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شرح نظام آموزشی هند

   1دکتر محمود معافی

  ساختار نظام آموزشی 

ده . به تصویب رسید) 10+2+3(ساختار نظام آموزشی هند به صورت میالدي، 1950به موجب قانون اساسی هند مصوب سال    

و بازرگانی  -وم انسانی علهاي علمی،رشتهیعنی سال براي مرحله دوم دبیرستان  2هاي عمومی و مشترك،سال اول براي آموزش

شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت ( سال آخر براي تحصیالت دانشگاهی در نظر گرفته شد 3و  اختصاص یافت ايفنی و حرفه

 5دوره آموزش عمومی شامل . به تصویب رسید سالگی اجباري و مجانی 14آموزش و پرورش کودکان تا سن و )1998اي، حرفه

  ).2009معافی، ( در نظر گرفته شد سال مرحله اول دبیرستان 2سال دوره دوم ابتدایی و  3،)آموزش پایه(دایی سال دوره اول ابت

  

  

  درسی ملیفرایند تدوین اسناد برنامه

  :درسی ملی شامل منابع زیر استاسناد برنامه

شودخط مشی ملی آموزش و پرورش که در هر چند سال بازنگري می.

 اجرایی کردن خط مشی آموزش و پرورش برنامه عمل براي

درسی دوره ابتدایی و متوسطهچارچوب راهنماي تولید برنامه

هاي مختلف یادگیريدرسی در حوزهاسناد پشتیبان و راهنماي تدوین برنامه

                                                          
١.   

  ساختارنظام آموزشی در کشور هند:1نمودار
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یب و هاي تدریس و شیوه ارزشیابی که به ترتمحتوا، روششامل اهداف،سیالبس دروس(هاي تحصیلی درسی دورهبرنامه

  .)شونددنبال هم تولید می

در کشور هند تولید راهنماي درسی جداگانه براي دروس مختلف مرسوم نیست و در عوض براي هر دوره تحصیلی مجموع رئوس 

درسی ملی آموزش و چارچوب برنامه( درسی در یک حوزه یادگیري استشود که شامل عناصر مختلف برنامهمطالب تهیه می

  .)2001پرورش مدرسه،

   نظام برنامه ریزي درسی در کشور هند

علت اتخاذ چنین رویکردي پاسخگویی به تنوعات سیاسی، .در کشور هند به صورت غیر متمرکز استبرنامه ریزي درسی نظام     

است هاي آموزش و پرورش و نیروي انسانی مین هزینهأهاي ایالتی در تفرهنگی، زبانی، نژادي، محیطی و مشارکت دادن دولت

ریزي درسی در اي باالترین مرجع برنامهشوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه). 1986سیاستگذاري آموزش و پرورش،(

  :کندسسات تابعه زیر به وظیفه خود عمل میؤاین مرکز با کمک م. آموزش و پرورش هند و با مرکزیت دهلی است

و  از راه دور و دفتر نظارت و ارزشیابیهاي امه ریزي درسی و آموزشهاي برنشامل دپارتمان 2موسسه ملی آموزش و پرورش

مرکز کتابخانه و اسناد آموزشی 

3سسه مرکزي تکنولوژي آموزشیؤم

4اي پاندیت ساندرال شارماهاي فنی و حرفهسسه مرکزي آموزشؤم

میسور وشیالنگ ر،اانشوپبو ال،پبو ،هاي آجمراي در شهرسسه آموزشی ناحیهؤپنج م

2000شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي، (دارات مشورتی ایالتی ا(

مهمترین نقش آن  .لیت بهبود کیفیت آموزش و پرورش را بر عهده داردؤ، مسايحرفهشوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت     

تربیت نیروي انسانی  م تحقیقات آموزشی،انجا هاي آموزشیحفظ استاندارد هاي درسی مدل،تولید کتاب هاي درسی،طراحی برنامه

  .استو اصالح نظام امتحانات  )معلمان(

اساسی است که به موجب قانون 5ايشوراي ایالتی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفهریزي درسی در سطح ایاالت بر عهده برنامه    

درسی ارزیابی چارچوب برنامهاي آموزشی و تربیت حرفهشوراي ملی تحقیقات ریزي درسی استقالل دارند، اما با هماهنگی در برنامه

این مرکز درسی که توسط برنامه .هاي درسی را به زبان ایالتی بر عهده دارندلیف کتابأطراحی و تدوین سیالبس دروس و ت ملی،

اي ملی تحقیقات شورکنند که رئوس مطالب تهیه شده توسط شود بیشتر جنبه پیشنهادي دارند و ایاالت تالش میتهیه می

  .را با شرایط ایالتی انطباق دهندآموزشی 

تربیت کارکنان و انجام امور  لیت انجام تحقیقات آموزشی،ؤسسه مسؤاین م 6ریزي آموزشی و مدیریتملی برنامهسسه ؤم

مشی ملی خطاي در اجراي هاي حرفهسسه نقش مهمی در انجام اصالحات آموزشی و حمایتؤاین م. مشورتی را بر عهده دارند

.)2000شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي، ( را بر عهده داردآموزش و پرورش 
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  مدل برنامه ریزي درسی در کشور هند

از این مدل به عنوان مدل  شوراي ملی تحقیقات آموزشی .فرایندي است –یک مدل خطی در کشور هند ریزي درسیمدل برنامه    

  :مراحل انجام این مدل به شرح زیر است .)2002شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي، ( بردنام می  7مشورتی

  ریزي درسی در کشور هندمدل برنامه :2نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هابرنامهو ارزشیابی از لیف کتاب درسی أت ،براي طراحی اسناد باال دستیالزم مدت زمان 

 6 و اسناد پشتیبان تهیه پیش نویس چارچوب راهنماي برنامه ،ماه 12تا  6مدت زمان تدوین خط مشی ملی و برنامه عمل بین 

خواهی از و نظررئوس مطالب دروس تدوین  ماه، 6در طول انجام اصالحات  و درسیارزشیابی از چارچوب راهنماي برنامه ماه،

                                                          
7 . Consulative Model

تدوین خط مشی ملی آموزش و پرورش و برنامه عمل در سطح وزارت آموزش و پرورش 

تهیه پیش نویس چارچوب راهنماي تولید برنامه درسی ملی در مرکزي شامل مالحظات در 

طراحی ،تولید ،اجرا و ارزشیابی از برنامه درسی 

 تولید اسناد پشتیبان

برنامه درسی

نجام مطالعات تطبیقیا

 انجام پژوهش هاي

مورد نیاز

 تحلیل کتاب هاي

درسی

ایاالت اعتبار بخشی به چارچوب راهنماي تولید برنامه درسی ملی در سطح مرکز و 

   NCERTانجام اصالحات در پیش نویس اولیه و تایید توسط 

ارسال چارچوب راهنما براي وزراي آموزش و پرورش ایاالت ،مجلس ملی و مجالس ایالتی 

ن معلمان ، موسسات آموزشی غیر ،مدیران آموزش و پرورش  در سطح ایاالت ،سازما

انتفاعی 

    NCERTدریافت نظرات و تحلیل آنها در نشست هاي 

  نهایی شدن سند و تدوین برنامه اجرایی سند

صصان متخ(تدوین سیالبس دروس در دوره هاي مختلف تحصیلی با همکاري ایاالت 

شامل عناصر برنامه درسی) موضوعی و معلمان 

 نظر خواهی  در سطح

NCERT  وSCERT 

در دهلی

 نظر خواهی از موسسات

در  NCERTوابسته به 

اي آجمر ،میسور شهره

،شالنگ و سایر شهر ها 

 نظر خواهی از مرکز

آموزش فنی و حرفه اي 

در بوپال

 برگزاري همایش در

ایاالت به صورت قطبی 

 نظر خواهی از معلمان

زبده 

 بحث و گفتگو در مورد

نوآوري هاي و نیازها

 تحلیل نظرات و

پیشنهادهاي دریافتی 

انطباق سیالبس دروس با 

شرایط و نیازهاي ایالتی و 

محلی

تالیف کتاب هاي درسی براي پایه هاي مختلف فرد در سال اول و براي پایه هاي زوج در 

سال دوم ،آموزش معلمان و ارزشیابی از محتواي کتاب ها
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در  .باشددو سال می حداکثرها هاي درسی براي کلیه پایهلیف کتابأماه و ت 6 طول در و معلمان صاحب نظرمتخصصان موضوعی 

اعتبار بخشی از  .شودلیف میأهاي زوج تهاي درسی کلیه پایههاي فرد و در سال بعد کتابهاي درسی کلیه پایهیک سال کتاب

، شوراي ملی تحقیقات آموزشیي علوم تربیتی وابسته به هادانشکده ها،درسی به کمک صاحب نظران مرکز و ایالتچارچوب برنامه

گان مجلس کارشناسان ستادي، معلمان صاحب نظر، مراکز غیر انتفاعی تعلیم و تربیت، روزنامه نگاران و نظر خواهی از نماینده

ها ان موضوعی در ایالتاز معلمان و صاحب نظر هاي درسی عمدتاًاما در اعتبار بخشی رئوس مطالب درسی و کتاب .گیردصورت می

شود اما به دنبال اجراي یک برنامه جدید در مدارس هاي درسی در مدارس کمتر دیده میاجراي آزمایشی برنامه .شوداستفاده می

درسی از نظران معلمان در طول سال به منظور انجام اصالحات در برنامه شود که ضمن اعتبار بخشی اولیه کتابایالتی تالش می

   .8ده شوداستفا

  زمان هفتگی  جدول عناوین دروس و طول سال تحصیلی و

شروع سال تحصیلی از آغاز ماه  .استاضافه بر این مقدار روزهاي امتحانات و تعطیالت است روز  180طول سال تحصیلی     

تر و در ایاالت شمالی به دلیل در ایاالت جنوبی سال تحصیلی یک ماه زود. تا پایان ماه اول بهار است) ماه دوم تابستان(مونسون 

  .)2005شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي، ( گرمی هوا سال تحصیلی یک ماه دیرتر آغاز می شود

  :فهرست عناوین دروس در دوره ابتدایی و دوره اول و دوم دبیرستان به شرح زیر است

  دوره اول و دوم ابتدایی  - الف

  پایه هاي سوم تا پنجم  درصدزمان به   پایه هاي اول و دوم
زمان به 

  درصد
  هفتم تا هشتم پایه هاي ششم،

زمان به 

  درصد

زبان مادري

ریاضیات*

 هنر سالمتی و زندگی خالق

کار عملی ، هنر، (شامل 

بهداشت ، صنایع دستی و 

)تربیت بدنی

اختیاري(**زبان انگلیسی(  

%30  

%15  

%55  

زبان مادري

ریاضیات

 لوم ع(مطالعات محیطی شامل

)اجتماعی و علوم تربیتی

هنر سالمتی و زندگی خالق

اختیاري(**زبان انگلیسی(  

%12  

%12  

%46  

%30  

زبان مادري و زبان هندي

ریاضیات

 علوم (مطالعات محیطی شامل

اجتماعی ،علوم تجربی و فناوري

کار عملی

سالمت و تربیت بدنی

هنر سالمتی و زندگی خالق

زبان انگلیسی  

%22  

%12  

%24  

%12  

%10  

%10  

%10  

  100%  جمع کل  100%  جمع کل  100%  جمع کل

  .در پایه اول و دوم ابتدایی مطالعات محیطی با زبان مادري و ریاضیات تلفیق شده است *

  .با این حال بیشتر ایالت ها آموزش آن را شروع کرده اند. شروع شد اما جنبه اجباري ندارد 2000آموزش زبان انگلیسی از سال **

  شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي،2005ارچوب برنامه درسی ملی،چ: منبع

  

                                                          
  میالدي 2009مصاحبه نگارنده با دکتر جواهر لعل پاندي در شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي، سال . 8
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  دوره اول و دوم دبیرستان  -ب

  مرحله اول دبیرستان

  10و  9پایه هاي 

زمان تعداد 

جلسات براي دو 

  سال

  12و  11مرحله دوم دبیرستان پایه هاي 

عناوین مواد درسی رشته علوم 

  انسانی

زمان تعداد 

دو جلسات براي 

  سال 

زمان تعداد   عناوین مواد درسی رشته علوم 

جلسات براي 

  دو سال 

  )زبان ایالتی ،هندي،انگلیسی(زبان 

  ریاضیات 

  علوم و فناوري و کار عملی 

  علوم اجتماعی

  *کار عملی 

  هنر 

  سالمت و تربیت بدنی 

  امور فوق برنامه

520  

180  

240  

180  

540-180  

180  

180  

180  

  

  )هندي،انگلیسیزبان ایالتی ،(زبان 

  جغرافیا

  تاریخ 

  علوم سیاسی

  اقتصاد 

  جامعه شناسی

  روان شناسی

  مطالعات بازرگانی

  حسابداري 

  *زبان انگلیسی اختیاري 

  امور فوق برنامه

520  

120  

120  

120  

120  

120  

120  

204  

204  

180  

180  

  )زبان ایالتی ،هندي،انگلیسی(زبان 

  فیزیک و کار عملی

  شیمی

  12س آزمایشگاه شیمی در کال

  زیست شناسی  

  12آزمایشگاه زیست شناسی در کالس 

  ریاضیات 

  زبان انگلیسی اختیاري 

   امور فوق برنامه

520  

260  

260  

60  

260  

60  

360  

180  

180  

  2160  12و11مجموع ساعات در پایه هاي   2160  12و11مجموع ساعات در پایه هاي   2160  10و  9مجموع ساعات در پایه هاي 

  .در کار عملی برخی از فعالیت ها در منزل انجام می شود*

  .دوره دو م دبیرستان به صورت ترمی برگزار می شود و دروس در هر ترم با محتواي جدید تکرار می شود**

 2005،شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي 12و11و 10و  9راهنماي رئوس مطالب درسی براي پایه هاي : منبع

و در مرحله دوم )جلسه  5شامل ( روز 5در دوره اول ابتدایی  روز، 3ول روزهاي تحصیلی هفتگی در دوره پیش دبستان ط   

مرحله اول و (ر دوره ابتدایی یک ساعت از زمان هفتگی د  معموالً .در هفته استجلسه  6به میزان   اما ؛روز 5 نیزابتدایی و متوسط 

شوراي ملی (دقیقه است  45  - 40طول هر جلسه درسی  .شوداي فوق برنامه اختصاص داده میهو دوره متوسطه به فعالیت )دوم

  .)2005تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي، 

  زبان کتاب درسی

هاي درسی را به کتاب ايشوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه .درسی تابع زبان ایالتی استبه موجب قانون زبان کتاب   

مدارس  .گیردها در بیشتر ایاالت با تغییراتی مورد استفاده قرار میاین کتاب .کندانگلیسی و اردو تولید می هندي، سه زبان

  ).1986سیاستگذاري آموزش و پرورش، ( کنندهاي و به زبان انگلیسی استفاده میاز کتاب خصوصی عمدتاً
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  شیوه ارزشیابی از آموخته هاي دانش آموزان

در پایان سال دهم و دوازدهم در سطح  .آموزان در دوره ابتدایی و تا پایان سال هشتم ابتدایی خود به خودي استدانش ءارتقا   

که در پایان سال هشتم امتحانات هماهنگ در سطح ایالت در برخی از ایاالت ممکن است. کنندایاالت امتحانات هماهنگ برگزار می

التحصیلی در پایه دهم رقابت در امتحانات بویژه امتحانات فارغ .شودها منتشر میدر روزنامهنتیجه امتحانات معموال . شودبرگزار می

اي که در برخی از مواقع به بروز نهبه گو شود،ها میبچه بین  و دوازدهم بسیار شدید است و اغلب موجب ترس و اضطراب زیاد در

  .)2005قیقات آموزشی و تربیت حرفه اي، شوراي ملی تح( منجر می شوددانش آموزان  خودکشی در بین 

- آزمون شفاهی و فعالیت معلم،بر اساس مشاهده  تاًدآموزان در پایه هاي اول و دوم عمشیوه ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانش   

  .دانش آموزان حتی ممکن است متوجه نباشند که مورد ارزشیابی قرار گرفته اند هاي دانش آموزان در کالس درس است،

ها عالوه بر مشاهده عملکرد دانش آموزان از در این پایه. کندتري پیدا میارزشیابی بتدریج جنبه رسمیدر کالس سوم تا پنجم    

مرجع  –معلم ساخته و در مواردي مالك   ها عموماًنوع آزمون. شوداي استفاده میآزمون شفاهی و آزمون کتبی به صورت دوره

  .مناطق آموزشی برگزار می شوداین آزمون ها توسط .است

به شیوه توصیفی و از نوع )کالس هاي اول تا پنجم (در مرحله اول ابتدایی )علوم و ریاضی(ارزشیابی در دروس انسانی و غیر انسانی 

  .اي استسه درجه

آزمون  ،)ز سیاهه رفتارياستفاده ا(ارزشیابی بر اساس مشاهده شیوه  ،)هفتم و هشتم هاي ششم،پایه(در مرحله دوم ابتدایی     

هاي مالك مرجع نیز به استفاده از آزمون .گیردو آزمون کتبی صورت میفردي یا گروهی اي کارهاي پروژهو  تکالیفانجام  شفاهی،

ارزشیابی و ارزشیابی توسط همتایان نیز ممکن است که در این دوره انجام  از شیوه خوداستفاده. شوداي برگزار میصورت دوره

  .شود

. اي استدرجه 5اي و در دروس علوم و ریاضی از نوع ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در دروس علوم انسانی از نوع سه درجه   

و در دروس انسانی از اي درجه 9ریاضی از نوع  و آموزان و در دروس علومدر امتحانات پایانی سال هشتم ارزشیابی از عملکرد دانش

 .پذیر استامکان )100از صفر تا (با استفاده از یک جدول امکان تبدیل نمرات کیفی به نمرات عددي . تاي اسدرجه5نوع 

شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت ( پذیردصورت می) 100از صفر تا (ارزشیابی در دوره دبیرستان با استفاده از نمرات عددي 

  .)2006اي، حرفه

دفتر مرکزي  ،9شوراي مدرك تحصیلی مدارس هندمرکز   هاي دهم و دوازدهم زیر نظر دویهالتحصیلی در پاامتحانات فارغ   

رجع و به صورت م –و یا توسط مرکز آموزش هاي فنی و حرفه اي در بوپال و با استفاده از آزمون هاي مالك  10آموزش متوسطه

  ).همان منبع( کمی صورت می گیرد

  

                                                          
9. The Council for the Indian School Certificate Examination
10. Central Board of Secondary Education.

زیر ساین مرکز در برنامه ریزي درسی مستقل از شوراي ملی تحقیقات آموزشی و تربیت حرفه اي عمل می کند و اغلب دانش آموزان تیز هوش جذب مدار

  .کنندشوند و در مدارس وابسته به آن در دوره متوسطه تحصیل میمجموعه این مرکز می
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