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Професор Ралф Алгрим од 2000. године ради
као наставник њемачког језика у нашој
школи. Његове, нама необичне, методе рада

привукле су пажњу и интересе многих ученика, а и
професора. Радећи са одјељењима језичког смјера,
којима је њемачки први језик, он је успоставио неку
врсту моста преко вјековне баријере. Ово је његова
посљедња година предавања у Републици Српској.
Након завршетка ове школске године његов уговор
истиче и тада мора да се врати у Берлин. Ево шта нам
сам професор каже о себи:

ООррффеејј:: Можете ли нам рећи нешто о Вашем раду, тј.
самом почетку рада, Вашим идејама и циљевима?

РРааллфф:: Дакле, 1996. године сам почео радити у Ма-
ђарској, у једној вишој педагошкој школи и тамо
сам образовао студенткиње и студенте који су тре-
бало касније и сами да постану професори њема-
чког језика. Одмах на почетку сам наишао на про-
блеме које је узроковао мој нови метод предавања.

Највише мука причињавао ми је конзервативни
наставни план који ми је отежавао посао. Након че-
тири године одлучио сам да више не радим у вишој
школи него у средњој. Тада бих имао могућност да
ученике образујем у модерне људе који би имали
другачији поглед на свијет и који би, самим тим,
били и бољи студенти. Рад са ученицима је много
лакши и захвалнији зато што се они не држе само
оног наученог (нису ограничени градивом), већ и
сами врше одређена сазнања. Тако се и развијају
личности са могућношћу самообразовања, тј.

личности које не размишљају толико дедуктивно,
већ индуктивно, тражећи самостално одговоре и
рјешења. Самим тим се мијења и настава. Она се,
такорећи, одваја од табле, а приближава само-
сталном сналажењу.

ООррффеејј:: Да ли нам можете рећи које сте понуде за
посао имали прије Бањалуке и зашто сте се баш
одлучили за овај град?
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