İSLAM DİN DERSİ İÇİN BAŞVURUNUZU ŞİMDİ
YAPIN! BAŞVURU ŞU ŞEKİLDE YAPILIR:

İSLAM DİN DERSİ İÇİN BAŞVURU
MU YAPACAKSINIZ?

Eğitim | Bilgi | Tolerans | Saygı

Önemli:
Başvuru formunu vmldeutschland.de sayfasından online
indirin

Başvuru formunu doldurun

Başvuru formu en az 12 öğrencinin
ebeveynleri tarafından
imzalanmalıdır

Ebeveynlerin çocuklarının okullarda
alabilmeleri için başvuru hakları vardır.

Okul yönetimi size yazılı olarak geri
bildirimde bulunacaktır

Okullarda İslam Din Dersi´nin verilmesiyle birlikte,
öğrencilerin bu derse katılabilmeleri, ebeveynlerinin,
çocuklarının derse katılmasını onayladıklarını yazılı
olarak beyan etmeleri ile mümkündür.

İletişim
Verband muslimischer Lehrkräfte e.V.
E-Mail: info@vml-deutschland.de
Homepage: vml-deutschland.de

Bu broşür, „İslam Din Dersi için diyalog ve bilgi platformu“ projesinin bir
parçası olarak oluşturulmustur. Foto: GlobalStock

Finansman:

Başvurunuzda başarılar dileriz

eğitimi

İslam Din Dersi için 12 müslüman öğrencinin başvurusu
yeterlidir, bu sayı bütün bir okul için geçerlidir, örneğin
bir ilkokul için ya da bir „Gesamtschule“ için.

Ayrıca imza listesine her öğrencinin
adını, sınıfını ve adresini ekleyin

Başvuruyu ekteki imza listesiyle
birlikte okulunuzun sekreteryasına
veya okul idaresine gönderin

din

İSLAM DİN DERSİ‘NE
EVET DE!

NEDEN
İSLAM DİN DERSİ VERİLMELİDİR?

Sevgili Veliler,

Kuzey Ren-Vestfalya’da yaklaşık 1,5 milyon
müslüman yaşamaktadır, bunların 436.500’i
müslüman öğrenciden oluşmaktadır.
Müslüman öğrenciler için din eğitimi ihtiyacı ve
Alman okullarında islam derslerine duyulan istek bu
nedenle giderek daha da önemli hale gelmektedir.
İslam Din Dersi Almanya’da islam dininin tanınması
ve kabul görmesi açısından önemli bir göstergedir.
Bu, islam dinine karşı önyargıların azalmasına ve aynı
zamanda empati, hoşgörü ve saygının artmasına
vesile olacaktir.
Kuzey Ren-Vestfalya, İslam Din Dersi´ni başlatan ilk
federal eyalettir. 2012/2013 eğitim-öğretim yılından
itibaren farklı okul tiplerinde İslam Din Dersi
verilmektedir, örneğin ilkokullarda veya liselerde.
Bugün, Kuzey Ren-Vestfalya’da 260 okulda İslam Din
Dersi verilmektedir.
Derslere yaklaşık 21.600 öğrenci katılmakta olup;
dersler Islam Din Dersi üzerine lisans yapmış olan 300
öğretmen tarafından verilmektedir.

Öyleyse neden İslam Din Dersinin verilmesi için
başvuruda bulunmuyorsunuz? İslam Din Dersi´ne hep
birlikte evet diyelim.

İslam Din Dersi …
•

müslüman öğrencilerin kendi dinleri hakkında
ayrıntılı bilgi edinmelerini vesile olur

•

öğrencilerin inançlarını içselleştirerek hayatlarına
biçim vermelerinde yardımcı olur

Bu broşür, İslam Din Dersi ´nin verilmesine yönelik
başvurunun nasıl yapılması gerektiğini, siz velilere adım
adım anlatmaktadır.

•

öğrencilerin dini terimlere, hem Almanca hem de
Arapça hakim olmalarını sağlayarak, çevrelerindeki
insanları bilgilendirebilmelerinin önünü açar

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için ekibimiz ile
hizmetindeyiz.

•

müslüman öğrencilerin kendilerini toplumda ve
okulda eşdeğer birer birey olarak hissetmelerini
sağlar

•

sosyal sorumluluk ve kültürlerarası anlayışın ve
diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunur

•

müslüman öğrencilerin bulundukları ortama uyum
sağlamalarını kolaylaştırır

•

okullarda ve genel olarak toplumda dini ve kültürel
çeşitliliğin bir zenginlik olarak görülmesine vesile
olur

Okullarda verilen İslam din eğitimi, dinin pratik kısmını
ve dinin içeriğini kapsamaktadır. Dersler öğrencilerin
kişisel gelişimine katkıda bulunarak, öğrencilerin diğer
dinler hakkında da bilgi edinmelerini sağlamaktadır.

Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız!
VML Ekibi

Finansman:

