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İnşaat ve Tesis Programı
turkiska

İnşaat ve tesis programı
meslek diploması (mezuniyet
notları) veren bir meslek
lisesi dalıdır.

İnşaat ve tesis bölümü, ev ve tesislerin inşası ve onarımında çalışmayı isteyenlere
hitap eden bir bölümdür.
Bölümden mezun olanlar doğrudan çalışmaya başlayabilir veya meslek yüksek
okulunda okumaya devam edebilirler. Yüksek okula devam etmek isteyen
öğrencilerin seçimlik dersler alabilmeleri de mümkündür.

Beş FARKLI HEDEF YÖNÜ
Tesis araçları
• Bu bölümde size yol, tesisat çalışmaları alanlarında trafik ve zemin çalışmaları
hakkında eğitim verilir. Öğrenim örneğin tesis makineleri sürücüsü olarak iş
bulma imkânı sağlar.
Bina inşası
• Bu bölümde size binaların, köprü ve diğer tesislerin inşası ve onarımıyla ilgili
eğitim verilir. Öğrenim örneğin beton işçisi, yer döşemecisi, duvarcı, cam
teknisyeni, iskele kurucusu ve doğramacı olarak iş bulma imkanı sağlar.
Zemin ve tesis
• Bu bölümde size yol, demir yolu, düz yüzey ve taş döşeme v.b. gibi zemin
çalışmaları için eğitim verilir. Öğrenim örneğin yol ve tesis işçisi ve demiryolu
teknisyeni olarak iş bulma imkanı sağlar.
Boyacılık
• Bu bölümde size yeni bir yeri boyama, boyanmış bir yerin üzerini boyama,
çok sayıda farklı duvar süsleri ve renk eğitimi verilir. Öğrenim örneğin inşaat
boyacısı olarak iş bulma imkanı sağlar.
Saç işleri
• Bu bölümde size inşaat, havalandırma ve bina içi iklimi (inneklimat)
alanlarında saç işciliği (kaportacılık) eğitimi verilir. Öğrenim örneğin inşaat ve
havalandırma kaportacılığı işi bulma imkanı sağlar.

Programda öğreneceğiniz hususlar
Programda size bina inşası ve tesis eğitimi verilir. İnşaatın rasyonel, güvenli ve
çevreye uygun olarak nasıl yapılacağı öğretilir. Bu dalda mevcut çeşitli meslekler
ve çalışma usulleri hakkında bilgi edinilir.
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Bu programda iş kazalarını önlemek ve iyi bir sağlık temini amacıyla çalışma
ortamı sorunlarına çok önem verilir.
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
derslerini daha çok ve ilköğretim okulu müfredatında yer alan dersleri daha az
okursunuz.
Programda müşterek ’’karakter’’ dersler inşaat ve tesisler dersidir.
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. Modern usullerle işi planlama, yerine
getirme, belgeleme ve kalitesini güven altına alma alıştırmaları yapılır. Malzeme,
alet ve makine bakımı öğretilir.
Lise çalışması
İnşaat ve tesis 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 devam için gerekli olan temel yeterlik sahibi olmayı istediğiniz
takdirde öğreniminizi planlamanız önem taşır. Ferdi ders seçimleri ve şayet okul
böyle bir imkan tanıyorsa programda uzmanlaşma (programfördjupningen)
çerçevesinde yüksek okullar için yeterlik kazandıran dersleri seçerek
okuyabiliesiniz. Bu dersler İsveççe veya ikinci dil olarak İsveççe ve bir İngilizce
dersi olmak üzere iki ilave derstir. Okumaya devam etmeyi istediğiniz takdirde bir
eğitim ve meslek danışmanı ile görüşmeniz iyi olacaktır.
Ferdi seçim çerçevesinda herzaman iki ilave ders daha okuma hakkınız vardır.
Bunlar spor ve sağlık dersi içinde yer alan bir dersle, bir estetik dersidir.

