ÄIDINKIELENTUKI, ÄIDINKIELENOPETUS JA OPINTOOPAS
-Äidinkielellä on merkittävä vaikutus lapsen identiteettiin ja itsetuntoon.
-Äidinkieli on perus lapsen oppimiskykyyn.
-Lapsi oppii kielen ja muita aineita helpommin.
-Se on suuri hyöty yhteiskunnalle että monet ihmiset ovat monikielisiä.
MIKÄ ON ÄIDINKIELENTUKI
-Esikoulujen opetussuunnitelma pitäisi lasten joilla on toinen kuin ruotsi äidinkielenä,antaa
mahdollisuus kehittää äidinkieltä.
Äidinkielen opettaja tapaa lapset kerran viikossa.Hän on samalta kulttuurialueelta kuin lapset.
He leikki, laulaa, piirtää, pelaa pelejä, lukee satuja,lapsen syntyperäisellä kielellä.
Äidinkielen opettaja voi myös johtaa leikkejä ja lauluja lapsiryhmässä ja siten vahvistaa lapsen
henkilöllisyyttä.
Jos lapset voivar harjoitella äidinkieltään esikoulun aikana,tutkimus osoitta että he hallitsevat koulun
paremmin.
Siitä tulee silta päiväkodin ja kodin välille.
Tranemossa on
Albaanian,Arabian,Bosnian,Serbian,Kroatian,Romani,Somalian,Thaimaalainen,viitomakieli,venäjän ja
suomen kieli.
MITÄ ÄIDINKIELENOPETUS ON
Äidinkielenopetus on oma aihe ala ja yläasteella.Tavoitteena on että lapset hyvällä tavalla ymmärtää
työn koulussa,samalla kehittäen kaksikielisyyden,identiteetin ja taitonsa.
Työ olisi tehtävä sellaisissa muodoissa että oppilaiden henkilökohtaista kehitystä edistetään ja heidän
itsetuntonsa vahvistuu.
Opettajat jotka opettaa äidinkieltä tulee useinmiten samalta kulttuurialueelta kuin lapset.
Äidinkielenopettajalla pitää myös olla hyvä tuntemus ruotsinkielestä ja ruotsalaisesta yhteiskunnasta.
Äidinkielen koulutus on vapaaehtoista ja lapsenhuoltaja anoo äidinkieltä lapsellensa.
Kaikki lapset jotka puhuvat muuta kieltä kuin ruotsia kotona saa äidinkielenopetusta koulussa jos niin
toivoo.
Lapset jotka ei puhu äidinkieltä päivittäin kotona ovat oikeutettuja tukeen ja opetukseen omalla
äidinkielellään.
Tranemossa on noin 200 opiskelijaa joilla eri äidinkieli kuin ruotsi.Heistä noin 125 oppilasta opiskelee
äidinkieltään.
Lukuvuoden aikana 2010/2011 tarjottiin seuraavat kielet
Albaania, Arabian, Bosnian, Serbian,Kroatian,Romaanin,Somalian,Thaimaan,Saksan,Puolan,Suomen
ja Venäjän äidinkieliopetusta.
Täytyy olla vähintään viisi oppilasta ja sopiva opettaja ennenkuin Tranemo tarjoaa äidinkielenopétusta.
Vähemmistökielellä Saamen,Meänkielen,Romaani,Suomi ja Jiddis riittää että on vain yksi oppilas niin
saa äidinkielenopetusta.
MITÄ ON OPINTO OPAS ÄIDINKIELELLÄ
Lapset ja nuoret jotka äskettäin ovat saapuneet ruotsiin ja eivät osaa tarpeellisesti että pystyisivät
pysymään ruotsinkielisessä opetuksessa,saavat opetusta omalla kielellä.
ORGANISAATIO
KIELEN OPETUSTA VOIDAAN JÄRJESTÄÄ ERI TAVOILLA KOULUSSA.
-Kielenvalinta, nykykielten erillisenä oppiaineena, jossa on opetussuunnitelma.
-Äidinkieli,oma aihe jossa on opetussuunnitelma.
-Jos oppilaan valinta on äidinkielenopetus tai jos se on koulun valinta.
Kielenopetus koulun ulkopuolisella aikataululla.

TÄÄLTÄ LÖYDÄT ILMIOITTAUTUMISLOMAKKEITA
Hakemuslomake äidinkielentukeen=Anmälningsblankett för modersmålsstöd
Hakemuslomake äidinkielenopetukseen=Anmälningsblankett för modersmålsundervisning
Lopettaa äidinkielenopetuksen=Avslutar modersmålsundervisning
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