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Die Senatorin  für Kinder und Bildung  Freie Hansestadt Bremen DIL TEŞVIKINE ILIŞKIN BILGI  Dil teşviki, kreşte küçük gruplar halinde gerçekleşir. Buradaki amaç, çocuklar okula başlamadan, onları dilsel becerilerini geliştirmeleri konusunda en iyi şekilde destekleyebilmektir. Bu konuda iletişim kuracağınız kişiler, kreşinizdeki eğitmenlerdir.  Cito dil testi, bir dil terapisinin gereli olup olmadığına karar verilmesini sağlayan tıbbi ya da logopedik bir teşhis değildir. Bu nedenle lütfen ihtiyaç durumunda sağlanan dil desteğinin belli bir amaca hizmet eden logopedik bir dil terapisinin yerini alamayacağını dikkate alın.  
 

CİTO DİL TESTİNE İLİŞKİN BİLGİ  Cito- Dil kullanımı ölçme testi ile konuşma yetenekleri üç seçilmiş dalda incelenir:   1.    Kelimeleri anlama (Edilgen/mevcut kelime hazinesi)   Burada Eşyalar, faaliyetler, ve görevler zikir edilerek (telafuz edilerek/adlandırilarak) sözkonusu durumların bir resimler dizisinden ayıklanması istenir. Burada kelimeleri tanımak ve anlamak sorulur. Kelimeleri kullanabilme yeteneği kelimeleri anlamayi mecbur kılar. (mevcut kelime hazinesi) Çünkü bir kelime ancak bilinip anlaşılıp kavrandıktan sonra doğru kullanılabilir.  Mevcut kelime hazinesi ve edilgen keime hazineleri birbiriyle çok sıkı bağlıdırlar. (içiçedirler)  2.    Kelime anlamını kavrama yeteneği  (Yer ve Zaman Kavramları)  Mekanlarda eşyanin yeri, konumu ve orantılar sorulur. (örnek: ön /arka) Zaman akışları (örnek: önce / sonra) ve karşilaştırma özellikleri (örnek: daha büyük/daha küçük) ayrıca renkler ve şekiller sorulur. Burada cevaplar resim seçimiyle alınir.   3.    Seslileri ayıra bilme yeteneği (Ses tanıma/ayırabilme farkındalığı)   Her defasında iki kelime telafuz edilir. Bunlar ya çok birbirine benzer ses verir (örnek: Nadel – Nudel ) veya birbirinin aynısı ( Dach – Dach ) Buradaki ödev, seslerin aynı veya ayrı olduğunu tespit etmek ( aynı/aynı değil)Seslilerin farkında olabilme yeteneği daha sonraki evrelerde öğrenme, okuma ve yazma kabiliyetini belirler ve onun ön koşuludur.   Cito Konuşma yeterlilik sınavının her bölümünde kaç sorunun doğru cevaplandırılması zorunluluğunun olduğu önceden tespitlidir.  Yaş gurubuna göre belirlenmiş olan alt sınırın/limitin altindaki bir sınav sonucu  özel dil dersleri programının uygulanmasıni zorunlu kılar.  Özel dil dersleri küçük guruplar halinde Kita da uygulanır. Amaç çocukları okul öncesi en iyi  şekilde yeterli dil kullanabilme kabiliyetine kavuşturmak ve teşvik etmektir    Sınav yaş sınırı ve sınav puan Tabelası:  Sınav Konusu En yüksek Puan Yaş Sınırları  4 Yil, 3 Ay dan  4 Yil, 9 Aya kadar  4 Yıl, 10 Ay dan   5 Yıl , 9 Ay Kelime Hazinesi  45 25 28  Yer ve zaman kavramları  46 24 28 Sesliler farkındalığı bilinci  20 9 9  


