
Sıkça Sorulan Sorular 
(SSS) 

Anket formunda anne ve baba terimleri kullanılmıştır. Bununla çocuğun velileri veya 
velayetine sahip olan kişiler kastedilmistir. 

Anket ne içindir? 
• Bu anket ikinci dili Almanca olan çocukların Almanca dil becerileri üzerinedir. Bu 

anketi ebeveynler doldurmalıdır. Çocukların yaş aralıkları 31 ila 48 aylık olmalıdır.
• Anket çocukların Almanca dil becerilerinin seviyesini ölçer. Eğer seviye düşükse, 

desteğe ihtiyaç olduğu sonucunu veririr.
• Anket çok dilli büyüyen veya göçmen kökenli çocukların eğitim fırsatlarını 

iyileştirmeye yardımcı olur.

DaZ-E anketi nedir? 
• DaZ-E anketi bilimsel kurallara göre geliştirilmiştir. Bu anket dil seviyesini

kaydetmek için bir araç görevi görür. On iki dilde kâğıt biçiminde ve on bir dilde web
tabanlı biçimde mevcuttur.

• Ebeveynler, çocuklarının dil kullanımıyla ilgili soruları yanıtlarlar.

Anketi kim geliştirdi? 
• Anket Basel Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nde geliştirilmiştir. Anketten Gelişim ve

Kişilik Psikolojisi Bölümü sorumludur.

Görev verenler kimlerdir? 
• Bu anketi yürütmek için görev verenler belediye veya kantondur. İlgili logo anketin

üzerindedir.

Bu projenin arka planı nedir?	
• 2008 yılında Basel-Stadt kantonu “Anaokuluna yeterli Almanca bilgisi ile” programını

başlattı. Bu proje aile dili Almanca olan ve olmayan çocukların eğitim fırsatlarını
dengelemeyi amaçlamaktadır.

• 2013'ten beri Basel-Stadt kantonunda “Mecburi Seçicilik” bulunmaktadır. Çocukların
anaokuluna başlamadan 1 ½ yıl önce Almanca bilgilerinin yetersiz olacağı
belirlenirse, çocukların entegre Almanca desteği veren bir kuruma gitmeleri gerekir.
Almanca desteği bir yıl boyunca haftada iki yarım gün yapılır.

• Diğer belediyeler ve kantonlar da bu modele katıldılar. Destek ve yükümlülük
kapsamı Basel modelinden farklı olabilir.

Anketin kalitesi nasıl değerlendirilecek? 
• Anket, standart istatistiksel test kalite kriterlerini karşılar ve aşar.
• Doğrulama ve standardizasyondan bu yana anket sürekli kontrol edildi ve daha da

geliştirildi.



 

 
 
 
 
 
 
Verilerime ne olacak? 

• Belediye veya kanton her aileye bir sayısal kod atar. Bu şekilde ailenin kişisel bilgileri 
şifrelenir. Yalnızca belediyeler ve kantonlar ailelere sayısal kodlar atayabilir. 

• Basel Üniversitesi belediyelerden sadece sayısal kodları almaktadır. 
• Sayısal kod ile kişisel bilgilerin ayrılması, verilerin anonimliğini garanti eder. 
• Basel Üniversitesi anketin geliştirilmesi ve araştırma amacıyla anonim verileri 

kullanır. 
• Belediyeler ve Kantonlar dil seviyesine bağlı olarak gerektiğinde destek kararı alırlar. 

 


