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EK: NORVEÇÇE DERSİ DERS PLANI KLAVUZU 
 
 

Tanıtım programına katılacaklar için entegrasyon planı hakkında bilgi 
 
 
Entegrasyon planınız hakkında 

•  Belediye ile işbirliği yaparak tanıtım programına katılımınız için 
    bir entegrasyon planı hazırlayacaksınız.  Tanıtım programına katılmanız iyi bir  
    Norveççe bilgisi almanıza, kurallara uygun nitelikler ve Norveç sosyal yaşamı  
    hakkında bilgi sahibi olmanıza ve çalışma yaşamıyla aranızda sürekli bir bağın 
    oluşmasına katkıda bulunacaktır. Amaç Norveç toplumuna kısa zamanda entegre  
    olmanız ve ekonomik bağımsızlığını kazanmanızdır. 

 
Yeterlik dökümü 
 •  Entegrasyon planınız yapılmadan önce yeterlik dökümü yapma hakkınız ve  

    yükümlülüğünüz var. Döküm en azından hangi lisanları bildiğinizi, öğrenim  
    durumunuzu, iş tecrübenizi ve sahip olduğunuz diğer ilgili yeterliliği kapsayacaktır.  

 
Kariyer rehberliği 

•  Kariyer rehberliği alma hakkınız ve yükümlülüğünüz bulunuyor. Kariyer rehberliği 
     çalışma ve öğrenim konusunda bir plan yapmanıza olanak sağlayan bilgiyi size  
    verecektir.  

 
Entegrasyon planınızın kapsamı 
 •  Entegrasyon planı ana hedefinizi ve Norveççe seviyenizi, eğitim planınızı, programa  

    ne kadar süre katılabileceğinizi ve itiraz olanaklarınızı içerir. Planınız öğrenim  
    durumunuzun, iş tecrübenizin, çalışma yaşamıyla ilgili yeterliliğinizin ve diğer ilgili  
    bilgilerin dökümüne dayanacaktır. 

 
 
Tanıtım programı en azından aşağıda belirtilenleri içerecektir: 
a)      Norveççe eğitimi 
b)      Sosyal bilgiler eğitimi 
c)      Yaşam becerileri kursu 
d)      Çalışmaya veya öğrenime yönelik unsurlar. 
18 yaş altı çocuğu olan katılımcılar aile rehberliği kursuna katılacaklardır. 
 
 Tanıtım programı tüm yılı kapsayacak tam gün olacaktır. 
 
Ana hedefiniz 

•  Belediye tanıtım programına katılımınızda bir ana hedef belirleyecektir. 
  Ana hedefin saptanmasında önceki öğreniminiz de etkili olacaktır. 

 



Norveççe seviyesi 
•  Norveççe eğitimine katılanlar Norveççede minimum seviyeye ulaşacaklardır. 
     Belediye ve il belediyesi eğitimin katılımcının minimum seviyeye ulaşmasını  
     sağlaması için gereğini yapacaklardır.  

 
Entegrasyon planınızın takibi ve değerlendirilmesi 

•  Öğrenim sırasında, entegrasyon planınızın nasıl gittiği konusunda belediye sizinle  
    görüşmeler yapacaktır. Entegrasyon planınızı uygulamamanız veya planınızı  
    değiştirmek istemeniz halinde, mümkün olan en kısa sürede ilgili kişi ile bağlantı 
    kurmak zorundasınız. 

 
Entegrasyon planınıza itiraz etmek istiyor musunuz? 
 •  Hem eğitime hem de entegrasyon planı içeriğine  itiraz edebilirsiniz.  
 
İtiraz etmek istemeniz halinde, yapmanız gerekenler: 

-  Entegrasyon planınızın kapsamı konusundaki  kararı   aldıktan sonra üç hafta   
     içinde bir itirazda bulunabilirsiniz. 
-  İtirazınızı entegrasyon planınız konusunda  karar vermiş olan belediye  
   içindeki kuruma yapınız. 
-  Neye itiraz ettiğinizi yazınız. 
-  İtiraz dilekçenizi imzalamanız gerekir. 

 
Bir avukat da sizin adınıza itirazda bulunabilir. Birinin avukatlığınız yapabilmesi ve sizin için 
itiraz dilekçesi yazabilmesi için, o kişiye yazılı vekaletname vermeniz gerekir. Bir 
vekaletnamenin avukatınızın sizin adınıza ne yapabileceğini tanımlaması gerekir. Avukatınız 
varsa, vekaletname gerekmez. 
 
Entegrasyon planı hakkında daha ayrıntılı bilgiyi nerede bulabilirsiniz?     
Entegrasyon planı hakkında daha ayrıntılı bilgiyi uyum yasasında (İntegreringsloven) 
bulabilirsiniz. Genelge ile yasayı www.imdi.no ve Kompetanse Norge internet sayfalarında 
bulabilirsiniz. 
 
Eğitim için iyi şanslar! 
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