
  

 
Enheten för 

flerspråkighet, EFF 

• Vykdo savo veiklą tiek 

valstybinėse, tiek 

privačiose mokymo 

įstaigose 

• Gimtosios kalbos mokymas 

pagrindinėse, spec. 

pagrindinėse mokyklose, 

gimnazijose bei spec. 

gimnazijų klasėse 

• Gimtosios kalbos ugdymas 

ikimokyklinėse įstaigose 

• Studijų pagalba gimtąja 

kalba 

• Parama gimtąja kalba 

įžanginėse studijose 

• Pasiekimų lygio 

nustatymas gimtąja kalba 

• Gimtosios kalbos 

gebėjimų ir pasiekimų 

patikrinimas 
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Gimtosios kalbos mokymas  
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Kas turi teisę mokytis gimtosios 

kalbos? 
 

(Negalioja  tautinių mažumų kalboms) 

 
Mokiniui, turinčiam tėvą ar globėją, kurio 

gimtoji kalba yra kita nei švedų kalba, turi 

būti pasiūlytas gimtosios kalbos 
mokymas jeigu: 

1. Kalba yra kasdienė mokinio 

bendravimo kalba namuose bei 
2. Mokinys turi pagrindines kalbos žinias. 

 

Mokinys privalo kalbėti ir suprasti kalbą. 

Mokymas vyksta gimtąja kalba pagal 

nacionalinę mokymo programą.  

Tautinių mažumų kalbos 

Švedijoje yra šios tautinių mažumų 

kalbos: suomių, meänkieli, samių, romų 

ir jidiš. Kad galėtumėte mokytis tautinės 

mažumos kalbų, turite priklausyti 

tautinės mažumos grupei. Mokiniui 

neprivaloma kalbėti kalba namuose ar 

turėti pagrindinių kalbos žinių. Yra dvi 

mokymo programos. Programą mokinys 

pasirenka pagal tai, ar mokysis kalbos 

pagal gimtosios kalbos kursą, ar kaip 

pradedantysis. 

 

 

Enheten för flerspråkighet 

(EFF) organizuoja gimtosios 

kalbos mokymą Upsaloje. 

Pagrindinės kalbos žinios 

Turėti pagrindines gimtosios kalbos žinias 

privaloma mokantis visomis kalbomis, 

išskyrus tautinių mažumų kalbas. 

Mokytojas įvertina pagrindines mokinio 

gimtosios kalbos žinias mokymosi 

pradžioje. Vertinami kalbos supratimo bei 

kalbėjimo gebėjimai. Informaciją apie tai, 

kas yra pagrindinės kalbos žinios, galite 

rasti EFF svetainėje. 

Kaip pateikti prašymą mokymuisi 

Prašymą pateikia mokinio tėvai ar globėjai. 

Formas galima rasti mokyklose bei EFF 

svetainėje. Užpildykite formą, pasirašykite 

ir pateikite mokinio mokyklai. Mokyklos  

direktorius turi patvirtinti prašymą bei 

išsiųsti į EFF iki birželio 15 d. Paraiškoms, 

gautoms po birželio 15 d., mokymosi 

galimybė ateinantiems mokslo metams 

negarantuojama. 

Kaip vyksta mokymasis 

Upsalos savivaldybėje gimtosios kalbos 

pamokos vyksta ne pagrindinių pamokų 

metu, dažnai pasibaigus mokyklos 

dienai. F-5 klasės mokiniams pamokos 

vyksta jų mokyklose. 6–9 klasių mokiniai 

vėlyvą popietę arba vakare renkasi į 

jungtines grupes tam skirtoje mokykloje. 

Mokinys pats atvyksta į paskirtą mokyklą. 

Jei mokinys neturi autobuso nuolatinio 

bilieto, gimtosios kalbos mokytojas 

aprūpina mokinį vienkartiniais autobuso 

bilietais. 

Daugiau informacijos rasite 

EFF svetainėje rasite daugiau 

informacijos apie gimtosios kalbos 

mokymą Upsaloje 

flersprakighet.uppsala.se. 

 

 

 

 


