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KUR’AN VE DĠNĠ BĠLGĠLER KURSU YÖNETMELĠĞĠ 

2020-21 EĞĠTĠM YILI 

 

 

Sayın Velilerimiz,  

2020-21 Eğitim yılı için çocuğunuzu ATİB camilerimizde sunduğumuz „Kur’an ve Dini 

Bilgiler“ kursumuza kayıt yaptırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kurslarımız Eylül ayında 

başlayacak olup, Haziran 2021 ayında sona erecektir. Derslerimiz genelde hafta sonu olmakta olup, 

okulların tatil olduğu dönemlerde ise (Semester, Weihnachten, Ostern, vs) hafta içi de olacaktır. 

Kesin kurs başlama tarihi, günleri ve ders saatleri için kaydolduğunuz ATİB derneğimizin eğitim 

sorumlusuyla iletişime geçmenizi rica ediyoruz. ATİB dernek eğitim sorumlularımızın iletişim 

bilgilerini çoçuğunuzu kaydettiğiniz eğitim websayfamızın anasayfa kısmında bulabilirsiniz. 

 

Ayrıca Viyana’da yer alan ATİB Genel merkezimizde dileyen çocuklara ek olarak „Kültür 

(Enstrüman, Sahne Sanatları)“ dersleri de verilmektedir.   

 

 

2020-2021 eğitim yılı kurslarımızda, siz saygıdeğer velilerin çocuklarımızın derslere devamı 

ve ödev takibi gibi konularda eğitim görevlilerimizle işbirliği yapmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, veli 

toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine de düzenli olarak katılmanızı rica ederiz. Bu 

amaçla bu yıl ilk defa „ATİB E-Eğitim Sistemi (ABS)“ adı altında yeni bir online kayıt ve öğrenci 

takip sistemi getirdik. Bu uygulamayı App Store üzerinden telefonlarınıza indirerek veli otomasyonu 

üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi de girerek çocuklarınızın eğitim başarısını takip edip 

eğitmenlerimize bildirimler gönderebileceksiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi bir kenara not etmeyi 

unutmayınız. 

 

Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm velilerimize ve öğrencilerimize hayırlara 

vesile olmasını temenni ederiz.  

  

 

1. „Kur’an ve Dini Bilgiler“ kursumuzda sunulan başlıca hizmetler: 

 Profesyonel bir eğitim sistemimizle ve alanında liyakatli eğitmenlerimizle Kur’an, Akaid, 

Siyer, Ahlak ve İlmihal dersleri 

 Sınıf sisteminde güvenli din eğitimi 

 Pedagojik standartlara ve öğrencilerin seviyelerine uygun müfredat ve kaliteli ders kitapları 

 Sosyal ve kültürel etkinlikler 

 Online ATİB eğitim sistemimizle (ABS) daha şeffaf ve kaliteli din eğitimi 

 13-17 yaş arası öğrencilerimize farklı yatılı eğitim kampları ve Değerler eğitimi programları  
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2. Kurs boyunca öğrencilerin uyması gereken başlıca kurallar: 

 Derslere vaktinde gelmek 

 Düzenli olarak derslere katılmak 

 Kurs kurallarına uymak 

 Ders malzemelerini (Kur’an-ı Kerim, cüz, defter, kalem vb…) getirmek 

 Derse gelemeyeceğini (mazeretini) bildirerek izin almak 

 İslam ahlakına uygun davranmak, kursun ve sınıfın huzurunu bozmamak 

 Hastalık belirtisi varken kursa gelmemek (Hastalık belirtisi olan öğrencilerin kursa gelmeleri 

yasaktır.) 

 Yeni bir Covid-19 dalgası yaşanması halinde getirilen tüm yeni kurallara (maske, sosyal 

mesafe, seccade vb…) uymak. 

 

ATİB Kultusgemeinde 

Din Eğitimi Bölümü 

  

30.06.2020 

 

 

 

 


