Mål för allmän linje
Målet med undervisningen på Mullsjö folkhögskolas Allmänna linje är att studierna ska ha
genomsyrats av mångfald som medfört att du har fått vidgade perspektiv och ökad förståelse för
andra. Du ska ha fått grunden till att bli en ansvarstagande och kritiskt tänkande
samhällsmedborgare som visar på god omvärldsförståelse.
Att ge förutsättningar för fortsatta studier är ett annat viktigt mål på Allmän kurs. Du ska ha fått
verktyg för att kunna ta ansvar för dina egna studier och använda flera olika sätt att uttrycka dig
på. Även förmågan att se samband och sammanhang är en färdighet som står i fokus.
Målet är också att ha väckt en nyfikenhet och ett intresse för att fortsätta en livslång
bildningsresa. Du ska också ha fått uppleva att lärande sker i samarbete med andra.
Den personliga utvecklingen prioriteras på Mullsjö folkhögskola. Målet är att du ska, genom att
ha blivit sedd och i mötet med andra, getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i
en bättre självkänsla.

När du avslutat Allmän kurs på Mullsjö Folkhögskola är vårt mål att du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kan visa fördjupade kunskaper inom olika arbets- eller studieområden
kan välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder
kan kommunicera på minst ett främmande språk
kan belysa frågor ur flera olika perspektiv, dra slutsatser och argumentera för dessa
kritiskt kan värdera och förhålla dig till valet av källor och värdera dem
har vidgat sin syn på kultur och eget skapande
har ett vetenskapligt förhållningssätt med förmåga till reflektion och analys
förmåga att använda och relatera dina kunskaper till egna erfarenheter
diskuterat och arbeta med freds-, miljö-, och rättvisefrågor
sett och förstått samband och helheter i olika sammanhang
tagit initiativ, reflekterat, organiserat, analyserat och genomfört arbete och studier
självständigt och tillsammans med andra
ökat din kommunikativa förmåga
genom internationellt utbyte ökat din förståelse för livsbetingelserna i andra delar av världen
och på det sättet berikat ditt eget liv och känner solidaritet med andra länder
visat en ambition att utöka dina kunskaper och färdigheter
visat respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet
deltagit i olika grupper och i gemensamma aktiviteter

