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Nauczanie języka ojczystego
Rozmawiasz/rozmawiacie ze swoim dzieckiem/dziedmi w języku polskim?
W Gminie Salem Twoje dziecko ma możliwośd korzystania z nauczania języka
ojczystego w przedszkolu i szkole.
Głównym celem nauczania jest przygotowanie co najmniej dwujęzycznego ucznia o
podwójnej identyfikacji kulturowej do życia w wielokulturowym społeczeostwie
szwedzkim.
Do nauczania języka ojczystego mają prawo:
- dzieci, które używają w domu, na co dzieo języka polskiego z co najmniej
jednym z rodziców (opiekunów)
- dzieci adoptowane, również w przypadku, gdy ich rodzice nie mówią z nimi
w języku polskim
Warunkiem nauczania jezyka ojczystego jest:
- stworzenie na terenie gminy co najmniej 5-osobowej grupy uczniów
zainteresowanych nauczaniem języka polskiego oraz odpowiednio
przygotowany nauczyciel
Nauczanie
Rola nauczyciela w tym przypadku jest bardzo ważna, ponieważ poza nauczaniem
języka ojczystego, pomocą w innych przedmiotach nowo przybyłym uczniom, często
jest osobą kontaktową między rodzicami, uczniami i nauczycielami w szkole
szwedzkiej.
Język ojczysty jest zarówno w szkole podstawowej jak i średniej, przedmiotem z
własnym programem nauczania i własnymi kryteriami ocen, traktowany na równi z
innymi przedmiotami.
Zgłoszenie ucznia na zajęcia z j.polskiego
Zajęcia z języka ojczystego są zajęciami dodatkowymi i bezpłatnymi, które odbywają
się w tych placówkach szkolnych, w których istnieje optymalna możliwośd stworzenia
grup pod względem ilości uczniów oraz ich zbliżonego poziomu wieku i

umiejętności.
Rodzice zainteresowani nauką języka polskiego swojego dziecka składają do
wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły podanie o nazwie ”Ansökan om
modersmålsundervisning/stöd”.
Wypełniony druk, dyrektor przedszkola/szkoły wysyła do Urzędu Gminy.

Nowo przybyły uczeo
Dla nowo przybyłych uczniów nieznających języka szwedzkiego, zorganizowane są
klasy przygotowawcze (förberedelseklasser).
Gmina Salem utworzyła dwie takie klasy dla młodszych i starszych uczniów, które
mieszczą sie w Skogsängsskolan.
W klasie przygotowawczej naucza sie wielu przedmiotów, jednak głównym celem jest
uzyskanie przez ucznia podstaw języka szwedzkiego.
Zajęcia w klasach przygotowawczych odbywają się w godzinach objętych planem
lekcji.
O tym jak długo uczeo będzie uczęszczał do klasy przygotowawczej, decydują
postępy ucznia w nauce języka szwedzkiego.
Zdarza się, że już po kilku miesiącach nauki, uczeo zaczyna chodzid na niektóre lekcje
ze „swoją” przyszłą klasą. Jednak najczęściej rozpoczyna tam pełną naukę po jednym
lub półtora roku uczęszczania do klasy przygotowawczej.

Przyuczanie
Dla nowo przybyłych uczniów, szkoła oferuje także przyuczanie w innych
przedmiotach w języku ojczystym (studiehandledning), które jest formą szczególnej
pomocy, z której uczeo ma prawo skorzystad, a szkoła ma obowiązek ją zapewnid gdy
zachodzi podejrzenie, że uczeo nie osiągnie celów nauczania przewidzianych i
wyszczególnionych w programie nauczania szwedzkiego szkolnictwa.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z
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anna.leven@salem.se
070-723 17 72

