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Anadillerde ders 
(Heimatliche Sprache und Kultur HSK) 
 
 

Velâyet sahibleri ve veliler icin bilgiler 
Almanca diline destek, çok dillili in ve kültürleraras  
yetkinin geli tirilmesi devlet okulunun esas e itim 
görevlerindendir.Çokdillilik ve kültürleraras  yetkide 
anadili dersinin (HSK) hedeflerindendir. Bu sebepden 
dolay da devlet okullar nda ders olarak veriliyor ve 
kantonun e itim sorumlular ndan destekleniliyor. 
 
Çokdillilik ve kültürleraras  yetki 
Ortak dil almancada iyi bilgiye sahip olan ve bunun 
yan ra velilerinin dilini ak  bir ekilde konu abilen 
genç insanlar mesle e ve topluma entegre olmak için 
önemli yeteneklere sahipdirler. 
Anadili e itimi tüm kantonlarda mevcutdur. Baz  
ehirlerde 25 de ik dilde sunuluyor. 

 
Anadili e itiminin hedefleri 
Çocuklar ve gençler 

- ilk dillerinde konu ma ve anlama, okuma ve 
yazma konusunda yetkilerini derinle tiriyor ve 
geli tiriyorlar. 

- iki yada daha fazla dil ve farkl  kültürde hareket 
ediyor, ba ka de er ve normlar  anlay p sayg  
gösteriyorlar. 

 
Toplum ve i hayat nda avantajlar 
- lk dilini iyi bilen ba ka dilleri ö renmek için iyi bir 

temel atmi  olur (almanca ve yabanc  dil). 

- lk dilde iyi bilgi çocuklara aile içinde 
akrabalar yla yada memleketleriyle iyi bir 
temasda bulunubilmelerini sa lar. 

- Memleketiyle temas  s ras nda iyi bir dil yetkisine 
sahip olmak önemlidir (e itime devam, mesleki 
faaliyet, kesin dönü ). 

 
Veliler çocuklar n dil geli imine 
yard mc  oluyorlar 
- Çocu unuzla dü ünüp rüya gördü ünüz dilde 

konu un.Çocu unuz sizinle almanca
 konu sa bile o dilde kal n. 

- Çocu unuzun lisan sevgisini uyandir p
 destekleyin. Birbirinize günlük hayat
 anlat n ve dinleyin, tart n, ark  söyleyin, 
 hikaye anlat n ve okuyun. 

- Çocukla ileti im s ras nda tüm aile fertleri kendi 
dilerinde konu sun. 

- Çocu unuzu almanca yada ba ka diller 
 konu an çocuklarla temasa geçmesi konusunda 
te vik edin. 

 
 

- Çocu unuza anadili dersinde ve okulda 
rendiklerini anlatt n. 

- Anadili ö retmenleri ve devlet okulu ö retmenleri 
ile sürekli temasda bulunun. 

 
Organizasyon 
Anadili dersi ülkelerin konsolosluklar  ve özel 
organizasyonlar taraf ndan sunuluyor. Ders lisan 
gurubuna göre anaokulu, ilkokul 1. s f yada 2. 

ftan itibaren veriliyor. 
Kay t devlet okulu taraf ndan yap r (Bern kantonu 
haric). 
Anadili dersi genelde devlet okullar n s nflar nda, 
çocu un oturdu u yere mümkün oldu u kadar yak n bir 
okulda verilir. 
Anadili dersi devlet okullar n zamansal direktiflerine 
uyar (tatil, karne). 
Ba ar  de erlendirmesi devlet okulunun karnesine 
yada ö renme raporuna eklenir. 
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