
Često postavljana pitanja 
(česta pitanja)

U upitniku se upotrebljavaju pojmovi majka i otac. Pod njima se podrazumijevaju 
djetetovi roditelji ili skrbnici. 

Čemu služi upitnik? 
• To je upitnik o znanju njemačkog jezika djece s njemačkim kao drugim jezikom. 

Roditelji ispunjavaju upitnik. Njihova djeca mogu imati između 31 i 48 mjeseci.
• Upitnik bilježi razinu znanja njemačkog jezika. Ako je niska, postoji potreba za 

podrškom.
• Upitnik pomaže poboljšati obrazovne mogućnosti djece koja odrastaju višejezično ili 

djece s migracijskim porijeklom.

O čemu se radi u upitniku DaZ-E? 
• Upitnik DaZ-E razvijen je prema znanstvenim pravilima. Služi kao instrument za

bilježenje znanja jezika. Dostupan je na papiru na dvanaest i u web obliku na jedanaest
jezika.

• Roditelji odgovaraju na pitanja o uporabi njemačkog jezika svoje djece.

Tko je razvio upitnik?  
• Upitnik je razvijen na fakultetu Psihologije  Sveučilišta u Baselu. Odgovoran je odjel

za razvoj i psihologiju ličnosti.

Tko je nalogodavac? 
• Naručitelj provedbe ovog istraživanja je općina ili kanton. Odgovarajući logotip nalazi

se na upitniku.

Koje je podrijetlo ovog projekta? 
• Kanton Basel-Stadt započeo je 2008. godine program „S dovoljnim znanjem

njemačkog jezika u vrtić“. Cilj mu je uravnotežiti obrazovne mogućnosti djece sa i bez
njemačkog kao obiteljskog jezika.

• Od 2013. u kantonu Basel-Stadt postoji „selektivni obvezni“. Ako se 1½ godine prije
polaska u vrtić utvrdi da je njihovo znanje njemačkog jezika nedovoljno, djeca moraju
pohađati ustanovu s integriranom njemačkom podrškom. Podrška za njemački jezik
odvija se dva puta po pola dana u tjednu tijekom godine dana.

• Druge općine i kantoni slijedile su ovaj model. Opseg podrške i zalaganja mogu se
razlikovati od baselskog modela.

Kako se ocjenjuje kvaliteta upitnika? 
• Upitnik zadovoljava i premašuje standardni test statističkih kriterija kvalitete.
• Od validacije i standardizacije, upitnik se kontinuirano provjerava i dalje razvija.



 

 
 
 
 
 
 
Što se događa s mojim podacima? 

• Općina ili kanton svakoj obitelji dodjeljuje numerički kod. Tako se šifriraju osobni 
podaci obitelji. Samo općina ili kanton mogu dodijeliti brojčane kodove obiteljima. 

• Sveučilište u Baselu od općina dobiva samo numeričke kodove. 
• Odvajanje numeričkog koda i osobnih podataka jamči anonimnost podataka. 
• Sveučilište u Baselu koristi anonimne podatke za daljnji razvoj upitnika i u 

istraživačke svrhe. 
• Općina ili kanton može donijeti odluku o podršci na temelju znanja jezika. 

 


