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EK: NORVEÇÇE DERSİ DERS PLANI KLAVUZU 
 

Norveççe ve sosyal bilgiler eğitimine katılacaklar için  
Norveççe dersi ders planı hakkında bilgi 
 
Norveççe dersi ders planınız hakkında 

•  Norveççe ve sosyal bilgiler eğitimine katılımınız için, belediye ile işbirliği yaparak 
    Norveççe dersi ders planı hazırlayacaksınız.  Eğitim iyi bir Norveççe bilgisi almanıza,  
    Norveç sosyal yaşamı hakkında bilgi sahibi olmanıza ve çalışma yaşamıyla aranızda  
     sürekli bir bağın oluşmasına katkıda bulunacaktır. 

 
Norveççe düzeyi 

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

 
Eğitimin süresi ve kapsamı 

•  Norveççe ve sosyal bilgiler eğitimine katılma hakkı ve yükümlülüğü sağlayan   
     oturma iznine sahip kişiler için, katılımcının Norveççesi minimum düzeye 
     ulaşıncaya kadar eğitim devam eder. Bununla birlikte eğitim süresi onaylı izin 
     süresi ekiyle birlikte üç yıldan fazla olamaz.  

 
•  Önceden lise düzeyinde veya yüksek öğrenim düzeyinde öğrenimi olan bir katılımcı  
     onaylı izin süresi ekiyle birlikte 18 aydan fazla eğitim görme hakkına veya  
     yükümlülüğüne sahip olamaz.  
 
•  Norveççe ve sosyal bilgiler eğitimine katılma  yükümlülüğü olan katılımcılar için,  
     katılımcı Norveççede minimum seviyeye ulaşıncaya kadar veya 300 saat Norveççe  
     eğitimini tamamlayıncaya kadar eğitim yükümlülüğü devam eder.  
 
•  Sosyal bilgiler eğitimi katılımcının anlayabileceği bir lisanda yapılır. Hak ve 
     yükümlülük doğduktan sonra bir yıl içinde eğitim uygulanacaktır. 

 
Devamsızlık ve izinler 
Norveççe ve sosyal bilgiler eğitiminde izin alma konusunda belediyeye başvurabilirsiniz. 
(Yasa ve yönergelerde özel kurallar saptanmıştır. Bakınız imdi.no). 
 
Eğitimin durdurulması 
•  Bireysel koşullarda nesnel bir temele dayanıyorsa, belediye bir katılımcı için eğitimi geçici  
    veya sürekli olarak durdurabilir. Eğitimin durdurulmasına yol açan koşullar arasında, 
    kapsamlı devamsızlık, katılımcının veya diğerlerinin eğitimi sürdürme olanağına zarar  
    verebilen davranış veya ciddi veya uzun süreli hastalık olabilir.  
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Sınavlar 

•  Norveççe ve sosyal bilgiler eğitimine katılma hakkı ve yükümlülüğü sağlayan   
     oturma iznine sahip olan katılımcılar Norveççe ve sosyal bilgiler için final  
     sınavlarına girmekle yükümlüdürler. 
 
•  Bu yükümlülük muaf olan katılımcılar için geçerli değildir. Katılımcılar başvuruda 
     bulunarak sınava (sınavlara) girme yükümlülüğünden muaf tutulabilirler.  
     Belediyeler başvuruları yasa ve yönergelerdeki kurallara göre değerlendirirler. 
 
•  Sosyal bilgiler için final sınavı hak ve yükümlülük doğduktan sonraki bir yıl içinde 
     yapılır. (Sosyal bilgiler eğitimi için sorumluğu il belediyesi aldığında bu  
     kural geçerli değildir). 
 
•  Norveççe ve sosyal bilgiler için final sınavlarına girme yükümlülüğü olan  
     katılımcıların sınavlarının yapılmasını belediye yürütecektir. 

 
 
Norveç dersi ders planınıza itiraz etmek istiyor musunuz? 
 •  Hem eğitime hem de Norveççe dersi ders planınıza  itiraz edebilirsiniz. 
 
İtiraz etmek istemeniz halinde, yapmanız gerekenler: 

-  Norveççe dersi ders planınızın kapsamı konusundaki  kararı   aldıktan sonra üç hafta   
     içinde bir itirazda bulunabilirsiniz. 
-  İtirazınızı Norveççe dersi ders 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. 
 
Norveç dersi ders planı hakkında daha ayrıntılı bilgiyi nerede bulabilirsiniz?     
Norveç dersi ders 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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http://www.imdi.no/

