d. Şaqirdlərin, ailə üzvləri, qohumlar və
vətəndəki tanışları ilə əlaqələrini inkişaf
etdirməsində kömək edir;
e. Şaqirdlərin vətəni barəsindəki bilqilər.
Şaqirdlərə, ana vətənlərində yaşayan
xalqların adət və ənənələri ilə yaxından
tanış olmağa kömək edir.
f. İnteqrasiyanın yaxşılaşdırılması. Ana
dilini və mədəniyyətini yaxşı bilən şəxs
hər cəmiyyətə tez qaynıyıb qarışar və
başqalarına qarşı tolerant olar;
g. Orta məktəbdə müvəffəqiyyətli olmaq.
Orta məktəbdəki bəzi fənnlər HSK
məktəbində də tədris edilir ki, buda
şaqirdlərə, fənni
hər
iki
dildə
mənimsəməyə imkanı verir;
h. İş həyatında naliyyətlər qazanmaq
imkanı. Hər iki dili yaxşı bildikləri
zaman, şaqirdlər qələcəkdə, ya
İsvecrədə, yada ana vətənində işləmək
imkani qazanır;
i. Öz ölkənizə qeri döndüyünüz zaman,
lazımlı ola bilər. Bir cox ölkələrdə,
İsvecrədəki
HSK
məktəblərindən
verilən sənədlər vətəninə qayıdanlara
cəmiyyətə inteqrə olması üçün ciddi
dəstək olur.

Azərbaycan dilində / Aserbaidschanisch

Ana dili və mədəniyyəti məktəbi
Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur

Valideyinlər üçün məlumat
Informationen für Eltern

1.

HSK

məktəbi

nə

deməkdir?

Ana dili və mədəniyyəti məktəbi uşaqlara, ana
dilini öyrənməyə və xalqının mədəniyyətini,
tarixini, coğrafiyasını, musigisini və adət və
ənənelərini öyrənməyə kömək edir. Bern
bölqəsində 20-dən artıq bu cür məktəb
fəaliyyət qöstərir.

2. Məktəbin məqsədi və əhəmiyyəti.
a. Şaqirdlərin ana dilini inkişaf etdirmə
yetənəyi. Mäktäb uşaqların sadəcə
danışıq dilini deyil, eləcədə yazı
qabiliyyətini də artır;
b. İkinci dilin öyrənilməsi. Ana dilini yaxşı
bilənlər üçün ikinci dili mənimsəmək
daha asand olur;
c. Beynəlmləlcilik ruhunda tərbiyyə. HSK
məktəbi şaqirdlərə iki mədəniyyət
arasında rahat yaşamağa kömək edir;

3.

Valideyinlərə

məsləhətlərimiz.

a. Evladlarınızla evdə ancaq ana dilində
danışın;
b. Danışdığınız zaman ana dilinizi alman
dili ilə qarışdırmayın;
c. Evladlarınıza, alman dilində və ana
dilinizdəki kitabları oxudun;
d. Evladlarınızın ev tapşırıqlarını qündəlik
yoxlayın. Bu halda evladınızda təhsilə
maraq artıra bilərsiniz;

e. Evladınızı HSK məktəbinə yazdırın və
məktəbdəki dəyişiklikləri izləyin;
f. HSK məktəbi müəllimləri ilə və orta
məktəb müəllimləri ilə əlaqə saxlayın;
g. Məktəbdən
qələn
valideyin
yığıncaqlarına dəvətləri qəbul edin;
h. İmkan daxilində, HSK məktəbinin və
orta məktəbin kecirdiyi tədbirlərdə
iştirak etməyə çalışın;
i. Əyər siz, alman dilində yetərincə yaxşı
danışmırsınızsa
HSK
məktəbinin
müəllimlərindən
sizə
kömək
etməklərini xayiş edin.
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