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برنامه هنر و زیبایی شناسی یک
برنامه آماده سازی برای مدارس
عالی می باشد که منتهی به
دریافت دیپلم آمادگی برای مدارس
عالی می شود.

این برنامه دوره مناسبی برای کسانی است که عالقمند به کار در زمینه های هرنی؛ علوم انسانی و علوم
اجتامعی می باشند.
این برنامه ادامه تحصیل در زمینه هرن و زیبایی شناسی؛ علوم انسانی و علوم اجتامعی را در سطح
مدارس عالی پایه ریزی می کند.

پنج شاخه مختلف
تصویر و فرم
• شام در باره تکنیک تهیه تصویر آموزش می بینید .شام توانایی خود را در بیان و ایجاد ارتباط عینی
و همچنین برداشت؛ تفسیر و تامل کردن از زوایای مختلف را پرورش می دهید.
رقص
• شام در باره رقص هرنی بر روی صحنه آموزش می بینید .شام توانایی خود را در بیان و ایجاد ارتباط
از طریق رقص تقویت می کنید .شام ارتباط بین تکنیک رقص؛ آفرینندگی؛ فعالیتهای روی صحنه و
نحوه برداشت از رقص از زوایای مختلف را یاد می گیرید.
هنر و زیبایی شناسی و رسانه های اطالعاتی
• شام در باره سیستمهای ارتباطی دیجیتال آموزش می بینید .شام توانایی خود را در ایجاد ارتباط با
ابزار دیجیتالی که صدا؛ تصویر و تعریف کردن درآن مرکزیت دارد را تقویت می کنید .شام بیان
دیجیتال را از نقطه نظرهای مختلف برداشت؛ تفسیر و مورد تامل قرار می دهید.
موزیک
• شام در باره موزیک زمانها و فرهنگهای مختلف آموزش می بینید .شام فعالیت موزیکی؛ خالقیت
هرنی و توانایی خود را در برداشت و تفسیر موزیک از زوایای مختلف تقویت می کنید.
تئاتر
• شام در باره تئاتر آموزش می بینید .شام توانایی خود را در به صحنه کشیدن؛ ایجاد ارتباط؛ برداشت
و تفسیر به صحنه کشیدن دانش آموزان دیگر و منایشهای تئاتر حرفه ای را از دیدگاههای مختلف
تقویت می کنید.
مطالبی را که در این برنامه یاد می گیرید
شام معلومات خود را در باره فرمهای مختلف بیان هرن و زیبایی گسرتده تر می کنید .در باره انسان
امروز؛ تاریخ و دنیا از نقطه نظرهای مختلف آموزش می بینید .شام با خالقیت؛ برداشت و تفسیر
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فرهنگ و هرن کار خواهید کرد و همچنین تکنیک هرن و زیبایی را آموزش خواهید دید.
در این دوره تحصیلی تاکید بر آفرینش؛ کنجکاوی؛ ایجاد ارتباط؛ تاثیر متقابل و خالقیت خود و اجرا
می باشد.
برنامه به این صورت تنظیم شده است
در برنامه هرن و زیبایی شناسی مواد درسی مشرتک دبیرستانی عبارتند از :انگلیسی؛ تاریخ؛ ورزش و
بهداشت؛ ریاضیات؛ علوم طبیعی؛ تعلیامت دینی؛ تعلیامت اجتامعی؛ سوئدی و یا سوئدی بعنوان زبان
دوم .در برنامه های آماده سازی دانشگاه نسبت به برنامه های حرفه ای درسهای تئوری بیشرتی را
می خوانید.
مواد درسی ویژه مشرتک برای برنامه عبارتند از :برقراری ارتباط از طریق هرن و زیبایی و فرهنگ و هرن
شام این امکان را خواهید داشت که برنامه تحصیلی را بصورت تخصصی تر و وسیعرت بخوانید؛ که
عمیق تر شدن در برنامه تحصیلی  Programfördjupningخوانده می شود .این موضوعات می تواند
بعنوان مثال مواد درسی مانند :معامری؛ سیرک؛ طراحی؛ آفرینندگی دیجیتال؛ تولید فیلم و برنامه های
تلویزیون؛ فلسفه؛ ریاضیات؛ رسانه های ارتباطی؛ تئوری موزیک؛ روانشناسی؛ تعلیامت اجتامعی؛ تئاتر؛
علوم آموزشی و وب تکنیک  Webbteknikباشد .از مدرسه خود بپرسید که کدام مواد درسی را در این
زمینه ارائه می کند.
شام همچنین حق دارید یک برنامه تحصیلی انفرادی  Individuellt valانتخاب کنید و خودتان
موضوعات درسی را که می خواهید بخوانید را انتخاب کنید .در مورد این دوره های آموزشی از مدرسه
خود بپرسید.
شکل کار
در این برنامه شام این امکان را خواهید یافت تا فکر و ایده را با ابزار بیانی هرن و زیبایی منتقل کنید
و تنظیم رابطه هرنی و علمی را امتحان کنید .کارهای خود و دیگران را به مباحثه بگذارید و درک خود
را در مورد کیفیت و ایجاد ارتباط تقویت کنید .شام با زمینه های دیگر هرن و زیبایی و همچنین علوم
فرهنگی؛ تاریخ؛ زبان؛ پرشفت تکنیک و ارتباط در همکاری خواهید بود .شام یاد می گیرید مسئولیت
کار خود را قبول و اطالعات را ارزیابی کنید.
کار حتقیقاتی
در پایان برنامه هرن و زیبایی شناسی بایستی یک کار تحقیقات دبیرستانی انجام دهید .شام بایستی یک
کار بزرگرت را که بر مبنای زمینه معلوماتی برنامه است را برنامه ریزی؛ اجرا و ارزیابی کنید.
توجه داشته باشید
اگر می خواهید که حائز رشایط ویژه ورود به یک رشته خاص تحصیلی در مدارس عالی باشید مهم است
که تحصیالت خود را برنامه ریزی کنید .در صورتی که مایل به ادامه تحصیل می باشید توصیه می شود
با یک مشاور کار و تحصیل صحبت کنید.
شام همچنین در چهارچوب برنامه تحصیلی انفرادی حق دارید یک دوره دیگر؛ ورزش و بهداشت و یک
دوره زیبایی شناسی را نیز انتخاب کنید.

