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ی یک برنامه برای آماده  برنامه ه�ن
به  منجر  که  است  پوهنتون    

گ
�

پوهنتون  برای   
گ

� آماده  دیپلوم 
میشود.

این برنامه مختص افراد چون شام است که متایل دارند در زمینه هرن، فنون آزاد و علوم اجتامعی به 

فعالیت بپردازند. این تحصیالت یک تهداب برای مطالعات بیشرت در زمینه هرن، فنون آزاد و علوم 

اجتامعی در سطح پوهنتون است.

پنج محور مختلف

تصویر و دیزاین
تخنیک های  انکشاف تصاویر را خواهید آموخت. مهارت های ابراز خودی و برقراری ارتباط 	 

برصی و همچنین تجربه، تفسیر و تفکر از مناظر مختلف را انکشاف خواهید داد.

رقص
رقص هرنی در صحنه را خواهید آموخت. مهارت های خود را جهت منایش و ارتباط از طریق 	 

رقص انکشاف خواهید داد. ارتباط میان تخنیک های رقص، خالقیت، اداره صحنه و چگونگی 

تجربه کردن رقص از مناظر مختلف را خواهید آموخت.

ه�ن و رسانه
ابزارهای 	  از  استفاده  با  را  خود  های  مهارت  آموخت.  خواهید  دیجیتلی  های  رسانه  درباره 

انکشاف  میکنند،  ایفا  را  اساسی  نقش  داستان رسایی  و  تصویر  که صدا،  مواقع  در  دیجیتلی 

خواهید داد. درباره جنبه های دیجیتلی از مناظر مختلف تجربه، تفسیر و تفکر خواهید منود.

موسیقی
درباره موسیقی از زمان ها و فرهنگ های مختلف خواهید آموخت. مهارت های خود را به 	 

منظور اجرا و تخلیق هرنمندانه و تجربه و تفسیر موسیقی از مناظر مختلف انکشاف خواهید داد.

تیاتر
درباره تیاتر خواهید آموخت. مهارت های خود را جهت اجرا، ارتباط، تجربه و تفسیر اجرای 	 

دیگر شاگردان و اجراعات مسلکی از مناظر مختلف انکشاف خواهید داد.

شما از برنامه چی خواهید آموخت
مهارت های خود را جهت ابراز خود به یک شکل هرنمندانه، انکشاف خواهید داد. در ارتباط با 

برشیت در زمان حارض، در طول تاریخ و در رسارس جهان از مناظر مختلف خواهید آموخت. هرن و 

فرهنگ  و همچنین هرن منایش را خلق، تجربه و تفسیر خواهید منود.

محور این برنامه خالقیت، کنجکاوی، ارتباطات، کارمشرتک، خالقیت فردی و اجرا است.
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برنامه چگونه تنظیم میشود
بدنی،  تربیت  تاریخ،  انگلیسی،  زبان  میشوند:  محسوب  معیار  ذیل  موضوعات  هرن،  برنامه  برای 

ریاضیات، بیالوژی، علوم اجتامعی و زبان سویدنی یا زبان سویدنی منحیث زبان دوم. برای برنامه 

های آماده گی  پوهنتون نسبت به برنامه های مسلکی موضوعات نظری بیشرت را مطالعه خواهید 

منود.

موضوعات مشرتک عبارتند از: ارتباطات هرنی، هرن و فرهنگ.

شام فرصت تخصص و توسعه بیشرت مطالعات خود را در برنامه خواهید داشت. این بنام گسرتش 

معامری، رسکس،  شود:  ذیل  موارد  چون  موضوعات  شامل  میتواند  برنامه  این  میشود.  یاد  برنامه 

دیزاین، تخلیق دیجیتلی، تولید فلم و تلویزیون، فلسفه، ریاضیات، ارتباطات رسانه یی، تئوری مربوط 

به موسیقی، روان شناسی، علوم اجتامعی، تیاتر، مطالعه عملی و تکنالوژی ویب. 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 برنامه افکار و برنامه ها را با استفاده از ابزارهای هرنی بیان و کشف روش های هرنی و 

انکشاف ادراک خود در زمینه  علمی منتقل خواهید منود. درباره کار خود و دیگران و همچنین 

نیز علوم  ارتباط مباحثه خواهید کرد. شام همزمان در زمینه دیگر رشته های هرنی و  کیفیت و 

ارتباطات فعالیت خواهید کرد. پذیرفنت مسئولیت کار  انکشاف تخنیکی و  تاریخ، زبان،  فرهنگی، 

خود و ارزیابی معلومات را مترین خواهید منود.

دن وظیفه لیسه ثانویه س�پ
در پایان برنامه هرن یک پروژه سپرده شده را در حد دوره لیسه تکمیل خواهید منود. شام پروژه 

بزرگرت را بر اساس رشته های مهارتی مهم در برنامه پالنگذاری، اجرا و ارزیابی خواهید منود.

به یاد داشته باشید
با  پالنگذاری  شوید،  گرفته  نظر  در  بصورت خاص  دانشگاه  به  پذیرفته شدن  برای  میخواهید  اگر 

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.


