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“Yabancılar için İsveççe” (SFI) okumak
isteyenlere
SFI, temel bir İsveççe kursudur. SFI’nin amacı, toplumda ve çalışma
hayatında bireylerin kendilerine gereken İsveççeyi öğrenmelerini ve
böylece toplumsal hayat içinde yerlerini almalarını sağlamaktır.
SFI’nin bir diğer amacı da okumaya devam etmek isteyenleri, Temel
Düzeyde İkinci Dil Olarak İsveççe (SVA) eğitimine hazırlamaktır. SFI
okurken bir eğitim ve meslek danışmanı ile görüşme olanağı da
bulacaksınız. Eğitim ve meslek danışmanı, ileride bir iş sahibi
olabilmeniz için okumanız gereken bölüm konusunda size yardımcı
olur.
Tumba’da SFI-okulu
SFI için başvurduğunuz zaman size bir dil eğitim bilimcisi ile görüşmek üzere randevu verilir.
Dil eğitim bilimcisi size geçmişiniz hakkında sorular sorar ve basit bir dil sınavı yapar. Daha
sonra hangi eğitim programına ve kursa gideceğinizi bu dil eğitim bilimcisi belirler.
İsveç’te SFI, eğitim programı 1, 2 ve 3 olmak üzere üç farklı eğitim programı ve A, B, C ve D
kursu olmak üzere dört kurs içerir.
Eğitim programı 1, A kursu; eğitim programı 2, B kursu ve eğitim programı 3 ,C kursu ile
başlar. Her kurs bitiminde bir sınava girerek not alırsınız. Yeni bir kursa başlayabilmek için bir
önceki kurstan not almış olmanız gerekir. SFI eğitimi gündüz kursları, akşam kursları,
cumartesi kursları ve uzaktan eğitim kursları olarak alınabilir.
SFI kursu B ve C beş hafta uzunluğunda bir tanıtım kursu ile başlar. Bu İsveç diline giriş
kursudur. Yine bu beş hafta içinde okul ve okuldaki farklı SFI kursları hakkında bilgi verilir.
Öğretmenle birlikte bir plan, bireysel bir çalışma planı da belirlersiniz.
C kursu alırken SFI eğitiminizi bir meslek kursu ile birlikte alabilme olanağına sahipsiniz. SFI
Tumba’nın sunduğu meslek kursları konusunda daha fazla bilgi isterseniz öğretmeniniz veya
okulunuzun resepsiyonu ile konuşabilirsiniz. Resepsiyon 3.kattadır.

SFI’ye farklı din, kültür, cinsel eğilim ve geçmişe sahip kadın, erkek herkes katılabilir. Biz
burada herkese saygı duyar, herkese aynı önemi veririz.
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Yeni bir dil öğrenmek
SFI Tumba’da büyük olduğu kadar küçük gruplarla da eğitim almaya başlayacaksınız. Bazen tek
başınıza, bazen diğerleri ile birlikte, bazen okulda bazen dışarıda çalışacaksınız.
SFI süresince sınıfta her zaman İsveççe konuşulur. Mümkün olduğunca sık, her yerde İsveççe
konuşmaya çalışın.
SFI öğretmenleri değişik eğitim araçları kullanır. SFI eğitimi için daha farklı öğretim araçları
kullanılabileceği gibi bu amaç için gazeteler, sosyal medya, dil programları, bloglar, IPad ve
bilgisayarlar da kullanılabilir.
SFI için, iyi bir dijital platform olan Google Classroom’u kullanmaktayız. Kursa başladığınız zaman giriş
yapabilmek için gereken şifreler size verilecektir.

Öğreniminizden kendiniz sorumlusunuz
Derse zamanında gelmeniz ve aktif olarak derslere katılmanız önemli bir husustur. Ayrıca
verilen ödevleri yapmanız ve okulda öğrendiklerinizi tekrar etmeniz de önem taşır.
Hastaysanız veya başka bir nedenle derse o gün gelemeyecekseniz kaçırdığınız dersten yine
de siz sorumlu olursunuz. Gelemeyecekseniz öğretmeninize bunu bildirmelisiniz. SFI’ye
devam sorunu yaşıyorsanız, öğretmeninizle birlikte öğreniminiz için daha iyi, alternatif bir yol
bulabilirsiniz.
Kendi hızınızı kendiniz belirleyin
Her beş haftada bir yeni öğrenci kabul etmekteyiz. Bu nedenle öğrencilerimiz kurslara farklı
tarihlerde başlayıp bitirir. Bir kursu bitirebilmek, o kursu bitirmek için gerekli koşulları yerine
getirmekle mümkündür. Bir kursun süresi herkes için farklı olabilir. Okulun her öğrenci için
bir maksimum zaman süresi vardır ve bu süre hangi programa dahil olduğunuza bağlı olarak
değişir. Eğer öğretmen belirlenmiş sürede kursu bitiremeyeceğinize kanaat getirirse bazı
önlemler işleme sokulur.
Kurs bitiminde NP adı verilen ülke çapında bir sınava girersiniz ve buna ne zaman hazır
olduğunuza öğretmeniniz karar verir. Kursu bitiminde bir bitirme notu alırsınız.

Yeni bir dil öğrenmenin zaman alacağını bilmekte fayda var.
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Akılda bulundurulması gerekenler:
•
•

•
•
•
•

Çocuklarınızı beraberinizde okula getiremezsiniz.
SFI’ye gelmediğiniz taktirde devamsızlık yapmış olursunuz. 21 günden fazla
devamsızlık yapamazsınız. Hastaysanız veya tatildeyseniz bunu her zaman için SFI’ye
bildirmeniz gerekir.
Kopya çekmek ya da benzeri hilelere başvurmak SFI’de kesinlikle yasaktır.
Alerjisi olanları rahatsız etmemek için okula gelirken parfüm kullanmak yasaktır.
Sadece okul dışında, bu iş için belirlenmiş yerlerde sigara içebilirsiniz.
Yangın alarmı çalmaya başladığı taktirde, size ait eşyaların tümünü bırakarak hemen
en yakın çıkışa yönelmeli, SFI dışındaki büyük park yerine gitmelisiniz.

Botkyrka Belediyesinde Yetişkin Eğitimi [Vuxenutbildningen] tarafından
verilmekte olan SFI’ye başlarken hepinize hoş geldiniz diyoruz!

