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وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢهﺎ در ﺁﻟﻤﺎن
ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد و ﺷﺶ

راﺷﻴﻦ

ﭘﻨﺠﻢ اﮐﺘﺒﺮ "روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻢ" اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل " ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎرﯼ ﺁﻣﻮزﮔﺎران در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ " در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪﯼ " روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻢ" ﺑﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ و ﻳﮏ داﻧﺸﺠﻮﯼ رﺷﺘﻪﯼ ادﺑﻴﺎت ﮐﻪ ﺑﺰودﯼ ﻣﻌﻠﻢ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ.
ﺁﻟﻤﺎﻧﯽهﺎ روز ﻣﻌﻠﻢ را ﺟﺸﻦ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺁﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ) (DDRاﻳﻦ روز را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﯼ
ﺑﯽاهﻤﻴﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺴﺖ .درﺁﻣﺪ ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ واﻻﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻧﺎن ﮔﻮﻳﺎﯼ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺎﺋﻞ هﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﻠﻢ ﻳﮏ "ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺮﻓﻪاﯼ" )(Berufschule
ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ ﺣﺮﻓﻪاﯼ  OSZﮐﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮوﻳﺘﺲﺑﺮگ ) (Kreuzbergﺑﺮﻟﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻳﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪهﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪاﯼ اروﭘﺎﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪهﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪاﯼ در ﺁﻟﻤﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنهﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪاﯼ در اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ .دورﻩﯼ ﻣﺪرﺳﻪﯼ ﺣﺮﻓﻪاﯼ در
ﻻ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ .داﻧﺶﺁﻣﻮز دو روز در هﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﺗﺌﻮرﯼهﺎﯼ رﺷﺘﻪﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﻪ
ﺁﻟﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺗﺎ ﭼﻬﺎر روز هﻢ ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
در ﻣﺪرﺳﻪ  OSZﺑﻴﺶ از  ١٠رﺷﺘﻪﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ داروﺧﺎﻧﻪدارﯼ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽﺷﻮد و
داﻧﺶﺁﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﺗﺨﺼﺼﯽ هﺮ رﺷﺘﻪ ،درﺳﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽاﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ورزش و زﺑﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ را
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ
روﻟﻒ ﻣﻠﺪاو ) (Rolf Mehldauﻳﮑﯽ از  ٢٧٠ﻣﻌﻠﻢ اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .او  ۶٣ﺳﺎل دارد و ﮐﺎر ﺗﺪرﻳﺲ را از ٢٨ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻠﺪاو در ﻣﺪرﺳﻪﯼ  OSZاﺻﻮل اوﻟﻴﻪﯼ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﻠﻤﻬﺎ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﺎﻟﺖهﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﻠﻢهﺎ ﺗﺪارﮎ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻳﻦ دورﻩهﺎ اﻏﻠﺐ
اﺧﺘﻴﺎرﯼ اﺳﺖ اﻣﺎ دورﻩهﺎﯼ اﺟﺒﺎرﯼ هﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
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روﻟﻒ ﻣﻠﺪاو در اﻳﻦﺑﺎرﻩ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺪرﺳﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٢روز را ﺑﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎﯼ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن
اﺧﺘﺼﺎص داد و در اﻳﻦ دو روز هﻴﭻ ﮐﻼﺳﯽ داﻳﺮ ﻧﺸﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﺑﻮد .ﻳﮑﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽهﺎ روشهﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺧﺸﻮﻧﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع دوم ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ اهﻤﻴﺖ وﻳﮋﻩاﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶﺁﻣﻮزان ﻣﺮﺗﺐ رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ وﻇﻴﻔﻪ دارﻳﻢ از ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐﻨﻴﻢ«.
وﯼ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﺎﺷﺮان و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ
هﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،از ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ درﺑﺎرﻩﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ« .

هﻔﺘﻪ اﯼ  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل
ﻣﻌﻠﻢهﺎﯼ ﺁﻟﻤﺎن در ﻣﻨﺰل ﺗﻨﻬﺎ ورﻗﻪهﺎﯼ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ داﻧﺶﺁﻣﻮزان را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪﯼ ﺣﺮﻓﻪاﯼ
ﺑﺎﻳﺪ در رﺷﺘﻪﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل روﻟﻒ ﻣﻠﺪاو ﻣﺠﻠﻪهﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪﯼ
ﮐﺘﺎﺑﺪارﯼ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ رﺷﺘﻪﯼ ﺧﻮد ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ هﻨﮕﺎم ﺗﺪرﻳﺲ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
»ﻣﻦ هﻔﺘﻪ اﯼ  ٢۶ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ هﻔﺘﻪاﯼ  ١٠ﺗﺎ  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻨﺰل ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻔﺎد
درﺳﯽ را ﺑﺮاﯼ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزاﻧﻢ ﺑﻪ روز ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل اﺟﺒﺎرﯼ ﻧﻴﺴﺖ«.

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﻌﻠﻤﻬﺎ در ﺁﻟﻤﺎن ﺗﻨﮕﻨﺎﯼ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﻐﻞ دوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﻟﻒ ﻣﻠﺪاو
از درﺁﻣﺪ ﺧﻮد راﺿﯽ اﺳﺖ:
»ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ  ۴ﻧﻔﺮﻩ را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ادارﻩ ﮐﻨﻢ و ﺳﺎﻟﯽ  ٣هﻔﺘﻪ هﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮوم«.
ﻣﻠﺪاو ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزد و ﺑﻪ داﻧﺶﺁﻣﻮزاﻧﺶ ﻋﻼﻗﻪ دارد ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﯼ او ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و
اﻧﮕﻴﺰﻩﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺳﺮ ﮐﻼس او ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻠﺪاو در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎدهﺎﻳﯽ هﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺤﻮﻩﯼ
ادارﻩﯼ ﻣﺪارس در ﺁﻟﻤﺎن وارد ﻣﯽداﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺪرﻳﺲ .او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺷﻠﻮﻏﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺁوردم ،اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ هﻤﮑﺎراﻧﻢ ﮐﻼس هﺎﯼ  ٣٠ﻧﻔﺮﻩ و ﺣﺘﯽ ﺷﻠﻮغﺗﺮ دارﻧﺪ.ﺳﺎﻋﺎت
ﺗﺪرﻳﺲ هﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ٢۶ .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﺟﺒﺎرﯼ در هﻔﺘﻪ ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻨﺰل هﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﺁﻣﺎدﻩ و ورﻗﻪهﺎﯼ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را هﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﻨﺪ«.
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ﻣﻌﻠﻢ هﺎﯼ "ﺳﺎﻟﺨﻮردﻩ"
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ .روﻟﻒ ﻣﻠﺪاو ﺑﺎ ﮔﻼﻳﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢهﺎ در ﺁﻟﻤﺎن ﺧﻴﻠﯽ ﭘﻴﺮﻳﻢ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﻌﻠﻤﻬﺎ در ﺁﻟﻤﺎن  ۵٠ﺳﺎل اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،زﻳﺮا در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ اﺧﻴﺮ وزارت ﺁﻣﻮزش و
ﭘﺮورش در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻳﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﻣﻌﻠﻤﻬﺎﯼ ﺟﻮان اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .و ﻋﻠﺖ ﺁن هﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻤﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻮان ،ﺳﺮاغ ﻣﻌﻠﻤﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ«.

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻳﻌﻨﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺗﻮﻣﺎس ،داﻧﺸﺠﻮﯼ رﺷﺘﻪﯼ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد ﺑﺮﻟﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودﯼ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺁﻏﺎز ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دوﺑﺎرﻩ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺁن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدهﺪ:
»ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ اﻻن در ﺁﻟﻤﺎن از اﻣﺘﻴﺎز وﻳﮋﻩاﯼ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﺁن هﻢ

اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ،

ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺷﻐﻠﺶ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدهﺪ .ﻧﮑﺘﻪﯼ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر هﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﻌﻄﻴﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﮑﺘﻪﯼ ﻣﺜﺒﺖ دﻳﮕﺮﯼ اﺳﺖ.
ﻼ در ﺣﻮزﻩﯼ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ زﻣﻴﻨﻪﯼ ﮐﺎرﯼ ﺧﻮد را ذاﺗًﺎ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺜ ً
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺷﺘﻪهﺎﯼ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﻣﻴﻨﻪهﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻌﻠﻢ هﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ«.

ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻧﻴﺎز دارد
ﺗﻮﻣﺎس از ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮزش دورﻩﯼ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ راﺿﯽ ﻧﻴﺴﺖ .او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ
در ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رﺷﺘﻪﯼ ﻣﻌﻠﻤﯽ .وﯼ درﺑﺎرﻩ ﺗﺌﻮرﯼ ﺑﻮدن درﺳﻬﺎﯼ رﺷﺘﻪﯼ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺸﻮم ،هﻤﺎن درﺳﻬﺎﻳﯽ را در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽﺁﻣﻮزم ﮐﻪ
ﻼ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﯽ را ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺻ ْ
ﻼ ﺗﺄﮐﻴﺪ روﯼ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻃﺮح ﻳﮏ ﺳﺮﯼ ﺳﺆاﻻت ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳ ْﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯽاهﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻤ ً
ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺁن ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ هﻢ در ﺷﻐﻞ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻘﺪر .ﻣﺎ ﺁن  ٩٧درﺻﺪ دﻳﮕﺮ را ﻻزم دارﻳﻢ ،وﻟﯽ ﺁن را ﻳﺎد ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
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روﻟﻒ ﻣﻠﺪاو هﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ اﺻﻼح وﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارس ﺁﻟﻤﺎن دارد» :در وهﻠﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺎهﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮزش دورﻩ ﻣﻌﻠﻤﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ دورﻩ ﺁﻣﻮزش در ﺁﻟﻤﺎن ﺧﻴﻠﯽ ﺗﺌﻮرﻳﮏ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ
ﺁﻳﻨﺪﻩ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ زودﺗﺮ از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ.ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﻳﮕﺮ زﻣﺎن
ﺁن ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺟﺪﯼﺗﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪﯼ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﻮد .در ﺁﻟﻤﺎن در
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﺗﻼش زﻳﺎدﯼ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺁﻣﻮزش در ﺁﻟﻤﺎن دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯼ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﺎر ﺷﻮد .روز ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد«.
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