ﻧﺑﺫﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺑﺎﻟﺳﻭﻳﺩ
ﻳﻭﺟﺩ ﺑﺎﻟﺳﻭﻳﺩ ﻋﺷﺭ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺗﺿﻡ ﻓﻲ ﻋﺿﻭﻳﺗﻬﺎ ﻭﺗﺣﺕ ﺗﺑﻌﻳﺗﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 370
ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩ ﻟﻠﺗﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺇﺫ ﻳﻘﺻﺩﻫﺎ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭ.
ﺗﻣﺗﻠﻙ ﻛﻝ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﻓﻛﺭﻫﺎ ﻭﺃﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻭﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺭﻭﺍﺑﻁ ﻗﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻭﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻧﻅﻡ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻌﻬﺎ.
ﺗﻘﻭﻡ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻠﻛﺑﺎﺭ :ﺍﻟﻔﺿﻭﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺭﻏﺑﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ،ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺗﻁﻭﻋﻳﺔ ﺩﺍﺋﻣﺎً.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩ ﻛﻠﻬﺎ  -ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻷﻗﻝ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ  -ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ.
ﻻ ﺗﺳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻭﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺑﻌﻘﻭﺩ.
ﻭﺇﻟﻳﻙ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﻟﻠﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺍﻟﻌﺷﺭ:
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نبذة عن الدوائر الدراسية
الدائرة الدراسية ھي مجموعة صغيرة من األشخاص يتعلمون شيئا ً ما معاً ،ويمكنھم أن يتعلموا تقريبا ً أي مادة يفضلونھا.
ويكون للمشاركين في الدوائر الدراسية اھتمامات مشتركة يريدون معرفة المزيد عنھا.
تساعد روح الزمالة والرغبة في التعلم المشترك على إكساب الدائرة الدراسية مناخا ً يتسم بالودّ .وتشترك كافة الدوائر
الدراسية في الصفات التالية:
• المشاركة تطوعية دائما ً.
• يندمج فيھا المشاركون بفعالية ويبحثون عن المعرفة معا ً.
• يساعد كل مشارك في الدائرة على تحقيق أھدافھا.
• التأثير الكبير للمشاركين في الدائرة  -فال توجد خطة مركزية للمقرر الدراسي.
لكل دائرة دراسية قائد ،وخطة لما يراد إنجازه وفي أغلب الحاالت لھا مادة مقروءة .تعقد كل دائرة دراسية على األقل
ثالثة اجتماعات ،لكنھا في الغالب تستمر ألكثر من ذلك ،ويشارك فيھا عادة ما بين ثالثة إلى عشرة أفراد .ويمكن الترتيب
ألنشطة دوائر المؤسسات الدراسية بعدة طرق مختلفة:
• اإلعالن عن الدوائر الدراسية في كتيبات الدورات وعلى المواقع اإللكترونية للمؤسسات الدراسية ،ونظراً للموضوعات
الشيقة واتساع معارف قادة الدوائر ،يعتبر ھذا النشاط منتشراً.
• تعاون المؤسسات الدراسية مع آالف المنظمات والعمل معھا عن قرب من أجل ترتيب الدوائر الدراسية.
• إطالق بعض األشخاص الدائرة الدراسية بمبادرة منھم ،إذ قد يقرر عدد من األفراد الذين يعرفون بعضھم تعلم شيء
معاً ،وتعطي المؤسسات الدراسية الدعم التعليمي والعملي لھذه المجموعات.
تشمل األمثلة على الموضوعات اللغات والثقافة والفنون والمھن اليدوية والصحة والغذاء والقضايا االجتماعية والسياسة
والمذاھب الفكرية والتدريب على استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والموسيقى والطبيعة وقضايا المناخ.
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نبذة عن البرامج والمحاضرات الثقافية
يمكن لألشخاص إنشاء البرامج الثقافية والمشاركة فيھا بعدة أشكال باالشتراك مع المؤسسات الدراسية .ويشمل البرنامج
الثقافي المحاضرات واألداء المسرحي والحفالت الموسيقية والمعارض وغير ذلك من الفعاليات الثقافية.
وتمثل المؤسسات الدراسية حلقة وصل بين أنواع الثقافة الواسعة التي يمارسھا الھواة في السويد والجمھور .وقد خرجت
أغلب البرامج الثقافية الموجودة على الساحة من دوائر المؤسسات الدراسية وبالتعاون مع المنظمات الثقافية .كما يستقبل
العديد من البرامج الثقافية الممارسين والمحاضرين المحترفين في مجال الثقافة.
تجذب البرامج الثقافية التي تقدمھا المؤسسات الدراسية زواراً في كل عام أكثر من زوار دور السينما السويدية .وتمثل
البرامج الثقافية التي تقدمھا المؤسسات الدراسية في العديد من المدن والقرى الصغيرة شريان الحياة للثقافة المحلية .وال
تتصدر المؤسسات الدراسية المشھد دائماً ،بل تعمل في الكواليس على تقديم الدعم التعليمي والعملي واإلداري.
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نبذة عن التعليم غير الرسمي للكبار
تمثل المؤسسات الدراسية جزءاً مھما ً من عملية التعليم غير الرسمية للكبار في السويد .وتشمل المنظمات الدراسية غير
الرسمية لتعليم الكبار المدارس الثانوية العامة في السويد.
ما ھي الصفات الرئيسية للتعليم غير الرسمي للكبار؟ تتشارك ھذه األنشطة في بعض الخصائص رغم اتساع نطاقھا
وتنوعھا:
• المشاركة التطوعية
ً
يعتمد التعليم غير الرسمي للكبار على رغبة األشخاص في البحث عن المعرفة والتنوير .ودائما ما يكون قرار المشاركة
في دوائر المؤسسات الدراسية والبرامج الثقافية نابعا ً من داخل كل فرد.
• توافر الفرصة للتعلم لغرض التعلم ذاته
ففي التعليم غير الرسمي للكبار لست بحاجة إلى أن تتعلم ألغراض معينة ،ويشارك فيه العديد من األشخاص لمجرد
رغبتھم في التعلم وبدافع اھتماماتھم الشخصية ،فلست بحاجة ألكثر من ھذه األسباب لتشارك في التعليم غير الرسمي
للكبار.
• التعلم مع الزمالء
يعتبر التعليم غير الرسمي للكبار عملية تعلم مع الزمالء .وتمثل الدوائر الدراسية حجر الزاوية في التعليم غير الرسمي
للكبار ،فھي عبارة عن مجموعة صغيرة من األشخاص الذين يدرسون ويتناقشون ويتعاونون من أجل التعلم وتحقيق
األھداف التي وضعوھا ألنفسھم.
• الحرية
يتمتع األشخاص  -في التعليم غير الرسمي للكبار  -بالحرية في تقرير ما سيتعلمونه وكيف ومتى سيتعلمون .كما تتمتع
المؤسسات الدراسية بالحرية أيضا ً  -فھي منظمات غير حكومية مستقلة ولكل منھا فكر وتوجه خاص.
• الروابط القوية بالحركات الشعبية
ترتبط عملية التعليم غير الرسمي للكبار والحركات الشعبية بروابط قوية ،وتضم العديد من المؤسسات الدراسية في
عضويتھا حركات شعبية ،كما يتم عقد قسط كبير من الدوائر الدراسية والبرامج الثقافية بالشراكة مع المنظمات غير
الحكومية األخرى ،األمر الذي يتيح للمؤسسات الدراسية لعب دور مھم تطوير وتحديث عمل المجتمع المدني.
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