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ها در آلمان وضعيت معلم  
 

ششهشتاد و ماه مهردهم چهار                                                                         راشين                       
                                                                                                                

 

کانون توجه در "  بهبود شرايط کاری آموزگاران در سراسر دنيا "امسال . است" روز جهانی معلم"پنجم اکتبر 

که بزودی معلم  ی ادبيات  به اين مناسبت با يک معلم و يک دانشجوی رشته. بود" روز جهانی معلم "ی  مؤسسه

  .وگو نشستيم خواهد شد به گفت

ی  اين اما نشانه. گرفتند اين روز را جشن می) DDR(تنها در آلمان شرقی . گيرند ها روز معلم را جشن نمی آلمانی 

درآمد خوب معلمان و جايگاه واالی اجتماعی آنان گويای ارزشی است که جامعه و . ن شغل نيستاهميت بودن اي بی

  .دولت آلمان برای متوليان تعليم و تربيت خويش قائل هستند

   

  )Berufschule( "ای مدرسه حرفه"معلم يک 
   

است، يکی از  شده  ع واق برلين  ) Kreuzberg(برگ  کرويتس   منطقه که درOSZای   آموزشگاه حرفه مدرسه يا

  .ای اروپاست های حرفه بزرگترين مدرسه

ای در  ی حرفه ی مدرسه  دوره. ای در ايران هستند های فنی حرفه ای در آلمان تقريبًا مشابه دبيرستان های حرفه مدرسه

ذراند و سه گ ی مربوطه می های رشته آموز دو روز در هفته را به يادگيری تئوری دانش. آلمان معموًال سه سال است

   . تا چهار روز هم به آموزش عملی اختصاص دارد

شود و  داری، کتابفروشی و فروشندگی تدريس می ی مختلف از جمله داروخانه  رشته١٠ بيش از OSZ   در مدرسه

ای مانند سياست، ورزش و زبان آلمانی را   درسهای عمومی آموزان بايد عالوه بر مفاد تخصصی هر رشته، دانش

    اموزندنيز بي

سال ٢٨ سال دارد و کار تدريس را از ۶٣او .  است  معلم اين مدرسه٢٧٠يکی از ) Rolf Mehldau(رولف ملداو 

  . پيش آغاز کرده است

  .کند ی کتابفروشی، اقتصاد، سياست و علوم اجتماعی تدريس می  اصول اوليهOSZی  ملداو در مدرسه

   
  امکانات آموزشی برای معلمها

   
ها اغلب  شود که شرکت در اين دوره ها تدارک ديده می های آموزشی مناسبی برای معلم ها برنامه  ايالتدر برخی از

  . های اجباری هم وجود دارند اختياری است اما دوره
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 روز را به سمينارهای تعليم و تربيت معلمان ٢مدرسه ی ما طی سال گذشته «: گويد باره می رولف ملداو در اين

يکی از . شرکت در اين سمينارها برای همه اجباری بود. ر اين دو روز هيچ کالسی داير نشداختصاص داد و د

. های جديد آموزشی بود و موضوع ديگر جلوگيری از خشونت ها روش مطرح در اين گردهمايی موضوعات 

مرتب رو به آموزان  ای پيدا کرده، چرا که خشونت در ميان دانش متأسفانه موضوع دوم مدتی است اهميت ويژه

   ».اندرکاران تعليم و تربيت وظيفه داريم از آن جلوگيری کنيم افزايش است و ما به عنوان دست

تخصصی که به مدت يک  در اين جلسات «: ساالنه اتحاديه ناشران و کتابفروشان می گويد اشاره به جلسات  وی با 

ی تغييرات جديد بازار کتاب به بحث و  درباره  تا  شود  شود، از کليه معلمان اين رشته دعوت می میهفته برگزار 

 ». وگو بنشينند گفت

  
   ساعت کار در منزل ٢٠هفته ای 

   
ای  ی حرفه به ويژه معلم مدرسه. کنند آموزان را تصحيح نمی های امتحانی دانش های آلمان در منزل تنها ورقه معلم

ی  های تخصصی رشته مجله  به عنوان مثال رولف ملداو . ی مربوطه اطالعات به روز داشته باشد رشتهبايد در 

يابد و از آنها هنگام تدريس  ی خود آگاهی می جديد رشته های  کند و از يافته کتابداری را به طور مرتب دنبال می

  : وی می گويد. استفاده می کند

 ساعت هم بايد در منزل کار کنم تا بتوانم مفاد ٢٠ تا ١٠ای  کنم ولی هفته می ساعت در مدرسه کار ٢۶من هفته ای «

  ».البته کار در منزل اجباری نيست. درسی را برای دانش آموزانم به روز کنم

   
  وضعيت معيشتی معلم

   
رولف ملداو . دآنها مجبور نيستند برای گذران زندگی، شغل دوم داشته باشن. معلمها در آلمان تنگنای معيشتی ندارند

  : از درآمد خود راضی است

  ».ام به مسافرت بروم  هفته هم با خانواده٣راحتی اداره کنم و سالی   نفره را به۴توانم يک خانواده  من می«

ی او با عالقه و  آموزانش عالقه دارد چون بيشتر آنها بزرگسالند و به گفته ملداو به تدريس عشق می ورزد و به دانش

ی  ملداو در عين حال انتقادهايی هم به سيستم آموزشی و نحوه. شوند يشتری سر کالس او حاضر میی ب انگيزه

او خاطرنشان . داند، از جمله شلوغی بيش از حد کالسها و ساعات طوالنی تدريس ی مدارس در آلمان وارد می اداره

  : کند می

ساعات .تر دارند  نفره و حتی شلوغ٣٠س های من شانس آوردم، اما بيشتر همکارانم کال. کالسها خيلی شلوغند«

 ساعت تدريس اجباری در هفته خيلی زياد است؛ به خصوص که معلم بايد در منزل هم ٢۶. تدريس هم طوالنی است

  ».های امتحانی را هم تصحيح کند خود را برای حضور در کالس آماده و ورقه
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  "سالخورده"معلم های  

  
. ها در آلمان خيلی پيريم ما معلم«: گويد رولف ملداو با گاليه در اين باره می. الستمتوسط سن معلمان در آلمان با

اين ميانگين خيلی باالست، زيرا در سالهای اخير وزارت آموزش و .  سال است۵٠ميانگين سنی معلمها در آلمان 

ست که تعداد خيلی کمی از و علت آن هم اين ا. پرورش در بسياری از ايالتها، معلمهای جوان استخدام نکرده است

  ».اند دانشجويان جوان، سراغ معلمی رفته

   
  معلمی يعنی امنيت شغلی

   
ی زبان و ادبيات انگليسی و آلمانی در دانشگاه آزاد برلين است و به زودی کار خود را به  توماس، دانشجوی رشته

کنند  انی که امروز شغل معلمی را انتخاب میاو معتقد است که تعداد دانشجوي. عنوان دبير دبيرستان آغاز خواهد کرد

  : دهد دوباره رو به افزايش است و در مورد علت آن توضيح می

 امنيت شغلی است،     علت آن هم. ای برخوردار است کنم که شغل معلمی االن در آلمان از امتياز ويژه من فکر می«

ی ديگر اين است که  نکته. دهد  را از دست نمیچرا که وقتی کسی به عنوان معلم مشغول به کار شد، ديگر شغلش

. ی مثبت ديگری است تواند همزمان با فرزندانش تعطيالت داشته باشد که اين خود نکته معلمی که پدر هم است، می

به عبارت ديگر . ی کاری خود را ذاتًا دارد ی علوم انسانی، شغل معلمی زمينه  حوزه و ديگر اينکه مثًال در

توانند  ها کار کنند ولی خب می های علوم انسانی اين امکان را دارند که در بسياری از زمينه ن رشتهالتحصيال فارغ

  » .معلم هم بشوند

   
  آلمان به معلم بيشتری نياز دارد

   
او همچنين معتقد است که کشور آلمان بايد . ی تربيت معلم در دانشگاهها راضی نيست توماس از کيفيت آموزش دوره

ی  وی درباره تئوری بودن درسهای رشته. ی معلمی نشجويان بيشتری تربيت کند، به خصوص در رشتهدر کل دا

  :گويد معلمی می

آموزم که  خواهم معلم زبان آلمانی و انگليسی بشوم، همان درسهايی را در دانشگاه می به عنوان مثال منی که می«

کنند که اصْال ربطی به معلمی ندارد و به  يی را تدريس میمدرسان دانشگاه کتابها. گيرند دانشجويان معمولی ياد می

يعنی عمًال تأکيد روی . اهميت است عبارت ديگر طرح يک سری سؤاالت خاص است که اساسْا برای معلمان بی

گيريم، البته اين هم در شغل ما الزم است  اين آن چيزی است که ما ياد می. يادگيری علمی و فکر کردن علمی است

    .گيريم  درصد ديگر را الزم داريم، ولی آن را ياد نمی٩٧ما آن . لی کم، نه اينقدرولی خي

  

  روز معلم بايد جدی گرفته شود
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در وهله اول بايد «: رولف ملداو هم پيشنهادهايی برای اصالح وضعيت آموزشی موجود در مدارس آلمان دارد 

کيفيت آموزش دوره معلمی در . همچنين ساعات کاری معلمان کاهش پيدا کند. شوندمعلمان بيشتری استخدام 

البته قرار است در سالهای . بايست بهبود يابد، زيرا اين دوره آموزش در آلمان خيلی تئوريک است دانشگاهها نيز می

کنم ديگر زمان  من فکر می.ندافتاد آينده اصالحاتی صورت گيرد ولی به نظر من بايد زودتر از اينها به اين فکر می

در آلمان در . گو شود و ی ما بحث و گفت تر راجع به نقش و وظايف معلمان در جامعه آن فرا رسيده که کمی جدی

بايد در اين . اما نظام آموزش در آلمان دچار اشکال جدی است سالهای اخير تالش زيادی در اين زمينه انجام نشده 

  » .المللی معلم بايد جدی گرفته شود ينروز ب. زمينه خيلی کار شود

  

   

  نراشي

  لمانآ -دويچه وله

   ٠۵-٢٠٠٧-١٠   

 

 


