
و االرشاد الدراس,تدريس اللغه االم ,دعم الللغه االم    

 

ان اللغه االم لها معنى كبير لالطفال وشخصيات الطلبه واحترام الذات ان لغه االم هي 

بلية الطفل او الطالب في التعلم يكون من السهل للطفل او الطالب القاعده او هي االساس لقا

ان يتعلم اللغه الثانيه وبقيه المواد الدراسيه االخرى هناك ميزه كبيره للمجتمع الذي يكون فيه 

 العديد من االشخاص الذين يجيدون اكثر من لغه 

 

 

 ما هو دعم اللغه االم ؟

والتي هي غير اللغه ( لغه االم )طفال الذين يتكلمون لغه ثانيه وفقا امناهج المرحله التمهيديه فان اال

.السويديه فان لديهم فرصه لتطوير لغتهم االم   

 مدرس اللغه االم يلتقي با لطالب مره واحده في كل اسبوع 

’ يقوم المدرس والطفل بالعب ,المدرس عاده ياتي من نفس المجال الثقافي الذي ياتي منه الطفل 

لصق ويقراؤن القصص بلغه الطفل االصليه ,قص ,سم وكذلك يلعبون المسابقات الر,الغناء  

يستطيع المعلم ان يلعب ويغني لمجموعه كامله من االطفال ايضا وبهذه الطريقه بستطيع ان يترجم ثقافه 

 بلده وفي نفس الوقت يعزز من هويه االطفال الذين يعمل معهم 

ن يمارس لغته االم مسبقا في مرحله ما قبل المدرسه فان هؤالء لقد اثبت البحث ان الطفل اذا استطاع ا

وهذا سيكون .االطفال سيكون نجاحهم في المدرسه بشكل افضل من هؤالء الذين ال يدرسون لغتهم االم 

.بمثابه جسرا بين اللغه في مرحله الروضه ولغه المنزل  

الكرواتيه ,الصربيه ,البوسنيه,العربيه ,يه يوجد في محافضه ترانيمو العديد من اللغات مثل اللغه االلبان

.لغه االشاره وكذلك اللغه الروسيه,التايلنديه ,الصوماليه ,الغجريه,  

 ما هو تدريس اللغه االم ؟

الهدف من وراء هذا هو ان بنتفع . تعليم اللغه هو ماده دراسيه بحد ذاتها في المدارس االبتدائيه والثانويه 

ل في المدرسه وبنفس الوقت يطور كفاءه وهويه كال اللغتين الطالب  بشكل جيد من العم  

اب تعزيز احترام )يتم العمل بهذا الشكل الجل تسهيل التطور الشخصي للطالب ولتقويه احترامهم لذاتهم 

وكذلك يجب عله . مدرس اللغه االم ياتي غالبا من نفس المجال الثقافي الذي ياتي منه الطفل ( الذات 



.ك معرفه جيده للغه السويديه وكذللك معرفه عن المجتمع السويدي المدرس ان يمتل  

.التدريس طوعي ويقوم اولياء االمور بتقديم طلب خطي لتدريس اللغه االم   

من ,جميع الطالب الذين يتكلمون لغه ثانيه غير اللغه السويديه يكون لديهم الحق في دراسه لغتهم االم 

على الرغم من عدم التكلم بلغه االم في البيت كل يوم  الممكن اعطاء التدريس الى االقليه  

حتى االطفال المتبنون والذين ال يتكلمون لغه االم في البيت والسبب واضح لديهم الحق في دعم ودراسه 

 لغه االم 

طالب يتكلمون لغات ثانيه غير اللغه السويديه ومنهم  022في محافضه ترانيمو يوجد ما يقارب من 

ون لغه االم طال يدرس 501  

البوسنيه ,العربيه ,يوجد امكانيه تدريس اللغات التاليه االلبانيه  0252-0255خالل العام الدراسي 

الفلنديه والروسيه يجب ان يكون هناك ,البولنديه ,االلمانيه ,التايلنديه ,الصوماليه ,الغجريه ,الكرواتيه ,

ه ويجب ان يكون هناك مدرس مناسب حتى خمسه طالب على االقل لديهم الرغبه في دراسه نفس اللغ

 تستطيع محافظه ترانيمو توفير تدريس اللغه 

الفلنديه واليدشيه ولهذه الغات يكفي ان يكون طالب واحد لتدريس ,الغجريه ,الكيليه ,لغات االقليه الساميه 

 اللغه 

 

 

 ما هو االرشاد الدراسي للغه االم ؟

يثا للسويد وال يستطيعون ان يتكلمو اللغه السويديه بشكل كافي يمكن لالطفال والمراهقين الذين وصلو حد

 يمكن ان يتم توضيح الدروس بلغتهم االم  

مدير المدرسه هو الذي يقرر بشكل . يتم مناقشه حاجه الطالب لالرشاد الدراسي ما بين الوادين والمدرسه 

 نهائي فيما لو يمنح الطالب المساعده الدراسيه هذه بلغه االم 

 

تنظيمال  

 

 يمكن تنظيم تدريس اللغه بطرق مختلفه في المدرسه 

اللغات الحديثه كماده منفصله في النهج الدراسي,اللغه   



 اللغه االم كماده منفصله في المنهج الدراسي 

 تدريس اللغه االم كا ختيار التالميذ او اختيار المدرسه وتعليم اللغه االم خارج الجدول الزمني 

 

( التسجيل)ماره التقديم هنا سوف تجد است  

 استماره تسجيل للحصول على دعم اللغه االم 

 استماره تسجيل تدريس اللغه االم 

 استماره انهاء تدريس اللغه االم 

 


