Kreşimiz, “Dil
Ağırlıklı Kreş” tir!
Ebeveynler için Bilgiler

Kreşte dil eğitiminin verilmesi neden o kadar
önemlidir?
Dünyanın anahtarı dildir: Başkaları ile anlaşmak, oynayabilmek
ve öğrenebilmek için ona ihtiyaç duyarız. Bilimsel çalışmalar, dil
eğitiminin erken yaşta başlatılmasının çocuklara çok daha faydalı
faydalı olduğunu göstermiştir. Kreş, çocuklarınızın dilsel gelişimini
oyun ortamında uyandırmak için ideal bir ortamdır.
Günlük yaşama dahil edilen dilsel eğitim demek, çocuklarınızın hiç
zorlanmadan Alman dilini öğrenmeleri ve sözcük dağarcıklarını
genişletmeleri anlamına gelir. Bu çocuklarınızın küçük gruplar
halinde veya belirli saatlerde çalışmaları anlamına gelmez. Eğitim
görevlileri, bilinçli olarak öğle yemeği gibi günlük ve çok yönlü
fırsatlardan yararlanarak çocuklarla konuşmaya çalışır. Günlük
yaşama dahil edilen dilsel eğitim, bütün çocukların doğal dilsel
gelişimini destekler.

Bir “Dil Ağırlıklı Kreş” nedir?
“Dil Ağırlıklı Kreşler”, günlük kreş hayatında dil eğitimine özellikle
önem veren kreşlerdir. Kreşteki bütün çocuklar bu çabalardan yararlanır ve dil yetilerini daha da geliştirir. Kreşinizin personeli arasında,
dil eğitimi alanında uzman ek bir personel bulunur.

Dil eğitimi alanında uzman ek personelin
görevi nedir?
Bu ek uzman personel, kreş personeline aşağıdaki alanlarda destek
verir:

❙❙ Günlük yaşama dahil edilen dilsel eğitim çalışmaları
❙❙ İçselleyen pedagoji
❙❙ Ailelerle işbirliği

Bu uzman, eğitmenlere örneğin, çocuğunuzun dilsel gelişimini nasıl
gözlemleyebileceklerini ve tarif edebileceklerini gösterir. Eğitmenler,
ebeveynlerle yaptıkları görüşmelerde size çocuğunuzun katettiği
gelişmeler hakkında bilgi verir.
Ek uzman personel ayrıca dilsel eğitim konusu ile ilgili bütün sorularda başvurulabilecek kişidir.

Evde Dilsel Eğitim için Tavsiyeler
Çocuğunuzun evdeki dilsel gelişimini destekleyebilirsiniz; çünkü
aile, ilk eğitim ortamıdır.

Birlikte Yaşananlar Hakkında Konuşmak
Çocuğunuzla birlikte, dünyayı keşfetmesi ve algılaması
için çok sayıda fırsat yaratın. Geziler, birlikte pişirilen
yemekler, ilk yağan kar veya bir yağmurdan sonra biriken suların verdiği deneyimleri edinirken, olup bitenlerin fotoğrafını çekin. Bu fotoğraflara daha sonra birlikte
bakabilirsiniz. Bunun için bir albüm hazırlayabilir veya
çocuğunuzun göz hizasında bir kolaj yapabilirsiniz.
Bunlar birlikte yaşananlarla ilgili hatırayı uyarır ve bir
diyaloğun ortaya çıkmasını sağlar.

Algılamak ve Değer Vermek
Çocuğunuzun konuştuğu ilk kelimeleri ve yaratıcı,
sıra dışı söz kurgularını not edin. Çocuğunuza daha
sonra hediye etmek üzere bunları bir kağıda veya
küçük bir deftere yazın.

Birlikte Resimli Kitapları Keşfetmek
Birlikte resimli bir kitaba baktığınızda, idareyi çocuğunuza bırakmaktan çekinmeyiniz: Çocuğunuz kendi
tercihine göre, ister karışık, ister sondan başa doğru
sayfaları karıştırmayı sever ve ilgisine göre belirli
sayfaları daha uzun süreyle inceler. Çocuğunuz, anlatılan hikayeyi kendi hayal gücüne göre devam ettirerek ve neden hoşlandığını göstererek, kendi yaşadıkları ile bağlar kurar. Çocuğunuzun sizi şaşırtmasına izin
verin: Hayal gücü yüksek fikirler, ilginç sorular ve
sohbetlerle karşılaşacaksınız!

Federal Destek Programı “Dil Ağırlıklı Kreşler:
Dünyanın anahtarı dil olduğu için!”
Bütün çocuklar en başından itibaren dünyayı keşfetmek ve anlamak ister. Bunun için eşit şanslara sahip olmalıdırlar. Aile, Yaşlılar,
Kadınlar ve Gençlerden sorumlu Federal Bakanlık, “Dil Ağırlıklı
Kreşler” adlı programıyla 2016 - 2019 yılları a rasında toplam
400 milyon Avro kaynak ayırmıştır. Bu kaynaklar sayesinde kreşlerde ve danışmanlık merkezlerinde fazladan 4 bin kadar yarım
zamanlı eleman istihdam edilebilecektir.

Siz de katılın!
Siz ebeveynler de “Dil Ağırlıklı Kreş” programının
önemli bir parçasısınız. Çocuk kitaplarından hikaye
okumayı seviyor veya başka ebeveynlerle sohbet etmeye ilgi duyuyor musunuz? Örneğin Ebeveyn Kafesinde?
Kreş personeline başvurarak fikirlerinizi onlara bildiriniz.

“Dil Ağırlıklı Kreşler” adlı federal destek programı ile
daha ayrıntılı bilgileri, www.fruehe-chancen.de/sprachkitas İnternet adresinde bulabilirsiniz.

Bu broşür Federal Hükümetin halkla ilişkiler çalışmasının bir
unsurudur; ücretsiz olup satış amaçlı değildir.
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