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Toplum bilimleri programı
bir yüksek okul öğrenimine
hazırlık programıdır. Öğrenim
sonunda yüksek okula hazırlık
diploması (mezuniyet notları)
verilir.

Toplum bilimleri programı, insanın ve toplumun gelişmesine, insan ve toplumun
bugün nasıl geliştiğine ve işlediğine ilgi duyanlara hitap eder. Bu eğitimde yüksek
okulda öğrenime çok geniş bir alana sahip toplum bilimleri dalında okuyarak
devam edilmesinin temeli atılır.

Üç FARKLI HEDEF YÖNÜ
Davranış bilimi
• Bu bölümde, insanın gelişimi, sosyalleşmesi ve işbirliği yapması hakkında
öğrenim görürsünüz. İnsanların bir birey, bir grubun mensubu ve toplumun
bir üyesi olarak nasıl davrandıklarına daha fazla anlayış göstermeye başlarsınız.
İletişim, öğrenme ve yöneticilik okursunuz.
Medya, enformasyon ve iletişim
• Bu bölümde, medyanın toplum içindeki rolü, medya tekniği, gazetecilik,
enformasyon, reklam ve enteraktif iletişim şekilleri öğrenimi görürsünüz.
Medyanın insanların görüşlerini ve dış dünyanın kanaatini nasıl değiştirdiği
üzerinde çalışırsınız.
Toplum bilimi
• Bu bölümde toplumsal yapı ve insanın yaşam koşulları hakkında öğrenim
görürsünüz. Yorumda bulunarak ve izah ederek, toplum bilimi ile ilgili
metotlar kullanarak çeşitli toplum sorunları hakkında sahip olduğunuz
bilgileri kapsamını genişletir ve artırırsınız.

Programda öğreneceğiniz hususlar
Programda İsveç’teki ve dünyadaki toplumsal koşullarla ilgili bilgilerinizi
geliştirirsiniz. Toplumla fert arasında nasıl işbirliği yapıldığını ve insanın yaşam
koşullarının tarih içinde nasıl değişmiş olduğunu öğrenirsiniz. İnsanı hem bir
birey olarak ve hem de bir grup üyesi ve yurttaş olarak ele alırsınız. Toplumsal
yapıyı, etkinlikleri ve yararlarını incelersiniz. Demokrasi, iletişim, etik, cinsiyet,
çevre ve güç gibi konuları sosyal ve politik açılardan ele alarak üzerlerinde iyice
düşünürsünüz.
Program aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir
Toplum bilimi programında okunan müşterek lise dersleri, İngilizce, tarih, spor
ve sağlık, matematik, fen bilgileri, din bilgisi, sosyal bilgiler, İsveççe veya ikinci dil
olarak İsveççedir. Yüksek okula hazırlık programlarında meslek programlarında
okunanlarından daha fazla teorik dersler okunur.
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Programın müşterek ’’karakter’’ dersleri, felsefe, modern diller
(Almanca, Fransızca, İspanyolca), ve psikolojidir
Program içinde size uzmanlaşma ve bilgilerinizi daha fazla geliştirme imkânı
da tanınır. Buna programda bilgileri derinleştirme (programfördjupning) adı
verilir. Bu dersler, örneğin animasyon, resim, biyoloji, dijital yaratıcılık, film ve
televizyon programı yapımcılığı, felsefe, coğrafya, grafik iletişim, hukuk, sanat
ve kültür, medya iletişimi, modern diller, pedagoji, psikoloji, sosyoloji ve web
tekniği gibi dersler olabilir. Okulunuzda öğrendiklerinizi daha fazla geliştirmeniz
için okuyabileceğiniz hangi dersler bulunduğunu araştırınız.
Bu programda ferdi seçimle okuyabileceğiniz dersler de vardır. Hangi seçimlik
dersler bulunduğunu okulunuza sorunuz.
Çalışma şekilleri
Programda bilimsel ve eleştirel bir tutum geliştirerek bir iddianın gerçeğe
dayandığına karar verebilmeyi ve çeşitli tipte kaynaklar tarafından yapılan
değerlendirmeleri birbirinden ayırmayı öğrenirsiniz. Kaynağına eleştirel
yaklaşmak suretiyle enformasyonlar arar, ayırır ve işlersiniz.
İşbirliği yapabilme, yaratıcı olabilme, bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme,
imkanları görebilme, girişimde bulunabilme ve düşünceler hayata geçirebilme
yeteneğinizi geliştirirsiniz.
Lise çalışması
Toplum bilimi programının sonunda bir lise çalışması yapmanız gerekmektedir.
Çalışmada bir sorunu formüle ederek çıkış noktası programda yer alan önemli
bilgi alanları olan daha büyük bir çalışmanın planını, uygulamasını
ve değerlendirmesini yaparsınız.
Düşünmeniz gereken husus
Belirli bir yüksek okula başvurmak için yeterlilik kazanmayı istiyorsanız
öğreniminizi planlamanız önem taşır. Öğreniminize yüksek okulda devam
etmek istiyorsanız bir öğrenim ve meslek danışmanıyla görüşünüz.
Bireysel ders seçiminde ayrıca her zaman spor ve sağlık dersi ile bir estetik dersi
de seçme hakkınız vardır.

