
زندگی شناسی انسان گرا
نام نویسی دربرلین و براندنبورگ

به  و  است  دینان  بی  و  اندیشان  آزاد  تمیالت  و  نمایندۀ عالیق   )HVD( آلمان  گرایان  انسان  کانون 
عنوان کانون جهانبینی گرایان طبق اصل شمارۀ 140 قانون اساسی با کلیسا برابر شمرده میشود.

ما بر پایۀی مدارا، خودمختاری و همبستگی برای یک جامه ی انسانیتر تالش میکنیم. در برلین و 
براندبورگ بیش از 20 مهد کودک را اداره میکنیم، دارای یک مدرسۀ فنی تربیت اجتماعی هستیم 
و رشتۀ درسی زندگی شناسی انسان گرا را آموزش میدهیم. با کانون های منطقه ای یمان در برلین 
انسانگرا  نوجوانان  بنام  ما  نوجوانان  کانون  برگزارمیکنیم؛  را  جوانان  نو  جشنهای  براندبورگ  و 
میدهند. تشکیل  آموزان  دانش  آزاد  زمان  برای  فعالیتهایی  و  هفتۀای  پایاِن  تعطیالتی،  سفرهای 

عالوه براین ما با مشورت و یاری در شرایط بحرانی زندگی مانند دوران بارداری، اختالفات خانواد 
گی، پرستاری و نگهداری از خویشاوندان، در صورت نیاز مبّرم به مسکن و یا نداشتن مّحل سکونت 
حدود  12000 عضو،  از  بیش  با  هستیم.  شما  کنار  در  بیماران  برای  حقوقی  های  کفالت  گرفتن  و 
یاری،  با راهنمایی و  از شما پشتیبانی کرده و  داوطلب )رایگان(  فعّال  نفر   1000 1200 همکار و 
اینکه ملّیت، ریشه های قومی، جنّسیت و جهانبینی را در نظر بگیریم، در کنار شما هستیم. بدون 
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درس زندگی شناسی انسان گرا چیست؟
انسان گرا یک رشتۀ آزاد درسی است که در دبستانهای برلین و براندبورگ در  زندگی شناسی 
از  برلین  در  رشته  این  میشود.  داده  آموزش  آن،  با  همسان  حقوقی  نظر  از  و  دینی  درس  کنار 
سال 1984 ودر براندنبورگ از سال 2007 تدریس میشود. پایه ها و اصول درس جهانبیانۀ ما 
عبارتند از: انسان گرایی )اصالت انسان(، شناخت علمی از انسان، طبیعت و جامعه و تجربهایی 
ارزش  به سوی  تدریس  پیکان  نوک  استوار هستند.  دنیوی  گرایی  انسان  بر  که  بر سنتهایی  که 
شناسی  زندگی  مدارا.  و  پاسخگویی  مختاری،  خود  مانند  است؛  گرایانه  انسان  های  ایده  و  ها 
انسان گرا مایل است که در ّحل اختالفات همکاری و از یک همزیستی مسامت آمیز پشتیبانی کند.

محتوای درس زندگی شناسی انسان گرا چیست؟
زندگی شناسی انسانگرا بر محوریت دانش آموزان با تجربیات، پرسشها، عالیق، مشکالت، احساسات 
آنها اشاره شد، تدریس  باال به  با نکتّهایی که درا  اندیشه هایشان.استوار است. همگام  و دنیای 
زندگی شناسی انسان گرا موضوعات محوری دیگری مانند دوستی، زندگی روزّمره کودکان، دنیای 
بزرگساالن، یاری کردن و پاسخگویی، حقوق کودکان و حقوق انسانی، پرسش و کاوش دربارۀ مفهوم 
ومعنی زندگی را نیز در بر میگیرد. هدف این است که کودکان بر انگیخته ودر عین حال پشتیبانی شوند 
تا دربارۀ خود و دنیا بیاندیشند و دیدگاهایی از بینش غیر مذهبی و انسان گرا را ذهنشان بگسترانند.

چه کسانی میتوانند درکالسهای این درس شرکت کنند؟
انسان  شناسی  زندگی  درس  کالسهای  در  حضور  برای  محدودیتی  هیچگونه  اصوالً 
یا  پدر  سوی  از  کتبی  نویسی  نام  یک  به  سال   14 زیر  آموزان  دانش  ندارد.  وجود  گرا 
کنند. نویسی  نام  نند  میتوا  هم  آموزان  دانش  خود  باال  به  سال   14 از  نیازمندند.  مادر 

چه کسانی پاسخگوی زندگی شناسی انسانگرایند؟
است:  پاسخگو  گرایان  انسان  کانون  درس  دادن  شکل  و  اجرا  برای 
در  آنها  گماردن  آموزگاران،  آموزش   Landesverband Berlin-Brandenburg
جهانبیانه  آزاد  رشتۀ  این  برای  حقوقی  اصول  است.  کانون  عهدۀ  به  کار  بر  نظارت  و  دبستانها 
عموماَ  تدریس  است.  برلین  استان  دبستانی  قوانین   §13 و  براندنبورگ  دبستانهای  قوانین   §9
نمیشود.چهار چوب  داده  نمره  رشته  این  در  است.  گرفته شده  نظر  در  هفته  در  دوساعت  برای 
است دسترسی  قابل   www.lebenskunde.de اینترنی  آدرس  به  درسی  موضوعات 
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موضوعاتی از چهارچوب درسی

„گزینش به معنای پاسخگویی است“

درِک زندگی انسان گرا

„تو به نظر من خوبی“

دوست یابی

„از کجا می آیی؟“

با فرهنگهای دیگر آشنا شویم

„آیا گلها هم میتوانند خوشبخت باشند“

به فلسفه پرداخنت با کودکان

„آنجا چه جشنی گرفته اند“

جشنها، آداب و رسوم

„تو شبح می بینی!“

آشنا شدن با اندیشۀ شک گرایان

„من وجدانم آسوده نیست“

ضابطه ها و دستورهای اخالقی، پاسخگویی

„بوم شناسی یا اُکولوژی“

بَرهم کنش میان انسانها، گیاهان و جانوران

„جایی که گاوها مقدس اند“

آشنایی با ادیان و مقایسۀ آنها

„نه گفنت به معنی نه گفنت است“

احرتام گذاردن به خود و دیگران

„آشتی یا صلح دشوار است، جنگ مرگ آور“

برقراری صلح، علل جنگ

ثبت نام
خواهشمندست این برگ را به منشی دبستان بدهید.

نام یکی از مکلفین:

نام دانش آموز:

تاریخ تولد:

خیابان:

کد پستی/شهر:

تلفن:

نام دبستان:

کالس:

ایمیل:

تاریخ:

امضای دانش آموز باالی 14 سال:

امضای یکی از اولیا:

کانون زندگی شناسی انسان گرا در برلین و براندنبورگ این  داده ها رافقط برای 
سازماندهی تدریس این رشته استفاده میکند. اگر به اطالعات بیشرتی نیازمندید، این 

کانون آنها را با کامل میل به رایگان در اختیار شام قرار میدهد.

.بله، من مایل هستم که مطلع بشوم


