Arabiska

عن مدرسة Studiefrämjandet

تأسست الروابط الدراسية األوىل منذ أكرث من  100عاماً عىل يد أشخاص كانوا يرغبون يف تغيري املجتمع .وتوجد اليوم
هناك  10روابط دراسية لكل واحدة منها نهجها الخاص بها .تتلقى جميع الروابط الدراسية الدعم املايل من الدولة
واملجلس النيايب للمحافظة والبلدية إلتاحة الفرصة أمام من بلغت أعامرهم أكرث من  13عاماً الكتساب معارف جديدة
وتنميتها سوياً مع اآلخرين طوال حياتهم .ويُدعى ذلك بالتعليم الشعبي.
مدرسة  Studiefrämjandetأحد أكرب الروابط الدراسية يف السويد ،وتقدم تشكيلة كبرية من الحلقات الدراسية والدورات
واملناسبات الثقافية واملحارضات .ومدرسة  Studiefrämjandetمستقلة سياسياً ودينياً وتعني اآلالف من الحلقات
الدراسية والجمعيات يف كل أنحاء السويد .ومن منطلق تركيزنا الخاص عىل الطبيعة والحيوانات والبيئة والثقافة ،فإننا
نعمل بنشاط عىل التنمية املستدامة.

الحلقاتالدراسية
طر يقة جيدة للتعلم معا.

التعلم معاً أكرث متعة

ولكننا موجودون يف املقام األول ملساعدة الناس يك ينمون سوياً ويستمتعون يف الوقت ذاته.
يرجى االتصال بنا عىل مدرسة  Studiefrämjandetيك نخربكم املزيد!

studieframjandet.se

ندعم إعداداتك

ابدأ حلقة دراسية – إنه أمر سهل!

كام أننا عىل أهبة االستعداد إن رغبت أنت أو حلقتك الدراسية أو جمعيتك يف إعداد محارضة أو عرض راقص أو
أداء موسيقي مثالً .وميكننا يف معظم الحاالت مساعدتكم بخصوص التجهيزات واملقرات والتسويق.

هل تريد أن تتعلم شيئا جديدا ً ،رمبا مع أصدقائك أو مع جمعيتك؟ ملاذا ال تبدأ حلقة دراسية لدى مدرسة
Studiefrämjandet؟ فنحن ميكننا أن نساعدك بطرق متعددة!
الحلقة الدراسية منوذج تعلم فريد من نوعه وله جذوره التاريخية يف السويد .والفكرة من الحلقة الدراسية بسيطة
وعبقرية يف آن واحد :الحلقة الدراسية هي مجموعة صغرية من الناس الذين يتجمعون ،من أجل مصلحتهم الشخصية،
للتعلم معاً .تعد املجموعة سوياً خطة دراسة وتضع أهداف ما تريد تعلم املزيد عنه.
هل تعلمون ماذا تريدون أن تفعلوا؟ اتصلوا مبدرسة  Studiefrämjandetحيث تسكنون وسنعينكم عىل وضع خطة
للحلقة .وإن أردتم بدالً من ذلك الحصول عىل نصائح بخصوص ما ميكنكم فعله ،فبإمكاننا تقديم عدد من املقرتحات.
هل ال تجد من يشاطرك فكرتك؟ ميكننا إذا ً إيجاد طرق شتى معاً للوصول إىل عدد أكرب من املشاركني .وبعبارة أخرى،
فأنت تقرر ما الذي تريد فعله .وسنعينك عىل تحقيق ذلك.
ال يكلف بدء الحلقة الدراسية لدينا شيئاً وميكن للحلقة أن تكون عن أي يشء تقريباً .نحن نتقبل دامئاً األفكار الجديدة
وميكننا عىل سبيل املثال مساعدتك يف الحصول عىل املواد الدراسية أو املقرات املناسبة أو الحلول اإللكرتونية .ولدينا
إلضاف ًة إىل ذلك شبكة واسعة من املعارف والخربات يف العديد من املجاالت ،وال سيام يف مجاالت تخصصنا وهي الطبيعة
والحيوانات والبيئة والثقافة.
استلهم أفكارك من قراءة املزيد عن الحلقات الدراسية عىل studieframjandet.se

من الجيد أن تعرف اآليت عن حلقاتنا الدراسية:

• تتكون الحلقة الدراسية من ثالثة أشخاص عىل األقل يلتقون ثالث مرات عىل األقل.
• وتبقى املادة غري مقيدة .فأنتم تقررون بأنفسكم ما الذي ستفعلونه وما الذي ستتعلمونه.
• وميكنكم االلتقاء شخصياً أو عرب اإلنرتنت أو بواسطتهام.

