
2 yaş Dil Değerlendirmesi 
hakkında ebeveynlere bilgilendirme

- Çocuğunuzun dil gelişimi konusunda işbirliği için bir 
başlangıç noktası.

Bu broşür, Eğitim ve Kalite Kurulu (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) adına 
TrygFonden’in Çocuk Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmiştir.

2 Yaş Dil Değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için www.emu.dk/dagtilbud adresini tık-
layarak, nasıl yapıldığına dair bir film izleyebilirsiniz. 
Ayrıca QR kodunu takip ederek de izleyebilirsiniz.  
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Dil değerlendirmesi nedir?
• Dil değerlendirmesi, çocuğun dilsel ve iletişimsel gelişimini takip etmek 

için bir araçtır.
• Dil değerlendirmesi, ebeveynle birlikte çocuğun dil becerilerini 

güçlendirmeyi amaçlayan bir eğitim çalışmasıdır.
• Yapılacak olan kapsamlı dil değerlendirmesine çocuğun günlük yaşamda 

ve evdeki dili hakkındaki bilgiler de dahil edilmelidir.
• Dil değerlendirmesinden elde edilen sonuca göre, çocuğun aynı yaş ve 

cinsiyetteki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında, dilsel performansını 
gösterir.

Hangi çocuklara dil değerlendirmesi yapılır?
• Kreş, çocuğun dil gelişimine ihtiyacı olduğunu değerlendirirse, üç 

yaşındaki tüm çocuklara dil değerlendirilmesi yapılır.
• Belediye, dil değerlendirmesini üç yaş yerine iki yaşında olan çocuklara 

yapmaya karar verebilir.
• Belediye, kreş hizmeti almayan tüm iki veya üç yaşındaki çocukların dil 

değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
• Bazı belediyeler, iki veya üç yaşındaki çocuklara dil değerlendirmesi 

yapmayı tercih edebilir.

Ebeveyn olarak sürece nasıl dahil edilirsiniz?
Ebeveyn ve kreş arasında çocuğun dil gelişimi konusunda iş birliği oldukça 
önemlidir. Her belediyenin ebeveynleri dahil etme konusunda farklı 
uygulamaları olabilir. 

• Çocuğunuza dili değerlendirilmesi yapılacaksa, size bilgi verilir.
• Değerlendirmenin sonucunu öğrenebilirsiniz
• Kreşin takibi konusunda sürece dahil edilebilirsiniz 
• Çocuğunuzun dil gelişimine ihtiyacı varsa, ne yapmanız gerektiği 

konusunda size bilgi verilecektir.

Dil değerlendirmesi nasıl yapılır? 
• Çocuk aktif olarak sadece alıcı kelime haznesini değerlendiren “2 Yaş Dil 

Değerlendirmesi” kısmına katılır.
• Çocuk ve eğitmen bir resim kitabına birlikte bakarlar. Çocuk, eğitmenin 

sözlerini resimlere işaret ederek gösterebilmelidir. 
• Çocuğa çabasından dolayı her zaman övgü verilir ve cevabın doğru veya 

yanlış olduğu söylenmez. Çocuk, dil değerlendirmesini bir sınav olarak 
hissetmemeli.

• Diğer üç bölümde, çocuğu iyi tanıyan bir eğitmen, çocuğun günlük dili 
kullanımıyla ilgili soruları yanıtlamalıdır.

2 yaş dil değerlendirmesi, dört dil alanını değerlendi-
ren, dört bölümden oluşur:

Alıcı kelime haznesi: Çocuğun anladığı kelimeler. 

Üretken kelime haznesi: Çocuğun söylediği sözler. 

Dil kullanımı: Çocuğun burada ve şimdi bulunmayan şeyleri ve insanları 
anlatma yeteneği. 

İletişim becerileri: Çocuğun geniş anlamda iletişim becerisi, örneğin keli-
melerle, göz teması ve beden dili aracılığıyla iletişim becerileri. 
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