Türk milleti tarih boyunca türlü din, medeniyet ve coğrafi sahaya sahip olmuştur. Bütün değiştirdiği bu coğrafyada
kendine özgü kudret ve hayatiyet sayesinde dil ve kültürüne de sahip çıkmasını bilmiştir.
İnsan diliyle düşünür, onunla kendini ifade eder. Dil, insanın evi, evreni, gücüdür. Dil kültürün taşıyıcısı; kültür de
dilin niteliklerinin zemini, uygulama sahasıdır. Milletler kültür, dil ve tarihi ile milli kimliğe kavuşur onunla var
olurlar. Asırlar boyu oluşan yaşam tarzlarının kodları dil ile geleceğe aktarılır. Bu kodları içine alan hafızaya ise kültür
denir. Kültür kuşaktan kuşağa aktarılarak devamlılık sağlar. Bu etkileşim işini sürdüremeyen toplum, birikimini
muhafaza edemeyerek, başka milletlerin kültürüne evrilmeye meyilli hale gelirler.
‘’Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini bilemez’’ sözünden yola çıkarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi; tarih,
dil ve kültüründen yoksun bırakmamalı, onları savunmasız ve kimliksiz olmaya müsait hale getirmemeliyiz.
Gelecek nesillerimize güç kaynağı olmak ve onlara milli kimliğimizi aktarmak adına, dilimizi öğrenmeli, öğretmeli,
yaşamalı ve yaşatmalıyız. Sizde Türk dili ve tarih dersleri almak istiyorsanız, basvurabilirsiniz!
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni

D.İsmail Coşkun

Öğretmen:

İsmail Coşkun

Tarih:

15-01-2022 (haftada 1 ders)

Saat:

18:30 – 20:30

Yer:

Goudse Rijweg 382
3031 CK Rotterdam

YILLIK DERS PROGRAMI
TÜRKÇE VE EDEBİYAT
-Edebiyat/ Dil Nedir? (1 ders)
-Dünya Dilleri (1 ders)
-Türk ve Dünya Edebiyatına kısa bir bakış.(2 ders)
-Edebi Akımlar.(1 ders)
-Türk Edebiyatının Dönemleri.(2 ders)
-Türklerin kullandığı alfabeler.(1 ders)
-Mani-ağıt-türkü-öykü-tekerleme-bilmece-masal-hikaye-roman.(4 ders)
-Türk şiirinin tarihçesi ve Şiir Bilgisi.(2 ders)
-İstiklal Marşımız.(1 ders)
-Türkçede sesler.(1 ders)
-Türkçede Yazım-İmla Kuralları.(5 ders)
-Noktalama işaretleri.(3 ders)
-Cümlenin Ögeleri.(2 ders)
-Sözcük Türleri (3 ders)
-Dilekçe-Rapor-Mektup yazım örnekleri.(3 ders)
-Türkçeyi güzel konuşma teknikleri.(2 ders)
-Atasözlerimiz ve deyimlerimiz/ özdeyişler(2 ders)
-Söz sanatları (2 ders)
-Tartışma usülleri (1 ders)
-Sunum (1 ders)

TARİH
-Tarih Nedir- tarihin konusu-kapsamı(1 ders)
-Tarih şeridi- önemli olaylar (1 ders)
-İnsanlık tarihi (1 ders)
-Mit ve mitoloji (1 ders)
-Dünya Tarihine genel bakış (1 ders)
-Türklerin kökeni (1 ders)
-İslam Öncesi Türk Tarihi (2 ders)
-Eski Çağ Anadolu Tarihi.(2 ders)
-Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri.(2 ders)
-Islam Medeniyeti (2 ders)
-Selçuklu Tarihi (2 ders)
-Osmanlı Tarihi (3 ders)
-Türkiye Cumhuriyeti (3 ders)
-Türklerde Medeniyet Din ve Kültür.(3 ders)
-Türk Adetleri.(2 ders)
-Ahilik.(1 ders)
-Destanlarımız (2 ders)
-Birinci ve ikinci dünya savaşı (2 ders)
-Soğuk Savaş Dönemi.(1 ders)
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.(4 ders)
-Avrupa’ya göç tarihi (2 ders)
-Türkiye’nin dünya üzerindeki önemi (1 ders)

