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پروگرام علوم اجتماعی عبارت از
گ
یک پروگرام آماد� دانشگاه است
که با تکمیل نمودن آن یک دیپلوم
گ
آماد� دانشگاه اخذ میگردد.

پروگرام علوم اجتامعی برای اشخاصی مانند شام است که به تکامل انسانها و چگونگی بوجود آمدن
جوامع و عملکرد آن به شیوه های مختلف عالقه مند هستند .این پروگرام اساسات را برای مطالعه
مضامین علوم اجتامعی مختلف در سطح وسیع تر دانشگاه آماده میکند.

سه مسلک متفاوت تحت تمرکز
علوم رفتاری

•شام در مورد تکامل انسانها ،روند اجتامعی شدن و هم زیستی آنها خواهید آموخت .شام
دانش وسیعرتی در مورد چگونگی عملکرد اشخاص به عنوان افراد ،در قالب یک گروه یا به
عنوان عضو یک اجتامع کسب خواهید کرد .شام در مورد ارتباطات ،تحصیالت و رهربی مطالعه
خواهید کرد.

رسانه ،معلومات و ارتباطات.

•شام در مورد نقش رسانه در اجتامع ،تکنالوژی رسانه ،خربنگاری ،معلومات ،تبلیغات و اشکال
تعاملی ارتباطات خواهید آموخت .شام در مورد چگونگی تاثیر رسانه بر نظریات مردم و
دیدگاههای جهان مطالعه خواهید کرد.

علوم اجتماعی

•شام در مورد ساختارهای اجتامعی و وضعیت زندگی انسانها خواهید آموخت .شام دانش خود
را در مورد مسایل اجتامعی بوسیله تفسیر ،ترشیح و استفاده از شیوه های علمی گسرتش و
عمیق خواهید کرد.

شما از برنامه چی خواهید آموخت

شام دانش خود در مورد وضعیت اجتامعی کشور سویدن و جهان انکشاف خواهید داد .شام در
مورد همکاری میان افراد و اجتامع و چگونگی تغییر وضعیت زندگی انسانها در ادوار تاریخ خواهید
آموخت .شام انسانها را به عنوان افراد ،در قالب یک گروه و به عنوان عضوی از اجتامع مورد مطالعه
قرار خواهید داد .شام در مورد ساختار اجتامع ،تجارت و عملکردهای آن مطالعه خواهید کرد .شام
مسایلی مانند دموکراسی ،ارتباطات ،اخالقیات ،جنسیت ،محیط زیست و قدرت ناشی از اقتصاد،
دیدگاههای اجتامعی و سیاسی را بررسی خواهید کرد.
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پروگرام علوم اجتماعی

برنامه چگونه تنظیم میشود

در پروگرام علوم اجتامعی مضامین ذیل استندرد میباشند :انگلیسی ،تاریخ ،تحصیالت فیزیکی،
ریاضیات ،علوم طبیعی ،مطالعات دینی ،علوم اجتامعی و زبان سویدنی یا زبان سویدنی به عنوان
لسان دوم .در پروگرام های پیش از کالج بیشرت دروس نظری می خوانید تا دروس مهارتی.
مضامین بصورت عمومی اینها میباشند :فلسفه ،زبان های مدرن و روانشناسی.
شام فرصت تخصص و توسعه بیشرت مطالعات خود را در برنامه خواهید داشت .این بنام گسرتش
برنامه یاد میشود .اینها میتوانند مضامینی همچون :هرنهای زیبا ،دیجیتال سازی ،تولید فیلم و برنامه
های تلویزیونی ،فلسفه ،جغرافیا ،ارتباطات گرافیکی ،اجتامع پایدار ،حقوق ،هرن و فرهنگ ،رهربی و
سازمان ،ارتباطات رسانه ایی ،زبان های مدرن ،تحصیالت ،روانشناسی ،علوم اجتامعی و اجتامعیات
میباشند .از مکتب خود بپرسید که آنها در برنامه گسرتش خود کدام صنوف را ارایه میکنند.
همچنان شام آزادی انتخاب مضامین را که میخواهید دارید .از مکتب خود بپرسید که آنها کدام
کورس ها را ارایه میکنند.

ترکیب مطالعه

در این پروگرام شام دیدگاههای انتقادی و علمی خود را انکشاف میدهید و می آموزید که چگونه
در مورد منطبق بودن ادعاها بر حقیقت تصمیم بگیرید و ارزیابی های منابع مختلف را نهایی
منایید .شام معلومات را جستجو و بررسی منوده و روی آن با استفاده از شیوه های منبع انتقادی
کار میکنید.
شام توانایی خود در درون یک تیم ،خالق بودن ،کار منودن بطور مستقل ،مسولیت پذیری ،مشاهده
احتامالت ،ابتکار عمل را دست گرفنت و تبدیل کردن ایده ها به عمل را انکشاف میدهد.

س�دن وظیفه لیسه ثانویه
پ

در ختم پروگرام علوم اجتامعی  ،باید یک کار خانگی مکتب متوسطه را تکمیل منایید .طی آن یک
پرسش مطرح می کنید ،برنامه ریزی می کنید ،و یک کار بزرگ را بر اساس بخش اصلی پروگرام،
ارزیابی می کنید.

به یاد داشته باشید

اگر میخواهید برای پذیرفته شدن به دانشگاه بصورت خاص در نظر گرفته شوید ،پالنگذاری با
احتیاط دروس شام اهمیت دارد .اگر قصد دارید تا مطالعات خود را در سطح دانشگاه ادامه دهید،
از صحبت کردن با مشاور راهنامیی و شغلی دریغ نکنید.
همیشه شام حق انتخاب یک کورس اضافی در تحصیالت فزیکی و همچنان یک کورس زیبا شناسی
را در یک برنامه انفرادی خود دارید.

