
گروھھای آموزشی
شيوۀ مطلوبی برای باھم آموخنت

”Studiefrämjandet” مطالبی در مورد آموزشگاه
اولین آموزشگاههای اتحادیه ای در بیش از 100 سال قبل توسط افرادی که می خواستند جامعه را متحول کنند، 

تشکیل شد. امروزه بیش از 10 آموزشگاه اتحادیه ای وجود دارند که دارای شاخه های مختلفی هستند. همۀ 

آموزشگاههای اتحادیه ای از دولت، بهداری استان و کمون حامیت مالی دریافت می کنند تا همۀ افراد باالی 13 سال 

بتوانند بهمراه دیگران از امکان فراگیری و پیرشفت دانش در طول عمر خود برخوردار شوند. این امر پرورش علمی 

مردمی نامیده می شود.

آموزشگاه ”Studiefrämjandet” یکی از بزرگرتین آموزشگاههای اتحادیه ای سوئد است و دارای طیف وسیعی از 

گروههای آموزشی، دوره های آموزشی، برگزاری برنامه های فرهنگی و سخرنانی است. این آموزشگاه از لحاظ سیاسی 

و مذهبی مستقل است و به هزاران گروه آموزشی و انجمن در رسارس سوئد کمک می کند. ما با شاخۀ ویژه خود در 

زمینه های طبیعت، جانواران، محیط زیست و فرهنگ فعاالنه برای پیرشفت پایدار تالش می کنیم. 

باهم یادگرفنت جالب تر است
حضور ما در درجۀ نخست برای آنست که به مردم کمک کنیم همراه با دیگران پیرشفت کرده و همزمان اوقات 

خوشی را باهم داشته باشند. 

با ما در آموزشگاه ”Studiefrämjandet” متاس بگیرید تا با کامل میل مطالب بیشرتی برایتان تعریف کنیم.

studieframjandet.se

Persiska



آیا مایل هستید موضوع جدیدی یاد بگیرید، شاید بخواهید اینکار را با دوستان یا انجمن خود انجام دهید؟ چرا یک گروه آموزشی در 

آموزشگاه ”Studiefrämjandet” تشکیل منی دهید؟ در اینصورت ما می توانیم به چندین شیوه به شام کمک کنیم.

گروه آموزشی یک نوع روش یادگیری منحرص بفرد است که در سوئد تاریخچۀ قدیمی دارد. ایدۀ اصلی گروه آموزشی هم دارای سادگی 

است و هم نبوغ: یک گروه آموزشی جمع کوچکی از افراد است که به میل خود گردهم می آیند تا باهم بیاموزند. گروه مشرتکاً برنامۀ 

آموزشی را تدوین کرده و برای موضوعی که می خواهد در مورد آن مطالب بیشرتی یاد بگیرد اهدافی را تعیین می کند.   

آیا هم اکنون می دانید چکار می خواهید بکنید؟ با آموزشگاه )Studiefrämjandet( در محل زندگی خود متاس بگیرید تا ما در تدوین 

طرح تشکیل یک گروه به شام کمک کنیم. اما اگر مایل هستید در مورد کارهایی که می توان کرد راهنامیی دریافت کنید، ما چندین 

پیشنهاد به شام ارائه می کنیم. 

آیا یک ایده دارید که تنها منحرص به خود شامست؟ در اینصورت می توانیم باهم راههایی برای دسرتسی به چندین رشکت کننده پیدا 

کنیم. به عبارت دیگر، شام تصیمیم می گیرید که چه می خواهید بکنید. ما به تحقق خواستۀ شام کمک می کنیم.  

تشکیل یک گروه آموزشی در آموزشگاه ما هیچگونه هزینه ای ندارد و موضوع آن می تواند تقریباً هر موضوعی باشد. ما همیشه از 

ایده های جدید استقبال می کنیم و می توانیم مثالً به شام در تدارک مواد و مطالب آموزشی، مکان مناسب یا راهکارهای اینرتنتی کمک 

کنیم. عالوه براین ما دارای یک شبکۀ وسیع علمی و تجربی در زمینه های مختلف هستیم که زمینه های آن در درجۀ نخست در طبیعت، 

جانواران، محیط زیست و فرهنگ است. 

برای الهام گرفنت و خواندن مطالب بیشرت در مورد گروههای آموزشی از وبسایت studieframjandet.se دیدن کنید.

اگر شام، گروه آموزشی یا انجمن تان می خواهد مثالً یک سخرنانی، منایشگاه، منایش رقص یا اجرای موسیقی برگزار کنید، 

ما همچنین در اختیار شام هستیم. در اغلب موارد می توانیم برای تدارک تجهیزات، اماکن و بازاریابی کمک کنیم.  

با کمک و حامیت ما برگزار کنیديک گروه آموزشی تشکيل دھيد – کار آسانی است!

مطالبی که دانسنت آنها در مورد گروههای آموزشی ما مفید است:
• یک گروه آموزشی از حداقل سه نفر تشکیل می شود که حداقل سه مرتبه باهم مالقات می کنند. 

•  موضوع گروه آموزشی آزاد است. تعیین اینکه چکار می خواهید بکنید و چه مطلبی را یاد بگیرید، با خود شامست.  

•  شام می توانید حضوری، از طریق اینرتنت یا با هر دو روش گردهم بیایید.  


