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a r aş t ı r m a k u r u m l a r ı

P R O J E N i· N i· Ç ER i· ğ i·

P R O J E N i· N H E D E F i·

U Y GUL A M A

Berlin’de yaşayan çocukların ve gençlerin % 40’ı
göçmen kökenlidir. Bu oranın üçte birinde Almanca dil gelişiminde yetersizlik veya gecikme olduğu bunun da öğrenimde zorluklara neden olduğu
belirlenmiştir. Iki dilli ortamlarda, dil eğitimi
üzerine yeni görüş veya yöntemler geliştirilmesi
erken çocukluktan okul başlama yaşına kadar
gereklidir çünkü:

Genellikle, Pedagoji ve Tanılayıcı Değerlendirme
Bölümünden bir araya gelen araştırmacı ve uzmanlar, Berlin-Brandenburg bölgesindeki çok dilli
çocukların dil gelişimi için yeni görüşlerin gelişmesine ve uygulamasına yönelik çalışmalar yürütmektedirler. Ayrıca araştırma sonuçları doğrudan
gerçek hayatta eğitici ve tedavi edici uygulamalı
çalışmalara yönlendirilmelidir. Dolayısıyla,

Iki dilli okul öncesi ve ilkokul çocuklarının dil
eğitimi ön plandadır. Özellikle, ana dilin etkisi
tüm dilbilim bölümlerinde göz önünde tutulma
lıdır. Göçmen dilleri üzerine yapılan araştırmalarda Türkçe ve Rusça’ya öncelik verilmelidir.

A r aş t ı r m ada
›	Çocukların eğitimlerini sürdürebilme başarılarının dil yeti
lerine bağlı olduğu unutulmamalıdır.

›	Bu sorunu çocuk yuvalarına
veya tıbbi-tedavi yöntemlerine
yönlendirmek çözüm olmamaktadır.

›	Genellikle iki dilde dil eğitimine gerekenden daha az değer
verildiği, avantajının ise çoğu
zaman fark edilmediği gözlenmektedir.

›	Dilbiliminde iki dillilik araştırmalarının sonuçları, şimdiye
kadar gerçek hayatta uygulamaya geçirilmemiştir.
·
›	Iki dilli çocuklara destekleyici
programlar uygulamalı ve teorik
ve pratik çalışan Enstitüler tarafından hazırlanmalıdır.

›	Genelde veliler dil eğitimini
üstlenmemektedirler.

›	Bilimsel ve deneysel uzmanlığın
Berlin-Brandenburg’da bir araya getirilmesi,
›	Araştırma projelerinin geliştirilmesi ve yürütülmesinde uygulamadaki deneyim ve yeteneklerin
göz önüne alınması,
›	Ana veya aile dilini göz önünde tutarak iki dilli eğitimin
araştırılması,
›	Süregelen dili güçlendirme
programlarını değerlendirme
ve bilimsel danışmanlık,

›	Mevcut dili güçlendirme programlarını araştırma sonuçlarına
uygulama ve gerekirse kalıcı
olan güçlendirme yöntemlerini
yeniden geliştirme,
›	Eğitimcilerin, öğretmenlerin
ve dil terapistlerinin eğitim ve
yetişmelerinde bilimsel bilgi ve
yöntemlerin kullanılması olarak belirlenmiştir.

›	Sosyal alanda iki dilli eğitim
yöntemlerini araştırma,
›	Mevcut test ve gözlem süreçle
rini ileri düzeyde geliştirme,

Pratikte
›	Dil geliştirme çalışmalarında
seçme, uygulama ve güçlen
dirme yönteminde bireysel
gelişmeyi sağlayacak şekilde
yuvaları destekleme

›	Değişik/farklı ana dili konuşan
›	Öğrenim gören iki dilli çocukçocuklarin Almanca öğrenirken
ların öğrenim ve ileri eğitimortaya çıkan dil özelliklerini
lerinin geliştirilmesinde eğitimaraştırma
ciler, öğretmenler ve dil ve
konuşma terapistlerinden aynı
anda yararlanılması
›	Gezici veli danışması uygulamaları yapılması esastır.

