
w w w . d t d v . d k

BAŞVURU İLANI

w w w . d t d v . d k

BAYAN FAHRİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ 
PROGRAMI

2021

DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI



w w w . d t d v . d kw w w . d t d v . d k

BAYAN FAHRİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ PROGRAMI
BAŞVURU İLANI

 Belirli düzeyde dini eğitim almış kişilerin Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi olarak yetiştirilmesi 
amacı ile Vakfımızca ilk defa 2020 yılında bir eğitim programı başlatılmıştır. Bu sene ikincisi 
düzenlenecek program için başvurular 05 Haziran-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacaktır. 
Program katılımcılarına Kur’an-ı Kerim’i okuma, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme ve aynı 
zamanda bu bilgilerin öğretilmesi konusunda pedagojik rehberlik sağlanması amaçlanmaktadır. 
Program hakkında detay bilgilere ekteki rehberden ulaşabilirsiniz.

 BAŞVURU ŞARTLARI

1. Danimarka vatandaşlığına veya burada sürekli oturum iznine sahip olmak,
2.  İyi derecede Danca bilmek,
3.   En az lise mezunu olmak,

      4.    Yapılacak mülakatta başarılı olmak.

 MÜLAKATTA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

• Kur’an-ı Kerimi tecvit kurallarına, harf ve mahreçlerine riayet ederek yüzüne okuyabilme,
• Kısa sure ve duaları ezbere okuyabilme,
• İlmihal (32 farz) hakkında bilgi sahibi olma,
• Türkçe ve Danca dini kavramlar,
• İletişim kabiliyeti ve mesleki temsil,

 Mülakatta başarılı olanlar 60 saatlik teorik eğitim, 20 saatlik pratik uygulama olmak üzere 
toplam 80 saatlik eğitime tabi tutulacaklardır. Ayrıca Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir 
Kur’an Kursunda bir haftalık uygulamalı eğitime katılacaklardır.

Bu eğitimlerinin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından 
“Fahri Kur’an Kursu Öğretici Belgesi” verilecektir.

Not: Programa başvurup devam etmeyenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın ayrılanlar tekrar 
bu program katılma hakkını kaybedeceklerdir.

2021-2020 YILI FAHRİ ÖĞRETİCİLİK PROGRAMI UYGULAMA TAKVİMİ

Tarih
Başvurular (Online) 05 Haziran-15 Ağustos 2021
Mülakatların Yapılması 28-29 Ağustos 2021
Sonuçlarının Açıklanması 30 Ağustos 2021
Eğitimin Başlaması 13 Eylül 2021
Gözlem ve Uygulama (Türkiye) 09-17 Nisan 2022
Sınav 16-17 Haziran 2022

Başvuru Adresi: https://form.jotform.com/DTDV/fahri

EK: Fahri Öğretici Program Taslağı


