
 

 

Çokdillilik Veritabanı -AB Projesi AMuSE 

«Çokdillilik ve dilsel kapasitelerin desteklenmesi» Veritabanı 

«Çokdillilik ve dilsel kapasitelerin/yeteneklerin desteklenmesi» veritabanı 2012-2014 yılları 
arasında AB projesi AMuSE’nin (Avrupa’da Çokdilli Okullara Yaklaşımlar) bir parçası olarak 
oluşturulmuştur ve 2014’ten sonrada kullanımda olacaktır.  

Çokdillilik ve dilsel kapasitelerin/yeteneklerin desteklenmesi veritabanı 

Veritabanı farklı eğitim seviyelerinde ve kurumlarda yer alan kullanıcılara aşağıda verilen 
iki alanda iyi uygulamalar, materyaller, yayınlar ve araçlar hakkında biligye erişime 
yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

 Günümüz çocuklarının ve gençlerinin çevrelerinde varolan potansiyel ve çok dillilik 
ya da çok dilli kaynaklara olumlu ve üretken yaklaşımlar 

 Çok dilli bir çevrede büyüyen çocuklarda ve gençlerde dilsel yeteneğin/kapasitenin 
desteklenmesi a) anadilleriyle ilintili b) okul/ eğitim öğretim dilinin edinimiyle ilintili   

 

Ek notlar 

Bu proje Avrupa Komisyonunun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu veritabanı yazarların 
görüşlerini yansıtmaktadır ve burada yer alan herhangi bir bilgiyi içeren kullanımdan 
Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.  

Önemli bağlantılar 

AMuSE (Approaches to Multilingual Schools in Europe =  Avrupa’da Çok Dilli Okullara 
Yaklaşımlar) 

QUIMS (Quality in Multicultural Schools =  Çok Dilli Okullarda Kalite) 

 

Proje arama ve anahtar kelimeler 

Proje arama 

İstediğiniz herhangi bir kelime (okuma becerilerinin gelişimi, OUIMS, Gogolin, İsviçre…) ya 
da eğitim seviyesi, yaş, hedef grup, amaç için önceden belirlenmiş anahtar kelimeleri 
kullanarak gelişmiş arama yapabilirsiniz. Bireysel girişler çoğu bölümler için Almanca’dır, 
bazı bölümler İngilizce yazılmıştır. Birçok dosya ikidillidir.  

Veritabanında anahtar kelime arama sadece Almanca yaplımalıdır. Almanca olmayan 
dosyalar eşdeğer Almanca kelimelerle bağlantılıdır böylece aramada çıkabilirler.İngilizce 
eşdeğer anahtar kelimeler aşağıda bulunur.  

http://amuse.eurac.edu/
http://ipe.phzh.ch/Templates/Pages/subPHZH/www.quims.ch
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İngilizce anahtar kelimeler 

«Fokus» = «Focus» 

Mehrsprachigkeit als Ressource und 
Potenzial nutzen 

Çok dilliliği kaynak ve potansiyel olarak 
kullanmak  

Unterstützung beim Erwerb der Schul-
/Bildungssprache 

Okul/öğretim dilinin desteklenmesi  
 

Unterstützung der Kompetenz in der 
Erstprache 

Anadil yeteneğinin/ kapasitesinin 
desteklenmesi  

Unterstützung der Kompetenzen in L1 
und L2 

Birinci ve ikinci dil yeteneklerinin/ 
kapasitelerinin desteklenmesi  
 

«Alters- oder Ausbildungsstufe» = «yaş ve eğitim seviyesi»  

0-4 Jahre 0-4 yaş  

Krippe, Hort, KiTA Kreş, okul sonrası bakım evi, okul öncesi/ 

anaokul 

Erst- oder herkunftssprachlicher 
Unterricht (HSK) 

Ana dil ve kültürde dersler 

Kindergarten, Grundstufe Anaokul,/kreş  

Primarschule (1.-6. Schuljahr)   İlkokul (1th-6th  eğitim öğretim yılları) 

Sekundarstufe I (7.-9. Schuljahr) Ortaokul seviye I  (7th-9th eğitim öğretim 

yılları) 

Sekundarstufe II (Berufsfachschule, 
Gymnasium) 

Ortaokul seviye II (meslek okulu, lise) 

Lehrer/innenaus- und weiterbildung, 
Universität 

Öğretmen eğitimi, meslek içi eğitim, 
üniversite 

«Zielgruppe, Akteur/innen, Adressat/innen» = «Target group, actors, 
addressees» 

Bildungspolitik, -verantwortliche Eğitim politikaları, eğitim alanında kanun 

koyucular 

Fachpersonen aus Schulorganisation, 
-leitung, -teams 

Okul derneklerindeki uzmanlar, okul, liderlik, 

yöneticilik ve okul takımları  

Lehrer/innen, weitere 
Betreuungspersonen 

Öğretmenler ve diğer meslekler 

Eltern und weitere 
Betreuungspersonen 

Aile ve ve diğer meslekler 

Biblitohekar/innen, Leseanimator/innen Kütüphaneciler ve okuma becerileri dersi 

öğretmenleri  

Fachpersonen aus Forschung und 
Entwicklung 

Araştırma ve gelişim uzmanları  
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Yeni projeye giriş 

Yeni projeler nasıl girilir 

Yeni projelere  verilen özel formu doldurarak girilebilir (Aşağıa bakınız). Formu 
doldurduktan sonra lütfen aşağıda belirtilen adrese gönderiniz.  

AMuSE veritabanı formu 

Email: basil.schader@phzh.ch 

Bulgular proje sorumluları tarafından veritabanına eklenecektir.  

 
 
Yazarlar, veritabanı güncelleme, sorumluluklar 

Veritabının dizaynı ve yapısı  

Basil Schader, Sabrina Marruncheddu, Claudio Nodari (PH Zürihteki tüm üyeleri and 
AMuSE proje grubunun tüm üyleri); Andreas Knobel (PH Zurich IT bölümü). 

 

Dosyalar  

Basil Schader, Sabrina Marruncheddu, Claudio Nodari; AMuSE proje grubunun ve EURAC 
Bozen’in çeşitli üyeleri.  

 

Veritabanı güncellenme sorumlusu 

Zürih üniversitesi Öğretmen Eğitimi (PH Zurich) -Uluslararası Eğitim Projeleri (IPE)   

Yeni dosya veri süreci: basil.schader@phzh.ch 

 

 

mailto:basil.schader@phzh.ch
http://amuse.eurac.edu/en/home/default.html
http://amuse.eurac.edu/en/home/default.html
http://www.eurac.edu/en/eurac/welcome/default.html
mailto:basil.schader@phzh.ch

