Intensiv C1-modul för deltagare på PLUS för läkare
PLUS språkundervisning ges varannan vecka i c:a 34 veckor och siktar mot uppnådda kunskaper i svenska
på nivå C1. För deltagare utan legitimation erbjuder VGR Språkteam en mer intensiv väg mot nivå C1.
Detta innebär undervisning varje vecka, mer tid för självstudier och ett avslutande språktest.

C1-MODUL
Lärarledd språkundervisning 1 dag varannan vecka under
16-20 veckor, självstudier + C1-test
Fokus på språkprogression

PLUS
Lärarledd språkundervisning 1 dag varannan vecka under 34 veckor
Fokus på färdighetsträning i svenska språket, kommunikation, kultur och samhälle

Syfte: Att deltagaren ska nå språknivå C1 på ett effektivt sätt för att kunna testas och få svensk legitimation.
När C1-modulen är avslutad fortsätter deltagaren med ordinarie språkundervisning på PLUS.
Förutsättningar: Kunskaper i svenska på nivå B2 vid kursstart. Modulen kombineras med PLUS och 40-60 %
kliniskt arbete. 5 timmars lärarledd undervisning per tillfälle. För att uppnå målet krävs dessutom minst 5
timmars självstudier varje vecka. Max 6 deltagare i varje grupp.
Kursinnehåll: Målinriktad språkundervisning för snabbare progression inom läsförståelse, hörförståelse samt
skriftlig och muntlig färdighet. Läsning av längre och krävande texter. Hörförståelse med autentiskt och
avancerat material. Avancerad grammatik. Skrivuppgifter med längre sammanfattande och argumenterande
texter. Muntlig kommunikation med diskussioner, egna föredrag osv. Testförberedelser. Diagnos fyra veckor
före testet på språknivå C1. Om diagnosen visar negativ prognos bör undervisningen förlängas och testet
genomföras ungefär en månad senare än planerat.
Lärare: VGR Språkteam består av sju lärare i svenska som andraspråk. Lärarna har lång och bred erfarenhet av
språkkurser för utländska medarbetare inom hälso- och sjukvård.
Plats: Undervisningen kan kombineras och planeras enligt överenskommelse:
- Folkhögskolorna i Trollhättan, Fristad, Vara eller Vänersborg
- Campus Nya Varvet i Göteborg
- Via Skype eller Teams
- Deltagarens arbetsplats
Kostnad
45 000 kr vid en deltagare
24 000 kr per person vid tre deltagare
11 000 kr per person vid sex deltagare
(C1-test, lokaler och material ingår i priset.
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