
Поширені питання 
(FAQ)

В анкеті використовуються терміни «мати» та «батько». Ними 
позначаються батьки дитини або особи, що їх заміняють.

Для чого призначена анкета?
• Це анкета щодо знання німецької мови дитиною, яка володіє німецькою мовою 

як другою. Анкету заповнюють батьки. Вік Ваших дітей може становити від 31 
до 48 місяців.

• Анкета призначена для збору інформації щодо рівня знання німецької мови. 
Якщо рівень знань незначний, це є підставою для отримання допомоги у 
вивченні.

• Анкета сприяє покращенню можливостей для освіти дітей, які зростають у 
багатомовному середовищі, або дітей-мігрантів.

Про що йдеться в анкеті DaZ-E?
• Анкету DaZ-E було складено за науковими правилами. Вона призначена для 

збору інформації щодо рівня знання мови. У друкованому вигляді анкета 
доступна дванадцятьма мовами, а у вигляді веб-сторінки — одинадцятьма 
мовами.

• Батьки відповідають на запитання щодо використання мови їхніми дітьми.

Хто розробив анкету?  
• Анкету було розроблено на факультеті психології Базельського університету. 

Відповідальний — кафедра вікової психології та психології особистості. 

Хто замовник?
• Замовником проведення цього опитування є громада або кантон. Відповідний 

логотип знаходиться на анкеті.

Що є причиною цього проекту?
• У 2008 році кантон Базель розпочав програму «До дитячого садка з достатнім 

рівнем знання німецької мови». Програма покликана зрівняти шанси на 
отримання освіти дітьми, які володіють або не володіють німецькою мовою в 
родині.

• З 2013 року в кантоні Базель існує «Вибірковий обов'язок». Якщо за 1½ року до 
відвідування дитячого садка буде встановлено, що рівень знання німецької мови 
недостатній, діти мають відвідувати установу з інтегрованим вивченням 
німецької мови. Вивчення німецької мови відбувається протягом одного року, 
по півдня двічі на тиждень. 

• Інші громади та кантони приєдналися до цієї моделі. Об'єм вивченням мови та 
обов'язковість можуть відрізнятися від Базельської моделі.



Як оцінити якість анкети?
• Анкета відповідає стандартам тестово-статистичних критеріїв якості та навіть 

перевищує їх.
З моменту валідації та стандартизації анкета постійно перевіряється та 
удосконалюється.

Що відбувається із наданою мною інформацією?
• Громада або кантон присвоює кожній родині числовий код. Таким чином, 

персональні дані родини шифруються. Лише громада або відповідно кантон 
можуть присвоювати числовий код родині. 

• Базельський університет отримує від громад виключно числовий код.
• Відокремлення числового коду та персональних даних гарантує анонімність 

даних. 
• Базельський університет використовує анонімні дані для удосконалення анкети, 

а також для дослідницьких цілей.
• За необхідності залежно від рівня володіння мовою громада або відповідно 

кантон приймають рішення щодо її вивчення.




