Modersmålsundervisning
Enheten för
flerspråkighet, EFF
• Hem resmî hem de özel
kurumlara yönelik
çalışmak
• Temel Eğitim Okulu, Temel
Özel Eğitim Okulu, Lise ve
Lise Özel Eğitim Okulu’nda
Anadili Eğitimi
• Okul Öncesinde Anadili
Desteği
• Anadilinde Ders Yardımı

flersprakighet.uppsala.se
018-727 20 26

• Anadili Derslerinde Sınav

flersprakighet@uppsala.se

• Anadilde Bilgi Seviyesi
Tespiti

Enheten för flerspråkighet

• Anadilde Başlangıç
Desteği

Kim Anadili Dersini Okuyabilir?
(Dikkat: Bu kurallar Ulusal Azınlık Dillerini
kapsamaz)

Öğrencinin velilerinden birisi İsveççe’den
başka bir anadiline sahipse o öğrenci
anadili dersini alabilir
1. Bu dil öğrencinin evde iletişim dili ise ve
2. Öğrenci bu dilde temel bilgilere sahipse
Öğrenci, bu dili konuşabilecek ve
anlayabilecek. Dersler anadilinde yapılır
ve ulusal müfredat takip edilir.

Ulusal Azınlık Dilleri
İsveç’te şu azınlık dilleri vardır: Fince,
Meänkieli, Laponca, Roman Dili ve Yidiş.
Azınlık dillerini okumak için bu azınlıklara
mensup olmak gerekir. Öğrencinin bu dili
evde konuşmasına veya temel bilgilere
sahip olmasına gerek yoktur. İki müfredat
vardır ve başvuruda öğrenci bu dersi
anadili konuşuru olarak mı yoksa yeni
başlayan olarak mı okuyacağını tercih
eder.

Enheten för flerspråkighet
(EFF) Uppsala’daki Anadili
Derslerini Düzenler.

Temel Bilgiler
Ulusal Azınlık Dilleri dışında bütün diller
için temel bilgi şartı aranır. Öğretmen,
dersin başlamasıyla öğrencinin temel
bilgilerini değerlendirir. Hem dinleyip
anlama hem de konuşma becerisi
değerlendirilir. Temel bilgiler hakkındaki
ayrıntılara EFF’nin internet sayfasından
ulaşılabilir.

Başvuru Şöyle Yapılır
Öğrencinin velisi başvuru yapar. Başvuru
formları okullarda ve EFF’nin internet
sayfasında vardır. Formu doldur, imzala ve
öğrencinin okuluna teslim et. Okul müdürü
başvuruyu onaylayacak ve sonra da okul
gelecek öğretim yılı için en geç 15 Haziran’a
kadar EFF’e gönderecektir. 15 Haziran’dan
sonra gelen başvurular için yer garanti
edilemez.

Dersler Şöyle Düzenlenir
Anadili dersleri Uppsala’da okul ders
saatleri dışında yapılır. Dersler böylece
okul ders saatleri dışında düzenlenir ve
genellikle bu saatler okul derslerinin
bitiminden sonradır. Anasınıfı ile 5. sınıf
arasındaki öğrencilerin dersleri kendi
okullarında verilir. 6. ve 9. sınıf arasındaki
öğrenciler ise belirlenmiş okullarda ortak
gruplar halinde öğleden sonra veya
akşam saatlerinde toplanırlar. Öğrenci bu
belirlenen okula kendi gider. Eğer
öğrencinin otobüs kartı yoksa anadili
öğretmeni otobüs bileti dağıtır.

Daha Fazla Bilgi
Uppsala’daki anadili dersleri için EFF’nin
internet sayfasından daha fazla bilgi
alabilirsiniz.
flersprakighet.uppsala.se

