Modersmålsundervisning
Enheten för
flerspråkighet, EFF
• Skierowane jest zarówno na
działalność komunalną jak i
prywatną
• Nauczanie języka ojczystego
w szkołach podstawowych,
specjalnych, gimnazjalnych i
gimnazjalnych specjalnych
• Wsparcie języka ojczystego w
przedszkolu

• Egzaminy z języka ojczystego
jako przedmiotu szkolnego

lub kursu języka
ojczystego

flersprakighet.uppsala.se
018-727 20 26

• Kartläggningsuppdrag w
języku ojczystym

flersprakighet@uppsala.se

• Introduktionsstöd, wsparcie
wprowadzające w języku
ojczystym

Enheten för flerspråkighet

• Studiehandledning, pomoc
szkolna w języku ojczystym

Kto może uczyć się języka
ojczystego jako przedmiotu
szkolnego?

Enheten för flerspråkighet
(EFF) organizuje lekcje języka
ojczystego w Uppsali.

(Uwaga! Nie dotyczy języków mniejszości narodowej)

Naukę języka ojczystego należy zaoferować,
jeśli uczeń ma opiekuna z językiem
ojczystym innym niż szwedzki oraz jeżeli:
1. Język jest codziennym językiem
porozumiewania się ucznia w domu.
2. Uczeń posiada podstawową wiedzę o
języku.
Uczeń musi mówić i rozumieć język.
Nauczanie odbywa się w języku ojczystym,
odbywa się zgodnie z krajowym programem
nauczania.

Języki mniejszości narodowych
Szwecja ma następujące języki mniejszości
narodowych: fiński, meänkieli, lapoński,
romski i jidysz. Aby móc uczyć się języka
mniejszości narodowej, trzeba należeć do
grupy mniejszościowej. Uczeń nie musi
mówić w domu ani posiadać podstawowej
znajomości języka. Są dwa programy
nauczania, w zgłoszeniu należy wybrać, czy
uczeń powinien uczyć się jako osoba
mówiąca w języku ojczystym, czy jako osoba
początkująca.

Podstawowa znajomość
Podstawowa znajomość języka jest wymagana
w stosunku do wszystkich języków ojczystych z
wyjątkiem języków mniejszości narodowych.
Na pierwszej lekcji nauczyciel ocenia
podstawowe umiejętności ucznia. Oceniane
jest zarówno rozumienie ze słuchu, jak i
umiejętność mówienia. Informację o tym, czym
jest podstawowa znajomość języka, można
znaleźć na stronie internetowej EFF.

Co zrobić, żeby się zapisać
Rodzic /opiekun ucznia musi wypełnić
formularz zgłaszający. Formularz zgłaszający
znajduje się w szkole ucznia a także na stronie
internetowej EFF. Należy wypełnić formularz ,
podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły ucznia.
Zaakceptowany przez dyrektora szkoły
formularz zostaje następnie wysłany do EFF.
Formularz powinien trafić do EFF najpóźniej
15 czerwca. Zgłoszenia uczniów, które wpłyną
po tej dacie, mogą nie mieć zapewnionego
miejsca na liście nauczyciela prowadzacego.

Tak wygląda nauczanie
W Uppsali nauczanie języka ojczystego
odbywa się w ramach zajęć dodatkowych
odbywających się już po zakończeniu
wszystkich lekcji, czyli poza dziennym
planem lekcyjnym.
Lekcje języka ojczystego dla klas 0-5
organizowane są na miejscu w szkole danego
ucznia. Dla uczniów klas 6-9 zajęcia
prowadzone są we wspólnych grupach,
których lekcje odbywają się w wyznaczonej
szkole, późnym popołudniem lub wieczorem.
Dla uczniów, którzy nie posiadają karty
autobusowej, bilety autobusowe zapewnia
EFF. Nauczyciel języka ojczystego dysponuje
biletami na każdej lekcji.

Informacje dodatkowe
Na stronie internetowej EFF można uzyskać
więcej informacji na temat nauczania języka
ojczystego.
flersprakighet.uppsala.se

