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پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان بۆ منداڵەکەتە

نامیلکەیەك/برووشۆرێك دەربارەی پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان (پۆلی پێش چوونە خوێندنگەی بنچینەیی)

منداڵەکەت دەست ئەکات بە خوێندن لە پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان
تۆ کەسێکی گرنگی

جێگای بایەخن لە پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان .گەر بێتوو باسی ڕا و بۆچوونی خۆت بکەیت دەربارەی منداڵەکەت و
هەروەها پێویستی یەکانی ئاماژە بکەیت ،ئەوا گرنگی خۆی بۆ کارئاسانکردنەوەی ستافی خوێندنگەکە.
بۆ ئەوەی بتوانی لەگەڵ بارودۆخەکەدا بیت و کاریگەریت هەبێت بە سەریدا دەبێت زانیاریت هەبێت لەسەر چۆنێتی
بەڕێوەبردنی کارەکان.
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بەرەو هەمان ئامانج
پەیڕەو و پڕۆگرامی پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان ،لە یاسای خوێندگا و پڕۆگرامی خوێندن دەست ئەکەوێت.
یاسای ژمارە نۆی خوێندگا دەربارەی پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایانە .ڵە یاساکە چۆنێتی پێگەیاندن و گەشەکردنی خوێندکار
هاتووە بۆ ئامادەبوونی بۆ فێربوون و بەردەوامی درێژەپێدانی لە خوێندندا .خوێندن لە پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان بە
خۆرایی یە ،بەاڵم لەوانەیە مەرسەفێێکی کەمیش بیتە ئاراوە کە خوێندکار خۆی دەبێت پیی هەڵبسێت .خوێندن لە پۆلی باخچەی
ساوایان بە الیەنی کەمەوە  ٢٥٢کاتژمێرە ،کە بەڕێوە دەچێت بۆ ماوەی یەك ساڵی خوێندن کە پێکهاتووە لە دوو وەرزی خوێندنی
پایز و بەهاردا.

پالنی خوێندن

حوکمەت پالنێکی خوێندنی نوێ و مەتینی دیاریکردووە بۆ خوێندنگەی بنچینەیی ،پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان و
هەروەها بۆ بنکەی چاالکیی کاتی ئازاد .پالنی خوێندنەکە لە وەرزی خوێندنی پاییزی  ٢٠١١وە بڕ ئەکات (دەست پێ ئەکات).
خوێندنگەی تایبەتی و خوێندنگەی سامەکان پالنی خوێندنی تایبەتی یان هەیە ،کە تا ڕادەیەکی زۆر لە شێوەی خوێندنگەی بنچینەیی
یە .منداڵ دەتوانێت پۆلی باخچەی ساوایان دەست پێ بکات تەنانەت لە خوێندگەی تایبەتی و خوێندگەی سامەکان-یشدا.

هەروەها خوێندنگای بنچینەیی جووداش (خوێندنگای تایبەتی بۆ خوێندکارانی لە باری مێشکەوە دواکەوتوو) پالنی خوێندنی
تایبەتی خۆی هەیە کە تا ڕادەیەکی زۆر لە پالنی خوێندنی خوێندنگای بنچینەیی دەکات .پالنی خوێندنی خوێندنگای بنچینەیی
جوودا پۆلی خوێندنگای ساوایان لە خۆی ناگرێت.
بنچینەی بایەخ پێدانی خوێندنگا و ئەرکەکانی خوێندنگا هەروەها ئامانجی سەرتاسەریی (گشتی) وە ڕێبازی خوێندن ،دوو بەشی
سەرکین کە بڕ ئەکەن بۆ پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان و بنکەی چاالکیی کاتی ئازاد .بەاڵم بەشی سێیەمی پالنی خوێندن –
پالنی داڕشتنی کۆرسەکان بۆ بابەتەکانی خوێندنگا بڕ ناکات بۆ پۆلی باخچەی ساوایان و بنکەی چاالکیی کاتی ئازاد لەبەرئەوەی
خوێندن لەو دوو جێگایەدا وانە (دەرس) خوێندن و وانە ووتنەوەی بابەتەکان لە خۆی ناگرێت.
مەرجەکان و شتی چاوەڕوانکراو لە پۆلی باخچەی خوێندنگەی ساوایان دەکریت دەستت بکەوێت لە ڕێگەی خوێندنەوەی دوو
بەشی یەکەمی پالنی خوێندن .هەموو پۆلەکانی خوێندنگەی باخچەی ساوایان دەبێ پەیڕەوی پالنی خوێندن بکەن.

مافی خوێندن لە پۆلی خوێندنگەی باخجەی ساوایان

لە سوێد هەموو مندااڵن مافی چوونە پۆلی خوێندنگای باخچەی ساوایانیان هەیە ،لە وەرزی پاییز دەست پێ ئەکەن کاتێ
مندااڵن تەمەنی شەش ساڵی پڕئەکەنەوە .ئەوەش ئەرکی ئەو کۆمونەیە (شارەوانی) کە لێی دەژیت ،جێگایەك بۆ منداڵەکەت
دابین بکات .بە پێچەوانەی ئەوەش چوون بۆ پۆلی خوێندنگای ساوایان ئازادە بۆ تۆ و منداڵەکەت .دەتوانرێت چێگایەك بۆ منداڵ
دابین بکرێت لە پێش ئەوەی تەمەنی ببێتە شەش ساڵ ،ئەمەش مانای ئەوەیە کە منداڵەکەت ئیمکانی دەست پێکردنی هەیە لەو
پۆلە لە پێش ئەوەی تەمەنی ببێتە شەش ساڵ .بە پێی ئەوە چوونە پۆلی خوێندنگای باخچەی ساوایان بۆ خوێندن ئەرکی چوونە
خوێندنگا نیە.
پۆلی خوێندنگای باخچەی ساوایان سەر بە شارەوانی و حکومەتن وە هەورەها پۆلی خوێندنگای ئازادیش هەن .کۆمیتەی
شارەوانی سیاسەمتەدارانی هەڵبژێردراو لە الیەن خەڵکی یەوە (دانیشتوانی کۆموون) بەرپرسیارە لە پۆلی خوێندنگەی باخچەی
ساوایان .دەستەی بەڕێوەبردن بەرپرسیارە لە پۆلی خوێندنگای باخچەی ساوایانی ئازاد .حکومەتیش بەرپرسیارە لە پۆلی
خوێندنگای باخچەی ساوایانی خوێندنگای تایبەت یاخوود خوێندنگای سامەکان.
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قۆناخ بە قۆناخ بۆ فێربوونی درێژخایەن
لە پۆلی خوێندنگای باخچەی ساوایان ،دەتوانرێت پەیوەستی یەک ساز بکرێت دەربارەی شێوە و مێتوودی کارکردن لە نێوان
خوێندنگای باخچەی ساوایان و خوێندنگادا .ئەمەش یەکێکە لە مەبەستەکانی پۆلی خوێندنگای باخچەی مندااڵن ،هەروەها
پێناسەیەکە بۆ ناساندنی ناسنامەی پۆلی خوێندنگای باخچەی مندااڵن .ڵێرەدا دوو پرۆژەی جیاواز بە ڵێكچوون و جیاوازی
ڕووبەڕووی یەکرتدەبنەوە ،ئەو دوو پرۆژەیە دەبنە پرۆژەیەکی سێیەم کە لە ڕوانگەی منداڵەوە دەبنە باشرتین شت ،کە
هەڵقوواڵوی دوو جیهانە .ڵیرەدا دەتوانرێت بووترێت کە پۆلی خوێندنگای باخچەی ساوایان پردێکە لە نێوان خوێندنگای باخچەی
ساوایان و خوێندنگادا.
پۆلی خوێندنگای باخچەی ساوایان لەسەر بنەمایەکی دیموکراسی بەڕێوە دەچێت .ئەمەش بۆتە هۆی دروستبوونی کەشێکی کراوە
و دیموکراسی لە الیەن ستافی خوێندنگا و کاریگەری یەکی ئەوتۆی هەیە کە هەر خوێندکارێك هەست بە بوونی خۆی بکات و
رێزی هەبێت بۆ بەرامبەر و بە کەمی دانەنات .پۆلی خوێندنگای باخچەی ساوایان دەسپێکێکە کە دەبێت هەموو خوێندکاران
ئامادە و ساز ئەکات بۆگەشەپێکردن و فێربوون وە هەروەها خوێندکاران ئامادە بکات بۆ بەردەوامی لە خوێندندا وە ه هانبدرێن
(تەشجیع) بۆ سازدانی هارمۆنی (هام ئاهەنگی) بۆ پێشکەوتن.
چەند خاڵێکی گرنگ هەن دەبێت ڕەچاو بکرێن وەك :یاری ،داهێنان و لێکۆڵینەوە وە هەروەها لەگەل زەوقی خوێندکار و
گەڕانی بە دوای شتی نوێدا دەبێت بەرچاو بگێرێت و سوودی لێ وەربگیرێت .گەشەکردن و فێربوون خاڵی دەستپێکردنن بۆ
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وەرگرتنی زانست لە هەموو بوارێکدا .خوێندن لە پۆلی خوێندنگای باخچەی مندااڵن ئیمکانی ڕێبازی گەشەپێدان ساز ئەکات
بەرەو ئامانجێکی سەرتاسەریی کە لە بەشی دووەمی پالنی خوێندندا هاتووە .ئەم ئامانجانە بڕئەکەن بۆ درێژایی ماوەی خوێندن
لە قۆناخی خوێندنگەی بنچینەیی و هەروەها ئەم مەرجە پڕناکرێتەوە گەر بێتوو ماوەی خوێندن لە پۆلی خوێندنگەی باخجەی
مندااڵن بەسەرچووبێت ،بەاڵم چاالکیی یەکان لە پۆلی خوێندنگەی باخچەی ساوایان دەتوانریت بە شێوەی کە یارمەتی دەر بێت
بۆ گەشەکردنی خوێندکاران .ئەمانەی الی خوارەوە چەند منوونەیەکن بۆ گەێشتنی خوێندکار بە ئامانج دوای تەواوکردنی خوێندنی
بنچێنەیی
• ڕێزگرتن لە کەسایەتی مرۆڤ/خەڵکانی کە
• بتوانێت زمانی سوێدی بەکار بهێنیت لە قسەکەدن و نووسیندا بە شێوەیەکی ڕێكوپێک وە هەروەها تازەگەری لە زمانەکدا
بەدی بکرێت،
• توانستی بیرکردنەوە بۆ بەکارهێنانی بیرکاری/مامتاتیك بۆ بەردەوام بوون لە خوێندن و ژیانی ڕۆژانە ،وە
• بەرپرسیار بێت دەربارەی خوێندن و ژینگەی کار.
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هەریەك لە پۆلی خوێندنگەی باخچەی مندااڵن تایبەتە
پالنی خوێندن گەڕانتی هەموو خوێندکاران ئەکات کە خوێندنێکی هاونڕخ (وەک یەك) هەبێت لە پۆلی خوێندنگەی باخچەی
مندااڵندا ،بە بێ رەچاوکردن کە لە کۆ دەژین .بەاڵم لەوانەیە جیاوازی هەبێت لە شێوەی کارکردندا لە پۆلی جیاوازی خوێندنگەی
باخچەی مندااڵن .شتێك کە باش بێت و بگوونجێت لە پۆلێکدا ،لەوانەیە هەمان شت نەگوونجێت لە پۆلێکی دیکەی خویندنگەی
باخچەی مندااڵن .چاالکی یەکان دەبێت بگوونجێت بە گوێرەی پێویستیی خوێندکاران و هیچ گرووپێکی خوێندکار لە گروووپێکی
دیکە ناچێت .کۆموون ،حکومەت و دەستەی بەڕێوەبردنی پۆلی خوێندنگەی باخچەی مندااڵن ئەوپەڕی بەرپرسن لە پۆلی
خوێندنگەی باخچەی ساوایان .لەکاتی ڕوودانی گرفتدا ،ئەتوانی ڕوو لەو جێگایانە بکەێت لە کاتێکدا کە تۆ و ستافەکان یاخوود
بەڕێوبەر نەتوانن گرفتەکە چارەسەر بکەن.

هاوکاری لەگەڵ ماڵەوەدا
لە پالنی خوێندن ئەوە هاتووە کە مامۆستایانی پۆلی خوێندنگەی باخچەی مندااڵن ،بەرپڕسیارن بۆ هاوکاریکردن و بەبەردەوامی
زانیاری پێدان بە تۆ دەربارەی بارودۆخی منداڵەکەت لە خوێندنگەدا ،خۆشبەختی منداڵەکەت و گەشەکردنی زانستی هەروەها
ئاگاداربکرێیتەوە دەربارەی بارودۆخی کەسایەتی مندالەکەت .ئەم ئاگاداری و زانیاری پێدانە دەکریت بە جەند شێوەیەکی جیاواز
جێبەجێ بکرێت :وەك لە ڕێگەی نامەی هەفتانە ،کۆبوونەوەی/چاوپێکەوتنی دایکوباوکان یاخوود بە شێوەیەکی دیکە ،بەاڵم
ئیمکانی گفتووگۆی ڕۆژانەش هەیە .تۆ ئەتوانی داوای زانیاری بکەیت یاخوود بە شیوەیەکی دیکە ئارەزووی خۆت پیشان بدەیت
بۆ وەرگرتنی زانیاری دەربارەی چاالکی یەکانی پۆلی خوێندنگەی باخچەی مندااڵن .هەروەها دەتوانی باسی شتی تایبەت بکەیت،
کە ڕوویداوە دەربارەی منداڵەکەت بۆ ستافەکان بۆ زانیارییان .بە النی کەممەوە ساڵی یەکجار گفتووگۆی گەشەکردن لە نێوان
تۆ ،منداڵەکەت و مامۆستای منداڵەکەت سازئەکرێت دەربارەی گەشەکردن و فێربوون لە ماوەی ساڵی خوێندندا .پالنی خوێندن
دەبێت یارمەتی دەرێك بێت بۆ گفتووگۆکە.

6

Vill du läsa hela läroplanen?n
Läroplanen bör finnas i alla förskoleklasser. Du kan beställa eller ladda ned
läroplanen på Skolverkets webbplats www.skolverket.se

ISBN 978-91-87115-56-1
Grafisk form: AB Typoform
Foto: Michael McLain
Skolverket 2012

