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Sevgili Aileler, 

Çocuğunuz yakında okula başlayacak yaşa gelmiş. Okula iyi bir şekilde başlamak için sahip olunan 
dil becerisi çok önemlidir. Bundan dolayı okula başlamadan önce, çocuğunuzun dil gelişiminin 
daha yoğun bir şekilde desteklenip desteklenmemesi gerektiğine bakılır. Bu değerlendirme 
önümüzdeki haftalarda çocuğunuzun gittiği çocuk yuvası veya gündüz çocuk bakım yerinde 
gerçekleştirilecektir. Değerlendirme, Berlin Okul Yasası’nın “Dil düzeyinin tespiti ve dil teşviki” 
başlıklı 55’inci maddesiyle belirlenmiştir ve yapılması mecburidir. 

Dil düzeyinin belirlenmesi sırasında pedagoji uzmanları, tam da dil becerisi için önemli olan gelişim 
alanlarını incelerler. Dil öğrenme günlüğündeki gözlemler ve notlar bu konuda çok önemli veriler 
sunar.  

Çocuğunuzun çocuk yuvası döneminde iyi bir gelişim göstermesi için, siz ve çocuk yuvası çalışanları 
arasında güvene dayalı bir işbirliğinin yürütülmesi çok önemlidir. Eğitmenler, çocuk yuvasındaki 
günlük yaşantı esnasında çocuğunuzun dil gelişimine eşlik eder ve gözlemlerini çocuğunuzla birlikte 
dil öğrenme günlüğüne kaydederler. Kız ve erkek çocukların çoğu bu defterle çok gurur duyarlar 
çünkü bu sayede zaman içinde neler öğrendiklerini görürler. Pedagoji uzmanları bu kayıtlar 
aracılığıyla çocuğunuzun düzenli bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini ve hangi alanlarda daha fazla 
desteğe ihtiyaç olduğunu tespit ederler. Yakında gerçekleştirilecek olan dil düzeyi tespiti, iyi bir 
teşvikte bulunabilmenin temel yapı taşlarından biridir. Sonuç olarak çocuğunuz okula başlar 
başlamaz hiçbir kaygı duymadan konuşmalara katılabilmeli, öğrenebilmeli ve kişiliğini 
geliştirebilmelidir.  

Bu nedenle çocuğunuzun dil düzeyi tespiti sonuçlarını eğitmenlerle görüşmeniz önemlidir. Ortaya 
çıkan sonuç doğrultusunda çocuğunuzun dil gelişiminin evde ve gündüz çocuk bakım yerinde nasıl 
özendirilebileceği ve desteklenebileceğine dair fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. İstediğiniz 
takdirde dil düzey tespit çalışmasının yazılı bir değerlendirmesini tabii ki alabilirsiniz. Bu konuda 
kapsamlı bir destek ihtiyacının tespit edilmesi durumunda bu fikir alışverişi daha da büyük bir önem 
taşır.  Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz tüm soruları pedagoji uzmanlarıyla yerinde görüşebilirsiniz. 

Gelecek çocuk yuvası yılı içinde çocuğunuzla birlikte okula başlama öncesi muayeneye davet 
edileceksiniz.  Dil düzeyi tespitinde ortaya çıkan sonuç, okul doktoru için önemli bir bilgi teşkil 
edebilir. Bu nedenle sizden dil düzeyi tespitinin değerlendirmesini muayeneye giderken yanınızda 
götürmenizi rica ediyorum.  

Çocuğunuzun çocuk yuvasında veya gündüz çocuk bakım yerinde eğlence ve başarılarının 
devamını diliyorum.  

En içten selamlarımla, 

Carsten Weidner 
Bölüm Başkanı 
Erken çocukluk eğitimi ve gündüz bakımı 
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