Ek Bölüm olarak Türkçe – Kiel Christian Albrechts
Üniversitesi ve Flensburg Avrupa Üniversitesi ortak
programı

Anadilinizi okulunuzda öğretmek ister misiniz?
2020/2021 Kış Yarıyılı itibariyle Kiel Christian Albrechts Üniversitesi’nde ek bölüm
olarak Türkçe öğretmenliği bölümü açılıyor. Schleswig Holstein Eyalet Eğitim
Bakanlığı’nın özel izni ile Flensburg Avrupa Üniversitesi’nde öğretmenlik okuyan
sizler de bu bölümü okuyup sertifika alabilir ve daha sonra öğretmen olduğunuz
okullarda Türkçe dersi verebilirsiniz.
Derslerin büyük bir kısmı blok seminer (Flensburg’ta) ve online dersler üzerinden
yürütüleceğinden Kiel’e gidip gelme probleminiz hemen hemen olmayacak.

Neden Türkçe öğretmenliği?

Almanya’da resmi rakamlara göre yaklaşık üç milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor1.
Ayrıca Türkiye Almanya’nın ticari bağlarının yüksek olduğu bir ülke. Bu sebeplerle
Türkçe Almanya’da Almancadan sonra en çok konuşulan dillerden biri.

Schleswig-Holstein’da da farklı farklı Türkçe öğretimi veren okullar var. 2019 yılı
itibariyle Türkçe köken dili dersi olarak Schleswig Holstein’da şimdilik iki okulda
başlatıldı. Başka eyaletlerde olduğu gibi buradaki Türkçe derslerinin de okul
programına alınması hem Türkçenin toplumda ve okul sisteminde hakkettiği yeri
alması hem de burada doğup büyümüş, kendisi Türkçe bilen, Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencilere örnek olacak öğretmenler tarafından öğretilmesi açısından
önemli.

Türkçe öğretmenliğini okuduğunuz iki öğretmenlik bölümüne (bu bölümlerden biri
dil bölümü olmalı) ek bölüm olarak seçebilirsiniz. Bu size hem Türkçenizi yüksek bir
seviyeye çıkartma, hem öğreniminizi bitirip öğretmen olduktan sonra okulunuzda
köken dili olarak Türkçe öğretme ve hem de okula atanma ve memur olma
süreçlerinde profilinizi genişletme imkânı verecek. Daha fazla bilgi için
https://www.studium.uni-kiel.de/de/studienangebot/studienfaecher/tuerkisch

Türkçeniz Türkçe öğretmeni olmak için yeterli mi?
Eğer evinizde Türkçe konuşulmuş ya da hâlâ konuşuluyorsa ve siz de genel anlamda
çok fazla dilbilgisi kurallarını düşünmeden Türkçe konuşabiliyor ve Türkçe konuşan
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başka insanlarla iletişime geçebiliyorsanız Türkçeniz bu bölümü okumanız için
yeterlidir.
Bu bölümde sizi ne bekliyor? Siz bu bölümden ne bekliyorsunuz?

Bu bölümde …
-

Türkçenizi geliştirecek,
kelime dağarcığınızı genişletecek,
Türkçenin ses, kelime ve gramer yapısını öğrenecek,
Türk Edebiyatı ile tanışacak,
Türk tarihi ve kültürleri hakkında bilgileneceksiniz.

Hali hazırda var olan temel Türkçe bilgileriniz güçlenecek, dil seviyeniz yükselecek ve
bütün bu konulara öğretmen olduğunuz okulda öğrencilerinize öğretecek derecede
hâkim olacaksınız.

Neler öğreneceksiniz?

Türkçe
Yazım kuralları: Türkçenin mi, Türkçe’nin mi? Birkaç mı, bir kaç mı? Hangi kelimeler
neden büyük harfle başlıyor?
Kelime dağarcığı: Türkçede kaç kelime var? En uzun kelime gerçekten
‘Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine’ mi?

Türkiye tarihi ve kültürü
Türklerin kökeni
Türkiye Tarihi
Modern çağda Türkiye

Almanca ‘Dolmetscher’ kelimesinin kökü Türkçe ‘dilmaç’ (aynı dili konuşmayan iki
grup arasında aracılık yapan) kelimesine dayanıyor.

Türkiye’de kültür birikimi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi: -miş’li geçmiş zaman Almancaya nasıl çevrilir?
Noktalama işaretleri: Kesme işareti (‘) nerelerde kullanılır?

CAU - Ek Bölüm Olarak Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretim Yöntemleri

- Anadil olarak Türkçe öğretimi
- Yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi
- Karşılaştırmalı öğretim
yöntemleri
- Ölçme ve değerlendirme

-

Destanlarımız: Türeyiş Destanı, Bozkurt Destanı, Yaradılış Destanı
Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Aşık Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı, …
Karagöz oyununa neden gölge oyunu denir?
Çağdaş Türk şiiri ve şairleri
Çağdaş Türk yazarları, romanları, denemeleri ve edebiyat eserleri

2

Siz bu bölümden neler bekliyorsunuz? Bize yazın!

Her türlü soru ve iletişim için:

Dr. Reyhan Kuyumcu
kuyumcu@islam.uni-kiel.de
Leibnizstraße 10
24118 Kiel
0431/880 34 39
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