
GÜVENLE ENTEGRASYON 
Niedersachsen’de mülteci ailelerin erken eğitimine ulaşım 
 
Erken eğitimi teklifleri Almanya'daki mülteci ailelerin sosyal katılımına belirleyici bir katkı 
sağlamaktadır. Erken çocukluk bakımı, eğitim ve yetiştirmeye erişim çocukların yaşıtlar ilen iletişim 
kurmalarını ve Alman dilini öğrenmelerini sağlar. Aynı zamanda, teklifler ebeveynlerin yerel ortamda 
iletişim kurmasını ve eğitim, iş veya diğer kişisel aktiviteler için zaman yaratmasını kolaylaştırır. 
 
Almanya'da yaşayan tüm çocukların bir yaşından itibaren bir çocuk bakım yerine sınırsız, sübjektif yasal 
hakkı olmasına rağmen, mülteci aileler için erken çocukluk eğitimi tekliflerine erişim zor olabilir - 
örneğin Alman sistemine aşinalık eksikliği, sınırlı teklifler veya dil engelleri göz önünde bulundurulması 
nedeniyle. Ebeveynlere ve eğitimcilere ek olarak, üçüncü taraflar genellikle sosyal hizmetler veya 
gönüllüler gibi bilgi edinmeye ve iletişim kurmaya dahil olurlar. Medya da bu bağlamda rol 
oynamaktadır. 
 
Bunu göz önünde bulundurarak, proje aşağıdaki hedeflere sahiptir:  

- 0-5 yaş arası çocukların mülteci ebeveynlerinin erken çocukluk eğitimine nasıl güven 
duyduklarını ve arabulucu olarak medya, sosyal hizmetler ve gönüllülerin nasıl rol 
oynadığını  araştırmak ve 

 
- özellikle pedagojik uzmanlar ve gönüllüler için, mülteci ailelerin erken pedagojik tekliflere 

erişiminde yer alan daha ileri ve ileri eğitim modülleri geliştirmek. 
 
Proje, Niedersachsen’de erken çocukluk kurslarına güvenilir erişim koşullarının daha iyi anlaşılmasına 
ve bu yaklaşımların desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Metodoloji açısından, proje 
mesela 0-5 yaş arası çocukların mülteci ebeveynleri ile röportaj, eğitim uzmanları ve gönüllülerle 
yapılan görüşmeler yada yanı sıra ebeveynlerin geniş bir yazılı anket. Kullanılan yöntemler alt projelerin 
sunumunda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 
 
Disiplinlerarası işbirliğine dayalı araştırma projesi 1 Şubat 2019 ile 31 Ocak 2022 arasında Bilim ve 
Kültür Bakanlığı Nierdersächsischen Vorab fonlar tarafından finanse edilmektedir. 
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