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Berlin Senatosu
Eğitim, Bilim ve Araştırma Senatörü

Çocukları tam gün bakım veren çocuk yuvalarında ve günlük bakım yerlerinde
olan ebeveynler için bilgiler
Sevgili Anne Babalar,
Çocuklarınızın daha sonraki okul yaşantılarına sevinçle başlamalarında, ilkokulda
başlangıçtan itibaren başarıyla öğrenim görmelerinde ve daha sonra iyi bir şekilde okuldan
mezun olabilmelerinde sizleri mümkün olduğunca etkili olarak desteklemek istiyoruz. Burada
önkoşul, çocuğunuzun dersleri takip edebilmesi yani, Almanca konuşup anlayabilmesidir;
çünkü, Almanca ders dilidir.
Bunu garanti altına almak için, çocuğunuzun zamanında desteklenmesiyle ilgili yeni yasal
düzenlemeler bulunmaktadır. Aşağıda sizleri, bunlar üzerine bilgilendirmek istiyorum:
Dil gelişimi bütün çocuklarda kontrol edilecek mi?
Evet. 1 Nisan 2008’den beri yürürlükte olan „Okul Öncesi Dil Destek Yasası“, çocukların
yaşlarına uygun düzeyde dil hakimiyetine sahip olup olmadıklarının, daha okula başlamadan
bir yıl önce tesbit edilmesini şart koşuyor. Burada çocukların dil gelişmelerinde
desteklenmeleri gerektiği ortaya çıkarsa, o zaman okula başlamadan önceki son yıl bir dil
destek programına katılmaları yasal olarak zorunludur. Bu, hem halen bir günlük çocuk bakım
kurumunda okul öncesi eğitimi destek programına katılan çocuklar ve hem de şimdiye kadar
çocuk yuvalarına gitmemiş ya da günlük bakım yerinde olmayan çocuklar için geçerlidir.
Dil seviyesi nasıl tesbit edilecek?
Her çocuk, günlük çocuk bakım kurumuna gitmeye başlamasıyla birlikte, kendisine ait dil
öğrenme günlüğü kitabı alıyor. Çocuğunuzun dil gelişiminin uzun vadeli bir gözlem ve
belgelendirilmesi bununla oluyor. Gelişim seviyesi ve gelişimde katedilen mesafe sizlerle
konuşulacak ve desteğe ihtiyaç duyulursa, çocuğunuz için bireysel teşvik tedbirleri devreye
sokulacak.
Dil öğrenme günlüğü temelinde geliştirilen anket formu 1 , yasa uyarınca öngörülen zamanda 4
yaşından yukarı çocukların dil gelişimini tesbit edecek. Eğitimciler ve günlük bakım
görevlileri okula başlamadan önceki yılın ilkbahar aylarında bu forma dayanarak,
çocuğunuzun özellikli teşvik tedbirlerine gereksinimi olup olmadığını tesbit edecekler.
Daha sonra çocuğunuzun kayıtlı olduğu günlük çocuk bakım yuvasının eğitimcileri ve bakım
görevlileri sonuçlar üzerine sizlerle konuşacak ve çocuğunuzun Almanca’nın hangi
alanlarında hedefe yönelik özel dil desteğine gereksinimi olduğunu açıklayacaklardır.
Eğer çocuğunuzda dil teşvik ihtiyacı belirlenirse, sonrasında ne olacak?
Dil seviyesi tesbitinin sonucunda, çocuğunuzun daha güçlü bir dil teşvikine ihtiyacı olduğu
ortaya çıkarsa, okula başlamadan önceki son yılın tamamında çocuğunuz gerekli olan şekilde,
hedefe yönelik bir teşvik görecektir. Günlük çocuk bakım yuvaları ya da diğer günlük bakım
yerlerindeki bu uzun vadeli teşvik, yasal talepleri yerine getirmektedir. Daha sonra teşvikin,
organizasyon ve içerik açısından nasıl düzenleneceğine günlük çocuk bakım yuvası karar
verecek. Bunun için, tüm günlük çocuk bakım yuvalarında destekleyici çalışma malzemeleri
hizmete hazırdır.
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“Tam gün bakım veren çocuk yuvaları ve günlük bakım yerlerindeki dört yaşındaki çocukların dil gelişim
seviyesine dair nitelikli durum tesbiti”
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Önemli:
Eğer çocuğunuzun dil teşvikine ihtiyacı varsa ve okula başlamadan önceki son yıl günlük
çocuk bakım yuvasını değiştirirse bunun, yeni yuvasına bildirilmesi gerekmektedir. Ancak bu
şekilde, yasal taleplerin yerine getirilmesine devam edilmesi ve çocuğunuzun teşvik görmeyi
sürdürebilmesi garanti altına alınmış olur. Lütfen bu durumu, başka bir kuruma geçiş
yapmadan önce eğitimcilerle ve bakım görevlileri ile görüşün. Çocuğunuza sağlanan desteği
günlük çocuk bakım yuvasına devam etmesi ile garanti altına almanızı önemle tavsiye ederim.
Okula başlamadan önceki son yıl içinde çocuğunuzun günlük çocuk bakım yuvasından
kaydını tamamen almış olsanız bile çocuğunuz, eğer dil teşvik yardımı alıyorsa, yine de yasal
düzenlemeler yoluyla bir yıllık okul öncesi dil teşvik tedbirini sürdürmekle yükümlüdür.
Yuvanın bırakılması durumunda, günlük çocuk bakım yuvasına gitmeyen çocuklar için olan
yasal düzenlemelerin aynısı geçerlidir. Bu durumda sizden, dil teşvikinin, günde üç saat
olmak üzere, bununla görevlendirilmiş günlük çocuk bakım yuvasında sürdürülmesi talep
edilir.
Günlük çocuk bakım yuvasına gitmeyen çocuklar için geçerli olan nedir?
Bu çocukların dil seviyeleri, ilkokula başladıkları yıldan önceki yılın ilkbaharında, okul
tarafından görevlendirilen günlük çocuk bakım yuvalarında, DEUTSCH PLUS 4 testi
aracılığıyla tesbit edilir. Eğer bu çocuklarda bir dil teşvik ihtiyacı sonucu alınırsa, o zaman
çocuklar yasa uyarınca, günde en az 3 saat olan 1 yıllık bir okul öncesi dil teşvik programına
katılmakla yükümlüdürler. Bu programlar da aynı şekilde, seçilmiş olan günlük çocuk bakım
yuvalarında yapılır.
Bu anne babalara acil olarak tavsiyem, çocuklarını en geç okula başlamadan önceki son yıl,
günlük çocuk bakım yuvalarına kayıt ettirmeleridir. Bu sayede çocuk, kapsamlı teşvik ve
ilgiden ve uyumdan faydalanabilecektir. Bununla ebeveynler, seçecekleri bir günlük çocuk
bakım yuvasında bir yer için var olan yasal haklarını da kullanmış olacaklardır. Bu son yıl
anne babalardan ücret talep edilmez. Sadece yemek için masraflara katkı payı olarak ayda 23
€ ödenir.
Sevgili Anne Babalar,
eğer dil seviye tesbiti yöntemi ve dil teşvik tedbirleri üzerine başka sorularınız varsa, lütfen
günlük çocuk bakım yuvalarına başvurunuz.
Çocuğunuza günlük çocuk bakım yuvasında eğlenceli ve mutlu bir zaman ve elbette gelecek
yılki okul başlangıcını merakla beklemelerini dilerim.
En içten selamlarımla
Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner

