درباره ده انجمن مطالعه سویدن
در سویدن ده انجمن مطالعه متفاوت وجود دارند .آنها سازمانهای غیر دولتی (این.جی.او) هستند و بیش از  370عضو و سازمان
وابسته در سرتاسر کشور دارند .آنها بزرگترین مرکز دیدار و گردهمایی برای یادگیری و فرهنگ هستند .مردم از تمام سنین به
این مراکز میآیند تا با هم یاد بگیرند و ترقی کنند.
ده انجمن مطالعه سویدن تاریخچهها و ایدئولوژیهای متفاوتی دارند .آنها رابطه قدرتمندی با نهضتها و سازمانهای مردمی دارند،
و اغلب با همکاری آنها محفلهای مطالعه و مراسمات فرهنگی برگزار میکنند.
کار و فعالیت انجمنهای مطالعه براساس این نظریه اصلی است که افراد بزرگسال به صورت غیررسمی تعلیم داده شوند :یعنی
تعلیم براساس حس کنجکاوی ،نوآفرینی (خالقیت) و میل انسان برای یادگیری .اشتراک در یک محفل مطالعه همیشه اختیاری
است.
در سرتاسر سویدن  -از شهرهای بزرگ گرفته تا مناطقی که جمعیت کمی دارند – انجمنهای مطالعه مساعده و راهنمایی به
سازمانهای غیردولتی دیگر و شبکهها و گروههای کوچکتر ارایه میدهند .افراد به تنهایی نمیتوانند عضو انجمنهای مطالعه
شوند.
انجمنهای مطالعه برای کسب درآمد و سود تشکیل نشدهاند .بودجه کارها و فعالیتهای آنها توسط حکومت و دولتهای محلی،
هزینه اشتراک ،درآمد پروژهها و قراردادهای تعلیم تأمین میشود.
شما میتوانید در اینجا لینک ویبسایتهای ده انجمن مطالعه را ببینید:

1

درباره محفلهای مطالعه
یک محفل مطالعه یک گروه کوچک از مردم است که با هم چیزی را یاد میگیرند .آنها تقریبا میتوانند هر موضوعی را که دوست
دارند مطالعه کنند .افرادی که در یک محفل مطالعه هستند به یک موضوع عالقه دارند و میخواهند در مورد آن چیزی بیاموزند.
احساس دوستی و عالقه به یاد گرفتن با هم به اعضای گروه کمک میکند که یک فضای دوستانه در محفل مطالعه ایجاد کنند.
تمامی محفلهای مطالعه از ویژگیهای زیر برخوردارند:

•

اشتراک کردن در محفل همیشه اختیاری است.

•

اشتراککنندگان فعال هستند و با هم دنبال دانش میگردند.

•

همه اعضای محفل برای رسیدن به هدف کمک میکنند.

•

اشتراککنندگان نقش مؤثری در محفل دارند – هیچ برنامه درسی اصلی وجود ندارد.

همه محفلهای مطالعه یک رهبر دارند ،یک برنامه دارند برای آنچه که میخواهند به آن برسند و در بیشتر موارد مطالبی برای
مطالعه دارند .هر محفل مطالعه حداقل سه جلسه تشکیل میدهد ،اما اغلب تعداد جلسات محفلها بیشتر از این است .معموال از
سه تا ده نفر در هر محفل شرکت میکنند .فعالیتهای محفلهای انجمن مطالعه را میتوان به روشهای مختلفی هماهنگ کرد:

•

در کاتالوگ کورسها و ویبسایتهای انجمن مطالعه در مورد محفلهای مطالعه اعالنات منتشر میشود .موضوعهای جذاب
و رهبران دانا باعث شدهاند که این فعالیتها تا حد زیاد مورد عالقه مردم باشند.

•

انجمنهای مطالعه با هزاران سازمان همکاری میکنند و از نزدیک با آنها کار میکنند تا محفلها را برگزار کنند.

•

بسیاری از مردم خودشان یک محفل ایجاد میکنند .گروهی از مردم که همدیگر را میشناسند ممکن است تصمیم بگیرند
با هم چیزی را یاد بگیرند .انجمنهای مطالعه از نظر تعلیمی و عملی این گروهها را مساعدت میکنند.

چند نمونه از موضوعها عبارتند از زبان ،فرهنگ ،هنر و کاردستی ،بهداشت ،غذا ،موضوعات اجتماعی ،سیاست ،ایدیولوژی ،تعلیم
کامپیوتر ،فناوری معلومات ،موسیقی ،موضوعات مربوط به طبیعت و آب و هوا.

2

درباره برنامههای فرهنگی و سخنرانیها
مردم میتوانند با اشتراک در انجمنهای مطالعه به شکلهای مختلف فرهنگ بسازند و تجربه کنند .یک برنامه فرهنگی شامل
سخنرانی ،نمایش ،کونسرت ،نمایشگاه و مراسمهای فرهنگی است.
انجمنهای مطالعه رابط و واسطه بین فرهنگ آماتور گسترده سویدن و مردم هستند .بخش زیادی از فرهنگی که به نمایش
گذاشته میشود در محفلهای انجمنهای مطالعه و از طریق همکاری با سازمانهای فرهنگی ایجاد میشود .بسیاری از برنامههای
فرهنگی همچنین از کارشناسان و سخنرانان فرهنگی استقبال میکنند.
تعداد افرادی که هر سال در برنامههای فرهنگی انجمنهای مطالعه اشتراک میکنند بیشتر از افرادی است که به سینماهای
سویدن میروند .در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها ،برنامه فرهنگی انجمنهای مطالعه نوعی خط زندگی برای فرهنگ
محلی است .فعالیت و کارهای انجمنهای مطالعه همیشه آشکارا نیست .آنها معموال پشت صحنه هستند و مساعدتهای تعلیمی،
عملی و مدیریتی ارائه میدهند.

3

درباره تعلیم بزرگساالن به طور غیررسمی
در سویدن انجمنهای مطالعه بخش مهمی از تعلیم غیررسمی بزرگساالن هستند .سازمانهای تعلیم غیر رسمی بزرگساالن شامل
دبیرستانهای عمومی سویدن نیز میشوند.
ویژگیهای اصلی برنامههای تعلیم غیررسمی بزرگساالن کدامند؟ این برنامههای تعلیم با وجود فعالیتهای زیاد و متنوع ،برخی
صفتهای مشترک دارند:
• اشتراک اختیاری
تعلیم غیررسمی بزرگساالن براساس میل انسان برای جستجوی دانش و روشنفکری است .همیشه هر فرد برای اشتراک در
محفلهای انجمن مطالعه و برنامههای فرهنگی آزادانه تصمیم میگیرد.
• فرصت یادگیری فقط برای افزایش دانش
در تعلیم غیررسمی بزرگساالن شما مجبور نیستید برای یک هدف مشخص یاد بگیرید .بسیاری از مردم فقط به خاطر تمایل به
یادگرفتن و عالیق شخصی خود در این برنامهها اشتراک میکنند .این تنها دلیلی است که الزم است شما برای شرکت کردن در
تعلیم غیررسمی بزرگساالن داشته باشید.
• یادگرفتن از طریق دوستی و رفاقت با دیگران
افرادی که در تعلیم غیررسمی بزرگساالن شرکت میکنند از طریق دوستی و رفاقت با افراد دیگر یاد میگیرند .محفلهای مطالعه
مهمترین بخش تعلیم غیررسمی بزرگساالن هستند .در این محفلها گروه کوچکی از مردم ،برای یادگرفتن ،با همدیگر مطالعه،
گفتگو و همکاری میکنند – و به اهدافی که برای خود تعیین کردهاند میرسند.
• آزادی
در تعلیم غیررسمی بزرگساالن ،افراد آزادند که تصمیم بگیرند که چه چیزی یاد بگیرند ،چگونه و چه وقت یاد بگیرند .انجمنهای
مطالعه نیز آزاد هستند – آنها سازمانهای غیردولتی آزادی هستند با برنامه و سیستم سازمانی متفاوت.
• ارتباط قدرتمند با جنبشهای مردمی
برنامه تعلیم غیررسمی بزرگساالن و جنبشهای مردمی رابطه نزدیکی با هم دارند .بسیاری از جنبشهای مردمی عضو انجمنهای
مطالعه هستند .بخش بزرگی از محفلها و برنامههای فرهنگی با همکاری سازمانهای غیردولتی برگزار میشوند .این به انجمنهای
مطالعه اجازه میدهد که نقش مهمی در توسعه و تجدید جامعه مدنی داشته باشند.
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