
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

Anaokuluna iyi bir başlangıç (Kindergarten) tüm çocuklar için  

Tüm çocukların anaokuluna başlarken mümkünse iyi Almanca dil bilgisiyle gelmeleri önemlidir. İyi Al-

manca dil bilgisi, çocukların anaokulunda ve devamında öğrenme başarısını kuvvetlendirir. 

Aargau Kantonu bundan dolayı bir çok belediye ile birlikte anaokulundan önce Almanca desteği pilot 

projeleri gerçekleştirmektedir. Burada yetersiz Almanca dil bilgisine sahip çocukların anaokulundan 

önceki yılda Almanca desteği sunumuna katılmaları hedeflenmektedir. Duruma göre farklı belediyel-

erde bu bir oyun grubu (Spielgruppe), bir kreş (Kita) veya icabında bir Almanca konuşan günlük 

bakım ailesi olabilir.  

"Anaokulundan önce Almanca desteği” girişiminin hedefleri ve arka planı hakkında ayrıntılı bilgilere 

("Deutschförderung vor dem Kindergarten") buradan erişebilirsiniz: www.ag.ch/bks > über uns > Dos-

siers & Projekte > Deutschförderung vor dem Kindergarten. 

Almanca bilgisini değerlendirme anketi formu 

Anaokuluna başlamadan takriben 18 ay evvel çocukların tüm ebeveynlerine belediye tarafından bir 

anket formu gönderilecektir. Bununla çocukların Almanca bilgisini değerlendirme amaçlanmaktadır. 

Anket formu, Basel Üniversitesi (gelişim ve kişilik psikolojisi bölümü) tarafından geliştirilmiştir. Burası 

anket formunun ölçümünü de gerçekleştirecektir. 

Anket formu aracılığıyla hangi çocukların hiç veya çok az Almanca konuşabildikleri tespit edilebilir. 

Belediyeler bu çocukların ebeveynleriyle temasa geçip onlara anaokuluna başlamadan önceki yılda 

çocukların Almanca desteği sunumuna katılma imkanları hakkında bilgi verirler. Desteğe katılım 

gönüllüdür, ancak şiddetle tavsiye edilmektedir. Böyle bir Almanca desteği imkanı için veliler katkısı 

mümkün olduğu kadarıyla düşük tutulmaktadır. Detayları belediyeler düzenleyip ebeveynlere vakt-

inde bildirirler.  

Tüm Ebeveynlerden Rica Edilir 

Girişimin başarılı olması için tüm ebeveynlerin anket formunu doldurmaları elzemdir. Bu, kaç ve 

hangi çocuk Almanca desteğinden faydalanabileceğine dair belediyelerin mümkün oldukça 

noksansız bir tablo edinmesini sağlar.  

Bundan dolayıAlmanca konuşan ebeveynlerin de anket formunu doldurup göndermeleri rica olunur. 

Almanca konuşan çocuklar için cevaplanacak sadece beş soru vardır. 
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Veriler itinalı bir şekilde işlenecektir 

Doldurulmuş anket formlarındaki bilgiler itinalı bir şekilde ve Kanton Veri Koruma Kuralları gereği işle-

necektir. 

Bilgiler, Basel Üniversitesi tarafından anonim bir şekilde değerlendirilecek ve bilim amaçlı 

kullanılacaktır. Aargau Kantonuna istatistik amaçlı ve pilot projesini değerlendirmek adına sadece 

anonim sonuçlar kullanım için sunulacaktır.  

Çocuğun Almanca desteğine gitmesi gerektiğinde belediyeler – veya bunlar tarafından görevlendiri-

len merciler – ebeveynleri bilgilendirirler. Bunlar destek ihtiyacı olan çocukların iletişim bilgilerini, kreş 

gibi destek yerlerini (Kita) ve oyun gruplarını (Spielgruppe) hangi çocukların Almanca desteğine 

ihtiyacı olduğuna dair bilgilendirmek veya bu çocuklardan hangileri gerçekten de desteğe kaydedil-

dikleri konusunu öğrenebilmek amaçlı kullanabilirler. Anket formundaki bilgiler sadece pilot proje 

kapsamında kullanılabilir, başka amaçla kullanılamaz. Doldurulmuş anket formları pilot projesi 

nihayetinde imha edilir.  

Soru olduğu veya emin olunmadığı takdirde danışma 

Pilot projesi kapsamında bir "Anaokulundan evvel Almanca desteği” sunan tüm belediyelerde ebe-

veynlerin, sorularıyla veya emin olmadıkları konuları görüşmek için bir temas merci veya bir 

danışman bulunmaktadır. Bu şahıs veya merci hakkındaki bilgiyi belediyenin ebeveynlere göndere-

ceği anket formunu içeren mektupta bulabilirsiniz.  

 

 
 


