Polska

SFI –
Nauka szwedzkiego dla imigrantów
Sfi to podstawowy kurs języka szwedzkiego. Celem jest umożliwienie Ci podjęcia pracy,
lub kontynuowania nauki. O dostępnych formach nauki i możliwości zatrudnienia można
porozmawiać z doradcą zawodowym i ds. nauki (SYV).
Nauka w ramach sfi odbywa sie w następujący sposób
Sfi oferuje trzy toki nauczania (1-3), gdzie dostępne są cztery kursy (A-D). Po osiągnięciu
przez ucznia celów kursu, wystawiana jest ocena. Po ukończeniu Sfi można kontynuować
naukę w szkołach dla dorosłych (komvux).
Twoja wizyta w Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52, może potrwać od 30
minut do 3 godzin. W Vuxenutbildningscentrum przeprowadzany jest krótki wywiad i
ewentualnie test oceny języka w celu dokonania wyboru właściwego kursu. Następnie
wybierasz dostępną szkołę, a my prześlemy Ci wezwanie. Zwykle od momentu rejestracji
do rozpoczęcia kursu upływa kilka tygodni. SFI rozpoczyna kursy w ciągu całego roku.
Nauka odbywa się w takim systemie, że uczniowie rozpoczynają i kończą naukę w
różnym czasie. Pobieranie nauki i podręczniki są darmowe.
Wszystkie kursy rozpoczynają się wprowadzeniem. W trakcie tej części kursu uczeń
otrzymuje informacje o kursie i o szkole. Uczeń omawia również z nauczycielem cel
swojej nauki. Wspólnie przygotowują indywidualny plan studiów oraz decydują, jak
długo będzie trwała Twoja nauka. Jeśli w pierwszym tygodniu nie będziesz w stanie
uczęszczać na kurs, to stracisz swoje miejsce. W razie potrzeby można w trakcie kursu, w
porozumieniu ze szkołą, zmienić swój plan lekcji. Gdy nauczyciel zdecyduje, że osiągnąłeś
założone cele i wiedzę, przystępujesz do kończącego kurs testu końcowego (testu
krajowego przygotowanego przez Skolverket - Urząd ds. Szkolnictwa).
Plan kursu jest dostępny pod adresem: skolverket.se
Już od pierwszego dnia kursu wszyscy mówią po szwedzku. Nauczyciele prowadzą zajęcia
w języku szwedzkim. Nauka odbywać się będzie w klasie i w pracowni komputerowej,
będą także odbywać się wycieczki pozaszkolne, np. do zakładów pracy, albo muzeów. Do
nauki uczniowie korzystają z książek, czasopism, mediów społecznościowych,
programów językowych, tabletów itp.
Jako uczeń sam jesteś odpowiedzialny za swoją naukę oraz za frekwencję. Ważna jest
również aktywność podczas lekcji, odrabianie prac domowych oraz powtarzanie w domu
tego, czego nauczyłeś (-łaś) się w szkole.
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W przypadku konieczności opuszczenia lekcji należy z wyprzedzeniem poinformować o
tym nauczyciela. Jeżeli jesteś nieobecny przez dłuższy okres niż 14 kolejnych dni
kalendarzowych, tracisz swoje miejsce na kursie. Jeśli następnie chcesz wznowić naukę,
to musisz skontaktować się ze szkołą, do której ostatnio uczęszczałeś (-łaś). Jeśli Twoja
nieobecność trwała ponad 6 miesięcy, to musisz skontaktować się z
Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52. Jeśli chcesz zmienić szkołę, to również
musisz skontaktować się z Vuxenutbildningscentrum, jednak nie możesz zmienić szkoły,
jeśli kurs, w którym uczestniczysz jest na ukończeniu.
W SFI uczestniczą kobiety i mężczyźni z całego świata, z różnych kultur i religii. Ważne
jest, aby uczniowie szanowali się nawzajem.
Daj sobie szansę na posługiwanie się językiem szwedzkim tak często i tak dużo, jak to
możliwe!

Pozostałe informacje
Jeśli masz 16 lat, lub więcej, jesteś zameldowany (-a) w Sztokholmie, otrzymałeś (-łaś)
swój pełny osobisty numer identyfikacyjny i chcesz uczyć się języka szwedzkiego na
poziomie SFI, to masz uprawnienia do nauki SFI w Sztokholmie. Jeśli jesteś obywatelem
(-ką) UE/EOG, lub obywatelem (-ką) Szwajcarii, musisz posiadać prawo do pobytu i
zameldowanie w Sztokholmie.
Jeśli korzystasz z funduszu kasy dla/A-kassa bezrobotnych i chcesz uczyć się w SFI, to
musisz najpierw skontaktować się z funduszem (w celu otrzymania potwierdzenia o
podjęciu studiów ”Studieförsäkran”). W odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem
studiów, zgłoś się i poczekaj na decyzję funduszu kasy dla bezrobotnych.
Aby można było podjąć naukę, wymagane jest zarejestrowanie swoich danych
osobowych. Izba Pracy jest odpowiedzialna za przeprowadzenie rejestracji i musi
podczas rejestracji przestrzegać Prawa ochrony prywatności (Pul). Informacje o Tobie
mogą zostać przekazane szkole, do której będziesz chodzić. Raz w roku masz prawo do
żądania wypisu zarejestrowanych o Tobie informacji. W tym celu należy napisać
wniosek, podpisać go i wysłać do Vuxenutbildningscentrum. W przypadku stwierdzenia,
że informacje te zawierają błędy, masz prawo domagać się, aby je sprostowano.
Jeśli masz uwagi dotyczące nauki, lub innych spraw dotyczących szkoły, porozmawiaj o
tym z nauczycielem, lub zwróć się do kierownika placówki/dyrektora szkoły.
Możesz przesłać komentarze, lub inne uwagi poprzez stronę: stockholm.se/sfi
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