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Türkisch
İlkokula başlamadan bir yıl önce dil durumu tespiti
Okulda başarılı bir şekilde öğrenebilmek için çocuklar Almancayı yaşlarına uygun şekilde iyi anlamalı
ve konuşabilmelidir. Bremen’deki bütün çocuklar ilkokul eğitimine başlamadan bir yıl önce bir dil
testine tabi tutulurlar. Dil durumu tespiti sayesinde dil gelişimi kontrol edilir. Eğer çocukların desteğe
ihtiyacı varsa, ilkokula başlamadan bir yıl önce dil desteği alırlar. Dil testi ve dil desteği ücretlerini
Bremen belediyesi üstlenmektedir.
Hangi yöntem uygulanacak?
Cito dil testi. Cito dil testi ile üç alan incelenecek:
Somut kelimelerin anlaşılması (Pasif sözcük dağarcığı): Bir resim serisinden eşya (örn. kalem,
araba) ve etkinlik (örn. gülmek, yazmak) gibi durumlara uygun resmin seçilmesi. Kelimelerin
tanınması ve anlaşılması (pasif kelime dağarcığı), sonradan kullanımı için ön koşuldur (aktif kelime
dağarcığı). Bir kelime biliniyorsa, ancak o zaman anlamlı bir şekilde kullanılabilir.
Soyut kavramların anlaşılması: Renkler, şekiller, sayılar, alansal bağlantılar (örn. ön / arka),
zamansal akış (örn. önce / sonra) ve özelliklerin karşılaştırılması (örn. küçük / büyük) gibi sorular
sorulacaktır. Çocuklar soruları uygun resmi seçerek cevaplandıracaklar.
Ses ayırt etme (fonolojik algılama): Her seferinde ya kulağa benzer gelen (örn. makara – makarna)
ya da aynı iki kelime (örn. hala - hâlâ) söylenecek. Bu görev dinleyerek ses ayırt etme üzerinedir.
Çocukların benzer sesleri ayırt edebilmesi, okulda okuma yazmayı öğrenebilmeleri açısından
önemlidir.
Kimler katılabilir?
2020 yılında Bremen’de ilkokula başlayacak bütün çocuklar.
Cito dil testi nasıl yapılacak?
Çocuklar Cito dil testini bir pedagojik danışman eşliğinde bilgisayarda yapacaklardır. Uygulama bir
ilkokulda gerçekleştirilecek ve yaklaşık 25 dakika sürecektir.
Bir bilgisayar figürü olan küçük Clown Primo, dil testi sırasında çocuklara eşlik edecektir. Rahatsız
edilmemeleri için testi kulaklıktan dinleyecekler. Çocuklar soruları uygun resmi seçerek
cevaplandıracaklar. Bunun için bir mouse kullanmaları gerekmektedir. Bazı çocukların mouse
kullanımıyla ilgili çok az tecrübesi vardır ya da hiç yoktur. Bu da çok gerekli değildir. Test başlamadan
önce, çocuklara oyun oynar gibi yaklaşılıp onlara uygun bir mouse ile çalışma yapılacaktır.
Tecrübemiz, çocukların mouse kullanımını çok hızlı ve problemsiz bir şekilde öğrendiklerini gösteriyor.
Dil durumu tespitine katılmak zorunlu mudur?
Evet. Bremen’deki bütün çocuklar ilkokula başlamadan bir yıl önceki dil testine girmek ve gerekirse
destek almak zorundadır. Bu zorunluluk Bremen okul yasasının 36. maddesinde düzenlenmiştir.
Cito dil testi yerine hangi alternatifler bulunmaktadır?
Cito dil testi yerine Dil Tanısı diye adlandırılan bir incelemeye katılmak mümkündür. Bu seçeneği
kullanmak için, Çocuk ve Eğitim Senatörü’ne başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Masraflar size
aittir. Ayrıntılı bilgileri Çocuk ve Eğitim Senatörü’nün ana sayfasında bulabilirsiniz.
(www.bildung.bremen.de).
Test sonuçlarının ilkokula kayıt üzerinde bir etkisi olacak mı?
Hayır. Dil durumu tespiti sonucunun ilkokula kayıt üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Çocuğunuz dil
desteği aldığı takdirde bir dezavantajı olmayacaktır. Aksine ilave bir destek alacak ve okula daha iyi
hazırlanmış olacaktır.

