Erken Fırsatlar Girişimi:
Odak-Yuvalar
Çocuğunuz için en iyi fırsatlar başından itibaren

Sizin yuvanızda yeni olan nedir?
Daha iyi destek olabilmek için daha fazla
eleman: Odak noktamız dil öğrenimi
Yuvanız “Dil ve Uyum” Odak-Yuvasıdır. Böylelikle
yuvanızda ek bir uzman bulunacak ve kendisi yalnızca
dil gelişimi görevini üstlenecektir.
Bu aşağıdaki görevleri kapsamaktadır:
I	Çocuklara bireysel ve grup halinde dil gelişiminde
destek olmak
I 	Çocukların dilsel gelişiminin izlemek ve belgelemek
I Yuva ekibine dil teşviki konusunda danışma ve destek
I Anne-babalarla işbirliği

Böylelikle çocuğunuzun dil gelişimine destek olunması
yuvadaki ilk günden itibaren günlük yaşamın ayrılmaz bir
parçasını oluşturacaktır.

Konu nedir?
Çocuğunuz için umutlu bir gelecek:
Dil çok önemlidir
Okulda ve daha sonra meslek yaşamında başarılı
olmanın temeli dildir. Daha ilkokulda dil ve konuşma
yetisi ve deneyimi olan çocuklar açıkça üstünlük
sağlarlar.

Dil gelişimine ne kadar erken yaşta destek olunursa,
başarı oranı o denli yüksektir. Bu nedenle odak-yuvalarda ilk günden itibaren çocuğunuzun dilsel gelişimi
izlenir ve desteklenir. Burada önemli olan günlük
yaşamla uyumlu bir destek vermektir, diğer bir deyişle,
günlük yaşam öyle düzenlenmektedir ki çocukların dil
öğrenimine katkıda bulunacak deneyimler oluşsun.
Çünkü dil, çocuğunuzun bundan sonraki gelişiminin
anahtarıdır.

Politika şunları yapıyor!
Odak-Yuvalar: Fırsat eşitliği girişimi

Çocuklar özellikle ilk yıllarda oynayarak öğrenirler.
Bu özellikle dil öğreniminde geçerlidir: sadece aile dilini değil, gereğinde ikinci bir dili de küçük çocuklar
ileri yaşlara göre çok daha çabuk ve iyi öğrenirler.
Eğitime küçük yaşta destek olunması çocuğun ilerideki yaşamı bakımından giderek daha fazla önem
kazanmaktadır. Okulda başarılı olmanın ve meslek
yaşamında iyi fırsatlar elde etmenin temeli burada
atılmaktadır.
Erken Fırsatlar Girişimi: Dil ve Uyum Odak-Yuvaları
çocuğunuzun bu dönemde gerekli olan her türlü
desteği alabilmesi için düşünülmüştür. Federal
hükümet yılda toplam 400 milyon Euro ile tüm
Almanya’da 4 000’e yakın Odak-Yuvaya destek vermektedir.
Bu mali kaynaklar sayesinde seçilmiş odak-yuvalar
ek uzman eleman istihdam ederek dil gelişimine özel
bir destek verebileceklerdir.
“Dil, okulda ve meslek yaşamında
başarının, toplumsal yaşama
katılımın ve topluluğa uyumun
anahtarıdır. Bu nedenle dile
mümkün olduğunca erken destek
vermek önemlidir. “Erken fırsatlar”
girişimi bu nedenle en küçüklere
yönelmekte, onların daha baştan
adil fırsatları olması için dilsel
gelişmelerine gerekli desteği vermektedir!”
Dr. Kristina Schröder
Federal Aile, Yaşlılar,
			 Kadınlar ve Gençlik Bakanı

Anne-baba olarak
Siz çocuğunuz için en iyi örneksiniz.
Çocuklar başkalarını örnek alırlar – anne-baba olarak
sizler ilk ve en önemli örneksiniz. Çocuğunuzun
Almancayı da benimsemesi ve ailede konuşulan
dilin yanı sıra iyi Almanca öğrenebilmesi için sizin
desteğinize ihtiyacı vardır. Aile diliniz Almanca da
olsa dil gelişiminin dikkatle izlenmesi yararlı olabilir.
Bu bağlamda yuvanızın dil gelişimini destekleme
uzmanı sizin yanınızdadır:
Kendisi size çocuğunuzun gelişimi konusunda bilgi
verir.
Kendisi dil gelişiminin aşamalarını belgeler ve sizlere
de sunar.
Kendisi size yuvada ve yuva haricinde mevcut des
tekleme olanakları hakkında bilgiler verir.
Ve kendisi size ev de yapabilecekleriniz hakkında bilgi
verir ve öneriler yapar.
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