
 

 

 
 
 

Mehr Sprache.    
 
Birkaç lisanın erken eğitim teşviği aile ve kurumlar 

için bir taleptir. 
 
 
Lisan bir hazinedir, her lisan bir hazinedir. Bu hazine, ne kadar iyi gelişmişse, 
değeri o kadar artar.  Lisanlara iyi hakim olmak - Anadile olduğu gibi ülke 
dilinede- insanın cemiyette mevkisi ve kazancı için kesinlikle önemlidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lisanlar birleştirir ve birleşmeden ne toplum ne ekonomi ne dünyaca alışveriş 
ne de politika olur. 
 
Bağlantının iyi bir şekilde işlemesi için, önemli olan bir ülkeye göç eden 
insanların ve devamlı burada yaşamak isteyenlerin o ülkenin lisanınıda 
öğrenmesidir. Bunu etkili ve enkısa zamanda ve kendi anadilini bir sermaye 
olarak kullansınlar, bunu koruyup çocuklarına öğretsinler. 
 
Çocuklarının hem anadili hazinesini hemde ülkenin lisanını geliştirebilmeleri 
için, her veli yeteri kadar zamana ve bilgiye sahip değil. Burada toplum onlara 
yardım eder: Vorarlberg Eyalet Hükümeti (Landesregierung), yaşadıkları 
şehir ve muhtarlık. Buralar okula başlamadan çocuğun ülkenin lisanını 
öğrenebilmesi için bir yer vermektedirler. Bu yer Oyun yeri (Spielgruppe), 
Anne-Çocuk- Merkezi (Mutter-Kind-Zentrum)olabilir. Çocuğun gelişmesi için 
bu kurumlar çok önemlidir. 
 
Son yıllarda çok şey değişti. Pedagoglar ve öğretmenler anadili başka olan 
çocuklara nasıl destek olacaklarını öğrenimlerinde ve meslek içi 
eğitimlerinde öğrenmektedirler. Onlar bu çocukların aileri ve kültürleri 
üzerinde çok şey öğreniyorlar ve bunları göz önüne alıyorlar. 
Vorarlberg'deki çocukyuvalarında  üç yıldır bir destek programı var adı 
"Kindergartenvorsorge neu" (Yeni çocukyuvası tedbiri). Çocukların gelişimi 
dikkatle gözleniyor ve eğer çocuğun konuşmasında gecikme olduğu tesbit 
edilirse, bu çocuk ayrıca destekleniyor. Belediyeler, Şehirler ve Vorarlberg 
Eyalet Hükümeti yuvaya gelen ve almanca bilmeyen çocuklara verilen almanca 
öğrenimlerini finanse ediyorlar. 
 
Çocukların lisan hazinesinin iyi bir şekilde gelişmesi için, güçlü velilere 
ihtiyaç vardır. Çocuğun doğduğu günden intibaren onların ömür boyu iyi 
konuşabilmeleri için buna katkıda bulunabilirler.  
 
 
 
 



 

 

 
Veliler, Konferanslarda, Seminerlerde, Muhtarlıklarda bulunan bebek bakım 
(Säuglingsfürsorge) yerlerinde yada bilgilendirme broşürlerinde tam olarak 
neler yapılabileceğini öğrenebilirler. Gelecek yıllarda Vorarlberg'de daha 
çok şeyler olacaktır, onlar çocuklarını daha iyi destek edebilmeri için 
velilere yardım edilecektir. 
 

 
Mehr Sprache.-Yeni bir program  

Vorarlberg'de anadili almanca olmayan çocuklara lisan öğrenme 

teşviği 

 

Anadili almanca olmayan çocuklar için, yaşamlarının ilk yıllarında ana 
dillerini ve almancayı iyi öğrenebilmeleri için Vorarlberg'de gelecek yıllarda 
şimdikinden daha yoğun ve daha çok çalışılacaktır. Bu çabanın amacı, 
Vorarlberg'de yaşayan her çocuğun okula başladığında ülkenin lisanını iyi 
bilmesi ve dersi takip edebilmesidir. Bunun için Vorarlberg Eyalet 
Hükümetinden bu program "mehr Sprache". Ve gelecek yıllar için maddi 
imkan sağladı. Birkaç lisanın erken eğitim teşviği aile ve kurumlar için 

bir taleptir. Eyalet Meclisinde bulunan dört partide bu programı 
desteklemektedirler. 
 
1.Program: "Brückenbauerinnen" (Köprü kuranlar) 
Köprü kuranlar, bunlar anadilinden yabancı dile başarıyla köprü kurmuş 
olanlar. Onlar türkçe yada Vorarlberg'de yaşayan diğer yabancıların lisanını 
ve almancayı bilenler. Bu yetenekle, veliler akşamında ve veliler 
görüşmesinde, çocuk yuvalarında, okullarda velilere, öğretmenlere, çocuk 
yuvasında çalışanlara hizmet vermektedirler. Böylelikle veliler ve eğitimciler 
çocukların iyi gelişmesi için birlikte çalışabilirler.  
 

2.Program: "Wörter wie Honig" (Bal gibi kelimeler)Lisanı erken öğrenebilmek 
için velilere eğitim. 
Küçük bir çocuk lisanı kendiliğinden öğrenebilir ama, onun yeteneği 
desteklenebilir, anlatılanları dinleyerek, konuşmakta sevinç hissederek, hem 
kendi lisanında hemde ikinci lisanda kendini emin hisseder.  
Veliler çocuklarının bu yeteneğini geliştirmeye çağırılmaktadırlar. Burada 
veliler iyi bir şekilde yardımda bulunabilirler. Seminerlerde, bilgilendirme 
broşürlerinde, oyunlar ve kitaplar üzerine verilen yönergelerde. Çocukalrını 
daha iyi desteklemek isteyen veliler için, gelecekte Vorarlberg'de lisan 
üzerine daha fazla seminerler, konuşmalar ve öneriler olacaktır. Bunun için 
geniş kapsamlı bir Elternratgeber (Velileri bilgilendirmesi)bastırılacaktır, 
içinde pratık bilgiler ve başvurabilecek kurumlar ve veliler için bir "bavul" 
oluşacak, içinde kitaplarla, oyunlarla ve diğer malzemelerle birlikte. Lisan 
hazinesi kazanlar için, aletler. 
 
 
 



 

 

3.Program: Kompetenztraining (Sahaliyet çalışması) Oyun grupları, Çocuk 
yuvaları eğitmenleri ve İlkokul öğretmenleri için. 
Oyun grupları, çocuk yuvaları ve ilkokullar lisan öğrenimi için önemli 
yerlerdir. Bunu kazandırmak, burada çalışan eğitimcinin elindedir. Onlar 
bunu ehil ve özgüven ile kullanmalıdırlar. Kendilerinin almancayı çok iyi 
transfer edebilmeleri ve ikinci bir lisan için cesaret vermeleri gerekir. Bu  
ingilizce yada çocuğun geldiği memleketin lisanı olabilir. Bunun için 
önümüzdeki yıllarda Vorarlberg'de sayısız meslek içi eğitimler, etkinliker 
düzenlenecektir. Feldkirch Pädagogische Hochschule'de, Çocuk yuvası 
müfettişliği, Eyalet Hükümeti tarafından ve de"mehr Sprache" programının  
adının altında. 
 
4.Program: 21.Yüzyılda çok lisanlı olmak, iletişimde yol bilgesidir. 
21. Yüzyılda, lisanlara hakim olmak bu bir yetki olacaktır. Bu bir toplum için 
hem bir şans hemde bir taleptir. Lisanlar insanları bir araya getirir ama 
sınırlarıda çizerler. Modern bir toplum böyle gerginliklerle yaşamayı ve 
verimli olmayı öğrenecektir. İlgi duyan kişiler için, yedi ayrı konferansla bu 
sorularla uzlaşma imkanı tanınacaktır. 
Vorarlberg'deki  çocuklarımıza birlikte eğitim gelişiminde, en iyi imkanı 
tanıyalım. Veliler, öğretmenler, çocuk yuvası eğitimcileri, yabancılar 
dernekleri olarak, politikada ve daha bir çok yerde. 
 
Programın taslağı ve organisasyonu:  
okay.zusammenleben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration (Göç ve 
Entegrasyon proje dairesi) 
(Verein Aktion Mitarbeit) 
 
Enformasyonlar: 
Dr. Eva Häfele +43-676/4756580 eva-haefele@okay-line.at 
Türkçe dilinde: Elizabet Hintner 05572/398102-6 elizabet.hintner@okay-
line.at 
 
www.okay-line.at (Menü"Aktuelles") 
 
Not: Çeviri birebir değildir, hedef grubuna uygun yapılmıştır. 
 
 
 
 
 


