
Hier wird herkunftssprachlicher Unter-
richt erteilt: 
Menşe dili dersleri şuralarda ve-
rilmektedir: 
 
Arabisch/Arapça 
 Erkelenz 

 Gangelt  

 Heinsberg  

 Hückelhoven  

 Übach-Palenberg  

 
Griechisch/Yunanca 
 Heinsberg 

 
Italienisch/İtalyanca 
 Geilenkirchen 

 
Polnisch/Lehçe 
 Erkelenz 

 Gangelt 

 Geilenkirchen  

 
Portugiesisch/Portekizce 
 Heinsberg 

 

Russisch/Rusça 
 Erkelenz  

 Geilenkirchen  

 Heinsberg 

 Hückelhoven  

 
Spanisch/İspanyolca 
 Hückelhoven 

 Geilenkirchen 

  
Türkisch/Türkçe: 
 Erkelenz 

 Hückelhoven 

 Wassenberg 

 Übach-Palenberg 

 

 

  Ansprechpartner  
İlgili Kişiler 
 
 Das Sekretariat der Schule, die ihr Kind 

besucht (für die Anmeldung oder Ab-

meldung)  

Çocuğunuzun gittiği okulun sekreterliği 

(kayıt yapma ve sildirme için) 

 Die Lehrerin/der Lehrer für den her-

kunftssprachlichen Unterricht  

Köken dili dersi öğretmenleri 

 Das Schulamt für den Kreis Heinsberg 

Kreis Heinsberg Eğitim Ofisi 

 
Dr. Hildegard Hosterbach 
(Eğitim Ofisi Müdiresi-Schulamtsdirektorin) 
Tel.:  02452/13-4090 
Fax.: 02452/13-88-4090 
Email: Hildegard.Hosterbach@Kreis-Heinsberg.de 

 

Heinz Hoffmann 
(Eğitim Yoluyla Entegrasyon Danışmanı- 
Fachberater Integration durch Bildung) 
Tel.: 02452/13-4056 
Fax.: 02452/13-88-4056 
Email: Heinz.Hoffmann@Kreis-Heinsberg.de 
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Kreis Heinsberg 
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52523 Heinsberg  
Zentrale 02452/13-0 
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Sevgili Veliler, 

Uzun yıllardan bu yana Heinsberg’de 

köken dilinde eğitim verilmektedir. Bu 

broşür yardımıyla sizleri bu hizmetimizle 

alakalı bilgilendirmek ve olası belli başlı 

sorularınızı yanıtlamak istiyoruz. Daha 

fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime 

geçmekten çekinmeyiniz.  
 

Dr. Hildegard Hosterbach 

Heinz Hoffmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genel Bilgiler 

 Köken dili dersleri  (HSU) ilk ve orta 

öğretim birinci basamaktaki çok dilli 

yetişen öğrencilerin tümüne sunulan bir 

hizmettir.   

 Kayıt işlemleri çocuğunuzun gittiği 

okulun sekreterliğinde yapılmaktadır. 

Kaydınız oradan iletilecektir.  

 Kayıt mevcut okul yılı için bağlayıcıdır.  

 Derslere devam mecburiyeti vardır.  

 HSU derslerindeki başarı 

değerlendirmesi yapılır ve karnelere 

yansıtılır. Öğrencilere katılım sertifikası 

verilir. 

 Köken dili, derslerde kullanılan eğitim 

dilidir.  

 Köken dili dersleri (HSU) tatillerde 

yapılmaz.  

 

Koşullar  

 Çocuğunuzun günlük konuşmaları menşe 

dilinde anlayacak seviyede olması 

gerekmektedir. 

 Çocuğunuzun köken dilinde en azından 

kısa kısa cümleler kurabilmesi 

gerekmektedir. 

 Çocuğunuzun derse katılmayı kendisinin 

istemesi gerekir. 

 Okula yeni başlayanlar hariç 

çocuğunuzun yazı yazmayı bilmesi 

gerekmektedir. 

  Çocuğum Neden Köken Dilini Öğrenmeli? 

Köken dili dersleri sayesinde çocuğunuz… 

 Kendi kimliğini pekiştirecek, 

 Köken dilinde sözlü ve yazılı anlatımı 

öğrenecek, 

 Çok dilliliğini geliştirilmiş olacak, 

 Kültürlerarası davranış yeteneğini 

güçlendirecek, 

 Genel olarak dillere duyarlılığını 

geliştirecek, 

 Diğer dilleri de daha çabuk anlayacak, 

 Ortaöğretimin birinci kademesi sonun-

da yapılacak menşe dili sertifikasyon 

sınavına katılabilecek ve bu sınavın 

sonucunu belge olarak alacak ve bu 

 Çeşitli başvurularında ona avantajlar 

sağlayacaktır.  

Dersler ne zaman yapılır? 

 

 Genellikle dersler öğleden sonraları 3-5 

saat şeklinde yapılır. 

 Alman dilindeki derslere ek olarak 

yapılmaktadır. 

 GHS Hückelhoven bu duruma 

istisnadır. Burada Türkçe dersi ikinci bir 

yabancı dil yerine seçilebilir. 

 


