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Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde kayıt işlemleri

Berlin-Brandenburg Hümanistler Birliği
Biz, Almanya  Hümanistler Birliği (HVD),  hiç bir inanç ve mezhebe dahil olmay-
an insanların çıkarlarını temsil eden ve  bu dünya bakışının temsilcisi bir örgüt 
olarak Alman anayasasının 140.maddesine göre okullarda din dersinden sorumlu 
kiliselerle eşdeğer bir statüye sahibiz. Biz toleransı, serbest irade ve dayanışmayı 
temel alan insani değerleri ön planda tutan bir toplumdan yanayız.

Birliğimizin çatısıi altında Berlin ve Brandenburg´da yirmiden fazla yuva, kendi-
mize ait sosyalpedagoji eğitimi veren bir akademi işletiyor ve okullarda Hümanist 
Hayat Bilgisi dersinin verilmesini sağlıyoruz.

Semtlere göre aktiv bölgesel çalışma gruplarımız ile beraber cocukların gençlik 
dönemine geçişini ifade eden kutlama törenleri  (Jugendfeıer) düzenliyor, gençlik 
örgütümüz ve genç hümanistler derneğimiz çocuk ve gençlere yönelik tatil, seye-
hat, hafta sonu gezileri ve boş zamanları değerlendirme faaliyetleri düzenlemek-
tedir.

Ayrica yaşamı kapsayan konularda kapsamli danışmanlık hizmetli sunmaktayız, 
örneğin hamilelik  ve aile içi sorunlarda, bakım ve desteğe muhtaç aile fertle-
rinin bakımı, konut sıkıntıı yada evsizliğin yanısıra ciddi hastalık durumunda 
yasal tedbir amaçli hastalık ithiyatının (Patientenverfügung) düzenlenmesi ile 
ilgili konularda.

12.000ı aşan üyemiz, 1.200´e yakın kadrolu çalişan elemanımız ve 1000´ e yakın 
aktiv gönüllü elemanımızla yardım ve destek sunuyoruz.

Almanya Hümanistler Birliği, Berlin-Bran-
denburg şubesi e.V.
Hayat Bilgisi bölümü
Wallstraße 61–65, 10179 Berlin
Tel: 030 613904-60, Fax: 030 613904-52
info@lebenskunde.de, www.lebenskunde.de



Hümanist Hayat Bilgisi nedir?
Hümanist Hayat Bilgisi dersı seçmeli olup, Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde 
din derslerinin yanında eşit  statüye sahiptir. Hayat Bilgisi dersi Berlin´de 1984, 
Brandenburg eyaletinde ise 2007 ylından beri okullarda ders olarak sunulmakt-
adır. Dünya görüşümüzün temeli, Hümanizim, insanı ve ınsani değerleri odak 
alan dünya görüşü olup,   insan, doğa ve toplum üzerine bilimsel verilere ve mo-
dern hümanist geleneklere, tecrübe ve deneyimlere  dayanmaktadır. Hayat Bilgisi 
dersinin içeriği,  hümanist fikir ve değerleri, insanın özgür iradesini, sorumluluk 
ve toleransını odak almaktadır.
Hümanist Hayat Bilgisi dersi okullarda çatişma ve gerginliklere karşı çözüm aray-
ışında katılmak ve barışçıl beraber yaşamı desteklemeyi istemektedir.

Hümanist Hayat Bilgisi dersi okullarda çatişma ve gerginliklere 
karşı çözüm arayışında katılmak ve barışçıl beraber yaşamı deste-
klemeyi istemektedir.
Dersin odak noktasını öğrencilerin yaşadıkları, deneyimleri, soruları, ilgi duy-
dukları konular ve problemler, duyguları ve düsünceleri teşkil etmektedir Bununla 
beraber dersin içeriği, arkadaşlık, dostluk, çoçuk ve yetişkin dünyası, yardımlaş-
ma ve sorumluluk, çocuk ve insan haklarınınn yanında yaşam ile  ilgili sorular ve 
yaşamın anlamı gıbı konulardan oluşmaktadır. Dersin amacı çocukları kendisi ve 
içinde yasadığı koşullar (dünyası) üzerine düşünmek, aynı zamanda kendine has, 
dinden bağımsız, insani ve hümanist görüşler geliştirmesini teşvik etmekdir. 

Kimler derse katılabilir?
Hümanist temele dayalı hayat bilgisi dersi tüm öğrencilere açıktır. Derse katılım 
için 14 yaşına kadar öğrencilerin  anne ve babanın imzası şarttır. Bu yaştan sonra 
ki öğrenciler kendileri karar verme hakkına sahiptirler.

Hümanist Hayat Bilgisi dersinden kim sorumludur?
Dersin gerçekleşmesinden ve uygulanmasından Berlin-Brandenburg Hümanist-
ler Birliği sorumludur. Hümanistler Birliği dersi verecek öğretim görevlilerinin 
eğitiminden sorumlu olup, onlaların kontrolünden  yükümlüdür. Din dersine al-
ternativ ve secmeli olan  hayat bilgisi dersinin çerçevesini Berlin Okul Yasası‘ nın  
9.maddesi düzenlemektedir. Normal koşullarda bu dersin  her sınfta haftada iki 
saat verilmesi öngörülmüştür. Hümanist hayat bilgisi dersinde not verilmemekte-
dir. Dersin içeriği ve çercevesi ile ilgili bilgi aşağıdki linkten öğrenilebilir.
www.lebenskunde.de

Berlin-Brandenburg Hümanistler Birliği, 
Hayat Bilgisi dersi kolu
Wallstraße 61–65, 10179 Berlin
Tel: 030 613904-60, Fax: 030 613904-52
info@lebenskunde.de, www.lebenskunde.de

Themen aus dem Rahmenlehrplan

»İradeli karar vermek ve somumluluk taşımak

»Seni beğeniyorum « gibi hümanist yaklaşım

Arkadaşlık ve dostuk kurmak

»Nereden geliyorsun?«
Diğer kültürleri tanımak

»Çiçekler ve bitkiler mutlu olabilir mi?«
Cocuklarla filozofik konularda diyalog kurmak

»Ne kutluyoruz? Bayramlar? kutlamalar,«
Örf ve adetler

»Sen cin/hayalet  mi görüyorsun?«
Şüpheli düşünmeyi (duyduğunu sorgulamayı) 
öğrenmek

»Vicdan azabı ve suçluluk duygusu«
örf, adet, kural ve sorumluluk

»Öko-mantık!« İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar arası 
degişken ilişkiler

»Ineklerin kutsal olduğu yer«
Dinleri tanıma ve kıyaslama

»Hayır demeyi öğrenmek!«
Kendine ve başkalarına saygılı olmak

»Barış zor, ama savaş öldürücü«
Barışı koruma, savaşların temeli ve sebebi

Kayitlar
Okul sekreterliğine verilecektir

Ebeveyin adı ve soyadı

Öğrencinin adı ve Soyadı:

Doğum tarihi

Sokak

Postakodu ve yer (Şehir)

Telefon

Okul

Sınıf

Email

Tarih

Öğrencinin imzası (14 yasından itibaren)

Velayet sahibi ebeveynin imzası

Berlin-Brandenburg Hümanistler Birligi bu bilgileri yalnız Hayat Bilgisi dersinin 
organisazyonu ve kayıtları için kullanmaktadır. Birligin faaliyetlerine ilgi duyan 
kişilere ücretsiz enformasyon gönderilebilir.

       Evet, ben birlik/örgüt hakkinda bilgi istiyorum.


