayı ortaya çıkan kültürel çatışmaların yanında kültürlerarası çevirmenlik ve 
arabuluculukta görev alır, görevini yerine getirir. Dersine katıldığı öğrenciler söz konusu olduğunda 
HSK öğretmeninin değerlendirmeye dahil edilmesi mantıklıdır: Öğrenmenin değerlendirilmesinde, 
genel durum değerlendirmelerinde, devam edeceği okulu belirleme aşamasında. Zürih İlköğretim 
Okullarının QUIMS (Karma Kültürlü Okullarda Kalite) programı HSK derslerini dil desteğinin bir 
parçası olarak gördüğü için yerel öğretim programına uyumu önermektedir.  

Okul-Ebeveyn İşbirliğini Destekleme 
Çocukların ve gençlerin öğrenme ve okul başarısının temelinde, okul ve ailenin birlikte çalışmasının 
büyük etkisi vardır. Öğretmenler, ailelerle düzenli iletişim içinde bulunarak ailelerin okulda yaşanan 
olaylar hakkında bilgi sahibi olmaları, çocukların öğrenme aşamasında nasıl destek olabileceklerini 
konuşmaları, okul başarısına pozitif ekti yapar.  

HSK öğretmenleri, ebeveynlerle işbirliği içinde okuldaki sınıf öğretmenini destekleyebilirler. Örneğin 
bunlar, okul bilgilendirme toplantılarında veya bireysel öğretmen veli görüşmelerine çevirmenlik 
yapmaktır. İki dilde de iyi eğitim bilgisi gerektiren çalışmalarda kültürlerarası arabulucu olarak 
çalışabilirler. Bunun dışında kalan hizmetlerde ise okul yetkilileri HSK öğretmeniyle anlaşarak imkan 
olan zaman ve mesleki sorumluluk çerçevesi içinde ücret karşılığında çeviri ve danışma görevi 
talep edebilirler.  

Okul İdareleriyle İşbirliği 
Yerel okul müdürleri, İlköğretim Okulları içinde HSK dersleri için iyi koşullarda bir sınıf sunarak 
öğretim yapılmasını sağlarlar. Onlara, belediye ya da okul içinde koordinasyondan sorumlu bir kişi 
istihdam etmeleri önerilir. Bu kişi, haftalık ders çizelgesinin oluşturulması ve sınıfların belirlenmesi 
aşamasında okulla işbirliği içinde vaktinde başvuru yapmaktan sorumludur.  
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Kanton Bazında İşbirliği 
Kanton Eğitim Müdürlüğünün İlköğretim Dairesi, HSK derslerinin yönetiminden ve planlanmasından 
sorumludur. Her kurs yetkilisi, kendi adına yerel makam ve kanton bazında işbirliği içinde bu işi 
yürütecek bir kişi seçer. 

Bu iki komisyonda önemli olan pedagojik konular paylaşılır, fikir alış verişinde bulunulur, 
planlamayla ilgili sorular açıkça konuşulur. Bunlar, „HSK Derslerini Planlama Komisyonu“ ve ‘‘HSK 
Eğitim Komisyonu“ dur. İki komisyonda görev alan kişiler, yerel okul müdürleri ve öğretmenlerdir. 
Bir de HSK öğretmenlerinin hizmetiçi eğitiminden sorumlu olan bir kişi Zürih Eğitim Yüksek Okulu 
adına bu komisyonda yer alır.  

 

 




