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جهت    سویدنیبرای دوره  کالنساالن   آموزش کمونی پالن تعلیمی 

 مهاجران

 تعلیمیهدف این دوره 

باشد که  می  لسانتخصصی  کورسیک  رانجمهاجهت  سویدنیساالن برای دوره کالن آموزش کمونی 

کورس  در چارچوب این  باشد.میکالنسال  به مهاجران سویدنی لسان ای در پایه  معلوماتهدف آن ارائه 

و در استفاده از آن   یاد گرفتهدومی را لسان دارد بتواند سویدنی مادری غیر از  لسان که  شاگردباید 

جهت برقراری ارتباط و مشارکت فعال در زندگی  لسانی ابزارهای تعلیمی این دوره  پیشرفت کند.

این  شاگرد به  دهمچنین بای  گذارد.همچنین ادامه تحصیالت را در اختیار فرد میروزمره، زندگی کاری و 

هایی جهت و همچنین استراتژیلسان  را در نحوه یادگیری  مختلفهای امکان داده شود تا استراتژی 

که فاقد  کالنساالنی آن است که به تعلیمی همچنین هدف این دوره  از ارتباطات خود توسعه دهد. حمایت

که   شاگردی هایی ارائه گردد.باشند امکان کسب چنین تواناییای در خواندن و نوشتن میهای پایهناییتوا

کند باید بتواند دیگری غیر از الفبای التین استفاده می نوشتننداشته و یا از سیستم  قابل استفادهسواد 

 . تواندکرده ب دریافت کورس ای خواندن و نوشتن را در چارچوب این تدریس پایه

  مختلفیها، وضعیت زندگی، دانش و اهداف تحصیلی افرادی باشند که تجربه  بایدمخاطب این تحصیالت 

همه   معلوماتشده و شکل داده شود و با عالئق، تجربیات،  پالن بندیآموز  باید با دانشکورس دارند. این 

 جانبه و اهداف درازمدت او مطابقت داده شود.  

های  باشد یا فعالیتطه عزیمت نیازهای فرد،  بتواند با کاری که محل درآمد فرد می باید، با نقکورس این 

 دیگر ترکیب شود.کورس دیگر، بعنوان نمونه دوره جهت یابی زندگی کاری و اجتماعی، کارآموزی یا 

تا حد امکان در زمینه زمان، مکان، محتوا و فرم کاری به طرزی انعطاف   کورسبهمین دلیل باید این 

 ذیر شکل داده شود. پ 

 تعلیماتهای این  هدف و ویژگی

شرایط الزم   شاگردبه  دبرای مهاجران بای سویدنی در کالنساالن از طریق تدریس در آموزش کمونی 

 جهت پیشرفت در موارد زیر داده شود: 

 سویدنیتوانایی خود در خواندن و نوشتن به  −

 ،سویدنی کردن، گوش دادن و مکالمه به توانایی خود در صحبت   −

 گفتاری و نوشتاری. بصورت ی ن دی توانایی خود در درک سو −

 های مختلف، جهت اهداف، شنوندگان و موقعیت لسان  توانایی خود در مطابقت دادن  −

 یک تلفظ خوب،  −

 ،لسانآگاهی در زمینه نحوه یادگیری  −

 ، لسانی و برقراری ارتباط برای ادامه پیشرفت های یادگیری و خواندن استراتژی  −

های دیجیتالی و ابزارهای مرتبط با یادگیری و برقرای ارتباط، و  توانایی خود در استفاده از تکنیک −

 همچنین 

 Dari 
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 از منابع مختلف.معلومات توانایی خود در بدست آوردن  −

لسانی یک توانایی گردان شا برای مهاجران آن است کهسویدنی در کالنساالن آموزش کمونی  خصوصیت

بتوانند  شاگرداناین امر در برگیرنده آن است که  دهند.برای برقراری ارتباط را در خود توسعه می 

جهت برقراری  لسانی توانایی  براساس نیازهای خود هم بصورت شفاهی و هم کتبی ارتباط برقرار کنند.

 کنند. و یکدیگر را تکمیل می در تعامل بوده  هایی گوناگونی است که با همارتباط دربرگیرنده توانایی

  معلومات در قسمتو لسانی ارتباطی، نیازمند دسترسی به یک سیستم لسانی بهمین دلیل یک توانایی 

 باشد.استفاده از این سیستم می

را در خود توسعه داده و   مختلفهای و توانایی  معلوماتاین امکان را بدهد که  شاگرداین تدریس باید به 

ارتباطی مورد نظر خود   هایمناسب در موقعیت لسانی های ها برای انتخاب همچنین از این استراتژی

شامل کلمات، عبارات، تلفظ و ساختارهای دستوری  لسانی در مورد سیستم  معلومات استفاده کند. 

های کاربردی ساختن یک متن و انتخاب مربوط به نحوه لسان استفاده از  معلومات در قسمت  باشد. می

 باشد. و مطابقت دادن آن به مخاطب و هدف مربوطه می  لسانی

، تصویر و صدا، هم با ابزارهای کلماتهای مختلف روبرو شود که در آنها باید در تدریس با متن شاگرد

در  جهت توسعه یک آگاهی شاگرد به   دتدریس بای  کنند.دیجیتالی و هم بدون آنها، با یکدیگر همخوانی می

 و داشتن یک بینش در مورد یادگیری خود وی، کمک کند.لسان نحوه کار در هنگام یادگیری  قسمت

  مورد در فکر کردناین امکان داده شود که توانایی هوشی خود را، از طریق  شاگردهمچنین باید به 

ه، زندگی اجتماعی، تحصیلی و خود و مقایسه آنها با رویدادها در زندگی روزمر  کولتوریتجربیات 

 ، توسعه دهد. سویدن کاری در 

های اجتماعی مربوطه  های دیجیتالی، ابزارها و رسانه کمک کند از تکنیک شاگردتدریس همچنین باید به 

 ، ارتباطات و یادگیری استفاده کند.معلوماتبرای کسب 

 تعلیمی ساختار  

  2, 1باشد: ن شامل  سه مسیر تحصیلی مختلف می جهت مهاجرا سویدنیبرای  کالنساالن آموزش کمونی 

, و  Dو  A, B, Cکورسهای شامل  1. مسیر تحصیلی Dو  A, B, C, کورسو همچنین چهار  3و  

تشکیل شده است. این   Dو  C کورسهایاز  3و مسیر   Dو  B, C کورسهایاز  2مسیر تحصیلی 

مسیرهای تحصیلی نشان   باشد.می  متفاوت، شرایط و اهداف گذشتهمسیرهای تحصیلی جهت افراد با 

  شاگرد یک  مقدماتی و سرعت روند پیشرفت درسی برای فرد مناسب است.  کورسدهند کدام می

کند که از میدر درون آن مسیر تحصیلی آغ  کورستحصیالت خود را در آن مسیر تحصیلی و در یک 

صرفنظر از مسیر تحصیلی    کورسشروط عملی الزم برای یک  برای شرایط فردی او مناسبترین است. 

 یکسان است.  

تحصیل خیلی کوتاهی دارند و مسیر  سابقهدر درجه اول جهت افرادی است که  ١مسیر تحصیلی 

 برای افرادی است که به تحصیل عادت دارند.  ٣تحصیلی 

درون آن مسیر تحصیلی  کورس مناسب است و کدام  شاگردمسیر تحصیلی برای یک  تشخیص اینکه کدام

، شرایط و سایر مواردی انجام گیرد معلوماترا باید شروع کند، باید پس از یک بررسی همه جانبه از 

 که ممکن است بر روی امکانات فرد برای آنکه حائز شرایط باشد تاثیر داشته باشند. 

او از   معلوماتتحصیلی و  سابقه، شاگردر تحصیلی بسته به عادات تحصیلی در این سه مسی کورسها 

 ی در هنگام شروع دوره، دارد.ن دی سولسان 
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برای مهاجران را پس از هر دوره مربوطه به  سویدنی در کالنساالن تواند آموزش کمونی می  شاگردیک 

هایی که الزم است  با تطابق  D ورس کامکان تحصیل تا  شاگردانبا این وجود باید به همه  پایان برساند.

 . خود برسندمسیر تحصیلی  برایبه سطح علمی در نظر گرفته شده  شاگردداده شود تا 

 ای خواندن و نوشتنیادگیری پایه

باشند و افرادی  ای خواندن و نوشتن برای افرادی است که فاقد تحصیالت قبلی می تدریس در یادگیری پایه

از طریق تدریس در آموزش کمونی   باشند.باسواد نمی  عملیکه تحصیالت کوتاه مدتی داشته و بصورت 

امکان کسب  شاگرد ، باید١برای مهاجران، در درجه اول در مسیر تحصیلی سویدنی در زبان کالنساالن 

فرد   معلومات ای خواندن و نوشتن را بیابد، امری که دربرگیرنده تعمیق و اتوماتیک کردن توانایی پایه

 ت کاربردی در معنای اصلی آن ممکن است زمانی طوالنی را دربربگیرد. ر باسواد شدن بصو باشد.می

  شاگردهم برای  ٣و  ٢های تحصیلی ای خواندن و نوشتن ممکن است در مسیرتدریس در یادگیری پایه

 در این موارد روند یادگیری متفاوت خواهد بود.   الزم باشد که باسوادند اما بر الفبای التین مسلط نیستند.

شود متصل نمی  Dتا  A کورسهایای خواندن و نوشتن به هیچکدام از تدریس در زمینه  یادگیری پایه

این امر در واقع یک پروسه است   ترکیب خواهد شد.  کورس بلکه  خودش بخشی متفاوت است که با این

ی برای مهاجران شرکت  ن دی در زبان سوکالنساالن درآموزش کمونی  شاگردتواند در تمام مدتی که که می 

 ها فرصت اتوماتیک شدن را بیابند. کند در جریان باشد تا این تواناییمی

انجام شود  لسانی و یا   شاگردمادری لسان تواند به شتن می ای خواندن و نوتدریس در زمینه  یادگیری پایه

 به آن تسلط دارد.   شاگردکه 

 امکان داده شود تا:  شاگردای خواندن و نوشتن باید به از طریق تدریس در زمینه  یادگیری پایه

چگونه ساخته شده است  را  لسان کند و متن پیغام را منتقل مییک  از اینکه چگونه  درک خود را −

 توسعه دهد 

 را توسعه بخشد مختلفهای در موقعیت لسان توانایی خود در استفاده از  −

 نوشتاری را بکار ببندد  لسانیمعمولترین قواعد  −

 از خواندن و نوشتن برای یادگیری، فهمیدن و بیان خود استفاده کند −

 آموزد آگاه شود را می لساندر مورد اینکه چگونه فرد یک  −

 استراتژی ساده برای خواندن و نوشتن جهت اهداف مختلف، و همچنینتوسعه چند  −

 م کمکی مربوط به یادگیری خواندن و نوشتن.زهای دیجیتالی و لوااستفاده از تکنیک −

 ارزشیابی

ی به یک شکل قابل فهم جهت  ن دی سولسان  در استفاده از شاگرد نقطه عزیمت برای ارزشیابی باید توانایی 

ارزشیابی   گی روزمره، زندگی اجتماعی و کاری و همچنین ادامه تحصیل باشد.اهداف مختلف در زند

 باشد. کامیابیدر مطابقت با شروط تعیین شده علمی جهت دریافت نمره  شاگردمعلومات باید دربرگیرنده 

،  مطلبشروط تعیین شده علمی براساس پنج بخش علمی فرموله شده است: درک شنیداری، درک 

های علمی نباید جدا از یکدیگر مورد ارزیابی این بخش  ولید شفاهی، و توانایی نوشتن.شفاهی، ت  تعامالت

بعمل آورده و براساس آنچه   شاگرد لسانیقرار گیرند بلکه معلم باید یک ارزشیابی جامع از توانایی 

 لسانیباید به پیچیدگی محتوایی و لسانی صحیح بودن  آید تشخیص دهد.واقعا از عهده آن برمی شاگرد

 ارتباط داشته باشد. 
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( باید برای همه  ٨٠٠برپایه الیحه  ٢٠١٠قانون مدارس )مصوب سال  ٣٥پاراگراف  ٢٠براساس فصل 

ای خواندن و نوشتن که مربوط به یادگیری پایه کورسدر بخشی از  های تکمیل شده نمره داده شود.دوره 

 شود.  باشد نمره داده نمیمی

  شروط علمی

 Aدوره آموزشی 

 کامیابی شروط علمی برای نمره 

 درک شنیداری 

های معین و روزمره متوجه  های ساده را در موقعیت تواند بطور واضح صحبت با حمایت می  شاگرد

باشند را و عبارات ساده و معمول که مربوط به بازگویی رویدادهای روزمره  می کلمات شاگرد شود.

های شفاهی ساده و معمولی  مطابقت داده شده و واضح و همچنین دستورالعملمعلومات  ردشاگ فهمد. می

 فهمد. را می

 درک مطلب 

  شاگرد شود.می خواند و متوجه های معین روزانه را میساده مربوط به موقعیت معلومات   شاگرد

های مطابقت داده شده های بسیار ساده و همچنین متنها،عبارتو سمبل   کلماترا در فرم معمول معلومات 

 کند.خواند و درک می و بسیار ساده در مورد یک موضوع که با آن بخوبی آشنایی دارد را می

 تعامل شفاهی

در مکالمات   شاگرد های معین و روزمره ارتباط برقرار نماید.تواند در موقعیت با حمایت می  شاگرد

ساده، عبارات مربوط   کلماتدر مکالمه براساس نیاز از  شاگرد کند.می بسیار ساده و روزمره مشارکت 

  جوابو به آنها ساده مطرح نموده   سواالتکند و همچنین به سالم و خداحافظی و ادای احترام استفاده می

 دهد.می

 تولید شفاهی

با کلمات  شاگرد کند.های معین و روزمره ارتباط برقرار می ساده در موقعیت لسانی با حمایت و با  شاگرد

 دهد.شرح می  ،و عبارات ساده و معمولی درباره شرایط و تجربیات شخصی

 توانایی کتبی

  شاگرد نویسد.ها میساده و سمبل   کلماتهای معین و روزمره با شخصی را در موقعیتمعلومات   شاگرد

باشد،  مهم را به شکلی که در مجموع  به شکلی قابل کاربرد می معلومات براساس نیازهای معین 

 نویسد.می

  Bدوره آموزشی 

 کامیابی شروط علمی برای نمره 

 درک شنیداری 

  شاگرد شود.های معین و روزمره متوجه می را در موقعیت های ساده بطور واضح صحبت شاگرد 

و همچنین اخبار مطابقت داده شده در مورد یک  معلومات رویدادهای  بازگوشده بصورت کوتاه، 
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های شفاهی کوتاه  ها و دستورالعمل آموز پیامدانش  کند.موضوع که با آن بخوبی آشنایی دارد را درک می

 فهمد. و واضح  را می

 ب درک مطل 

شاگرد   شود.خواند و متوجه می های معمول روزانه را می های ساده مربوط به موقعیتمتن شاگرد

های مطابقت داده شده توصیفی و تشریحی در مورد یک موضوع که با آن بخوبی آشنایی دارد و  متن

 کند.ک می خواند و درهای کوتاه، واضح و ساده را میها و دستورالعمل معین و پیاممعلومات همچنین 

 تعامل شفاهی

  شاگرد های معمول در زندگی روزمره ارتباط برقرار نماید.تواند در موقعیت با حمایت می  شاگرد

در  ردشاگ کند.می درمکالمات ساده  در مورد موضوعاتی که با آنها بخوبی آشنایی دارد مشارکت 

دهد و همچنین آنها واکنش نشان میها استفاده نموده و نسبت به مکالمات از عبارات، عقاید و خواسته

 کند. ای که تا حدی مکالمه را برقرار می دهد به شیوه مطرح نموده و به آنها پاسخ می سواالتی

 تولید شفاهی

 کند.های معمولی در زندگی روزمره ارتباط برقرار می ساده در موقعیت لسان با حمایت و با  شاگرد

های معمولی در زندگی روزمره ، زندگی اجتماعی،  عیت های ساده در موقبطور واضح صحبت شاگرد 

 کند. به شکلی قابل فهم و تا حدی منسجم خود را بیان می شاگرد شود.تحصیلی و کاری را متوجه می 

 توانایی کتبی

 نویسد. معمول در زندگی روزمره می های ای جهت برقراری ارتباط در موقعیت های ساده متن شاگرد

هایی درباره های ساده و کوتاه قابل فهم، عبارات مربوط به سالم و احوال پرسی، و متنپیام شاگرد

دارای  های خود انسجامی در مجموع در متن شاگرد نویسد.خودش و رویدادهایی که تجربه کرده می

 آورد. کاربرد را بوجود می 

 Cدوره آموزشی 

 کامیابی شروط علمی برای نمره 

 درک شنیداری 

های معمولی در زندگی روزمره ، زندگی اجتماعی،  های ساده در موقعیت بطور واضح صحبت  شاگرد

و معلومات ها، مکالمات، رویدادهای  بازگوشده، توصیف شاگرد  شود.تحصیلی و کاری را متوجه می 

 د.کن باشد را درک می همچنین اخبار کوتاه در مورد موضوعاتی که مربوط به موضوعات آشنا می

 فهمد. های شفاهی ساده و واضح  را می ها و دستورالعمل آموز پیامدانش

 درک مطلب 

های معمولی در زندگی روزمره ، زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری  های ساده در موقعیت متن شاگرد 

های توصیفی و تشریحی کوتاه در مورد موضوعاتی که با آنها متن شاگرد شود.خواند و متوجه می را می

ساده را  ت  معلوماها و نمودارها و همچنین دالیل و ، جدول معلوماتی های آشنایی دارد و همچنین متن

 فهمد.های کوتاه و واضح  را می ها و حکمدستورالعمل  شاگرد کند.خواند و درک می می

 تعامل شفاهی

های  ی ساده و تا حدی با مطابقت دادن محتوا با هدف و طرف دیگر مکالمه در موقعیت لسان با  شاگرد

در   شاگرد کند.ر میمعمولی در زندگی روزمره ، زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری ارتباط برقرا
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در مکالمه عقاید، افکار و  شاگرد  کند.های ساده در مورد موضوعات آشنا مشارکت میمکالمات و بحث 

 کند.برد مطرح نموده و درخواست می را به روشی که تا حدی مکالمه و بحث را به پیش می معلومات 

 تولید شفاهی

های معمولی در  با زبانی ساده و تا حدی با مطابقت دادن محتوا با هدف و مخاطب در موقعیت  شاگرد

در فرمی ساده در   شاگرد کند.زندگی روزمره ، زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری ارتباط برقرار می

و کند و همچنین رهنمودها ها و عقاید شخصی و موضوعات آشنا شرح داده و توصیف می مورد تجربه 

کند و بطوری قابل درک و تا حدی منسجم  خود را بیان میشاگرد  دهد.ای میهای ساده دستورالعمل 

 دهد.نشان می را لسانیهایی از تنوع همچنین تا حدی نشانه

 توانایی کتبی

معمول در  های نویسد تا در موقعیت ای را با حدی از مطابقت با هدف و مخاطب می های ساده متن شاگرد

های تشریح کننده و متنشاگرد  گی روزمره ، زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری ارتباط برقرار کند.زند

معلومات های توصیف کننده منسجم و قابل فهمی درباره تجربیات، احساسات و عقاید و همچنین متن

ود دارد و  های خدر مجموع ساختارهای دارای کاربرد در متن شاگرد نویسد.درباره موضوعات آشنا می 

 دهد.هایی از حدی از تنوع در دایره لغات و ساخت جمله نشان مینشانه

  Dدوره آموزشی 

 شروط علمی برای نمره قبولی 

 درک شنیداری 

های غیررسمی و بیشتر رسمی را در زندگی روزمره ، زندگی واضح در موقعیت  صحبتهای شاگرد

و معلومات ها، ها، مکالمات، بحث ها، توصیف داستانشاگرد  فهمد.اجتماعی، تحصیلی و کاری را می 

های شفاهی واضح  ها و دستورالعمل پیام آموزدانش  فهمد.میاخبار که در مورد موضوعات آشنا باشد را 

 فهمد.  و با ذکر جزئیات را می 

 درک مطلب 

  بیشتر رسمی را در زندگیهای همچنین موقعیت های غیررسمی و های ساده در موقعیت متن شاگرد

های توصیفی و تشریح متنشاگرد   فهمد.خواند و میروزمره ، زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری را می

ها و نمودارها و  ، جدول معلوماتیهای کننده، توضیح دهنده و دلیل آورنده درباره موضوعات آشنا، متن

های ها و حکم العمل دستور شاگرد فهمد. خواند و می همچنین دالیل ساده درباره این اطالعات را می 

 فهمد.خواند و می واضح  را می 

 تعامل شفاهی

چنین در های غیررسمی و همبا حدی از مطابقت با هدف و طرف دیگر مکالمه، هم در موقعیت  شاگرد

 های بیشتر رسمی در زندگی روزمره زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری ارتباط برقرار کند.موقعیت 

کند و همچنین عقاید را با دالیل ساده ها درباره موضوعات آشنا مشارکت می در مکالمات و بحث  شاگرد

را که تا حدی مکالمه و بحث را  معلومات افکار و  شاگرد شود. بیان نموده و با عقاید دیگران مواجه می 

 کند.برد مطرح نموده و درخواست می به پیش می

 تولید شفاهی

های بیشتر های غیررسمی و هم در موقعیت بقت با هدف و مخاطب، هم در موقعیت با حدی از مطا شاگرد

در فرمی   شاگرد کند.رسمی در زندگی روزمره زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری ارتباط برقرار می 
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دهد و کند، شرح  و توضیح می ها، احساسات و عقاید را توصیف می ساده رویدادهای پیش آمده، تجربه 

خود را بصورت قابل فهمی، و تا حدی به روانی و تا   شاگرد دهد.مود و دستورالعمل می همچنین رهن 

 دهد.هایی از تنوع زبانی را نشان میکند و نشانه حدی منسجم بیان می

 توانایی کتبی

های ای با حدی از مطابقت با هدف و مخاطب، برای برقراری ارتباط در موقعیت های ساده متن شاگرد

با  شاگرد  نویسد.یشتر رسمی در زندگی روزمره ، زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری می غیررسمی و ب 

های منسجم و قابل فهم توصیفی، تشریحی، توضیحی و دلیل آورنده درباره  حدی از روانی، متن

آورد  ی مهای خود بوجود در مجموع ساختارهای دارای کاربرد در متن شاگرد نویسد.موضوعات آشنا می

آموز با حدی از اطمینان دانش دهد.هایی از حدی از تنوع در دایره لغات و ساخت جمله نشان می و نشانه 

 کند.های خود استفاده میتر دستوری در متناز ساختارهای ساده و یا پیشرفته 

 


