
 

  
  

  ابتداييمدرسة
المللی   بين»گاردستن«

 در   اين مدرسه.باشد مي
محالت کنار يکی از 

 درصد 94  گوتبورگ که
ساکنان آنرا خارجيان 

 قرار ،دهند تشکيل مي
 .  است گرفته

  : آنشعار محوری 
  ».هر زبان يک گنج است« 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   که»ستندراگ«ی  مدرسه
 700 دارد، نهم راتا کالس 

آموز را در خود  دانش
از اين .  است  دادهييجا

 نفر سوئدی 40تنها تعداد 
 از  بقيه. باشند مي

از کشورهای عربی، 
يوگسالوی سابق، ايران و 

رد آيند و يا کُ عراق مي
   آحاددر مجموع. باشند مي
 زبان در 45 مليت با 50

   . حضور دارند اين مدرسه

اين تنوع در هيئت 
نيز انعکاس آن آموزگاران 

 معلم اين 65:  است  يافته
مختلف  کشور 16 از  مدرسه
 .هستند

 

  جهانی زبان مادری روز  ی ه بهان به

  تدريس زبان مادری در سوئد
  ترجمة ناصر ايرانپور                                 نوشتة بربل ونيگر

 
آموزان سوئد فرزندان   درصد دانش12قريب 

آنها از لحاظ . باشند مهاجرين و پناهندگان مي
 همان حق قانونی ای پايهتحصيل برخورداری از 
.  دارندخودساالن سوئدی  همرا دارند که 

 بر اين آنها از حق قانونی و قابل مطالبة  عالوه
  . هستند برخوردار نيزآموزش زبان مادری

اين حق در هفت سال اول تحصيل در 
هدف از .  است مدارس دولتی قابل مطالبه

 رشد دوزبانی  اعطای اين حق کمک به
آنها  هويت دوفرهنگی و حفظ آموزان دانش
  . باشد مي

شرکت در کالس زبان مادری 
به هر حال شهرداريها اما . باشد مي  داوطلبانه

آموزان امکان آموزش   همة دانش مکلفند به
درس زبان مادری .  کنند زبان مادری را عرضه

 برای دروس  يا در چهارچوب ساعاتی که
اند، بعنوان آموزش   شده انتخابی درنظرگرفته

انگليسی  سوئدی و مضاف بريک زبان اضافی 
شود و يا خارج از ساعات عادی درس   مي ارائه

  .  روزانه

 زبان مادری 100در سوئد بيش از 
 زبان مادريشان  هايي که بچه. وجود دارد

 در کالس  سوئدی نيست، حق اين را دارند که
. بعنوان زبان دوم شرکت کنندسوئدی درس 
 زبان سوئدی را بعنوان  در اين کالسهاآنها

 گيرند و  فرا مي  مرهباطی روزی ارت وسيله
به    اين امکان را خواهند داشت کههمچنين

در دروس تخصصی کسب دانش زبان سوئدی 
س تخصصی ضعفها وگذاری در در نمره. کنند

  . شوند  مي و اشتباهات زبانی در نظر گرفته

 بعنوان زبان   سوئدی را نه هر کس که
  باشد، نيز دوم آموختهچون زبان   اول، بلکه

  . يابد تواند به دبيرستان و دانشگاه راه مي

 زبان   اشراف الزم را به مهاجرانی که
توانند بطور موقت دروس  سوئدی ندارند، مي

اين .  زبان مادری خود بگدرانند تخصصی را به
المللی   ابتدايي بينی ه در مدرس امر برای نمونه

  . گردد گوتبورگ عملی مي

آموزان   مجموعاً دانش در اين مدرسه
. بينند  زبان مختلف آموزش مي45 مليت با 50

گونی تعلق ملی آموزگاران   اين تنوع در گونه
   معلم اين مدرسه از65  ؛  است  يافتهنيز بازتاب 

پنج معلم زبان .  متفاوت هستندکشور 16
 سوئدی را مانند زبان مادری خود  مادری که

کنند و هر کدام يک  صحبت و تدريس مي

  صی را در دانشگاهرشتة تخص
اند، هيئت معلمين اين  خوانده
در . کنند  را تکميل مي مدرسه

استخدام پرسنل و کادر 
   هم توجه غيرآموزشی مدرسه

 افرادی از مهاجرين   که شده
  .  باشند آنهادر ميان

هر کار آموزگاران 
 يکبار از سوی  هفته

روانشناسان، مشاوران امور 
شغلی، مددکاران اجتماعی و 

هادهای فعال در امور ن
کودکان و نوجوانان مورد 

  عالوه. گيرد حمايت قرار مي
 دو الی   شش بازنشستهاينبر 

آيند تا به   مي پنج بار در هفته
  ها در امور درسی و غيره بچه

  .کمک کنند

 انجمنهای والدين
   هستند دهنده ياری

 را اوليا انجمنهای ،معلمان
 را والديناند تا  بوجود آورده

يشتر و بهتر در امور تربيتی ب
 دخيل و مشارکت  مدرسه

ای در اختيار  دهند و عرصه
آنها بگذارند تا مشکالت را 
. با هم مورد بحث قرار دهند

 اين اوليایدر شش انجمن 
 ـ يک انجمن سوئدی  مدرسه

 80هم وجود دارد ـ مجموعاً 
. آيند  گردهم مي خانواده
برای (های اقليتها  خانواده
) ها و فنالنديها لمانی آ نمونه

 يکی از انجمنهای موجود  به
هرچند ابتدا . شوند ملحق مي

ها به زبان  در گردهمايي
شد، ولی  مادری صحبت مي

اکنون به زبان سوئدی در اين 
  . شود  مينظر تبادلتجمعات 

  برای اين مدرسه
آموز با مدارس   دانشی همبادل
المللی کشورهای ديگر  بين

روی . داهميت زيادی دار
هايي معلمين،  چنين پروژه
  .کنند آموزان مشترکاً کار مي والدين و دانش

  با هدف ادغام هر چه
  کارگاه«  يک، محصلينسريعتِر

 در و   وجود دارد که»مطالعاتی
المللی اين   بينی هحول کتابخان

   است و با همه  واقع شده مدرسه
مجهز ...) کامپيوتر،  ( نوع رسانه
  در اين کارگاه.  است گرديده
 در کالس درس   که آنچه

يابد،  ، ژرفش مي  شده آموخته
شود و يا  ها کار مي روی پروژه

. شوند  انجام مي تکاليف مدرسه
 با فعاليت   اين کارگاه دسترسی به

 و مشارکت و رفتار نيک
. گردد  ميسر ميآموز دانش
آموزان از سوی معلمين  دانش

 زبان مادری، آموزگاران مسئول
بازنشستگان، هر يک از کالسها، 

دانشجويان، کارآموزان و 
والدين مورد پشتيبانی قرار 

 طور همزمان   به هميشه. گيرند مي
 و گاهاً چهار معلم در اين  سه

 تحصيلی و مطالعاتی  کارگاه
  . حضور دارند

سال (در حال حاضر 
آموزان   درصد دانش75) 2003

 در اين کشور  تباری که خارجی
  اند، به دبيرستان راه شدهمتولد 

  آموزان به از دانش(يابند  مي
 پس از   که  يافته دبيرستان راه

تولد به اين کشور مهاجرت 
  اند، آمارگيری نشده کرده
   اين تعداد به اگر چه). است

   يافته تعداد سوئديهای راهنسبت 
کمتر )  درصد95( دبيرستان  به

 75، اما همين آمار است
  دهد که ان ميدرصدی هم نش

  برگزيده در اين مدرسه  راهی که
  .باشد مي درست ، شده
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