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Çocuk ve Serbest Zaman
Etkinlikleri Programı
turkiska

Çocuk ve serbest zaman
etkinlikleri programı meslek
diploması (mezuniyet notları)
veren bir meslek lisesi dalıdır.

Çocuk ve serbest zaman etkinlikleri bölümü çocuklar, gençler ve yetişkinlerle
çalışmayı isteyenlere hitap eder. Bu bölüme devam edenler farkı yaşlardaki ve
farklı koşullara sahip kişiler hakkında öğrenim görürler.
Bölümden mezun olanlar doğrudan çalışmaya başlayabilir veya meslek yüksek
okulunda okumaya devam edebilirler. Yüksek okula devam etmek isteyen
öğrencilerin seçimlik dersler alabilmeleri de mümkündür.

Programda üç farklı hedef yönü vardır
Serbest zaman ve sağlık
• Bu bölümde serbest zaman, sağlık ve sağlık için bakımi (friskvård) öğrenimi
görürsünüz. Eğitim, örneğin yüzme tesisleri/havuz personeli, spor tesisleri
personeli ve kişisel çalıştırıcı olarak iş bulma imkanı sağlar.
Pedagojik görev
• Bu bölümde çocuk ve gençlerin öğrenme ve büyümesi hakkında eğitim
görürsünüz. Öğrenim örneğin çocuk bakıcısı ve öğrenci asistanı olarak iş
bulma imkanı sağlar.
Sosyal görev
• Bu bölümde farklı durumlarda insanlara ne şekilde davranacağınız, ne şekilde
iyi bir yardım ve hizmet verebileceğiniz öğretilir. Eğitim örneğin bekçi, kişisel
asistan olarak, bakım evlerinde ve günlük bakım kurumlarında fonksiyon
engelli kişilerle çalışma imkanı sağlar.

Programda öğreneceğiniz hususlar
Programda insanların öğrenme ve büyümesi, işbirliği ve iletişim hakkında
öğrenim görürsünüz. Diğer insanlarla bir araya gelme konusunda alıştırmalar
yapar ve onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma yeteneğinizi geliştirirsiniz.
İnsanların birlikte nasıl yaşadıkları ve gelişmek için ne gibi olanaklara sahip
olduklarını ele alırsınız. Sağlık ve çalışma ortamı hakkında bilgiler edinirsiniz.
Bu programda çok önem verilen konular etik, demokratik değerler ve insan
haklarıdır.
Program aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir
Meslek programlarında okunan müşterek lise dersleri, İngilizce, tarih, spor ve
sağlık, matematik, fen bilgileri, din bilgisi, sosyal bilgiler İsveççe veya ikinci dil
olarak İsveççedir. Meslek programlarında ‘’karakter’’ dersleri adı verilen meslek
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derslerini daha çok ve ilköğretim okulu müfredatında yer alan dersleri daha az
okursunuz.
Programda müşterek ‚’karakter’’ dersler sağlık, fen bilgileri, pedagoji, sosyal
bilgiler, İsveççe veya ikinci dil olarak İsveççedir.
Program içinde size uzmanlaşma ve bilgilerinizi daha fazla geliştirme imkânı
da tanınır. Buna programda bilgileri derinleştirme (programfördjupning) adı
verilir. Okulunuzda öğrendiklerinizi daha fazla geliştirmeniz için hangi dersler
bulunduğunu araştırınız.
Bu programda ferdi seçimle okuyabileceğiniz dersler de vardır. Hangi seçimlik
dersler bulunduğunu okulunuza sorunuz.
Çalışma şekilleri
Bölümde, birlikte ve tek başına çözülen pratik problemlerden hareket edilir.
Girişimde bulunma ve yaratıcılık yeteneğinizin geliştirilmesi için çalışılır. Kendi
şirketinizi nasıl işletebileceğiniz öğretilir. İşi planlama, yerine getirme ve belgeleme
alıştırmaları yaparsınız.
Lise çalışması
Çocuk ve serbest zaman etkinlikleri programı sonunda seçtiğiniz mesleki alanla
ilgili bir lise çalışması yapmanız gerekmektedir. Çalışma, öğrenim gördüğünüz
alanda çalışmaya başlayabilmek için gerekli bilgileri edindiğinizi gösterecektir
İş yerinde eğitim
Eğitimin bazı bölümleri ve en az 15 haftası bir veya daha fazla işyerlerinde
gerçekleştirilir. Buna bir iş yerine lokalize olmuş öğrenim (apl) denir. Bu bölüm
eğitimin önemli bir unsurunu oluşturur. Apl deneyim kazanmanızı ve iş ararken
yararlanabileceğiniz kontaklar kurmanızı sağlar.
Çıraklık eğitimi
Program içinde lise düzeyinde bir çıraklık eğitimi dalı seçmek mümkündür. Bu
takdirde yine aynı bilgileri edinirsiniz. Ancak eğitimin en az yarısı bir veya daha
fazla iş yerinde yerine getirilir.
Düşünmeniz gereken husus
Yüksek okula başvurmak için yeterlilik kazanmayı istiyorsanız öğreniminizi
planlamanız önem taşır. Okulunuz düzenliyorsa seçimlik dersler ve bilgileri
derinleştirme dersleri arasında esas olarak yüksek okula başvurma yeterliliği
veren ve gerekli olan dersleri seçebilirsiniz. Bunlar bir İsveççe veya ikinci dil
olarak İsveççe dersiyle bir İngilizce dersidir. Öğreniminize devam etmek
istiyorsanız bir öğrenim ve meslek danışmanıyla görüşünüz.
Bireysel ders seçiminde ayrıca spor ve sağlık dersi ile bir estetik dersi de seçme
hakkınız vardır.

