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Hamburg, im April 2009 
 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Postfach 76 10 48, D - 22060 Hamburg 

 

An die 
Schulleitungen, Lehrerinnen und  
Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern 
sowie Sekretariate, Hausmeister, 
Betriebsarbeiter aller staatlichen Schulen 

und Schulen in freier Trägerschaft in der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
 
 

 

  شاگردان عزيز، 
  والدين گرامی، 

  همکاران ارجمند، 
  خانمها و آقايان گرامی، 

  
به پايان  کار خود را )  Regionale Schulentwicklungskonferenzen( کاتباولين کنفرانسهای ناحيه ای تحول م

تعليم در هامبورگ  تقدمبدين ترتيب . نمود خواهند ناحيه پيشنهادهای خود را ارائه ٢٢همه  یماه م ١٥تا . رسانده اند
  . به جلو بر می داردبزرگ  میاگ

از همه شرکت کننده ها بابت زحمات و ) Behörde für Schule und Berufsbildung(اداره آموزش و کار آموزی  از طرف
ات مبهم روشن بنويسم تا نک ضيقبا اين نامه می خواهم در باره نکاتی از مباحث زد و ن. پشتکار بخرج برده تشکر می کنم

  . شوند
  

            قدم به قدمقدم به قدمقدم به قدمقدم به قدم: : : : سرعت تحولسرعت تحولسرعت تحولسرعت تحول
 کاتبابتدائی با عجله داير گرديده اين طور که م کاتببه اين علت نگرانی وجود دارد که م. کاری است بزرگ کاتبتحول م

  . معلمين آمادگی الزم را نداشته باشند و
شش ساله  ليسه عالیو ) Stadtteilschule(ناحيه ای  کتب، م)Primarschule(ابتدائی  کتبجهت داير کردن م

)sechsstufiges Gymnasium (های اول و صنف ابتدائی  کاتبمدر تحول  ٢٠١٠در سال . م پيش می رويمقدم به قد
ها صنف ابتدا در اين  انوآوری ه. خواهد شد شروعهفتم  صنف ی عالیها ليسهناحيه ای و  کاتبمچهارم و همچنين در 

لمين وابسته به يک دوره تحصيلی، ساعات جديد تدريس و برنامه های جديد تعليمی، گروههای مع. گيرندمی  صورت
شکل جديد بازتاب کاربرد همراه با صحبت بين معلمين، شاگردان و والدين که در طی آن برنامه پشتيبانی انفرادی 

که در اين  هائی معلماب هم اکنون با شکل دهی و انتخ کاتبمخيلی از . جزو اين نو آوری می باشند ،تشکيل می شود
از سال . دوره های مربوطه را می بينند ٢٠٠٩معلمين از آغاز سال . شروع کرده اند دوره های جديد تدريس خواهند کرد

  . می شود کاتبم شکل و فرهنگ جديدديگری وارد  تحصيلی به بعد با شروع هر سال تحصيلی دوره ٢٠١٠
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        می مانند می مانند می مانند می مانند     نگراننگراننگراننگرانمعلمين معلمين معلمين معلمين : : : : درسدرسدرسدرس    صنفصنفصنفصنف

 نگرانمعلم  توسط نفصروش اداره اما . نگرانی های ديگر می باشد وزج نگرانها و معلمين صنف رفتن انسجام از دست 
         هامبورگ         مکاتببرای قانون جديد  توصيه شده توسط گزارشگران ١١ماده . حفظ خواهد شد کامالً

)Referentenentwurf für das neue Schulgesetz (با  جوان وابستگی عاطفی شاگردان. يد می کنداين مسئله را تائ
روابط بين توسط ادغام معلمين تخصصی در تيم تدريس دوره تحصيلی . معلمين خود بايد در آينده نيز حفظ شود

  . مستحکم شده و اعتماد بيشتر می شود نگرانشاگردان و معلم 
در اين صورت نيز شاگردان در يک گروه . ندشو تشکيلها در آينده نيز می توانند بطور مستقل از سال تحصيلی صنف 

موفقيت اين سبک . ندز، اما همه در يک زمان يک چيز را نمی آمومی مانند صنفمنسجم درس می خوانند و در يک 
ی هم داير خواهند شد که در ئها صنفمسلما . هامبورگ می تواند مالحظه شود کاتبمتحصيل هم اکنون در بعضی از 

  . انجام می شود صنفدر  خوردبه همه درس می دهد يا کار در گروههای  ابلوتآنها معلم از 
  

        مسير کوتاه برای شاگردان مسير کوتاه برای شاگردان مسير کوتاه برای شاگردان مسير کوتاه برای شاگردان : : : : کتبکتبکتبکتبراه مراه مراه مراه م
اين طرف و آنطرف بروند و اين باعث هدر شدن  عمارتديگر ابن است که شاگردان مجبور می شوند بين دو يا چند  ترس

البته امکان رفتن . ندن شاگردان در يک محوطه تحصيلی حفظ می شودولی در آينده قائده ما. وقت با ارزش آنها شود
  . ی در نزديکی جهت شرکت در دوره ای بخصوص طبق معمول سابق وجود خواهد داشتمکتببعضی شاگردان به 

  
        بازتاب بهتر، عدالت بيشتر بازتاب بهتر، عدالت بيشتر بازتاب بهتر، عدالت بيشتر بازتاب بهتر، عدالت بيشتر : : : : حق انتخاب والدينحق انتخاب والدينحق انتخاب والدينحق انتخاب والدين

ما می خواهيم بدينوسيله . دی وجود خواهد داشتروش جدي) weiterführende Schule(امتدادی  مکتببرای انتخاب 
  . کيفيت پيش بينی مسير آينده را باال ببريمششم  صنفدر سطح 

. چهارم از هم جدا نمی شوند صنفشاگردان بعد از  زيرا حق انتخاب والدين برای مسير آينده کودکان منتفی می شود
فراهم بودن شرايط شرکت موفقيت آميز شاگرد ) Zeugniskonferenz( پارچهششم چنانچه کنفرانس  صنفبعد از 

اين چيز جديدی نمی باشد، زيرا تاکنون قبول شدن . راه خواهد يافت ليسه عالیرا تاييد کند، او به  ليسه عالیمربوطه در 
  . به کارآيی شاگردان بستگی داشتهم فقط  ليسه عالیهفتم  صنفبرای 

بدين جهت شاگردان . داليل قانع کننده و قابل توجيه وجود داشته باشد پارچهمهم اينست که برای تصميم کنفرانس 
در کنار کارآيی درسی شاگردان نظر معلمين در مورد کارآيی . ابندآگاهی يو بيشتر بايستی از وضعيت درسی خود بهتر 

با والدين نيز بطور مفصل  حتماً. عمومی و صالحيت اجتماعی آنها، و خود سنجی شاگردان نيز مد نظر قرار می گيرند
  . گفتگو و مشورت بعمل می آيد

  
            مکتبیمکتبیمکتبیمکتبی    مممموووودو راه هم ارزش برای ارتقاء به ديپلدو راه هم ارزش برای ارتقاء به ديپلدو راه هم ارزش برای ارتقاء به ديپلدو راه هم ارزش برای ارتقاء به ديپل: : : : ناحيه ایناحيه ایناحيه ایناحيه ای    کتبکتبکتبکتبو مو مو مو م    عالیعالیعالیعالیليسه ليسه ليسه ليسه 

همه نوع پايان  مکتبی مودهم تا ديپل صنفناحيه ای رفته در آنجا از پايان سال نهم و  کتبهمه شاگردان می توانند به م
    کودکان که انتخاب کنند ی را کتبدر ضمن شاگردان و والدين آنها می توانند طبق معمول م. تحصيل را اتخاذ کنند

ليسه می توانند بين هم می باشند  ليسه عالیاز به درس خواندن در اشخاصی که مج. در آن درس بخوانندمی خواهند 
بر اين  کتب، دوستان و يا راه مناسب به مکتببه برنامه خاص يک م عالقه فردی. ناحيه ای انتخاب کنند کتبو م عالی

  . تصميم گيری می تواند تاثير بگذارد
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        صد صد صد صد فيفيفيفي    ٣٣٣٣٠٠٠٠بدون سهم بدون سهم بدون سهم بدون سهم : : : : های عالیهای عالیهای عالیهای عالیليسه ليسه ليسه ليسه 
هامبورگ همه خبر گان خود را . بگيرند مکتبی مواينست که شاگردان بيشتری ديپل کاتبميکی از اهداف مهم تحول 

راه می يابند  ليسه عالیبه اين دليل محدوديت تعداد شاگردانی که به . الزم دارد و می خواهد همه را پشتيبانی کند
 کاتبمدف تحول هرگز ه لیليسه های عايا تغيير شکل تعطيل و بسته شدن . حذف می شود )صدفي ٣٠ بطور مثال(

  . هرگز موضوع بحث نبوده است کاتبمنبوده و در کنفرانسهای ناحيه ای 
  

        تنوع بيشتر در تعليم تنوع بيشتر در تعليم تنوع بيشتر در تعليم تنوع بيشتر در تعليم : : : : کاتبکاتبکاتبکاتبمممم    برنامه های خاصبرنامه های خاصبرنامه های خاصبرنامه های خاص
 کاتبمتحول به نظر ما نتيجه . ی است که برنامه های خاص خود را دارندکاتبمهای ديگر از دست رفتن ويژگی  ترساز 

ابتدايی نيز برنامه های خاص خود را خواهند داشت که بر پايه خواستار والدين هر  کاتبمدر آينده : برعکس خواهد بود
زبان خارجی که کودکان در دوره ابتدائی ياد می گيرند نيز مطابق اين برنامه انتخاب و تدريس . ناحيه تنظيم می شوند

در تنظيم برنامه های خاص همکاری  ليسه های عالیناحيه ای و  کاتبمابتدائی بايستی در آينده با  کاتبم. خواهد شد
تنگ داشته باشند تا بتوانند به همه شاگردان امکانات الزم را فراهم کنند تا آنها بتوانند راه آموزشی خاص خود را در حد 

ورد بر سر يک ميز نشسته اند تا در م کاتبمهمه  کاتبمدر کنفرانسهای ناحيه ای . امکان بی وقفه و بدون مانع بپيمايند
بعد از ارائه پيشنهادات در تابستان امسال اين . همکاری مثمر ثمر و در اختيار گذاشتن امکانات تحصيل تبادل نظر کنند

  . در نتيجه تنوع در تعليم بيشتر خواهد شد. همکاری می تواند تعمق يابد
  

        خوب نياز به جای خوب دارد خوب نياز به جای خوب دارد خوب نياز به جای خوب دارد خوب نياز به جای خوب دارد     کتبکتبکتبکتبمممم: : : : مسئله جامسئله جامسئله جامسئله جا
برنامه ريزی جديد . بوجود آمدهتعليم های مدرن برای سبک جديد عمارت هامبورگ شانس ايجاد  مکاتببا تحول 

امکان  کاتبمهامبورگ و کل کشور به  توسط شهردر اختيار قرار گرفته برای گسترش اقتصاد  مبلغو  کاتبمساختمانهای 
ای موجود در هر ناحيه شبکه هعمارت کنفرانسهای ناحيه ای بر مبنای . نوسازی و آماده شدن برای آينده را می دهد

بعد از ارائه پيشنهادات کنفرانسهای . جديد خواهد بود عمارتدر بعضی نواحی نياز به . دنرا طرح ريزی می کن کاتبم
 ،، اداره آموزش و کار آموزی همه پيشنهادات را بررسی می کند و با توجه به لزوم نوسازی و مرمت کاتبمناحيه ای 

  . تصميمات الزمه را خواهد گرفت ،صیهای تخص صنف بخصوص در ک
  

اداره آموزش و کار آموزی هم اکنون کوشش می کند به گفته ها جامه عمل . اال داردبی ها فهد کاتبمتحول تقدم 
  . آماده کنيمی خوب کاتبمخوشحال می شوم با اين موقعيت استثنائی مشترکاً برای هامبورگ . بپوشاند

  
   شکريستا گوت

  
 شما

 


