
آموزش از هدف
گذشته و انگيزه ها خصوصيات، اختالفات، و تشابهات زبان گشايد. می ای پنجره جهان به روی زبان

مادريشان  زبان كه به دانش آموزانی سوئدی زبان آموزش sfi برای دوره می سازد، را منعكس انسانها
حرفه ای زبان يك و كنند پيشرفت آنها كه دهد می امكان و دارد احتصاص است، غير سوئدی

امر با شايستگی آن زيرا هست، نيز خوب تلفظ آموزش شامل حتی دوره اين ياد بگيرند. را جديدی
آمادگی می شود. آهنگ نيز و سخنرانی هم چنين شامل ريتم تلفظ آموزش رابطه نزديكی دارد. مراوده

می بخشد كه در شرايط و احساس امنيت نفس به به انسان اعتماد پيشرفت در يك زبان جديد،
تجربيات و آفريند.ٍ گذشته افراد می ترقی و رشد شخصی، خود ويژگيهای مختلف، به امكانات و

و ادراك كه  است اهميت حائز بيان می شود. و آشكار استفاده از زبان، چگونگی با از جمله فرهنگی
شرايطی آموزش بايد شود. می فراهم مناسبات مختلف زبان در از استفاده چگونگی زبانی، در آگاهی

كار و محيط روند و در شود مند بهره خود تحصيالت از بتواند آموز دانش كه دهد ارائه زبانی تسلط به
تكامل بخشد. را افراد زبان چگونگی يادگيری درباره ميزان معلومات بايد آموزش باشد. جامعه سهيم

ايجاد ارتباطات  است كه مناسب ايجاد شرايط معنی زبان به آموزش انتها برای ابتدا تا sfi از دوره
بفرد منحصر انگيزه و وشرايط از نياز بايد آموزش دارد. آن قرار مركز در واقعی بمعنی مناسبات و

تواند می سنجش شاگرد و با نيازمندی در رابطه از شدن يك ارزيابی انجام شروع شود. آموزان دانش
ازمطالب مباحثات و گفتگو آموزش، متون برای مطالب الزم انتخاب شود. نشان داده مزيت مدرك با

معلومات و زبان آموزش بين بايد كند. می جامعه رشد محيط دانش فهم تا و ميشود آغاز روزمره
شود. ايجاد باالنسی جامعه، درك جهت

كار محيط در را سوئدی تا زبان شود همه امكانات داده به شاگردان كه است اهميت حائز بسيار
ها،  مهارت ارزيابی كار، محيط تجربيات مثال ديگر باهم را فعاليتها ديگر بتواند sfi و دوره تمرين كنند

افرادی  برای شرايط اغلب كار، sfi با دوره تركيب توان آميزد. درهم را ها آموزش ديگر و پراتيك
برای آموزش مفهوم كه است بزرگی زمينه چنين مقابل در باشند. می تحصيل ادامه خواهان كه است

است.  قابل تحرك و مشخص، مناسب هر فرد

آموزش ساختار
دارای آموزان دانش برای 3sfi كه است، 2sfi، 1sfi و داده شده سازمان گوناگون شكل به سه آموزش
sfi ١ شامل دوره  می باشند. دوره زيستی مختلف شرايط تحصيلی و اهداف تحصيلی گوناگون، پيشينه
 D و C ٣ شامل دوره درسی sfi چنين هم و C و B ٢ شامل دوره درسی sfi است، دوره B و A درسی
در آشكار پيشرفت واجد كه شود می تشكيل درسی دوره دو از درسی مسيرهای اين از يك هر است.
دسترسی، در اهداف قابل كمك با يابند تا می امكان دانش آموزان، ترتيب هستند. بدين امر آموزش

ريزی كنند. خود برنامه تحصيالت برای مناسب، زمان طول

 C و B مسير درسی، دوره درسی به توجه دارد. با درسی وجود مسير دو دوره درسی، چندين در
دوره نيز آن و است آغازی دوره كه درسی دوره آن باشد. پايانی دوره و آغازين تواند دوره می

مورد درسی مسير به توجه با يكسانی هستند ولی دارای اهداف درسی است، پايانی دوره كه درسی
دوره اهداف اين، عليرغم خواهند شد، داده سازمان متفاوت به اشكال مزبور درسی های دوره نظر،

(sfi) مهاجران به جديد برای آموزش زبان سوئدی درسی برنامه
می آيد در به اجرا ٢٠٠٧ سال ژانويه اول از برنامه اين



انتخاب دوره و در در آغاز سوئدی زبان دانش در وابسته به همان، نهائی آن، طرح و شكل آموزش،
كند آغاز بايد تحصيلی سطح كدام از آموز دانش اينكه قضاوت بود. خواهد آموز دانش مسيردرسی

كه موجود امكانات از ديگر و وی شرايط دانش او، معلومات و از كه می شود مربوط ارزيابی يك به
دوره و چند از بعد ارائه شده امكانات گرچه آيد. می بعمل كند، ياری به مقصد رسيدن برای می تواند

بايد امكان  آموزان دانش همه به كه است اين مقصد ليكن شود، sfi منتهی می آموزش درسی به مسير
دهند. ادامه D دوره شود تا تحصيل را تا داده

بياموزند. ونوشتن خواندن كه باسواد نيستند، كه افرادی معنی است بدين نوشتن و خواندن يادگيری
نيستند، ای اديب حرفه كه مدت آموزش كوتاه با افرادی معناست كه بدين و نوشتن خواندن چنين هم

به مقام شدن نائل برای اساس، پيش روند. در اوتوماتيك تعميق بخشند و خودرا دانش تا امكان يابند
كسانی شامل تواندحتی می و نوشتن خواندن يادگيری می كشد. طول زيادی وقت برجسته، اديب

اما هستند ديگری خطی سيستم در نوشتاری زبانی دانش دارای كه آنهائی باشد، نيز هستند اديب كه
روند حالت اخير، در بنويسند. و بخوانند را سوئدی زبان بتوانند تا بگيرند ياد را التينی بايد الفبای

A-D نمی شود  های دوره داخل نوشتن، خواندن و يادگيری گيرد. بخود می ديگری شكل يادگيری،
ديگر با ارتباط در يا و آزاد به صورت تواند می كه داشته باشد را خود مخصوص دوره اينكه مگر

اتوماتيزه آمادگيها، برای بايد و دارد جريان ،sfi زمان دوره درطول كه است روندی اين باشد. دوره ها
سوئدی زبان با پارالل بايد و زبانها ديگر يا آموزان و دانش مادری زبان به تواند می تدريس شود.

پذيرد. صورت

هدف
آموز: دانش بايد، sfi دوره اهداف تحقق در

دهد، سوئدی رشد زبان نوشتن خواندن و برای را استعداد خود –
در  سوئدی فهميدن زبان و دادن گوش خواندن، كردن، صحبت سخنرانی، را در خود قابليت  –

دهد، ارتقاء مختلف های موقعيت
باشد داشته خوب تلفظ –

دهد. بخرج كمكی مناسب استفاده از وسايل را در خود شايستگی –
دهد. نشان مختلف های موقعيت و برخوردها در زبان تطبيق در را خود لياقت –

و  دهد، توسعه زبان يادگيری چگونگی در را خود بينش  –
دهد. گسترش را زبان پيشرفت ارتباطات برای ادامه تامين و فراگيری اهداف –

گذاری نمره و سنجش
معيار برای سنجش

گذاری نمی گردد. نمره شود، می و نوشتن يادگيری خواندن شامل كه آموزش اين بخش از در
دانش  زبانی، معلومات فقط از ارزيابی شود. می نمره گذاشته آنها خاتمه از A-D بعد برای دوره های
دوره چارچوب كردن معين در مقررات بقيه همچنين ارزيابی، در گذاری نمره آيد. می بعمل آموزان

باشد. مربوط آن محتوای و دوره سطح به بايد نامبرده،
شامل: sfi دوره در سنجش

نمودن  كردن، ادراك تلفظ و دادن تغييرصدا نوشتن، و گفتن سخن در دانش آموز چگونگی  –
كردن. وجود ابراز و

مختلف. های و موقعيت مالقات زبان هنگام تطبيق در آموز دانش چگونگی –
و فهميدن،  كردن دركليات، مثالدريافت وهم جزئيات هم در آموز دانش درك توانائی –

و زبان هادر وتلفظ تغييرصداها
و  می كند شركت گفتگوها كند، در می پيروی زبان قواعد اساسی از آموز چگونه دانش  –



با چنين چگونه شاگرد هم بفهماند، به ديگران را خود كند می تالش و نمايد می مباحثه
و را تجزيه سوئدی يادگيری بطرق مختلف و دهد العمل نشان می و شعور عكس درك

ارتقاء زبان سوئدی، حرفه ای يادگيری رشد در را خود چگونه توانائی نمايد و می تحليل
میدهد.

درسی مواد ساختار
دوره می باشد. چهار بعالوه نوشتن و خواندن يادگيری يعنی مستقل بخش يك از مركب sfi دوره

نوشتن يادگيری خواندن و
A دوره
B دوره
C دوره

 D دوره

نوشتن يادگيری خواندن و
كه به ويا ادبائی هستند ونوشتن سواد خواندن فاقد است كه بزرگسالی مهاجران مربوط به اين بخش

به اما سوئدی باشد زبان به تواند می و نوشتن دوره خواندن در يادگيری ندارند. الفبای التين تسلط
گردد. تواند عملی می نيز زبان ديگر يا و آموز مادری دانش زبان

باشد داشته بر در تواند می نوشتن و خواندن دوره را اهدافی چه
دانش آموز بايد

است. چه نحوی زبان به وساختار كند می منتقل را پيغام كه چگونه نوشته بفهمد –
كند. را استفاده همين زبان در مناسبات مختلف تواند به –

گيرد. بكار نوشته در معمولی زبان را قواعد تواند به –
كند. استفاده خود، منظور بيان فهم و در يادگيری، را نوشتن و خواندن تواند به –

و بگيرد ياد زبان چگونه كه كند كسب آگاهی –
آيد.  ساده نايل مقصد چند به مختلف موضوعات نوشتن خواندن و با  –

A دوره
گرفتن  بكار و همچنين فهميدن سخن گفتن، در ارتباط با آموز استعداد دانش رشد در A بايد دوره

مورد مباحثه زبانی مسائل های گوناگون، شيوه به رابطه اين رساند. در ياری مختلف در مناسبات زبان
دوره اين شود. مربوط می دانش آموز نيازهای و شرايط انگيزه، گفتگوها، به متون و ميگيرد. قرار
به برد، بكار واهدافی را روش چه و يادگرفت زبان توان می چگونه كه دهد ياد می آموز دانش به

نمود. ارتباطات استفاده و از ساده كمكی وسايل توان از می چه نحو به طورمثال

آيد نايل بايد آن دوره به اين اتمام از آموز بعد دانش كه اهدافی
بايد آموز دانش

كند. درك را و شفاهی كتبی بين زبان فرق تواند به –
گردد. ساده مناسبات وارد شفاهی طور به تواند به –

كند. درك را ساده ای محاوره زبان تواند به –
كند. شفاهی بيان طور به را خويش تجربيات و خود های تواند دانسته به –

و دهد قرار استفاده و مورد كند ترجمه را پيغامهای نوشتاری برخی تواند به –
ساده كمكی وسايل از نوان به و ياد گرفت زبان توان می چگونه كه اين به باشد آگاه –

كرد. استفاده



 A معيار نمره گذاری برای دوره
قبولی نمره برای معيارها

كند. ساده شفاهی را دنبال العمل يك دستور كمكها برخی آموز می تواند با دانش –
و  كند می شركت به خوبی آشناست، كه موضوعاتی گفتگوهای ساده درباره در آموز دانش  –

فهماند. می ديگران به را خود منظور
آشناست،  كه چيزی پيوسته، درباره بهم و درك قابل و بصورت شفاهی بطور آموز دانش  –

صحبت می كند.
عمل  وارد باشد، ميان در نوشتاری روزمره كه موقعيت های برخی در تواند می آموز دانش  –

شود.
دهد. خود، ارائه زبان مثالهائی درباره فراگيری تواند آموز می دانش –

كند. می استفاده گيری ارتباط و يادگيری برای ساده وسايل از آموز دانش –
می  ارائه را در سوئد شغلی و اجتماعی روزمره، زندگی از ناشی درباره تجارب هائی مثال  –

دهد.

خوب نمره كسب برای معيارها
كند. شفاهی را دنبال ساده العمل دستور يك مستقل طور به آموز می تواندخود دانش –

و  كند می شركت آشناست، خوبی كه به درباره موضوعاتی گفتگوهايی در آموز دانش  –
فهماند. می ديگران به را خود منظور

شود. عمل ميان باشد، وارد در نوشتاری كه روزمره های موقعيت می تواند در آموز دانش –

B دوره
تكامل  ونوشتن گفتن سخن با مناسبات ايجاد در را خود استعداد آموز، دانش تا كند B بايدكمك دوره

روزمره زندگی شود. مربوط می دانش آموز نيازهای و انگيزه، شرايط گفتگوها، به و متون بخشد.
در واكنش و تامل و توضيح توان آموز دانش گردد. واقع مبدا تواند می شغلی حيات و سوئدی

را داشته باشد. ساده وسايل كمكی از شايستگی استفاده مثال و خود پيشرفت

آيد نايل بايد آن دوره به اين اتمام از آموز بعد دانش كه اهدافی
دانش آموز بايد

كند. برقرار تماس ديگران با مسائل روزمره ساده، درباره كتبی و شفاهی بطور تواند به –
كند. درك را و زبان محاوره ای متون ساده تواند به –

سوئد  زندگی از موجود با تاثرات را آنها بيان كند و را تجربيات خويش و معلومات تواند به  –
مقايسه نمايد.

و دهد سوئدی شرح از زبان را آموزش خويش های گوناگون شيوه كند و تواند آزمايش به –
دهد. استفاده قرار مورد وتماس دريادگيری را آموزش ساده تواند وسايل به –

B در دوره گذاری معيار نمره
معيارها برای نمره قبولی

موضوع آشنا  يك درباره واضح سخن يك در موجود نكات ترين عمده تواند می دانش آموز  –
نمايد. بازگو را

آشناست  كامال وی برای كه چيزی درباره بوضوح و شفاهی بطور تواند می آموز دانش –
دهد. اطالعات و توضيح

بازگو  قابل درك بصورت را روزمره متن يك در موجود اطالعات تواند می دانش آموز –
نمايد.



خود شركت  زندگی مسائل روزمره پيرامون گوناگون در گفتگوهای تواند می دانش آموز  –
كند.

برقرار  ارتباط ديگران پيغام ساده، با نوشتن راه از مثال بطور كتبی، بطور تواند می آموز دانش  –
كند.

دهد. خود ارائه فراگيری زبان درباره تواند توضيحاتی آموز می دانش –

خوب نمره برای كسب معيارها
موضوع آشنا  يك درباره واضح سخن يك در موجود نكات ترين عمده تواند می دانش آموز  –

نمايد بازگو را آن و كند درك را
وی كامال  كه برای چيزی درباره بوضوح وتحليل تجزيه برخی با می تواند دانش آموز –

دهد. اطالعات و توضيح آشناست
كند. شركت فعال طور به گوناگون گفتگوهای در تواند می آموز دانش –

ارتباط  ديگران با يك بيانيه كردن آماده راه از مثال بطور بطور كتبی، تواند می آموز دانش  –
كند. برقرار

C دوره
خوبی  گفتن ونوشتن به سخن در سوئدی زبان در آموز، دانش تا معلومات C بايدكمك كند دوره

حتی شود. می تهيه آموز نيازمنديهای دانش و شرايط انگيزه، به گفتگوها، بستگی و متون يابد. تكامل
كار محيط و سوئدی جامعه زندگی روزمره مقايسه باشد. می دوره شامل اين نيز كردنها مقايسه استعداد
ريزی و برنامه محيط اطراف العمل عكس گردد. واقع آغاز نقطه تواند می كشورها با ديگر آموز دانش

دهد. تشكيل می را خويش، بخش مهمی تحصيالت مورد در

باشد يافته بايد بدان دست درسی دوره اين خاتمه دانش آموز هنگام كه اهدافی
دانش آموز بايد

ديگران ارتباط  با باشد، مربوط وی كه به مختلف موقعيت های در كتبی و شفاهی بتواند بطور  –
كند. برقرار

فهمد.  به گوناگون انواع در را ها متن و مختلف موقعيتهای در را ها صحبت بتواند  –
را  آنها و كند بيان فرهنگ اشتغال و زبان، فراگيری زمينه در خود را معلومات و تجارب بتواند  –

كند و مقايسه سوئد در موجود گوناگون با شرايط
ريزی  برنامه توان كند، استفاده سوئدی فراگيری زبان برای گوناگون راهبردهای از بتواند  –

گيرد. كار به را مربوطه كمكی وسايل بتواند و باشد داشته خود درسی

C دوره گذاری در معيارهای نمره
قبولی نمره برای معيارها

بصورت عمده  را موضوعی آشنا واضح درباره يك سخن اصلی تواند مضمون می دانش آموز  –
نمايد. بازگو و درك

نظرات  و تجارب پيوسته بهم و قابل درك بصورت و شفاهی كتبی بطور تواند می آموز دانش  –
كند. بيان را شغلی و روزمره، مسائل تحصيلی در زمينه مسائل موضوعی و كند بيان خودرا

نموداری،  تصاوير و كتبی دستورالعملهای و آمده پيش معمولی اطالعات تواند می آموز دانش –
كند. تفسير و بخواند را معمولی اطالعات جداول حاوی و آماری نگارهای



در  ادبی ی متون پاره چنين هم و روزمره تشريحی و توضيحی ساده متون می تواند آموز دانش  –
اظهار نظر كند. درباره آنها و بخواند شده را عرصه های شناخته

دهد  نشان واكنش و تامل سوئدی زبان فراگيری برای خود شيوه درباره تواند می آموز دانش  –
كند. تشريح شود می زبان فراگيری ادامه امر در تسهيل موجب كه را راهبردها برخی و

دهد. قرار استفاده مورد مربوطه را وسايل كمكی تواند می آموز دانش –

خوب نمره برای كسب معيارها
بازگو نمايد تجزيه وتحليل با واضح بطور را آشنا موضوع يك تواند محتوای می دانش آموز –
چندين طرز،  به پيوسته بهم و قابل درك بصورت و شفاهی كتبی بطور تواند می دانش آموز  –
و تحصيلی مسائل روزمره، زمينه مسائل در موضوعی يا كند و منتقل خودرا نظرات و تجارب

بيان كند. شغلی را
در  ادبی ی متون پاره چنين هم و روزمره تشريحی و توضيحی متون می تواند آموز دانش  –

اظهار نظر كند. درباره آنها و بخواند شده را عرصه های شناخته
زبانی  مشكالت به دادن خاتمه برای كمكی وسايل و مختلف راهبردهای تواند می دانش آموز –

به كار گيرد. را

D دوره
متون  يابد. تكامل و تعميق سوئدی افزونتر زبان آموز در دانش معلومات تا كند D بايدكمك دوره
استعداد مقايسه حتی شود. می تهيه آموز دانش نيازمنديهای و شرايط انگيزه، به بستگی گفتگو ها و
ديگر با آن محيط كار و سوئدی جامعه روزمره زندگی مقايسه باشد. می دوره شامل اين نيز كردنها

می آموز دانش كه دهد ارائه می زبانی معلومات چنان دوره اين گيرد. قرار می واساس پايه كشورها،
قرار دهد. استفاده مورد نسبی با اطمينان وزبان را ها تطبيق دهد مالقات و ها موقعيت به را آن تواند

گيرد. می كار به يادگيری ادامه برای گوناگونی را راهبردهای آگاهانه، آموز دانش

باشد يافته بايد بدان دست درسی دوره اين خاتمه دانش آموز هنگام كه اهدافی
بايستی آموز دانش

سازد. آشكار نسبی معلوم و اطمينان منظور خودرا با بتواند –
مربوط  اجتماعی و شغلی مسائل و روزمره گوناگون، مسائل درباره كتبی و شفاهی بطور بتواند  –

كند. برقرار ارتباط ديگران با آموز، دانش به
با  را سوئد در اشتغال و اجتماعی مسائل فرهنگ، زبان، زمينه در ديگران و خود تجارب بتواند  –

كند. ديگری مقايسه كشور موجود در شرايط
كند.  صحبت و بخواند تشريح متون را انواع بتواند  –

ادامه  برای بتواند كند و استفاده سوئدی زبان فراگيری برای راهبردهای گوناگون از بتواند  –
به كار گيرد. را كمكی مناسب وسايل و ريزی كند تحصيل خود برنامه

D دوره گذاری در معيارهای نمره
قبولی نمره برای معيارها

كند. و بازگو بفهمد را متون و سخن انواع مضمون تواند آموز می دانش –
وزندگی  شغلی مسائل روزمره، پيرامون مسائل و بحثهای گفتگوها در تواند می آموز دانش  –

باشد. داشته فعال شركت فعال طور به اجتماعی



پيوسته  بهم بصورت زبانی و تنوع قدری با درك و قابل و واضح تواند بطور می آموز دانش  –
كند. بيان را خود و عقايد شخصی نظرات كتبی، و شفاهی

درباره  و مند شود بهره آنها از مضمون بخواند و گوناگون متون را انواع می تواند آموز دانش  –
دهد. نشان واكنش منظورآنها تامل و و محتوی

با  شغلی اجتماعی و مسائل و زبان، فرهنگ زمينه را در خود تجارب تواند آموز می دانش  –
كند. مقايسه ديگران تجارب

وسايل كمكی  دهد و قرار مورد مباحثه راهبردهای يادگيری خويش را می تواند دانش آموز  –
كند. انتخاب

خوب نمره برای كسب معيارها
نمايد. بازگو و بفهمد را آشنا غير نوعی به موضوع يك محتوای تواند می آموز دانش –

می  شركت اجتماعی حيات و شغلی امور روزمره، مسائل زمينه در فعال طور به آموز دانش  –
نمايد. استدالل نقطه نظرات خودرا تواند و می كند

و  محتوا درباره و شود بهره مند و بخواند را متون انواع گوناگون تواند می آموز دانش  –
كند. جمعبندی خودرا نظرات و دهد نشان واكنش و تامل منظورآنها
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(sfi) مهاجران برای سوئدی زبان آموزش درسی برنامه
اداره شد. عوض (sfi) مهاجران به سوئدی زبان تدريس برای 2003-2002 سالهای تا ها، بخشنامه

چنين هم آموزشی، و برنامه برداری نقشه كمكی های به آموزگاران، ماتريال كمك جهت آموزش،
ها ماتريال هردو .A-D دوره كرد. پيشنهاد را مهاحرين برای سوئدی زبان ماتريال های ارزيابی جهت

 sfi – به بزرگساالن آموزش تيتر با آموزش اداره اينترنتی صفحه در و ميتوان است موجود
كرد. مالحظه www.skolverket.se

گزارش  تغييرات دوره sfi با پيشنهاد با شود 2007 آغاز می سال ژانويه اول از كه درسی برنامه اين
1(06:148/2005 (پيشنهاد است بزرگساالن يادگيری درباره مسئله چند طرح

ساخته  را بهتر مهاجرين انتگراسيون مسئله درجامعه طرح پيشنهاداتی بتواند كه با است كرده كوشش “حكومت مدتهاست
اساسی و عمده يك عامل سوئدی زبان به معلومات كسب گذارد می قدم سوئد كشور به كه نمايد.برای كسی تسريع و

باشد.“ می كار بازار و سوئدی جامعه وارد شدن به توانائی تسريع در

زبان سوئدی مقررات تدريس در بخش و (1985:1100) مدارس قانون سيزده ماده بخش در اصالحات
است. موجود ومقررات قوانين عنوان تحت آموزش اداره اينترنتی سايت در و (1994:895) مهاجران برای

است “sfi حضور افزايش مقصد، نتايج است، سازی وبهتر كيفيت از “ارتقاء عبارت تغييرات از هدف
كه: معناست بدين اين و

در طول تا می يابند امكان باشند می ابتدائی نوشتن خواندن و كه فاقد بزرگسال مهاجرين  –
چارچوب  در اما نبود اين دوره sfi موجود كنون تا كه ببينند را sfi چنين آموزشی دوره

بود.   شده گنجانده بزرگساالن آموزش پايه ای

تدارك  زبانها ديگر يا آموز و دانش خود مادری زبان به تواند نوشتن می و خواندن يادگيری  –
شود.

بيشتر  تشويق و اجتماعی معاومات سوئدی، زبان آموزش sfi متضمن درسی برنامه ثقل مركز  –
باشد. می زبان ای حرفه

يابد و خوب (VG) تغييرمی نمره (G) و قبولی نمره به گذاری نمره عالئم  –

كند. فراهم ،(VG) نمره خوب برای گذاری را معيارهای نمره تواند حتی می آموزش اداره  –

دوره به بزرگساالن ای آموزش پايه از كه نوشتن) ابتدائی خواندن و (دوره مهاجرين كردن با سواد
دانش  كردن باسواد برنامه و شود می پياده زبان دوم مثابه به سوئدی زبان بواسطه شده، sfi منتقل

گيرد. می صورت زبانها ديگر يا و مادريشان زبان به آموزان،

متوسط بطور هفته در هر است كه اين از باقيست، عبارت خود دوره آموزش بقوت درتمام كه شرطی
كند زمان  طلب اگر دانش آموز باشد. 525 ساعت می شامل آموزشی برنامه وكل ساعت 15 حداقل

كند. تلقی يكسان آموزش، مقصد با را خواسته همان كمون كه بشرطی يابد، كاهش تواند می آموزش
ساعت می باشد. 525 زمان مدت از خارج كردن است كه شامل باسواد آموزش بخشی از

www.regeringen.se 1

بر شرحی
(5) 1  



،sfi تدريس دوره در آموز دانش كندكه به كوشش استان كميته كار با درهمكاری بايد كمون
فعاليتها  ديگر با sfi نيز دوره و كند كار تمرين محيط در را سوئدی زبان وی شود تا داده امكاناتی
ديگر آموزشها پيوند بخورد. يا و پراكتيك ها، مهارت وارزشيابی محيط كار كسب تجربه در چون
sfi بتواند مشوق ومحرك باشد بطوريكه  دوره در تحصيالت كه بايد تالش كند كمون چنين هم
بهره مند شود وكمون (1962:381) همگانی بيمه بر اساس قانون از بيمه درمانی بتواند آموز دانش

و يافته پيوند مراكز تندرستی و بهداری درمانی و خدمات چون فعاليتهايی با بتواند sfi كه نمايد تالش
بخورد. جوش مشاغل با

طبق  مصوبات است. كرده و معتبر پيدا قانونی 2006 جنبه ژوئيه از اول مدارس در قوانين تغييرات
كه تحصيل ابتدای شروع از بايد است كردن باسواد شامل كه مدارس قانون يك از ماده سيزده تبصره

آيد. در اجرا به است، 2007 ژانويه اول از بعد

عالئم نمره است. كرده فراهم قبولی نمره برای فقط را گذاری نمره معيارهای قبال آموزش اداره
تغييرات، برای اين اداره آموزش به می شود. داده خوب تغيير نمره هم چنين و نمره قبولی به گذاری

آماده نمره هردو سيستم برای را گذاری نمره معيارهای آموزش اداره . شده است داده اختيارات
يافته  ترتيب مهاجرين سوئدی برای زبان تدريس §16ٍ درباره و 15§ قانونی مواد در مصوبات میكند.

ميگردد. مهاجرين حال شامل 2006 دسامبر اول از مفررات اين كه است

روی برنامه درسی كار، از زمينه نكاتی چند
زبان آموزش يك بايد آخر اول تا از ،sfi دوره كه شود می معلوم چنين آموزش اداره دستورات از
منعكس  را تدريس در جالب ثقل مركز يك sfi بايد دوره در درسی جديد باشد. «برنامه ای حرفه

تدريس جهت درسی جديد برنامه كردن فراهم برای دولت آموزش اداره از دستورات (مندرج كند.»
شناساند. در هم را امر تدريس بايد جامعه سوئد با توام و سايره). (sfi) مهاجران برای سوئدی زبان

است: آمده حكومت پيشنهادی طرح

جامعه  درباره كه شود استفاده از متونی بايستی زبان، تدريس موارد همه در پيوسته اند. بهم نزديك بطور وفرهنگ “ زبان
ديگر طرف و از معلومات زبان است خوبی برای ماخذ و منبع به عنوان طرف يك و متون از جاری است فرهنگ و

باشد“. می درباره كشور مذكور معلوماتی

اينكه آن و برخوردار است مزيت ويژه يك از آن مضمون ميشود كه متنی گنجانده جا همين در
می پيوند محيط كار در استفاده زبان مورد آموزش به و می شود آغاز روزمره از زندگی زبان تدريس

تجربياتی هستند. برای و شغلی صاحب دانش خود موطن مهاجر از آموزان دانش خورد. بسياری از
را تمرين آنها جامعه سوئدی در توانند می آموزان دانش آنها، چگونگی و درك گزارش و ارائه بروز

شغلی، اين و انفرادی مربوطه در شرايط سرعت با تا بكار گيرند را خود تجربيات و علوم كنند و
دهند.  قرار استفاده مورد و حفظ معلومات را

بطوريكه دارند مختلف های شيوه از استفاده و مطالب الزم انتخاب برای وسيعی آزادی آموزگاران
به داليل  روشن بايد بطور sfi دوره هم چنين نمايند. ايجاد وطراز هماهنگی مختلف، در شرايط بتوانند

جامعه هرچه به انتقال برای مادری، زبان به حتی معلومات و دانش اين تا نمايد تاكيد تدريس زبان
گردد. ارائه وسيعتر و سريعتر

در انفرادی، مقدماتی معرفی به سوئد برای يك برای كليه تازه واردين هستند موظف كمونها ضمن در
دهند. سوئد ارائه جامعه از اطالعاتی آغاز زندگی،

يك از ازجمله، است، گرفته بكار را دسترسی قابل معلومات درسی، برنامه تهيه برای آموزش اداره
توسط 2003 سال درسی برنامه اجرای چگونگی آن در كه شده استفاده حكومت شده ارزيابی بخشنامه
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سند اين است. منعكس آمار3، اداره كمك با به مهاجرين2 سوئدی زبان تدريس كمونها برای
اداره آموزش از  اينترنتی صفحه طريق از و نموده ارزيابی را آن و sfi را تعقيب كرده دوره دركمونها،
مصاحبه  كمون چهار از چنين هم آورده است پرسی بعمل همه دركمونها كشور سراسر sfi در روسای

انجام شده است.

توسعه برای مهاجرت، اداره همگرائی، اداره اداره ،(AMS) كار مسئولين بازار هماهنگی ای با پايه كار
ديگر و پناهندگان مقدماتی رشد برای توافقی در چارچوب استانی شورای و سوئد و كمونهای آموزش

توام  معلومات گنجاندن به نياز AMS درباره و آموزش اداره هم چنين بين است. شده تهيه مهاجرين،
به می توان همكاری با چگونه و شده مذاكره باشد روز تقاضای جوابگوی كه سوئدی آموزش زبان با

گرفته است. قرار مباحثه مورد داد، پاسخ چنين احتياجات

كند؟ تحصيل sfi چارچوب در تواند می كسی چه
اجازه دهد  تواند می كمون اين وجود با 16sfi سال است. آموزش در شركت برای سنی محدوديت
ببيند،  آموزش دبيرستان در اينكه بجای كند، sfi شركت دوره در است شرايط واجد كه فردی هر

راهی كه است طبيعی بعضی ها برای است. دبيرستانی ويژه گروه به متعلق است و آن خواستار او اگر
قضاوت  بگيرند. sfi ياد دوره چارچوب در را سوئدی تماما ميخواهند ديگر برخی اما شوند دبيرستان

دارد. وی شرايط و فردی نيازهای به بستگی است مناسب بيشتر اشكال اين از يك كدام اينكه

افرادی كه  تا كنند تالش و بايد فعاالنه باشند می sfi دوره در آموزش دعوت به مسئول كمونها
آموزش های دوره اين در تا را تشويق نمايد و آنان ارتقاء دهد هستند شرايط واجد و مستحق

كارفرما  با باشد، بايد كمون شاغل sfi است، دوره در شركت خواهان كه شخصی اگر نمايند. شركت
كار اين به می تواند كننده چگونه شركت كه كند و مشاوره مذاكره كارگری محلی ارگانهای و

شود. می آموز پرداخت دانش طرف از كوچك خرجهای برخی اما است، آموزش مجانی آيد. نايل
حق دارد او است شده در حال حاضر شروع اگر دوره ای ماه آغاز شود و سه عرض در آموزش بايد

اندازه او نتواند به يا شود بهره مند از آموزش خويش آموز نتواند دانش شركت نمايد. اگر آن در
است. مستثنی امر از اين نمايد پيشرفت كافی

 sfi تحصيل در دوره
باشند  می سوئدی معلومات در زبان و تحصيالت پايه ای فاقد كه بزرگساالن برای بايد sfi دوره

و اهداف فردی، استعدادهای با نيازها مختلف شرايط در بتوانند كه آنها از بيرون فراهم نمايد امكاناتی
و تحصيل كار محيط وارد سوئدی، زبان استفاده از با كتبی شفاهی و بطور بتوانند و دهند را ترقی خود

نمی توانند باشد كه كسانی مدت برای كوتاه آموزش شامل می تواند كردن سواد جامعه گردند. با و
دارند. نوشتن و خواندن ديگر توانائی زبان آنها به اما بنويسند، ويا بخوانند

يك به او و معنی است كار پر كه اين كند احساس گيرنده كه ياد امر باشد شامل اين بايد تحصيل
و يا كار پراكتيك، مطالعات، ديگر مانند تواند می آموزی خود گردد. می رهنمون وااليی هدف

شود بطوريكه ريزی برنامه تدريس صورت بايد در اين تكميل گردد. تدريس با نوسازيها، ها و ترميم
با توام كه تحقق يابد طوری بايد كردن باسواد شود. تركيب فعاليتهايی چنين بتواند با مشكل بدون
است، روند يك زبان آموزش زيرا كه باشد، جهت دار و يافته ادامه وقفه بی ،sfi آموزش در دوره

محكم كرد. تقويت و را گرفته ياد معلومات و انديشيد آن به موجود مكان و طول زمان بايد در

و داشته مختلفی آموزشی اهداف دارای كه كسانی است متوجه مهاجرين برای سوئدی زبان آموزش
فرق سنی باهم و شغلی و زندگی تجربيات تحصيالتی، مثال سابقه وخارجی داخلی لحاظ از افراد اين
اين است. وسيع نيازها توجه به با افراد و مختلف گروههای در و تطابق تحرك برای شرايط دارند.
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خود دست مقاصد مختلف به از راههای ،sfi دوره در توانند می آموزان دانش مثال كه است بدان معنی
يابند.

آموخته زبان تا است ضروری كار، مبرم و اداره مثال ارگانها، ديگر آموزشی با همكاری ميان موسسه
همكاری با تدريس كه است مهم چهت از اين گردد. آن ميسر تطبيق و تامين را آينده نياز شده،

هدف اين برای كمكی وسيله گردد. مستند بايد امر اين و شود ريزی برنامه آموز دانش و ريز برنامه
در اين بيشتر شود. بررسی دقيقا تواند می نياز صورت در كه است انفرادی تحصيل برنامه برای مثال،
در گواهی و انفرادی دوره انفرادی، آموزش برنامه در موضوع، آموزش نوشته اداره در ميتوان مورد
توان آموزش را می اداره گواهينامه به مربوط گزارش خواند. هم چنين كمون، بزرگساالن تحصيل
 www.skolverket.se اداره آموزش اينترنتی صفحه از ميتوان را گزارشات اين هردو مطالعه كرد.

است. موجود بزرگساالن تحصيل تيتر كه با برداشت

شود  می صحبت زبان اين در كشوری كه به زبانی هر دانش آموز معلومات پيشرفت sfi با دوره
زبان دقت و هوس با آموز دانش از اينكه است دوره عبارت اين اهداف گردد. می خاراكتريزه

بندد، هم چنين بكار مختلف شرايط در را كه اين زبان كند می پيدا جرئت و گيرد می سوئدی را ياد
می حمل را با حود زبان اين محتوی كه تواند آنچه می و  شود مند بهره زبان تواند از فوائد می او

كه گيری ارتباط استعدادهای جانبه بطور همه طريق آموزش از نمايد. درك ظرافت و دقت با كند
مربوط واحدهای ظرفيتها، ميگردد. اين حاصل پيشرفت آفريند، مختلف می های شايستگی و ظرفيتها
شده، بتدريج بهتر گيری ارتباط استعدادهای رفته رفته و بخشد می ارتقاء را آن و سازد را می زبان به

نمی كفايت نيازها برای رفع زبانی معلومات هنگامی كه يابد. می ومالقاتها تطبيق شرايط درهمه
از استفاده جمله، از طريق استفاده برای مقاصدی، توسط تنظيم دوباره كمبود را اين آموز دانش كند،

كند. می جبران بدنی و ايفای اشارات سئواالت ارائه مترادفات،

عبارت جمله، آهنگ تاكيد، همچون اشكال زبانی بر استعداد تسلط داشتن حتی شنوائی قابليت برای
در خوب تلفظ يك كه چيزی است، الزم كردن هجی و سازی، گرامر كلمه اصطالحات، شناسی،

است. تاكيد مورد درسی برنامه

شاگرد به بايد آموزش آموخت. را زبانی ميتوان چگونه يابد، آگاهی كه است العاده فوق استعدادی
استفاده نمايد، دانش آموزش برای مختلف اهداف از و دهد پرورش را خود استعداد كه او امكان دهد
و كتبی زبان متمادی، با كمك بطور ديگران، با رابطه در هم و انفرادی بتواند هم بصورت بايد آموز
و ريزی برنامه زبان سوئدی را به دانش خود و معلومات محيط اجتماعی موجود،  در سوئدی، شفاهی
شاگردان، از زبان مادری عبارت است و دانش آموزان آموزش مبدا برای نقطه آغاز و دهد. آرايش

تامل آنهاست. استعداد نياز و دقت چنين هم سابقه تحصيالت، تجربيات كاری، ديگر، زبانی معلومات
فرهنگ سوئدی  و زبان و خود فرهنگ زبان و بين تجربيات تشابهات و اختالفات روی واكنش و
و ها شايستگی به بعالوه رساند، ياری می مختلف فهم فرهنگهای برای و شود می آموزش شامل نيز

كند. می كمك نيز فرهنگی چند بين استعدادهای

دهد كه امكان می است ارائه راهنمائی اطالعات و دادن از است آموزش عبارت اهداف چنين هم
برنامه ريزی كند. ادامه و كار، با را توام دانش آموز تحصيل

ارزيابی و سنجش
اند.  شده ناميده خوب نمره و قبولی نمره كه است sfi موجود در دوره ارزيابی شيوه نوع دو مانند سابق

آمادگی، نوع پنج از ارزيابی كند. می فراهم را ارزيابی از مرحله دو گذشته، آموزش برخالف اداره
نوشتاری آمادگی و شفاهی سازی جمله شفاهی، متقابل تاثير و صحبت خواندن، قابليت شنوائی، قابليت

آغاز می شود.
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ارزيابی، درباره بيشتر معلومات باشد. آن می شامل فرهنگی نيز چند تجربيات و زبانی كيفيت اهداف،
است. موجود A-D دوره مهاجرين، برای سوئدی زبان – ارزيابی ماتريالهای در

آن از آموزگاران بايد كه دارد ای وجود و تعيين شده سراسری قطعی امتحان به ارزيابی، كمك برای
تنها امتحان سراسری از آيد. هدف بوجود كشور سراسر در سنجش واحدی امكان كنند تا استفاده

تشكيل نيز ارزيابی آموزگاران بنای زير از بخشی كه است اين مقصد بلكه نيست  نهائی امتحان يك
دسامبر 2006 موجود است.  sfi چاپ دوره در مجوز و سراسری امتحان عملكرد درباره گزارشی شود.
ارزيابی در  ماتريالهای و نهائی 2006 از امتحانات سال در شده انجام تحقيق يك از را نتايجی گزارش

با ده مركز  آموزان دانش و آموزگاران مدارس، روسای های مصاحبه به و sfi بدست می دهد دوره
صفحه از يا و داد سفارش را آن ميتوان و است موجود گزارش اين كند. می استناد مختلف همكاری

نوشت. كامپيوتر به www.skolverket.se نشريات تيتر با آموزش اداره اينترنتی

نياز  صورت در و بررسی قرار گيرد مورد تواند sfi می دوره در درسی برای برنامه تفسير و شرح اين
شود. تر تكميل


