Educație în limba maternă
Enheten för
flerspråkighet, EFF
• Se îndreaptă către școli în
regie comunală și privată
• Predarea materiei limbii
materne pentru școala
generală, școala specială
generală, liceu și liceul
special
• Sprijin în limba maternă la
grădiniță
• Consultații în limba
maternă în intermediul
școlii

materia limba maternă
sau curs de limba
maternă(liceu)

018-727 20 26

• Testarea cunoștințelor în

flersprakighet@uppsala.se

• Testarea cunoștințelor în
limba maternă

Enheten för flerspråkighet

• Sprijin în limba maternă la
introducere

flersprakighet.uppsala.se

Cine poate beneficia de orele de
limba maternă?
(Atenție! Nu se referă la limbile minoritare
naționale)

Elevii care au un tutor care vorbește o
altă limbă decât suedeză, se oferă
predare în materia limbii materne dacă:

1.Limba să fie limba de comunicare
zilnică a elevului acasă și
2. ca elevul să aibă cunoștințe de bază în
limba actuală
Elevul trebuie să aibă cunoștințe de bază,
trebuie să vorbească și să înțeleagă
limba. Cunoștințele și abilități pe care le
prezintă un elev sunt evaluate în raport
cu cerințele de cunoștințe din programa
școlară sau din planul materiei.

Limbile minoritare naționale
Limbile minoritare naționale în Suedia
sunt: finlandeza, idiș, meänkieli, romani
chib și sami.Pentru elevii care aparțin
uneia dintre minoritățile naționale, nu
există nici-o cerință ca elevul să aibă o
anumită cunoaștere a limbii sau ca limba

Enheten för flerspråkighet
(EFF) organizează predarea
materiei de limba maternă în
Uppsala.

Cunoștințe de bază
Cunoștințele de bază sunt o cerință pentru
a beneficia de orele limba maternă (cu
excepția limbilor minoritare
naținale).Profesorul evaluaează
cunoștințele de bază a elevului la începutul
predării. Se evaluează comunicarea orală:
ascultare, folosirea limbajului, interacţiune.

Så organiseras undervisningen
În Uppsala orele de limba maternă sunt
organizate după activitatea școlară.Orele
sunt stabilite în afara orelor de la școală,
de multe ori către sfârșitul zilei. Elevii din
clasele F/5 au orele la școală. Elevii din
clasele 6/9 se întâlnesc în grupe la o
școala alocată dupămasa sau seara.
Elevul trebuie să ajungă la oră pe în mod
independent. Dacă elevul nu are
abonament de transport public de la
școală are posibilitatea să primescă
bilete de autobuz de la profesorul de
limba maternă

Mai multe informații despre cunoștințele de
bază sunt pe pagina web EFF.

Mer information

Cum se aplică pentru orele de
limba maternă?

flersprakighet.uppsala.se

Tutorul sau tutorii elevului aplică cerința
pentru orele de limba maternă.După
completare formularul se semnează și se
lasă la școala elevului. Directorul școlii
trebuie să aprobe cerința după care este
trimisă la EFF, cel târziu 15 iunie pentru
următorul an școlar.Cerințele care sosesc
după data de 15 iunie nu pot fi garantate un

Pe pagina web a EFF găsești mai multe
informații despre predarea materiei
limbii materne în Uppsala.

