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SFI –
εκπαίδευση στα Σουηδικά για μετανάστες
Το Sfi είναι ένας βασικός κύκλος μαθημάτων στα Σουηδικά. Ο σκοπός είναι να
μπορέσετε να προχωρήσετε στη δουλειά σας ή να συνεχίσετε να σπουδάζετε. Μπορείτε
να μιλήστε με έναν καθοδηγητή ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού
(SYV) για τις σπουδές σας και τις προοπτικές για εργασία.
Έτσι έχουν τα πράγματα όταν σπουδάζετε στο sfi
Το Sfi διαθέτει τρεις οδούς σπουδών (1-3) και υπάρχουν τέσσερις κύκλοι σπουδών (AD). Όταν εκπληρώνετε το στόχο για ένα κύκλο μαθημάτων λαμβάνετε βαθμό. Μετά το
sfi μπορείτε να συνεχίσετε να σπουδάζετε στην εκπαίδευση ενηλίκων του δήμου.
Η επίσκεψή σας στο Vuxenutbildningscentrum μπορεί να διαρκέσει μεταξύ 30 λεπτών
και 3 ωρών. Για να γνωρίζετε ποιον κύκλο μαθημάτων να ακολουθήσετε, κάντε μια
σύντομη συνέντευξη και πιθανώς ένα κατατακτήριο τεστ στο Vuxenutbildningscentrum. Έπειτα, επιλέγετε σχολείο όπου υπάρχουν ελεύθερες θέσεις και σας
στέλνουμε μια πρόσκληση. Από την εγγραφή μέχρι την έναρξη των μαθημάτων
συνηθίζεται να περνάνε αρκετές εβδομάδες. Το Sfi ξεκινάει μαθήματα όλο το χρόνο. Οι
μαθητές ξεκινούν και τελειώνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στη διάρκεια της
εκπαίδευσης. Η διδασκαλία και η βιβλιογραφία του μαθήματος είναι δωρεάν.
Όλα τα μαθήματα ξεκινούν με μια εισαγωγή. Σε αυτήν σας παρουσιάζονται
πληροφορίες για το μάθημα και για το σχολείο. Συζητάτε επίσης για το στόχο των
σπουδών σας με τον καθηγητή σας. Μαζί καταρτίζετε ένα ατομικό πλάνο σπουδών για
εσάς και κανονίζετε πόσο καιρό θα παρακολουθείτε το μάθημα. Εάν δεν έχετε τη
δυνατότητα να παρευρεθείτε την πρώτη εβδομάδα χάνετε τη θέση στον κύκλο
μαθημάτων. Στη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων μπορείτε σε συνεννόηση με το
σχολείο να αλλάξετε χρόνο σπουδών εάν χρειάζεται. Όταν ο καθηγητής σας κρίνει ότι
επιτυγχάνετε το στόχο και το πρόγραμμα σπουδών, ο κύκλος μαθημάτων
ολοκληρώνεται με ένα τελικό διαγώνισμα (ένα εθνικό διαγώνισμα από τη Γενική
Διεύθυνση Σχολείων).
Το σχέδιο μαθημάτων για το sfi υπάρχει εδώ: skolverket.se
Όλοι μιλάνε Σουηδικά στο μάθημα ήδη από την πρώτη μέρα. Οι καθηγητές διδάσκουν
στα Σουηδικά. Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα διδασκαλίας και την αίθουσα
υπολογιστών ενώ γίνονται και εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός σχολείου, για
παράδειγμα σε χώρους εργασίας και μουσεία. Στη διδασκαλία χρησιμοποιείτε βιβλία,
εφημερίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γλωσσικά προγράμματα και tablets κ.λπ.
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Έχετε ο ίδιος την ευθύνη για τις σπουδές σας και να περνάτε χρόνο στο σχολείο. Είναι
επίσης σημαντικό να είστε ενεργός στις παραδόσεις, να κάνετε τις εργασίες για το σπίτι
και να κάνετε επαναλήψεις σπίτι των όσων μάθατε στο σχολείο.
Εάν χρειάζεται να απουσιάσετε από το σχολείο οφείλετε να ενημερώσετε τον καθηγητή
σας από την εκ των προτέρων. Εάν απουσιάσετε πάνω από 14 ημερολογιακές ημέρες
στη σειρά χάνετε τη θέση σας στο μάθημα. Εάν θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας
επικοινωνήστε με το σχολείο όπου πήγατε τελευταία φορά. Εάν απουσιάζατε για πάνω
από 6 μήνες, επικοινωνήστε με το Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52. Εάν
θέλετε να αλλάξετε σχολείο, επικοινωνήστε επίσης το Vuxenutbildningscentrum, αλλά
δεν μπορείτε να αλλάξετε σχολείο εάν βρίσκεστε στο τέλος των μαθημάτων.

Στο sfi συμμετέχουν γυναίκες και άντρες από ολόκληρο τον πλανήτη με διαφορετικούς
πολιτισμούς και θρησκείες. Είναι σημαντικό όλοι να σέβονται και να δείχνουν ανοχή
στους άλλους. Δράξτε την ευκαιρία να χρησιμοποιείτε τη σουηδική γλώσσα όσο συχνά
και όσο περισσότερο μπορείτε!
Λοιπά
Εσείς που είστε 16 ετών ή μεγαλύτεροι, είστε εγγεγραμμένοι στη Στοκχόλμη, έχετε
λάβει τον πλήρη προσωπικό αριθμό σας και χρειάζεται να μάθετε Σουηδικά σε επίπεδο
sfi έχετε δικαίωμα να σπουδάσετε στο sfi στη Στοκχόλμη. Εάν είστε υπήκοος χώρας της
ΕΕ/ΕΟΧ ή υπήκοος της Ελβετίας θα έχετε δικαίωμα παραμονής και θα κατοικείτε στη
Στοκχόλμη.
A-kassa
Εάν έχετε ταμείο για την επιδότηση των ανέργων και θέλετε να σπουδάσετε στο sfi
πρέπει να επικοινωνήστε πρώτα με το ταμείο σας (ζητήστε μια δήλωση
σπουδών/studieförsäkran). Κάντε αίτηση εγκαίρως και περιμένετε την απόφαση από το
ταμείο για την επιδότηση των ανέργων προτού ξεκινήσετε τις σπουδές.
Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα απαιτείται να καταγραφούν τα προσωπικά σας
δεδομένα. Το Συμβούλιο Εργασίας ευθύνεται για το πώς θα πραγματοποιηθεί η
εγγραφή και πρέπει να ακολουθήσουν στην εγγραφή ένα ειδικό νόμο για τα
προσωπικά δεδομένα (Pul). Τα δεδομένα για εσάς μπορεί να διαβιβαστούν περαιτέρω
στο σχολείο στο οποίο θα φοιτήσετε. Έχετε το δικαίωμα μία φορά το χρόνο να ζητήσετε
ένα απόσπασμα των δεδομένων που είναι καταχωρημένα για εσάς. Τότε γράφετε μια
αίτηση την οποία υπογράφετε και στέλνετε στο Vuxenutbildningscentrum. Εάν
υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα καταχωρημένα για εσάς έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε τη διόρθωσή τους.
Εάν έχετε κάποια σχόλια για τη διδασκαλία ή για κάτι άλλο στο σχολείο θα πρέπει να
μιλήσετε γι’ αυτό με τον καθηγητή σας ή μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο
εκπαίδευσης/διευθυντή του σχολείου.
Μπορείτε να στείλετε διάφορα σχόλια ή παράπονα στη διεύθυνση: stockholm.se/sfi
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