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Beş yaşında anaokuluna başlayan bir çocuk, Almanca konuşmayı bilmelidir. Chur’da ikamet eden bir çocuk
yeterince Almanca bilgisine sahip değilse, erken dil eğitimi programına devam eder. Çocuklar ana okuluna
başlamadan önce haftada iki yarım gün Almanca konuşan çocuklar ile birlikte Almanca dilinde çocuk bakım
programına katılır. Ebeveynler, ebeveyn eğitim programına katılarak çocuklarını destek yılı boyunca aktif olarak
destekler. Bu çocuklar için ne anlama geliyor, ebeveynlerin nasıl hareket etmesi gerekiyor ve bu eğitimin ücreti
nedir? Genel bakış
Neden çocuklar anaokuluna başlamadan önce Almanca öğreniyor? Fırsat eşitliği
Okulda başarılı olabilmek için, Almanca bilmek çok önemlidir. Anaokuluna başlarken hiç Almanca bilmeyen veya
çok az Almanca bilen çocuklar, eğitim hayatına Almanca bilen arkadaşlarına göre daha olumsuz şartlarda başlamış
olacaklardır. Çocuklar çevrede konuşulan dil olan Almancayı öğrenene kadar yıllar geçer. Bu nedenle anaokuluna
başlamadan önce Almanca öğrenmeleri çok önemli.
Dil öğrenme ve dil gelişimi için en önemli çağ okul öncesi çağdır. Chur’da çocuklar beş yaşında anaokuluna başlar.
Bu nedenle Chur Eğitim Yasası (711/39) kapsamında Almanca bilmeyen veya çok az bilen okul öncesi çağındaki
çocuklar “Deutsch für die Schule” programı ile desteklenmekte ve katılım ebeveynler ve çocuklar için zorunlu
kılınmaktadır.
Küçük çocuklar nasıl Almanca öğrenir? Oyun oynayarak, çocuktan çocuğa
Küçük çocuklar rahat ettiklerinde öğrenirler. Çocuklar, teşvik edici bir çevre, günlük hayatta temasta oldukları
kişilerden ve yaşıtlarından dil öğrenirler. Oyun gruplarında (Spielgruppen), kreşlerde (Kinderkrippen), gündüz
bakım evlerinde (Tagesfamilien) ve Montessori ana okulundaki (Montessori Kindergarten) uzman personelimiz özel
eğitimlidir ve dil gelişimini bilinçli bir şekilde oyun ile destekler (bk. sunucu listesi).
Bu tür bir programa katılmak için Almanca öğrenmek dışında başka sebepler de vardır. Bu tür kurumlarda çocuklar
birlikte oyun oynuyor, gruplara entegre oluyor, kişiliklerini geliştiriyor ve daha bağımsız hale geliyorlar. Çocukların
kapsamlı olarak desteklenmesine büyük önem verilmektedir.
Çocuğumun yeterince Almanca bilip bilmediğini nasıl öğrenebilirim?
Basel Üniversitesi’nin uzmanları, bilimsel bir anket hazırladılar. Bununla ebeveynler, kendileri Almanca bilmiyorsa
bile, çocuklarının Almanca bilgisini hassas bir şekilde ölçebilirler. Bu anket birçok dilde mevcuttur. Ocak ayında,
çocukları bir buçuk yıl sonra anaokuluna başlayacak olan yabancı kökenli ailelere posta yoluyla iletilecektir.
Ebeveynler bu anketi gerçeğe uygun şekilde doldurmalı ve geri göndermelidir.
Ebeveynler, Mart ayında Chur Sosyal Hizmetleri tarafından sonuçlar ve bundan sonraki gidişat hakkında
bilgilendirilecekler. Sonuca göre çocuğun Almanca bilgisi anaokuluna başlaması için yetersiz ise, ebeveynlere,
„Deutsch für die Schule“ programına katılım için bağlayıcı bir kayıt formu gönderiyoruz. Ebeveynler kayıt yaptırmayı
ret ederse, Sosyal Hizmetlere yazılı bir bildirim beyan sunabilirler. Katılmamak, Ceza Kanununun 292. maddesi
uyarınca cezai yaptırıma neden olabilir.
Kayıt yaptırdım – şimdi ne yapmalı? Kontenjan onayı
“Deutsch für die Schule” programına kayıt yaptırdıktan sona ebeveynlere seçim yapabilecekleri oyun grupları, kreş,
gündüz bakım evi ve erken anaokulu için bir liste verilir. Ebeveynler tekliflerden biri ile temasa geçer, “incelemeler
yapar” ve rezervasyon yaptırırlar. “Deutsch für die Schule” programının yönetimi, ebeveynlere yer konusunda
yardımcı olur.
Ebeveynler bir yer bulduklarında ilgili kurumun yönetimi ile birlikte onay formunu doldururlar. Yönetim, onayı ilgili
programın yönetimine gönderir.
Bir çocuk hangi sıklıkla katılım sağlamak zorundadır? Anaokuluna başlamadan önce, haftada 2 defa 3 ila
4 saat
Çocuklar, program kapsamında anaokuluna başlamadan önceki yıl haftada iki yarım gün Almanca öğrenir. Bir oyun
grubunda yarım gün en az üç saattir. Düzenli katılım zorunludur. Oyun grupları Chur şehrinin okul tatil günlerine
uyar. Kreşlerde program yılı genel olarak 1 Ağustos tarihinde başlar ve 30 Haziran tarihinde sona erer. Ebeveynler,
çocuk düzenli olarak katılmazsa veya katılım payı ödenmezse, kurumun program yönetimini bilgilendireceğini kabul
eder.

Ebeveynler ne kadar öder? Finansal destek
Bir çocuk programa katıldığında, Chur şehri tarife indirimi şeklinde bakım maliyetlerine destek sağlar. Maliyetler,
vergiye tabi gelir ve mal varlığına göre kademelendirilmiştir ve ilgili tarifelerin %20 ile %80'i arasında değişir.
Ek saat veya yarım gün masrafları ebeveynlere aittir.
Ebeveyn eğitimi ne anlama gelir? Ebeveynleri güçlendirmek
„Deutsch für die Schule“ programına katılan çocuklar program yılı boyunca sekiz ebeveyn eğitimi programına
katılmakla yükümlüdür. Bu etkinlikler sayesinde ebeveynler çocuklarını dil eğitiminde destekleyebilir, okul sistemi
ve başka yararlı konular hakkında bilgi edinebilirler. Ebeveyn eğitim programları, çalışan ve Almanca bilmeyen
ebeveynlerin de katılım sağlayabilecekleri şekilde düzenlenir. Ebeveyn eğitim teklifi ücretsizdir.
Zorunlu eğitimini çoğunlukla Alman okullarında tamamlamış olan ebeveynler iki etkinliğe katılır.
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