ساختار متني محور  -91نظامها(کشورها)
این محور دارای دو ساختار متنی به شرح زیر است:
_9فرهنگ برنامه درسي منطقه :...شرح ويژگيهاي مشترک و تجانسهاي نظام آموزشي کشورها
اهداف و سیاستهای آموزشی مشترک بین کشورهای منطقه Common goals and policies of the educational system of the region
Curriculum similarities and differences among countries of the
شباهتها و تفاوتهای برنامههای درسی بین کشورها
region
گرایشهای مشترک در برنامههای درسی جدید ،اثر گذار بر Common tendencies in modern curriculum development affecting
کل منطقه (جهانی شدن ،بینالمللی شدن ،توجه به نیازهای the whole region (Globalization, Internationalization, Responding
)… to the labor market demands, Peaceful co-existence,
بازار کار ،همزیستی مسالمت آمیز)... ،
نظامهای آموزشی منطقه با چه چالشهایی مواجه هستنند و What sort of challenges educational systems of the region are
چه گامهایی در جهت پاسخگویی به این چالشها از طریق facing and what steps have been taken to meet this challenges
through curriculum (Teaching democracy, teaching International
برنامههای درسی برداشتهاند (توجه به آموزش مردم ساالریcitizenship, Utilizing new information technologies, Attention to ،
آموزش شهروند بینالمللی،کاربرد فناوری اطالع رسانی در
)… Social equity, Attention to cultural diversity,
آموزش ،توجه به برابری اجتماعی ،توجه به تنوع فرهنگی)... ،
 _2شرح نظام آموزشي از سياست گذاري تا اجرا و ارزشيابي ،برنامه درسي ملي ،نظام برنامه ريزي درسي تربيت معلم ،و قوانين مهم
معرفي اجمالي نظام آموزش وپروش رسمي

Major educational goals & policies

اهداف و سیاستهای کلی آموزشی

Structure & organization of education system

ساختار وسازمان نظام آموزش وپرورش

Brief description of levels of education

معرفی اجمالی هر یک از سطوح تحصیلی(ابتدایی ،متوسطه و
عالی)

Administration of education system

مدیریت کالن نظام آموزشی

School calendar

تقویم سال تحصیلی
برنامه درسي آموزش و پرورش عمومي

نهادهای کلیدی دست اندرکار برنامهریزی درسی
تمرکز یا عدم تمرکز در برنامهریزی درسی
نقش و مسؤلیتهای معلمان در برنامه ریزی درسی
سیاستهای برنامههای درسی

Key agencies involved in curriculum development
Centralization/decentralization in curriculum development
Teachers' roles & responsibilities in curriculum development
Curriculum policies

فرایند برنامهریزی درسی (رویکردهای سازماندهی برنامه درسیProcess of curriculum development(Approaches to organizing ،
)curriculum ,content-centered, competency-centered,
محتوا محور،مهارت محور)...
)Table of subject matters(time allotment to subject matters
جدول موضوعات درسی در هر یک از سطوح تحصیلی (زمان
اختصاص یافته به دروس)
تولید کتابهای درسی ،مواد کمک آموزشی و مواد تکمیلی
اجرای برنامههای درسی ،نظارت ،ارزشیابی ،پیگیری
نوآوریها در برنامهدرسی

Text book production, instructional materials & supplementary
materials
Curriculum implementation, monitoring, evaluation, follow up
Initiatives in curriculum development

