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 22/۸۰/2۰2۰                                                                                عبیدی زرغونه

در مکاتب آلمان  یولوژ یمضمون فلسفه و ب یمحتو  
التی مکاتب آلمان در ا یدروس مضمون فلسفه در دور ثانو  سرخط  Nordrhein-

Westfallen (ی است ) ترجمه از زبان آلمان  لی قرار ذ : 

 
عدالت    –عمل کرد    دی با در نظرداشت ارزش ها با  –  ریناپذ  انیخشونت پا   –  گرانیبا د   ییارویرو–  شومیبالغ م  من
شناخت   – خوب و بد    سیمشابه و تدر  ان یاد  –آل    دهیا   ۀجامع  کی  یدر جستجو  – جهان با هم مدغم ) گلوبال(    کیدر  

آ  –  غ درو  ای(    قتی راست ) حق  –  کی مفاد و مضرات تخن  –اساس و اصول   کردن   دایپ  –  تیواقع  نهییرسانه ها 
 ( شودیمکتب آغاز م یثانون ۀآن. )درس فلسفه در صنف پنجم آغاز مرحل  یو معن یدر زنده گ یخوشبخت

 :ختم مکتب  یال ییاز مکتب ابتدا ییدر نوع ارتقا یولوژی مضمون ب یمحتو
 

  یتولوژیحجره و سا  ی ولوژیب  –انسان    –  عتیطب  ستمینباتات و س  –شان    یزندگ  طیو مح  واناتیح  –  یولوژیب  اساسات
  رات ییتغ – وانیطرز رفتار انسان و ح –بردن آن  راثیو به م  کی تیژن –در تمام زنده جان ها(  ی) اساسات حجرو

 .در طول قرن ها یتک یژن  ۀو تحوالت عمد
ها در مکتب، به خصوص   یدروس و آموختن  ریشاگردان مکتب ) مکاتب مشترک دخترانه و پسرانه( در چوکات سا 

 ت ی جنس  یجسم انسان و تفاوتها  ی) به شمول اناتوم  یخود و همدگر شناس  ینکات را برا  نیدو مضمون، مهمتر  نیدر ا
بهداشت   تیو اهم  اطی احت  ،یجنس  التیتما  بلوغ،و اثرات آن بر جسم و روان در زمان    راتییو تغ  یجنس  یهورمونها  -

آشنا شوند.    یریپذ  تیو حس مسؤول  یو جهان  یشهروند  ، یسهم انفراد  تیمو اه  یو اجتماع  ی فرد  تی(، رشد شخص
  .است دهیگرد لیو تکم اریفهم و درک سن و سال دوران آموزش ع ۀدروس به انداز نیا

     

 سه یدر مقا  ی. محتومی داشت  یولوژیمضمون ب   یثانو  ۀدر دور  زیدارم که ما ن  ادیدروس مکتب در وطن ب  ۀتجرب  از
مضمون منطق جز دروس مکاتب    تاینداشتم( که او غا  ادیام ) خود ب  دهیساده و اندک بود. در پرسش از برادرم شن

دو مضمون همسان    نی چرا ا  نکهی. سوال امیداشتمنزل    ریدارم که ما دختران در عوض مضمون تدب  ادیپسران بود. ب
 .سوال به جا است شد، ینم  سیدر هر دو مکتب تدر

مکاتب    یسیتدر  نیمقدار بهبود و تحول را در مضام  کیدر نظردارد تا    زیمعارف افغانستان عز  نکیاام که    دهیشن
 اتیتمام ضرور  د،یدروس جد  شیو افزا  یبا بهبود محتو  ، یاقدام عال  نیکه ا  نستیبزرگ من ا  یممکن بسازد.  آرزو

 .شاگرد مکتب را در برداشته باشد ک یآموزش مدرن و جهانشمول 
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که در آلمان مکتب   لیجوان فام  ی و عمل اعضا  شهیاند  یدروس را باال  نیمثبت، خاص و شگرف ا  اریبس  راتیمن تأث
ساله    1۳  ی) پرینزد دو خواهر زاده، دو فرزند جوانتر خواهرم ستور  نکیاند و ا  دهیرسان  انیرا به پا  پوهنتونو  

 حس کرده ام  احتمکتب( به وض 1۰ساله شاگرد صنف  1۵مکتب و اتل  ۸شاگرد صنف 
 یبزرگسالتر برا  توانند،یم  یآموخته ها و تجربه از زنده گ  ۀسن و سال جوان و انداز  نیدو خواهر زاده در هم  نیا

  ند، یآزادانه جر و بحث نما  نیو با معلم  نیدر چوکات ادب الزم با والد  توانندیفکر کنند، م  ید مستقالنه و چند بعُدخو
 میبمانند و تسل ریگیجواب و احترام به تنوع نظر پ یدر جستجو و ندی نظر خود را بگو شی بدون ترس و تشو توانندیم

شب   ی هفته تنها به هنگام صرف غذا  ان یدر جر  لیفام  ن یو اتل هر دو شاغل اند و ا  ی پر  نینشوند. والد  یلینظر تحم
روز    انیصرف غذا و بعد از آن راجع به جر  انیو اتل عادت کرده اند که در جر  یدور هم جمع شوند. پر  توانندیم

که   میگو   یمن نمدو چطور گذشته است.    نیکه روز بر ا  دانندیشان م  نیوالد  بیترت  نیدر مکتب صحبت کنند. بد
اطفال و   تیو ترب  میو اتل در تعل   یپر  نیاست ) والد  یولوژیدو نوجوان همه به خاطر درس فلسفه و ب  نیا  یداریب

دو مضمون و به خصوص    نیآموزش ا  ۀنیکه داشتن زم  دانمیکوشا و موفق استند( و اما م  اریو حق شان بس  یحفظ آزاد
 برجسته داشته است.  راتیشان تأث تیو رشد شخص یآگاه  ۀانداز یمضمون فلسفه باال
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