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> جامعه و حکومت و دولت

آموزش و روش مدارس
آموزش در آملان خیلی مهم است ،زیرا یک آموزش خوب شانس گسرتده ای جهت یک زندگی بهرتی خواهد
داشت .از ایرنو اکرث مدارس در آملان مجانی هستند .دولت میخواهد متام دخرتان و پرسان در رشوع زندگی شان
امکانات خوبی را داشته باشند .موفقیت این کار ،اجباری بودن مدارس به حساب می آید :همه بچه ها باید تا
 16سالگی به مدرسه بروند.
برای بعضیها شاید „مدرسه اجباری“ در اول کار منفی تلقی شود .ولی این کاریک انگیزه مثبتی است ،زیرا
بدینوسیله هر بچه ای میتواند با امتام تحصیل از مدرسه ،ازلحاظ زیر پوشش قرارداشنت مالی ازپدر و مادررهائی
پیدا کند .روش و سیستم مدرسه در آملان در هر یک از استانها به یک صورت مخصوصی است .گرچه هر یک از
استانها از قوانین ویژگی مخصوص خودشان استفاده میکنند ،ولی آنها در سیستم آموزشی یکسان هستند .به این
ترتیب این موارد میتوانند در اینجا مورد بررسی قرار گیرند.

کودکستان

خیلی از بچه ها در سن سه سالگی تا شش سالگی به کودکستان میروند .رفنت
به کودکستان برای آنان الزامی نیست .این خیلی خوب است ،که یک بچه بتواند
درمدت زیادی به عادت در کنار خانواده زندگی کند .کودکستان ولی میتواند
همچنین مهم باشد ،بطور مثال برای پیدا کردن دوستان هم سن و یادگیری بهرت
زبان آملانی.

ما همراه کنندگان آملانی از ایرنو به شامها توصیه میکنیم ،در این مورد فکر کنید ،بچه های خودتان را در یک
کودستان ثبت نام کنید ،اگر در کنار شام در منزل به ندرت آملانی صحبت میشود .اگر بچه ها به مدرسه بروند و
زبان آملانی کمی بلد باشند ،بعد این یک بدی در پیرشفت آنان خواهد بود ،چونکه آنها دروس خود را منی توانند
دنبال کنند .در کودستان بچه ها بازیهای مختلف و پایه اولیه برای رفنت به مدرسه را یاد میگیرند .برای بچه های
زیر سه سال در خیلی از شهرها مهد کودک وجود دارد.

مدارس ابتدائی و مدارس دبیرستانی

در کشور آملان همه بچه ها از سن شش سالگی به مدرسه میروند .در چهار سال
اول بچه ها به دبستان میروند .آنجا بطور مثال  خواندن ،نوشنت و حساب کردن را
یاد میگیرند .در پایان دبستان ،اولیای مدرسه با مشورت پدرو مادر تصمیم میگیرند،
که یک بچه در نوبت بعدی به کدام مدرسه برود .بستگی به عالقه و راندمان
فکری و درسی بچه ،میتواند آن بچه به کدام مدرسه برود :سه نوع دبیرستان وجود
دارند ،بنامهای (گیمنازین) که در امتام به اخذ دپیلم نائل میشود و یا به (رئال
شوله) دبیرستانی که تا نهم به امتام میرسد و یا (گزامت شوله) که مسئولین مدرسه
تصمیم میگیرند که بچه در چه مرحله درسی قراردارد ،که آیا میتواند ادامه تحصیل دهد یا نه ،که اغلب به آن
ختم میشود .در بعضی از استانها همچنین مدارس مختلفی مانند دبیرستانی که میتوان برای نوع شغلی دروس
مربوطه را فراگیرد ،انتخاب میشود ،وجود دارد .در چنین مدارسی میتوان مدرسه شغلی را انتخاب کرد.

مدارس از اول تا پایان دوران تحصیل جهت یک شغل تصمیم گیرنده هستند .بعضی از دانش آموزان مدرسه
را در پایان سال نهم ترک تحصیل میکنند که در این مرحله بنام مدرک هاپتشوله است یا اینکه یک سال ادامه
میدهد که در مجموع  10سال است و به مدرک کالس دهم که بنام رئال شوله است نائل میشود ،که همچنین
آنرا (بلوغ متوسط) مینامند .جوانان هر دو آن مدارک را انتخاب میکنند ،که با آن یک دوره شغلی که طالب آن
هستند ،بتوانند بدست بیاورند .برای آن دانش آموز تحصیل در دانشگاه نیازی نیست .کارفرمایان اکرثا انتظار با
مدرک  10کالس (رئال شوله) از جوانان هسنت.
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دردبیرستان (گیمنازیوم) دانش آموز میتواند بعداز  12یا  13سال تحصیل به یک دیپلم و یا دیپلم شغلی نائل
شود .با آن مدرک به آن جوانان امکان داده میشود که جهت تحصیل در یک دانشگاه و یا یک دانشکده فنی
ثبت نام کنند .سیستم تحصیلی در آملان خیلی متفاوت و متعدد است .اینطوری برای یک بچه نسبت به آرزو و
امکان راندمان در راه یابی به آینده ،آینده خود را پیدا میکند.

پرورش و رفتار در مدرسه

آموزش و تربیت اجازه ندارند جانشین یکدیگر شوند .در واقع والدین مسئول
تعلیم و تربیت بچه های خودشان هستند .پدرو مادر در پیرشفت و ترقی بچه
هایشان نقش مهمی دارند ،و مدرسه فقط موظف به تامین دوره شغلی میباشد.

هر بچه مدرسه ای در آملان یک تجحیزات لوازم التحریر شامل یک کیف ،قلم و
کاغذ دارا میباشد .در مدرسه بچه ها بقیه لوازمات از قبیل کتاب و دیگر مایحتاج
تحصیلی را دریافت میکنند .اگربچه ها تکالیف خانه را با خودشان به منزل بربند،
انتظار میرود ،که آنها بعداز ظهر آنروز به انجام برسانند و روز بعد با خودشان به
مدرسه بیاورند .معموال در بچه های کوچکرتمرسوم است ،که از یک بزرگرت در تکالیف خانه  کمک گرفته شود.
بچه های بزرگرت خودشان تکالیف را انجام میدهند.
در آملان معلمین شاگردان را تنبیه منیکنند – این عمل مطلقا ممنوع است .اگر یک بچه در تکالیف منزل سهل
انگاری مناید ،به آن اخطار داده میشود .اگرآن شاگرد در انجام تکالیف بعدی بی توجه باشد ،با تکالیف بیشرتی
مواجه خواهد شد یا اینکه با والدین بچه متاس گرفته میشود .اگر این کار کمک نکند ،میتوان بچه را از آن
مدرسه اخراج کرد .بعد از آن والدین بچه میبایست برای فرزند خود در جستجوی یک مدرسه جدیدی باشند.

دوره های شغلی و دوره های باال تر شغلی

کسی که حداقل یک مدرک تحصیلی اجباری را به امتام میرساند ،میتواند خودش را برای یک دوره شغلی معرفی
مناید .این کار در یک کارآموزی علمی وعملی دریک مدرسه حرفه ای بطور منظم انجام میشود .مدارک شغلی در
آملان مورد تائید خیلی خوب بین املللی میباشد ،در اینصورت بعنوان متخصص حرفه ای شناخته میشود.
همچنین در دوران تحصیالت دانشگاهی امکانات اختصاصی خیلی خوبی وجود
دارد :به این خاطرآدم میتواند بطور مثال دربعضی از دانشکده های حرفه ای یک
تحصیل دو رشته ای بپایان برساند .بطور مشابه مثال در دوره های شغلی هم کار
عملی در یک رشکت یا کارگاه انجام میشود و هم تحصیل تئوری در دانشکده
حرفه ای بهمراه خواهد داشت .اشغال مانند پزشکی ،معلمی یا دیگر رشته ها
میتوانند فقط در یک دانشگاه تحصیل منایند .خصوصا برای رشته های تحصیلی
در دانشگاه ها و دانشکده های فنی به زبان آملانی خیلی خوبی احتیاج دارند که
بینهایت مهم است.
وضعیت زندگی در آملان از لحاظ تحصیلی خیلی مهم است .همچنین اگر آدم برای یک  کار شغلی آماده باشد،
منتظرمیامند ،که خودش را برای دوره های باالتری آماده سازد و دوره های تخصصی خوبی را بگذراند ،تا بتواند
در سیستم فعلی جامعه رشد کاری اراده دهد .بعالوه آدم میتواند خودش را جهت شغلهای مختلفی بطور مثال
استادکار تخصصی یا درمدارس شبانه رجوع مناید که دیپلم دبیرستان یا مدرک یک شغل حرفه ای را بدست
بیاورد .حتی دانشگاه هایی هستند ،در مقطع امکانات تحصیل انرتنتی و یا مکاتبه ای ،که آدم شانس یک شغل
بهرتی خواهد داشت.
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