KORT OM GYMNASIESÄRSKOLAN PÅ JIDDISCH

פאַר ּתלמידים
וועגן דער גימנאַזיע ֿ
מיט סּפעציעלע באַדערפֿענישן2013 ,

די גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן
) )Gymnasiesärskolanזאַ ָל ֿפַארזָארגן ּתלמידים מיט בַאנעמיקע מנ�י
עות מיט ַא גוטן גרונט ֿפַאר װַײטערדיקן שטודיום און ַארבעטָ ,אבער אויך
ֿפַאר ּפערזענליכער ַאנטוויקלונג און ַאן ַאקטיוון ָאנטייל אין דער געזעלשַאֿפט.
די בילדונג זָאל שטיצן סָאציַאלע חֿברשַאֿפט און ַאנטװיקלען די מיגלעכקײטן
ֿפַאר ּתלמידים צו ֿפַארטיֿפערן און ניצן זײערע קענטשַאֿפטןַ ,אלײן און אין גרוי
ּפעס .די גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן זָאל הָאבן ַא
סך בײגיקײט ּכדי צו ַאנטװיקלען די ּתלמידים ַאזוי ֿפיל ווי מיגלעך לויט זײערע
אײגענע ֿפעי ִקײטן און דעם לערןּ-פרָאגרַאם.
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פאַר ּתלמידים
די ּפראָגראַמען פֿון דער גימנאַזיע ֿ
מיט סּפעציעלע באַדערפֿענישן
די גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן הַאלטן אי לַאנדישע אי אינדיווידועלע
ּפרָאגרַאמען .די לַאנדישע ּפרָאגרַאמען זַײנען:

די ּפרָאגרַאם ֿפון ַאדמיניסטרַאציע ,הַאנדל און לָאגיסטיק
די ּתלמידים אַײנשַאֿפן זיך גרונטיקע ֿפעי ִקײטן אין ַאדמיניסטרַאציע ,הַאנדל און לָאגיסטיק.
דער קורס מַאכט עס מיגלעך ֿפַאר ּתלמידים צו ַארבעטן מיט ,למשלּ ,פשוטע ַאדמיניסטרַאטיװע
אויֿפגַאבעסּ ,פרַאקטישער מַארקעטינג און ּפשוטער דָאקומענטַאציע .אין משך ֿפונעם קורס
ַאנטוויקלען די ּתלמידים אויך זייערע בקיאות ווען עס קומט צו בַאדינען און קאָ ַמוניקירן זיך
מיט קונים.

די עסטעטישע ּפרָאגרַאם
די ּתלמידים אַײנשַאֿפן זיך גרונטיקע ֿפעי ִקייטן אין עסטעטישע ענינים .די ּפרָאגרַאם מַאכט עס
מיגלעך ֿפַאר ּתלמידים צו ּפרָאבירן קָאמוניקירן זיך דורך בילד ,טעקסט און קלַאנג .די ּפרָאדרַאם
הָאט ניט קײן סּפעציֿפיקע ֿפַאכריכטונגָ ,אבער נָאך דער ּפרָאגרַאם מעגט עס זַײן מיגלעך ֿפַאר
ּתלמידים צו בַאטײליקן זיך אין ֿפַארשײדענע ַארטיסטישע ּפרָאיעקטן און שטודירן װַײטער ָאדער
ַארבעטן אין הילכות עסטעטיק .די געקרָאגנע בקיאות קענען אויך קומען צו ניץ אויף קינדער-
גערטער ָאדער ֿפַארשײדענע ֿפרַײצַײטַ-אקטיוויטעטן ֿפַאר קינדער.

די ּפרָאגרַאם ֿפון גרונטאייגנס ,אינסטַאלַאציע און געבוי
די ּתלמידים אַײנשַאֿפן זיך גרונטיקע ֿפעי ִקייטן אין גרונטאייגנס ,אינסטַאלַאציע און געבוי .דער
קורס מַאכט עס מיגלעך ֿפַאר ּתלמידים צו ַארבעטן מיט ,למשל ,רעּפַארַאציע און אויֿפהַאלטונג ֿפון
גרונטאייגנס ָאדער ּפַארקן.

די ּפרָאגרַאם ֿפון ֿפָארװַארג-אויֿפהַאלטונג און מש ֹא-בַאהַאנדלונג
די ּתלמידים אַײנשַאֿפן זיך גרונטיקע ֿפעי ִקייטן אין ֿפָארװַארג-אויֿפהַאלטונג און מש ֹא-בַאהַאנדלונג.
דער קורס מַאכט עס מיגלעך ֿפַאר ּתלמידים צו דורכֿפירן ֿפַארשײדענע אויֿפגַאבעס ,למשל,
צו רעּפַארירן ֿפָארװַארג און מַאשינען ,װַאשן און רעמָאנטירן אויטָאס ָאדער ֿפירן הייבערס.
אין משך ֿפונעם קורס ַאנטוויקלן די ּתלמידים אויך זייערע בקיאות ווען עס קומט צו בַאדינען און
קאָ ַמוניקירן זיך מיט קונים.
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די ּפרָאגרַאם ֿפון הַאנטַארבעט און ּפרָאדוקציע
די ּתלמידים אַײנשַאֿפן זיך גרונטיקע ֿפעי ִקייטן אין דער געשיכטע ֿפון הַאנטַארבעט ,הַאנטַארבעט-
טעכניקעס און ּפרָאדוקציע .אין משך ֿפונעם קורס לערנען זיך די ּתלמידים אויך ווי ַאזוי צו בַאגיין
זיך מיט מכשירים און ֿפַאבריקַאציע-מעטָאדן ,און צו ַאנטוויקלען קענטשַאֿפט וועגן געניצטע
מַאטערי ִַאלן אין די ֿפַאכריכטונגען ֿפון דער ּפרָאגרַאם.

די ּפרָאגרַאם ֿפון הָאטעל ,רעסטָארַאן און בעקערַײ
די ּתלמידים אַײנשַאֿפן זיך גרונטיקע ֿפעי ִקייטן אין הילכות הָאטעל ,רעסטָארַאן און בעקערַײ .דער
קורס מַאכט עס מיגלעך ֿפַאר די ּתלמידים צו ַארבעטן מיט ,למשל ,צוקער-געבעקס ,עסן-היגיענע,
גרײטן צום טיש ,קעכערַײ און הָאטעל-בַאדינונג .אין משך ֿפונעם קורס ַאנטוויקלען די ּתלמידים
אויך זייערע בקיאות ווען עס קומט צו בַאדינען און קאָ ַמוניקירן זיך מיט קונים.

די ּפראגרַאם ֿפון געזונט און ווַארטָארַײ
די ּתלמידים אַײנשַאֿפן זיך גרונטיקע ֿפעי ִקייטן אין דעם ֿפרַײצַײט און געזונט-סעקטָאר .דער
קורס מַאכט עס מיגלעך ֿפַאר די ּתלמידים צו ַארבעטן מיט ,למשל ,דיעטע ,ווַארטָארַײ און געזונט.
אין משך ֿפונעם קורס ַאנטוויקלען די ּתלמידים אויך זייערע בקיאות ווען עס קומט צו בַאדינען און
קאָ ַמוניקירן זיך מיט ַאנדערע מענטשן.

די ּפרָאגרַאם ֿפון געזעלשַאֿפט ,נַאטור און שּפרַאך
די ּפרָאגרַאם לערנט די ּתלמידים אין הילכות סָאציַאל-וויסנשַאֿפט און שּפרַאך .עס איז אויך דָא ַא
מיגלעכקייט זיך צו ֿפַארטיֿפערן אין הילכות מעדיע און דער נַאטור-סֿבֿבה.

די ּפרָאגרַאם ֿפון ווַאלד ,לַאנד און חיה
די ּתלמידים אַײנשַאֿפן זיך גרונטיקע ֿפעי ִקייטן אין הילכות נַאטור ,נַאטור-סֿבֿבה און געגנט .דער
קורס מַאכט עס מיגלעך ֿפַאר די ּתלמידים צו ַארבעטן מיט ,למשלֿ ,פונדרויסנדיקע סֿבֿבות ,געוויקסן
און חיות .אין משך ֿפונעם קורס ַאנטוויקלען די ּתלמידים אויך זייערע בקיאות ווען עס קומט צו
בַאדינען און קאָ ַמוניקירן זיך מיט ַאנדערע מענטשן.
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לימודים:
ַא ֿפולע לַאנדישע ּפרָאגרַאם בַאשטײט ֿפון ּ 2.500פונקטן אין ֿפַארשיידענע לימודים .עס זַײנען דָא
לימודים ווָאס זַײנען ָאבליגַאטָארישע ֿפַאר ַאלע ווָאס לערנען זיך אויף דער גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים
מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן .די דָאזיקע לימודים זַײנען ענשליש ,עסטעטיק ,היסטָאריע ,סּפָארט
און געזונט ,מַאטעמַאטיק ,נַאטור-וויסנשַאֿפט ,רעליגיע-וויסנשַאֿפט ,סָאציַאל-וויסנשַאֿפט און
שוועדיש ָאדער שוועדיש ווי ַא צווייטן לשון.
דערצו לערנען די ּתלמידים אויף די ֿפַארשײדענע ּפרָאגרַאמען זיך אין עטלעכע לימודים וועלעכע
זַײנען ָאבליגַאטָאריש ֿפַאר דער סּפעציֿפיקער ּפרָאגרַאם .די דָאזיקע לימודים דעֿפינירן די ּפרָאגרַאם.
יעדער ּפרָאגרַאם הַאלט אויך ֿפַארשײדענע קורסן וועלכע ֿפַארטיֿפערן זיך אינעם לימוד .דורך דעם
מעגן די ּתלמידים לערנען זיך מער וועגן ַאן ַארבעט ָאדער ַא לימוד.
ַאלע לימודים אויף דער גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן הָאבן ַא לערן-
ּפרָאגרַאם ( .)ämnesplanדי לערןּ-פרָאגרַאם בַאשרַײבט דעם אינהַאלט ֿפונעם לימוד און די קורסן,
און ווָאס ַא ּתלמיד זָאל וויסן נָאך דעם ַאז ער הָאט דעם לימוד ֿפַארענדיקט .דער קורס הַאלט אויך
ַאן אינדיווידועלע ברירה .עס איז די שולע ווָאס בַאשטימט ווָאס ֿפַאר ַא קורס די ּתלמידים קענען
אויסקלַײבן ווי ַאן אינדיווידועלע ברירהָ ,אבער עס איז ַא רעכט ֿפַאר יעדער איינער צו לערנען זיך
איין קורס ֿפון סּפָארט און געזונט און איין קורס ֿפון היים און קָאנסומענט-שטודיום.
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צייכנס
מע שטעלט צייכנס אין יעדער ֿפַארענדיקטע קורס אין די לַאנדישע ּפרָאגרַאמען .די ּתלמידים
ווָאס הָאבן זיך אָּפגעֿפַארטיקט מיט ַא קורס בַאקומט ַא צײכן לויט דער סקַאלע; .A ,B ,C ,D ,E
ַאן  Aאיז דער העכסטער צײכן און ַאן  Eאיז דער נידעריקסטער צײכן.
ַא ּתלמיד דַארף צום ווייניקסטנס דורכגרייכן דעם סטַאנדַארד ֿפון ַאן ּ Eכדי צו בַאקומען ַא צײכן.

פאַר ּתלמידים מיט
די ּפראָיעקט-אַרבעט ֿ
א
סּפעציעלע באַדערפֿענישן באַווײַזט צי ַ
ּתלמיד קען דורכפֿירן ּפשוטע אויפֿגאַבעס
אויף דער אַרבעט
ַאלע ּתלמידים אויף ַא לַאנדישער ּפרָאגרַאם מַאכט ַא ּפרָאיעקטַ-ארבעט ֿפַאר ּתלמידים מיט
סּפעציעלע בַאדערֿפענישן ( .)gymnasiesärskolearbeteמע זָאל די ַארבעט מַאכן לויט די צילן ֿפון
דער ּפרָאגרַאם און דער בילדונג ֿפונעם ּתלמיד.
דער ציל ֿפון דער ּפרָאיעקטַ-ארבעט איז צו בַאװַײזן ַאז די ּתלמידים קענען דורכֿפירן ּפשוטע
אויֿפגַאבעס אין ַאן ַארבעטֿ-פעלד .דערֿפַאר ,מַאכט מען די ּפרָאיעקטַ-ארבעט אין סוף קורס.
דער לערער בַאשטימט צי ַא ּתלמיד הָאט די ּפּרָאיעקטַ-ארבעט ֿפַארענדיקט .אויב ַאזוי ,שטעלט דער
לערער דעם צײכן  Eאויף דער ּפרָאיעקטַ-ארבעט ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן.
ַא ּתלמיד ווָאס הָאט די ּפרָאיעקטַ-ארבעט ניט ֿפַארענדיקט לויט די צילן בַאקומט ניט קיין צײכן.
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בילדונג אויף ַאן ַארבעטסָארט
ַארבעטסָארט-בַאזירטע בילדונג ( )Arbetsplatsförlagt lärande – APLהײסט ַאז די ּתלמידים
לערנען זיך אויף ַאן אמתדיקן ַארבעטסָארטַ .א ּתלניד ווָאס לערנט זיך אויף ַאן ַארבעטסָארט-
בַאזירטער בילדונג בַאקומט ֿפַאכבקיאות ,לערנט זיך דעם ֿפַאכקולטור און ווערט ַא טײל ֿפון דער
חֿברה אויף ַאן ַארבעטסָארט .דערֿפַאר ,איז די ַארבעטסָארט-בַאזירטע בילדונג ַא וויכטיקער טײל ֿפון
ַאלע לַאנדישע ּפרָאגרַאמעןַ .אלע ּתלמידים אויף ַא לַאנדישער ּפרָאגרַאם מוזן צום װײניקסטנס זַײן
אויף ַאן ַארבעטסָארט אויף  22ווָאכן.

לער-קורס
עס איז מיגלעך צו נעמען ַא לער-קורס אויף דער לַאנדישער ּפרָאגרַאם .צו זַײן ַא לער הײסט ַאז דער
ּתלמיד לערנט זיך אויף ַאן ַארבעטסָארט צום ווייניקסטנס דורכויס ַא הַאלבער ּפרָאגרַאםַ .א לער-
קורס הַאלט דעם זעלביקן ווערט ווי ַא שולֿפעלד-בַאזירטן קורס.
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די אינדיווידועלע ּפראָגראַמען
ַא ּתלמיד ווָאס קען זיך ניט לערנען אויף קיין לַאנדישער ּפרָאגרַאם ,מוז לערנען זיך אויף ַאן
אינדיווידועלער ּפרָאגרַאם .די אינדיווידוועלע ּפרָארַאמען הַאלט די לימוד-שטחים:
• עסטעטיק
• הײם און קַאנסומענט-שטודיום
• סּפָארט און געזונט
• נַאטור און די נַאטור-סֿבֿבה
• דער אינדיוויד און די געזעלשַאֿפט
• שּפרַאך און קָאמוניקַאציע.
אויב עס איז גוט ֿפַארן ּתלמיד מעגט אים אויך ֿפַארנעמען זיך אין ּפרַאקטישער ַארבעט.
ַא לימוד-שטח קען הַאלטן עלעמענטן ֿפון ֿפַארשײדענע לימודים .אלדי לימוד-שטחים הַאלטן ַא לערן-
ּפרָאגרַאם ֿפַארן לימוד-שטח ( .)ämnesområdesplanדי לערןּ-פרָאגרַאם בַאשרַײבט דעם ציל
ֿפונעם קורס און סּפעציֿפיצירט ווָאס ַא ּתלמיד זָאל זיך לערנען.
מע בַאקומט ניט קײן צײכנס ָאבער דער לערער בַאשליסט צי ַא ּתלמיד הַאלט העכערע בקיאות צי
ער הַאלט ּפשוטע בקיאות .איז עס מיגלעך ֿפַארן לערער צו צוּפַאסן די בַאדערֿפענישן לויט דער
סיטוַאציע ֿפון יעדער ּתלמיד.
ַאן אינדיווידועלע ּפרָאגרַאם מַאכט עס מיגלעך ֿפַאר ּתלמידים צו קָאמבינירן לימודים ֿפון לַאנדישע
ּפרָאגרַאמען און לימוד-שטחים .דער הויּפטלערער בַאשליסט ווָאסערע לימודים ַא ּתלמיד מעגט
קָאמבינירן.

פאַר יעדער ּתלמיד
א לערןּ-פראָגראַם ֿ
ַ
יעדער איינער ווָאס לערנט זיך אויף דער גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן
הָאבן זַײן אייגענע לערןּ-פרָאגרַאם .זי הַאלט אינֿפָארמַאציע װעגן:
• דער ּתלמידס ּפרָאגרַאם
• ווָאסערע קורסן און לימוד-שטחים דער ּתלמיד לערנט זיך
• צי דער ּתלמיד לערנען זיך ַא ֿפולעַ ,א רעדוצירטע ָאדער ַא ֿפַארברײטערטע ּפרָאגרַאם
• די קורסן ווָאס זַײנען ניכלל אין דער ֿפולער ּפרָאגרַאם
• די קורסן ווָאס זַײנען ניט ניכלל אין דער ֿפולער ּפרָאגרַאם
•	די קורסן װָאס זַײנען ניכלל אין דער רעדוצירטער ּפרָאגרַאם און די קורסן מע הָאט בַאזַײטיקט.
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פאַר ּתלמידים מיט
דיּפלאָם פֿון דער גימנאַזיע ֿ
סּפעציעלע באַדערפֿענישן
נָאך דעם ַאז מע הָאט ַא לַאנדישע ָאדער ַאן אינדיווידועלע ּפרָאגרַאם ֿפַארענדיקט בַאקומט מען ַא
דיּפלָאם ֿפון דער גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן .דער דיּפלָאם בַאשרַײבט
דָאס בקיאות דער ּתלמיד הָאט זיך געלערנט אויף דער גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע
בַאדערֿפענישן און הַאלט ּפרטים וועגן
• די ּפרָאגרַאם
• די לימוד-שטחים ָאדער די קורסן וועלכע דער ּתלמיד הָאט זיך געלערנט
• צײכנס
• דער ּתלמידס ַארבעטסָארט-בַאזירטע בילדונג ָאדער ּפרַאקטישע ַארבעט
• די ּפרָאיעקטַ-ארבעט ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע בַאדערֿפענישן.
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אַרײַנפֿירּ-פראָגראַמען פֿון דער גימנאַזיע ()IM
ּתלמידים ווָאס הָאבן ֿפַארענדיקט די בילדונג אויף דער גימנַאזיע ֿפַאר ּתלמידים מיט סּפעציעלע
בַאדערֿפענישן קענען זיך לערנען אויף איין ֿפון די ַארַײנֿפירּ-פרָאגרַאמעןַ :ארבעטַ-ארַײנֿפיר,
אינדיווידועלע ברירה און שּפרַאךַ-ארַײנֿפיר .דער ציל איז ַאז די ַארַײנֿפירּ-פרָאגרַאמען זָאלן
בַאזָארגן די ּתלמידים מיט ברײטערע מיגלעכקײטן.

ַארבעטַ-ארַײנֿפיר
דער ַארבעטַ-ארַײנֿפיר איז דָא ֿפַאר יונגווַארג ווָאס הָאט ניט גוט גענוג צײכנס ּכדי צו זַײן ַא טײל
ֿפון ַא ֿפַאכשול .די ּתלמידים בַאקומט ַא ֿפַאכבַאזירטע בילדונג ּכדי צו זַײן ַא טײל ֿפון ָאדער דעם
ַארבעט-מַארק ָאדער ַא ֿפַאכשול.

אינדיווידועלע ברירה
די אינדיווידועלע ברירה גרײטן די ּתלמידים צו ֿפַאר ָאדער ווַײטערדיקן שטודיום ָאדער דעם
ַארבעט-מַארק .מע ָארגַאניזירט דעם קורס לויט די בַאדערֿפענישן ֿפון יעדער ּתלמיד און ער איז דָא
ֿפַאר די ווָאס מעגט זיך ניט בַאטײליקן אין קײן ֿפַאכשול.

שּפרַאךַ-ארַײנֿפיר
דער שּפרַאךַ-ארַײנֿפיר איז ַא קורס מיט ַא סך שוועדיש ֿפַאר יונדווַארג װָאס איז נָארװָאס געקומען
קיין שװעדן .נָאך דעם שּפרַאךַ-ארַײנֿפיר קענען די ּתלמידים זיך װַײטער לערנען אויף ַאן ַאנדערער
ּפרָאגרַאם ,למשל ַאן ַאנדערער ַארַײנֿפירּ-פרָאגרַאם.
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ּתלמידים מיט באַנעמיקע מניעות אָדער מוח-שאָדן
פאַר ּתלמידים מיט סּפעציעלע
די בילדונג אויף דער גימנאַזיע ֿ
פאָלקשולע
פאַרענדיקט די ֿ
פאַר אַלע וואָס האָבן ֿ
א ֿ
באַדערפֿענישן איז ד ָ
אפֿרידיקן
אָבער וואָס ,צוליב באַנעמיקע מניעות אָדער מוח-שאָדן ,ניט ב ַ
די באַדערפֿענישן ּכדי צו לערנען זיך װײַטער אויף דער גימנאַזיע.
פאָרש ,מיט ּפעדאַגאָגישעּ ,פסיכאָלאָגישע,
די קאָמונע פֿירט אָן אַן אויס ֿ
מעדיצינישע און סאָציאַלע אַסּפעקטןּ ,כדי צו באַשליסן צי עמעצער
פאַר ּתלמידים מיט סּפעציעלע
א טײל פֿון דער גימנאַזיע ֿ
זאָל זײַן ַ
פאַר דער
פאָרש איז דער גרונט ֿ
באַדערפֿענישן .דער דאָזיקער אויס ֿ
קאָמונעס באַשליס.
פאַר ּתלמידים מיט סּפעציעלע
די װאָס לערנען זיך אויף דער גימנאַזיע ֿ
באַדערפֿענישן באַקומען צום װײניקסטנס  3,600לעקציעס אויף
 60מינוט דורכויס פֿיר יאָר פֿון שטודיום .די אויטאָריטעט פֿון דער שולע
(אָדער די קאָמונע אָדער אַן אינדיוויד) באַשליסט ווי פֿיל צײַט מע דאַרף
זיך לערנען אין יעדער קורס און לימוד-שטחים.
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מע הָאט איבערגעזעצט די אינֿפָארמַאציע אין דעם ּפרָאסּפעקט אין יעדער
מינָאריטעט-שּפרַאך ,און אויך אין עטלעכע אימיגרַאנטישע שּפרַאכן.
מע קריגט די איבערזעצן ווי -PDFטעקעס אין דער דַאטן-בַאזע ֿפון
ּפוביקַאציעס אויף .www.skolverket.se
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