Çocuk ve Ailesi İle Tanışma Görüşmesi

Sizler ebeveynler olarak çocuğunuzun uzmanlarısınız. Çocuğunuzun bugüne
kadarki gelişiminin seyrini, en çok ne yapmayı sevdiğini, neyle ve ne oynadığını
ve ayrıca bugüne kadar hangi dille büyüdüğünü bize sizler anlatabilirsiniz.
Çocuğunuzu iyi tanımak ve bugüne kadar edindiği deneyimlerle bağ kurabilmek
bize çok yardımcı olacaktır. Görüşmemiz esnasında hangi sorularımızı
cevaplamak isteyip istemediğinize siz karar verirsiniz.
„Tanışma bölümü“nde verilen özel bilgiler koruma altındadır yani Dil Öğrenme
Günlüğü'nden ayrı olarak saklanır ve çocuk yuvası veya çocuk günlük
bakımındaki sürenin sonunda ya da başka bir kuruma geçildiğinde size teslim
edilir.
Sizinle aşağıdaki sorular üzerine konuşmak istiyoruz:
1. Çocuğunuzun adı nedir? Adının özel bir anlamı var mıdır?
2. Çocuğunuz ailede kimlerle birlikte yaşıyor (kardeşler ve/veya başka kişiler)?
Kardeşleri varsa onların adları nedir ve kaç yaşındalar?
3. Berlin’de uzun süredir mi yaşıyorsunuz?
Kızınızın ya da oğlunuzun dil gelişimi hakkında bilmek istediklerimiz:
4. Çocuğunuz ilk hecelerini söylemeye başladı mı? Çocuğunuz ilk kelimelerini
konuşmaya başladı mı?
Bunlar hangi kelimeler?
5. Çocuğunuz isteklerini, ilgi duyduğu şeyleri veya duygularını (örneğin
sevindiğini, üzüldüğünde, kızdığını, korktuğunu) nasıl belli ediyor? „Hayır“
dediğinizde nasıl bir tepki veriyor?
6. Ara sıra çocuğunuza şarkı söylemek, hikaye anlatmak ve ona kitap okumak ya
da birlikte resimli kitaplara bakmak gibi şeyleri yapma fırsatınız oluyor mu?
Bunları hangi dilde yapıyorsunuz?
7. Çocuğunuzun her defasında yeniden dinlemek istediği favori kitapları,
şarkıları ya da kafiyeleri var mı?
8. Neler çocuğunuzun merakını çekiyor, nelere dair soru soruyor?
9. Çocuğunuz oynarken konuşuyor, geveliyor, şarkı söylüyor ya da mırıldanıyor
mu?
Çocukları çok dilli büyüyen ebeveynlere yönelik sorular:
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10. Ailede hangi dilleri konuşuyorsunuz?
11. Çocuğunuzun anladığı başka diller var mı? Kendisini başka dillerde ifade
edebiliyor mu?
12. Çocuğunuz hangi dili konuşurken kendisini daha rahat hissediyor? Peki ya
siz?
13. Çocukların çok dilli büyümesinin avantajları sizce neler?
14. Çocuğunuzun dil gelişimi ile ilgili dilekleriniz neler? Çocuğunuz burada ne
öğrenmeli?
Bu sorular özellikle alışma dönemi için önemli olabilir:*
15. Çocuğunuz yeni ya da alışık olmadığı durumlarda nasıl davranıyor (örneğin
bekliyor, izliyor ya da aktif olarak katılıyor)?
16. Çocuğunuz sizden daha önce sık sık ayrı kaldı mı? Kaldığında kiminle
beraber kaldı (örneğin nine/dede, başka bir kurum, günlük bakıcı anne veya
baba, Miniclub vb.)?
17. Böylesi durumlarda ayrılık süreci çocuğunuz ve sizin için nasıl geçiyordu?
18. Çocuğunuza çocuk yuvasına/çocuk gündüz bakımına alışma döneminde
neler yardımcı olur (örneğin ritüeller, uyuma koşulları, peluş hayvanlar)? Biz
nelere dikkat etmeliyiz?
19. Çocuğunuzun alışma döneminde size neler yardımcı olur?
Çocuğunuzu neler ilgilendiriyor – öne çıkan özellikleri neler?
20. Çocuğunuz hangi durumlarda kendisini daha iyi hissediyor?
21. Çocuğunuzun ne tür alışkanlıkları ve yetenekleri var?
22. Çocuğunuzun evin içinde ve dışında en sevdiği yerler nereler?
23. Çocuğunuzun korktuğu şeyler var mı (örneğin köpekler, karanlık)?
Çocuğunuzun oyun alışkanlıkları:
24. Çocuğunuz nerede oynuyor?
25. Çocuğunuz neyle oynamayı seviyor?
26. Çocuğunuz hangi hareketleri seviyor (örneğin dans etmek, zıplamak,
tırmanmak)?
Diğer çocuklarla kurulan ilişkiye dair sorular:
27. Çocuğunuz kimle oynamayı seviyor (komşu çevrede, ailede)?
28. Çocuğunuz başka çocuklarla beraber olduğunda seviniyor mu?
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29. Çocuğunuz başka çocuklarla ilişki kurarken nasıl davranıyor?
Ailenize dair bilgiler:
30. Çocuğunuzla yakın ilişkide olan başka kimler var (akrabalar, arkadaşlar vs.)?
31. Çocuğunuz için aileniz dışındaki hangi ilişkiler önemli (arkadaş çevresi, oyun
grubu, jimnastik grubu, emekleme grubu vb.)?
32. Ailenizin yaşamında önem taşımış olan ve/veya hala taşıyan özel tecrübeler
ve olaylar var mı (örneğin bir kardeşin doğumu, taşınma, ayrılık)?
33. Çocuğunuzun gelişiminde özel bir farklılık veya sorun gözlemlediniz mi?
Cevabınız evet ise bunlar nelerdir?
Dilek ve beklentileriniz:
34. Bizden çocuğunuz için ne diliyorsunuz?
35. Çocuğunuzun bizimleyken ne öğrenmesini diliyorsunuz?
36. Bize söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Bize gösterdiğiniz güven ve bu faydalı görüşme için teşekkür ederiz!

Görüşmeyi gerçekleştirenler ve tarih : __________
Pedagoji uzmanı:
______________________________________________________
Veli: ______________________________________________________
* Pedagoji uzmanlarına not: Aşağıdaki sorular /konu teklifleri dile getirilebilir.
Ancak bu sorular alışma döneminde sorulduysa bir daha sorulmalarına gerek
yoktur. Sorulması size uygun gelmeyen soruları da lütfen sormayınız.
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