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Halk enistitüsü
Halk enistitüsünde (folkhögskolan) eğitim,
okuyanların gereksinimleri, bilgisi ve deneyimlerine
bakılarak belirlenir. Halk enistitüsünde eğitim
parasızdır. Halk enistitülerinde lise eğitiminizi
tamanlayabilir, daha yüksek bir okula başvurmak ...
... IÇIN SIZE GEREKLI YETERLILIĞI
EDINEBILIRSINIZ. HALK ENISTITÜLERI ÖZERK OLUP DERSLERIN
ÇEŞITLILIĞI OKULDAN OKULA
DEĞIŞIR.

Temel ders (Allmän kurs)
Halk enistitülerinde (folkhögskolorna) verilen dersler oldukça
değişiktir. En yaygın olanı Temel
dersler (Allmän kurs) (Temel dersler
/ yeterlilik sağlayan ders) olup, tüm
halk enistitülerinin müfredatında
yer alır. Temel dersler (Allmän kurs)
sayesinde ilkokul ve ortaokul yeterliliği ya da lise yeterliliği edinebilirsiniz. Daha sonra da üniversite veya
yüksek okullara başvurabilirsiniz.
Bu derslerde, diğer derslerin yanı
sıra isveççe, ingilizce, matematik ve
sosyal bilimler derslerini okursunuz.
Temel dersleri (Allmän kurs) okuduğunuzda herhangi bir karne almazsınız. Bunun yerine öğrencilere, halk
enistitülerine özgü olan bir çalışma
değerlendirmesi verilir.
Nitelikli dersler (Profilkurser)
Halk enistitülerinde (folkhögskolan),
özel bir konuya derinleşmenizi sağlayan Nitelikli dersler (Profil kurser)
de alabilirsiniz. Bir Nitelikli dersler
örneğin müzik, medya, el işi sanatı,
tiyatro ve dil konusunda olabilir.
Nitelikli kurslarla üniversite ya da
yüksek okul için gerekli yeterliliği

okuyup edinemezsiniz, ayrıca hiç bir
sekilde bilgi değerlendirmesi
de yapılmaz.

Meslek dersleri (Yrkesutbildningar)
Halk enistitülerinde (folkhögskolan)
ayrıca bir çok meslek dersleride
verilir. Gazeteci olabilir, boş zaman
değerlendirme asistanı (fritidsledare), tedavi asistani ya da kişisel
asistanlık eğitimleri alabilirsiniz.
Ülkedeki halk enistitülerinin verdiği
meslekleri içeren liste daha uzatılabilir.
Yatılı ve uzaktan (distans) eğitim
Bir çok halk enistitülerinin (folkhögskolor), öğrencilerin eğitim esnasında okulda kalmasını sağlayan
yatılı bölümleri bulunmaktadır. Her
hangi bir halk enistitüsünün ulaşımı
zor diye mi düşünüyorsunuz? Bunun
bir engel oluşturması gerekmez.
Uzaktan eğitimin (distanskurser)
içerdiği dersler oldukça fazladır.
Okula gelmeden bu derslerden yararlanabilirsiniz.
Giderler, giriş koşulları ve eğitim bursu
(studiestöd)
Halk enistitüsünde eğitim parasızdır. Fakat öte yandan ders kitaplarını ve dersleri takip edebilmek için
size gereken diğer malzemeleri kendiniz ödersiniz. Bazı Halk enistitüleri ayrıca öğlen yemeği içinde belirli

bir miktar talep eder. Eğer eğitiminiz esnasında yatılı (internat) iseniz
yemek ve kalacak yer tutarını da
ödemeniz gerekir. Bunun haricinde
olası eğitim ziyaretleri (studiebesök)
ve eğitim seyahetleri (studieresor)
için de bir miktar ödemek gerekebilir.
18 yaşını doldurmuş her kesin
halk enistitülerinde okumaya hakkı
vardır. Bazı durumlarda 18 yaşını
doldurmayanlarında halk enistitülerinde (folkhögskolor) okumaya hakkı
olabilir. Bunun mümkün olması için
oturduğunuz muhitin belediyesinin,
eğitim için size ayrılan kontenjanın
maddi tutarını üstlenmesi gerekir.
Tüm eğitimin isveççe olduğunu
göz önünde bulundurmak önemlidir.
Halk enistitüsünde bir ders alabilmek için, en azından başlangıç düzeyinde (nybörjarnivå) yabancılar için
isveçce (SFI) okumuş olmanız yada
buna eş değer bir isveçce bilgisine
sahip olmanız gerekir. Sadece bir
parça isveççe konuşabilen yabancılar
için özel kurslar vardır. Yeterince
isveçce biliyorsanız, doğrudan Temel
dersleri (Allmän kurs) ya da Nitelikli dersleri (Profil kurser) alabilirsiniz.
Halk enistitüsünde (folkhögskolor)
okuyan biri olarak eğitim desteği
için Merkezi Eğitim Desteği
Kurumuna (Centrala studiestödsnämnden, CSN) başvuruda bulunabilirsiniz.
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İNTERNET SAYFASI
WWW.FOLKHOGSKOLA.NU
’DEN, İSVEÇ’TE
BULUNAN TÜM HALK
ENISTITÜLERI HAKKINDA
BILGI EDINEBILIRSINIZ.

www.folkhogskola.nu
İnternet sayfası www.folkhogskola.nu
’den, İsveç’te bulunan tüm halk
enistitüleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Halk enistitüleri için merkezi bir
başvuru sistemi bulunmamaktadır.
Her halk enistitüsü kendi başvuru sistemine kendi karar verir ve
okula başvururken kullanmanız
için sadece kendine ait bir başvuru
formu vardır. Bir çok halk enistitüsünün kendine ait internet sayfası
bulunmaktadır. Bu sayfalar aracılığı
ile doğrudan okumak istediğiniz
derslere başvuruda bulunabilirsiniz.
Okulların internet sayfalarına ait
bir listeyi folkhögskola.nu adresinde
bulabilirsiniz.

bölge (regioner) ve bölge yönetimlerince (landsting) idare edilmektedir.
Halk enistitülerinin finansmanı
devlet ve bölge yönetimlerinden gelen
yardımlarla (bidrag) ile sağlanır.
Hükümetin halkın eğitimi için verdiği yardımlardan beklentileri aşağıda
verilmektedir:

Tarihi bilgi
Halk enistitülerinin (folkhögskolan)
İsveç’te 100 yılı aşan bir geçmişi
vardır ve 150 kadar halk enistitüsü
bulunmaktadır. Bunların 110 kadarı
değişik halk hareketleri (folkrörelser) ya da gönüllü (ideella) organizasyonlara bağlıdır. 40 kadarı ise

• Eğitim alanındaki farklılıkları
ortadan kaldırmaya katkıda
bulnarak toplumun eğitim ve
görgü düzeyini yükseltmek.

• Demokrasiyi güçlendiren ve
geliştiren her tür çalışmaya
destek verme.
• İnsanların yaşam koşullarını
değiştirmesini mümkün kılmak
ve toplumsal gelişime katkıda
bulunmalarını sağlamak (örneğin
politik, sendikal, kültürel veya
diğer gönüllü çalışmalara destek
olarak).

• Kültüre karşı ilgi uyandırarak,
kültürel hayata katılımı
arttırmak.
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