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Gminna edukacja dorosłych
w zakresie nauki języka
szwedzkiego dla imigrantów (SFI)
Gminna edukacja dorosłych w zakresie nauki języka szwedzkiego dla imigrantów (SFI) jest edukacją dla tych, którzy potrzebują podstawowej znajomości
języka szwedzkiego. Nauczysz się języka szwedzkiego w takim zakresie, żebyś
mógł komunikować się w mowie i piśmie, tak w życiu codziennym, społecznym,
jak i w miejscu pracy. Każdy, kto w ogóle nie potrafi czytać ani pisać, otrzymuje
możliwość nauki.

Tego nauczysz sie w ramach SFI
Celem jest, abyś Ty jako uczeń mógł się nauczyć:
• Czytać i pisać po szwedzku
• mówić, rozmawiać, czytać, słuchać i rozumieć szwedzki, w różnych kontekstach
• wymawiać
• stosować właściwe środki pomocowe
• dostosować język do różnych odbiorców i sytuacji
• sposobu nauki języka
• strategii sposobów komunikacji

SFI jest darmowe
Studiowanie w SFI nic nie kosztuje, włącznie z książkami i pomocami szkolnymi.
Może wystąpić niewielka opłata. Podczas nauki w SFI nie można skorzystać ze
stypendium z Centralnego Zarządu Pomocy Studentom (CSN).

Poradnictwo zawodowe i edukacyjne
Jako student musisz mieć dostęp do poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.
Otrzymasz tu informacje o studiach i rynku pracy.

Chcesz poznać więcej szczegółów?
Skontaktuj się z gminą, jeśli chcesz rozpocząć naukę w SFI. Dane kontaktowe
dostępne są na stronie internetowej gminy.
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Kto może uczyć sie w SFI?
Od 1 lipca roku, w którym ukończyłeś 16 lat, możesz rozpocząć naukę w SFI.
Nie ma górnej granicy wieku ograniczającej rozpoczęcie nauki. Musisz mieszkać w Szwecji i mieć brak podstawowej znajomości języka szwedzkiego w
zakresie objętym nauczaniem.

Nauka zorganizowana jest w następujący sposób
Posiadasz cenną wiedzę i doświadczenie i ważne jest, aby to zostało wzięte
pod uwagę w trakcie nauki. Planowanie i projektowanie nauki odbywa się
przy współudziale ucznia i dostosowane jest do jego zainteresowań, doświadczenia, wiedzy i celów.
SFI jest skierowany do osób z różnym doświadczeniem, sytuacją życiową,
umiejętnościami i celami podjętej nauki, więc różni ludzie przechodzą kursy
w różnym tempie. Dlatego rozpoczęcie i ukończenie kursów różni się dla
poszczególnych osób.
Masz prawo do średnio 15 godzin nauki w tygodniu przez okres czterech
tygodni. Czas nauczania może być skrócony, dopasowany do Twoich możliwości.
Można łączyć SFI z pracą, praktykami lub inną nauką, np. w szkole średniej,
gminnej szkole dla dorosłych (komvux) oraz edukacji specjalnej dla dorosłych
(särvux).
Istnieje możliwość odbywania całego lub części kursu w miejscu pracy. Nazywa się to kształceniem w miejscu pracy (APL). Jest to jeden z wielu sposobów,
aby uzyskać znajomość języka szwedzkiego, niezbędną do uczestniczenia w
życiu zawodowym.
Ścieżki studiów i kursy
SFI ma trzy ścieżki studiów, 1, 2 i 3. Ścieżka 1 jest skierowana do tych, którzy
nie potrafią czytać i pisać lub mają bardzo krótkie podstawy nauki, podczas
gdy ścieżka 3 skierowana jest do tych, którzy są bardziej przyzwyczajeni do
nauki. Każda ścieżka studiów składa się z kursów A, B, C oraz D:
• Ścieżka studiów 1: kurs A, B, C oraz D.
• Ścieżka studiów 2: kurs B, C oraz D.
• Ścieżka studiów 3: kurs C oraz D.
Po każdej ścieżce studiów oraz kursie możesz zakończyć naukę, jeśli chcesz.
Powinieneś jednak mieć możliwość nauki do kursu D włącznie, niezależnie od
tego, na jakim poziomie zacząłeś.
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Indywidualny tok nauki
Jako uczeń będziesz mieć indywidualny plan studiów. Szkoła, w porozumieniu z Tobą, zaprojektuje dla Ciebie indywidualny plan nauczania. Znajdą się w
nim m.in.:
• cel Twojego kształcenia oraz
• zakres Twojej nauki.
Indywidualny plan nauki może zostać zmodyfikowany, jeśli będziesz chciał
uczęszczać na więcej kursów lub zmienić kierunek w trakcie studiów.
Oceny
SFI wykorzystuje skalę ocen A-F, tak samo jak np. w szkole podstawowej,
średniej i w szkole dla dorosłych. A jest najwyższą oceną, natomiast F oznacza
ocenę niedostateczną. Część kursu dotycząca umiejętności czytania i pisania
nie jest oceniana.
Oceny wystawiane są po każdym ukończonym kursie. Możesz również dostać
potwierdzenie zdobytej wiedzy udokumentowane certyfikatem.
Sprawdziany przebiegają w następujący sposób
Masz możliwość podejścia do jednego sprawdzianu z danego kursu pod warunkiem, że mieszkasz w kraju i chcesz otrzymać ocenę z kursu. Oznacza to,
że Twoje umiejętności zostaną ocenione na podstawie programu nauczania.
Masz prawo do przejścia sprawdzianów z wszystkich kursów, które podlegają
ocenie. Do sprawdzianów można przystąpić tylko w gminie, która organizowała dany kurs.
Jeśli masz już pozytywną ocenę z kursu, to szkoła może pobrać opłatę za
sprawdzian. Opłata nie może być większa niż 500 koron.
Walidacja - dokonanie oceny wcześniejszych umiejętności
Istnieje możliwość potwierdzenia i udokumentowania Twojej wcześniejszej
wiedzy i doświadczenia. Celem walidacji może być chęć:
• rozpoczęcia nauki, a przed rozpoczęciem dostosowania zawartości i poziomu Twojej nauki tak, że nie będziesz musiał uczyć się tego, co już wiesz
• skrócenia czasu trwania bieżącego szkolenia lub
• udokumentowania swoich umiejętności, aby mieć możliwość przedstawienia ich podczas rozmowy o pracę.
Jeśli chcesz poddać się procedurze walidacji, skontaktuj się z gminą.

SFI Uniwersytecie Ludowym
Możesz również, zamiast gminnych SFI, wybrać naukę SFI Uniwersytecie
Ludowym, ponieważ szkoły te również mogą mieć takie uprawnienia. Jeśli
chcesz uczyć się szwedzkiego dla imigrantów Uniwersytecie Ludowym, to
skontaktuj się z gminą w celu poznania takich możliwości.

