
  

 
Tμήμα για την πολυγλωσσία, 

EFF 

• Απευθύνεται και στα 

δημόσια και στα ιδιωτικά 

σχολεία. 

• Διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας στα 

Δημοτικά ,Γυμνάσια,Λύκεια 

και Ειδικά σχολεία. 

• Στήριξη της μητρικής 

γλώσσας στους παιδικούς 

σταθμούς/νηπιαγωγεία. 

• Βοήθεια στα σουηδικά 

μαθήματα στη μητρική 

γλώσσα. 

• Εισαγωγική στήριξη στη 

μητρική γλώσσα. 

• Αξιολόγηση μαθησιακού 

επιπέδου στη μητρική 

γλώσσα. 

• Βαθμολογικές εξετάσεις για 

όλες τις τάξεις,όλων των 

επιπέδων. 
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Διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας 
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Ποιος μπορεί να διαβάσει το μάθημα της 

μητρικής γλώσσας; 
(Προσοχή,τα παρακάτω δεν ισχύουν για τις 

εθνικές μειονοτικές γλώσσες.) 

 
Σε έναν μαθητή/τρια με έναν κηδεμόνα με 
άλλη μητρική γλώσσα από τα σουηδικά,θα 

προταθεί να παρακολουθήσει το μάθημα της 

μητρικής γλώσσας εάν : 

1.Η γλώσσα είναι η καθημερινή γλώσσα 
συναναστροφής στο σπίτι ,και  

2.Ο μαθητής/τρια έχει τις βασικές γνώσεις 

στη γλώσσα .                                                              

 Ο μαθητής/τρια πρέπει να μιλά και να 
κατανοεί τη γλώσσα. Η διδασκαλία γίνεται 
στη μητρική γλώσσα και ακολουθεί εθνικό 

αναλυτικό πρόγραμμα.  

           

Εθνικές μειονοτικές γλώσσες 
Η Σουηδία έχει τις ακόλουθες μειονοτικές 

γλώσσες: Φινλανδικά, Meänkieli, Σάμι , 
Ρομανί και Γίντις(Γερμανοεβραϊκή ).Για 

διαβάσει κανείς μια από τις παραπάνω 

γλώσσες, πρέπει να ανήκει  στη μειονοτική 

ομάδα. Ο μαθητής δε χρειάζεται  να μιλά τη 
γλώσσα στο σπίτι ή να έχει βασικές γνώσεις 
της γλώσσας.Υπάρχουν δύο αναλυτικά 
προγράμματα και ο,η ενδιαφερόμενος 

διαλέγει ποιο θέλει να ακολουθήσει. 

Το τμή μα για τήν πολυγλωσσι α 
(EFF) συντονι ζει/οργανω νει τή 
διδασκαλι α τής μήτρική ς 
γλω σσας στήν Ουψα λα. 

Βασικές γνώσεις  
Απαιτούνται βασικές γνώσεις για όλες τις 
γλώσσες εκτός από τις μειονοτικές γλώσσες. Ο 

δάσκαλος αξιολογεί τις βασικές γνώσεις του 
μαθητή πριν την έναρξη της διδασκαλίας. Τόσο 

η ακουστική κατανόηση όσο και προφορική 
δεξιότητα αξιολογούνται. Πληροφορίες 

σχετικά με τις βασικές γνώσεις μπορείτε να 

βρείτε στον ιστότοπο του EFF. 

 

Τρόπος υποβολής αίτησης  
Ο κηδεμόνας του μαθητή υποβάλλει την 
αίτηση. Έντυπα είναι διαθέσιμα στο σχολείο και 

επίσης στον ιστότοπο του EFF. Συμπληρώστε 
την αίτηση, υπογράψτε και υποβάλετέ την στο 

σχολείο του μαθητή . Ο διευθυντής πρέπει να 

εγκρίνει την αίτηση και στη συνέχεια το 

σχολείο να τη στείλει στο EFF, το αργότερο στις 

15 Ιουνίου για το επόμενο σχολικό έτος. Οι 
αιτήσεις που έρχονται μετά τις 15 Ιουνίου δεν 

έχουν εγγυημένη θέση.  

 

 

 

 

Πώς οργανώνεται η διδασκαλία  
Στην Ουψάλα, η διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας γίνεται εκτός του σχολικού χρόνου 

διδασκαλίας. Έτσι, τα μαθήματα πραγματο- 

ποιούνται εκτός της ώρας των μαθημάτων 
του σχολείου, συνήθως μετά το τέλος της 
σχολικής ημέρας. Οι μαθητές των τάξεων F-5 

κάνουν το μάθημα στο σχολείο τους. Οι 

μαθητές των τάξεων 6-9 συγκεντρώνονται σε 

τμήματα σε ένα καθορισμένο σχολείο, αργά 
το απόγευμα ή το βράδυ. Ο μαθητής 

πηγαίνει μόνος του στο σχολείο. Εάν ο 

μαθητής δεν έχει κάρτα λεωφορείου, ο 

δάσκαλος της μητρικής γλώσσας θα δώσει 
εισιτήρια λεωφορείου.  
  

Περισσότερες πληροφορίες 
Στον ιστότοπο του EFF θα βρείτε 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στην 
Ουψάλα.  
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