
ينطلق التعليم يف املدرسة الشعبية العليا للبالغني من حاجات 

التالميذ، ومن معلوماتهم السابقة ومن خرباتهم. إن التعليم يف 

املدارس الشعبية العليا للبالغني دون أية رسوم. ففي كل املدارس 

 الشعبية العليا للبالغني ميكنك ...

 ... دراسة مرحلة التعليم الثانوي 

واحلصول عىل األهلية العلمية للتقدم 
بطلب دورات دراسية أعىل.

دورة تعليمية عامة 

يوجد يف املدارس الشعبية العليا للبالغني 

عدة أنواع من الدورات التعليمية. أكرث 

شيوعا، وهي التي ميكنك أن تدرسها يف كل 

 )Behörighetsgivande kurs(املدارس 

إن الدورة التعليمية العامة الشعبية العليا 

للبالغني. ففي الدورة التعليمية العامة ميكنك 

دراسة شهادة اإلعدادية وشهادة الثانوية 

وتحصل عىل األهلية العلمية للدراسة يف 

الجامعات واملعاهد العليا. ومن بني ما يدرسه 

التلميذ املواد التعليمية األساسية كامدة اللغة 

السويدية ومادة اللغة اإلنجليزية ومادة 

الرياضيات. اليحصل املرء عىل الشهادة الرسمية 

فيام لو درس الدورة التعليمية العامة. وبدال 

عن ذلك يحصل التلميذ املشارك يف الدورة عىل 

التقدير الدرايس الذي يخصص للمدرسة الشعبية 

العليا للبالغني.

دورات تخصص متمّيز

كام وميكنك يف املدارس الشعبية العليا للبالغني 

أن تدرس دورات تخصص متميّز، ميكنك من 

خاللها أن تتعمق يف دراسة موضوع مهم. ميكن 

لدورة التخصص املتمييزأن تركّز، مثال عىل  مادة 

املوسيقى أو اإلعالم أو العمل الفني أو املرسح 
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او اللغات. هذا والميكنك من خالل دورة 

التخصص املتميز أن تدرس أية كفاءات ولن 

تحصل أيضا عىل أي تقدير علمي.

دراسات مهنية 

 هذا ويوجد أيضاً دراسات مهنية يف املدرسة 

الشعبية العليا للبالغني. فرمبا تريد أن تصبح 

صحافياً، أو قائداً لنشاطات أوقات الفراغ أو 

مساعد معالج أو مرتجم لغة اإلشارات. وميكن 

أن تكون القامئة أطول بأنواع الدراسات املهنية 

املتوفرة يف املدارس الشعبية العليا للبالغني.

مدرسة داخلية ودراسة عن بُعد

إن العديد من املدارس الشعبية العليا للبالغني 

داخلية حيث يتمكن التالميذ من السكن هناك 

أثناء فرتة دراستهم. فهل لديك صعوبة بالوصول 

إىل أحد املدارس الشعبية العليا للبالغني؟ فهذا 

لن يكون عائقا. فيوجد عروض كثرية لدوارات 

دراسية عن بُُعد ميكنك املشاركة بها دون 

الحضور والدوام. إن املدارس الشعبية العليا 

للبالغني مستقلة، وعروض الدورات الدراسية 

تتنوع من مدرسة ألخرى.

تكاليف و رشوط القبول و الدعم املايل 
للدراسة

إن الدراسة نفسها يف املدرسة الشعبية العليا 

للبالغني مجانية. إال أنه يتوجب منك دفع مثن 

الكتب واملستلزمات األخرى للدراسة وملتابعة 

دورة دراسية ما. تقوم بعض املدارس الشعبية 

العليا للبالغني بأخذ تكاليف وجبة الغداء أيضا. 

وإذا سكنت أثناء دراستك يف املدرسة الداخلية 

فإنك تدفع أيضا التكاليف اللوجستية مع الغذاء. 

كام وميكن أن تضاف تكاليف الزيارات املدرسية 

املحتملة.

كل من بلغ عمره أكرث من 18 عاما لديه 

الحق بالدراسة يف املدرسة الشعبية العليا 

 للبالغني. ويف بعض الحاالت ميكن الدراسة 

 يف املدرسة الشعبية العليا للبالغني حتى لو 

كان العمر تحت 18 سنة. وحتى تتمكن من 

ذلك يتطلب من بلديتك أن تتكلف بدفع مثن 

مقعد درايس لك.

من الرضوري أن تضع يف بالك بأن كل 

الدروس تتم باللغة السويدية. وحتى تتمكن 

من دراسة دورة دراسية ما يف املدرسة الشعبية 

العليا للبالغني يتطلب أن تكون عىل األقل قد 

درست اللغة السويدية للمهاجرين )إس إف إي( 

ملستوى املبتدئني أو ما يعادلها. هناك دورات 

خاصة لألجانب التي متكن املرء من التحدث 

باللغة السويدية البسيطة فقط. بالدورات 

الخاصة للمهاجرين مبا يكفي فيمكنك دراسة 

دورة تعليمية عامة أو دورة دراسية تخصصية 

جانبية مبارشة.

لديك الحق كتلميذ يف املدرسة الشعبية 

العليا للبالغني أن تتقدم بطلب الحصول عىل 

الدعم املايل للدراسة من اللجنة املركزية للدعم 

املايل للدراسة )يس إس إن(.  
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معلومات عن جميع املدارس الشعبية العليا 

للبالغني يف السويد وعن دوراتهم التعليمية.

اليوجد أي قبول مركزي للمدارس الشعبية 

العليا للبالغني. فكل مدرسة شعبية عليا للبالغني 

تتحمل مسئولية القبول ملدرستها ولديها إستامرة 

طلب تسجيل خاصة بها، وهي التي ينبغي 

عليك استخدامها عندما تقدم طلب اإلنتساب. 

هذا ومتتلك العديد من املدارس الشعبية العليا 

للبالغني مواقع إنرتنيت خاصة بها ميكنك من 

خاللها تقديم طلب اإلنتساب مبارشة للدورات 

الدراسية املتنوعة. ميكنك الحصول عىل حلقات 

الوصل إىل مواقع إنرتنيت تلك املدارس هنا عىل 

موقع إنرتنيت املدارس الشعبية العليا للبالغني 
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حقل الحقائق

إن املدرسة الشعبية العليا للبالغني شكل 

مدريس يوجد يف السويد منذ مايزيد عن مائة 

سنة. يوجد يف السويد 150 مدرسة شعبية 

عليا للبالغني. 107 من هذه املدارس مرتبطة 
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مع الحركات الشعبية واملنظامت غري الربحية 

املتنوعة. يتم تسيري 43 مدرسة شعبية عليا 

للبالغني من قبل مجالس املحافظات واألقاليم.

يتم متويل املدارس الشعبية العليا للبالغني 

من خالل مساعدات مالية من الدولة ومن 

مجالس املحافظات. ومن خالل دفع تلك 

املساعدات املالية تهدف الحكومة إىل:

• دعم نشاط يؤدي إىل تقوية وتطوير 	

الدميقراطية،

• العمل عىل توفري اإلمكانية للناس للتاثري يف الوضع 	

 الحيايت، وخلق روح املشاركة يف تطوير املجتمع 

 )من خالل مثال العمل السيايس أو النقايب 

أو الثقايف أو أي عمل طوعي غري مأجور(.

•  املساهمة يف تعديل الرشخ العلمي بني 	

 الناس وأن ترفع املستوى العلمي والثقايف 

يف املجتمع.

• العمل عىل زيادة اإلهتامم من أجل املشاركة 	

يف الحياة الثقافية.

 عىل هذا املوقع
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 جتد معلومات عن مجيع املدارس 
 الشعبية العليا للبالغني يف السويد 

وعن دوراهتم التعليمية.


