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Dla osób zamierzających uczestniczyć w
kursie SFI – język szwedzki dla
imigrantów
SFI to kurs podstawowy języka szwedzkiego. Celem SFI jest
opanowanie przez Ciebie j. szwedzkiego w takim stopniu, abyś mógł
radzić sobie samodzielnie w kontaktach społecznych oraz w pracy.
Celem jest również umożliwienie Ci dalszej nauki na kursie Sva Grund
– j. szwedzki jako drugi język na poziomie podstawowym. Podczas
nauki na kursie SFI będziesz miał(a) możliwość spotkania się z
doradcą ds. kształcenia i wyboru zawodu. Doradca ds. kształcenia i
wyboru zawodu pomoże Ci w wyborze kierunku kształcenia w celu
znalezienia pracy w przyszłości.
Szkoła SFI w Tumbie
Po zgłoszeniu się na kurs SFI zostanie umówione spotkanie z pedagogiem językowym.
Pedagog językowy zada Ci pytania dotyczące Twoich uwarunkowań i przeprowadzi prosty
test językowy. To właśnie pedagog językowy następnie zadecyduje, jaki kierunek nauki i jaki
kurs będą odpowiednie w Twoim przypadku.
SFI w Szwecji oferuje trzy kierunki nauki: kierunek nauki 1, 2 i 3, oraz cztery kursy A, B, C i D.
Kierunek nauki 1 rozpoczyna się od kursu A, kierunek nauki 2 rozpoczyna się od kursu B, a
kierunek nauki 3 rozpoczyna się od kursu C. Po zakończeniu każdego kursu przejdziesz test i
otrzymasz ocenę. Aby móc uczestniczyć w kolejnym kursie, należy ukończyć poprzedni kurs z
oceną pozytywną. Oferujemy zajęcia SFI w ciągu dnia, wieczorem, w soboty oraz na
odległość.
Kursy SFI B i C rozpoczynają się od Kursu Wprowadzającego, trwającego pięć tygodni.
Podczas tego kursu otrzymasz wprowadzenie do j. szwedzkiego. Otrzymasz również
informacje na temat szkoły oraz różnych kursów SFI oferowanych w szkole. Razem z
nauczycielem opracujecie plan, tzw. indywidualny plan nauki, w którym zaplanowany
zostanie przebieg Twojej nauki.
Na kursie C istnieje możliwość połączenia nauki SFI z kursem zawodowym. Jeśli chcesz
uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie kursy zawodowe oferuje szkoła SFI w Tumbie,
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możesz zapytać o to swojego nauczyciela lub osobę w szkolnej recepcji. Recepcja znajduje się
na kondygnacji 3.

W kursie SFI uczestniczą kobiety i mężczyźni o różnych wyznaniach, kulturach, orientacjach
seksualnych i pochodzeniu. Tutaj szanujemy wszystkich i liczmy się z ich zdaniem.

Nauka nowego języka
W szkole SFI w Tumbie będziesz uczyć się w większych i mniejszych grupach, czasem będziesz uczyć
się samodzielnie, a czasem razem z innymi, zarówno w szkole, jak i poza nią.
Podczas zajęć SFI w klasie zawsze mówimy w j. szwedzkim. Staraj się zawsze mówić w j. szwedzkim,
tak często jak to tylko możliwe.
Podczas zajęć SFI nauczyciele wykorzystują różne pomoce naukowe. Mogą to być pomoce naukowe
opracowane specjalnie na potrzeby kursu SFI, ale również gazety, media społecznościowe, programy
językowe, blogi, iPad'y i komputery.
Podczas SFI wykorzystujemy Google Classroom, jest to bardzo dobra cyfrowa platforma do nauki.
Przy rozpoczęciu kursu otrzymasz swoje dane do logowania.

To Ty jesteś odpowiedzialny za swoją naukę
Ważne jest, abyś przychodził na czas oraz abyś aktywnie uczestniczył(a) w lekcjach. Ważne
jest również odrabianie zadań domowych i powtarzanie tego, czego się nauczyłeś(aś).
Jeśli zachorujesz i w danym dniu nie będziesz mógł/mogła uczestniczyć w zajęciach, to Ty
ponosisz odpowiedzialność za przepadek lekcji. W każdym wypadku poinformuj nauczyciela,
jeśli nie możesz być obecny(a) na zajęciach. Jeśli będziesz miał(a) trudności z
uczestniczeniem w zajęciach SFI, możecie wraz z nauczycielem znaleźć lepszą alternatywę dla
Twojej nauki.
Uczysz się we własnym tempie
Nabór nowych uczniów ma miejsce co pięć tygodni. W związku z tym nasi uczniowie
rozpoczynają i kończą naukę w różnych terminach. Kurs kończy się dopiero po osiągnięciu
założonych celów. W przypadku jednych osób trwa to dłużej, w przypadku innych krócej.
Szkoła określa maksymalny czas nauki dla każdego ucznia i zależy on od wybranego kierunku
nauki. Jeśli nauczyciel oceni, że istnieje ryzyko, iż nie ukończysz danego kursu w określonym
terminie, wdrażane są określone środki.
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Pod koniec kursu będziesz musiał(a) zdać Sprawdzian Państwowy (szw. Nationellt prov, NP) i
to Twój nauczyciel oceni, kiedy będziesz na to gotowy(a). Po zakończeniu kursu otrzymasz
ocenę.
Ważne jest, aby zrozumieć, że nauka języka wymaga czasu.
Pamiętaj:
•
•

•
•
•
•

Nie można zbierać ze sobą dzieci do szkoły.
Jeśli nie przyjdziesz na zajęcia SFI, odnotowana zostanie nieobecność. Nie możesz
opuścić więcej niż 21 dni. Jeśli jesteś chory lub wyjeżdżasz na urlop, w każdym
wypadku poinformuj o tym szkołę.
Oszukiwanie jest surowo zabronione podczas nauki SFI.
Nie stosuj dużych ilości perfum, przychodząc na zajęcia, ponieważ niektórzy cierpią
na alergię.
Palenie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach na zewnątrz szkoły.
W przypadku aktywowania się alarmu przeciwpożarowego należy udać się do
najbliższego wyjścia ewakuacyjnego i wyjść na duży parking przed szkołą SFI. Należy
pozostawić wszystkie przedmioty osobiste.

Zapraszamy do rozpoczęcia kursu SFI w ramach Kształcenia Dorosłych w
gminie Botkyrka!

