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 برنامه درسی در استرالیا  پرورش و نظام آموزش و

 

 1علیرضا عصاره

 های کلی آموزشیسیاست اهداف و 

آموزی مهارتو  علماستفاده از  مندارزشمزایای ی جوانان با یشناتأکید بر آ  2موزش و رهبری مدارس استرالیاآ سسهؤم   

 ،انیجسم ،مدارس در پیشرفت عقالنی معتقد به نقش وپیش رو دارد های مواجه با چالش یهافرصتهمچنین آشنایی با 

 مبنایاجتماعی  و اقتصاد ملی پیوستگی و شکوفائی پیشرفت، در باشد و آن راآموزان میدانش اخالقی  واحساسی  ،اجتماعی

: افراد خالق معتقد است آنان باید به اهداف آموزشی از طریق ا لف: یادگیرندگان موفق، ب های کلی آموزشی دانسته وسیاست

 با اعتماد به نفس ج : شهروندان فعال  نائل شوند. و

 الف: یادگیرندگانی موفق

توانا  ،حالل مسأله ارزیابی در سطوح مختلف، مبتکر و و در تفکر کاربر خالق فناوری، توانا باالی یادگیری، ظرفیتاز  برخوردار

 در کار گروهی و برخوردار از انگیزه برای کسب مهارت.

 با اعتماد به نفس فراد خالق وب: ا

نفس،  به های فردی، اعتمادتوسعه ارزش آینده خویش، و زندگی خوشایند به احساس خود، به گذاریارزش حسبرخوردار از 

 های مناسب در زندگی.کشف فرصت برقراری ارتباط خوب با دیگران و

 ج: شهروندان فعال وبا اطالع

های متعهد به ارزش فرهنگی، های بومی ومذهب، شناختن ارزش به تنوع فرهنگی، زبان و بر خوردار از رفتار اخالقی، احترام

  .پذیر مسئولیت شهروند و فرهنگی بین مکالمه و ارتباط ملی، توانا در

 آموزشی نظام کالن مدیریت

 ملی  ریزبرنامه نهاد یک عنوان به و ای استمنطقه ایالتی و ،اصلی دولت سایؤر از استرالیا متشکل ملی آموزش سازمان

 .دارد برعهده را ایحرفه و فنی پرورش و آموزش سیستم سازی هماهنگی یکپارچه و گذاریسرمایه

 شورای ،از متشکل و است ایمنطقه – ملی آموزش و اشتغال سیستم کلی مسئول و گیرتصمیم نهاد ایمنطقه آموزش 

 ،بزرگساالن آموزش ،(مدرسه از غیر) المللیبین آموزش ،(ایفهحر و فنی) عالیآموزش مسئول و اشتغال بر ناظر اداری

 و دانشگاهی آموزش در جوانان مشارکت  و اشتغال سیاستگذار  ، استرالیا در کار چارچوب استانداردساز ،اجتماعی آموزش

  باشد.می( انسانی نیروی) کار

 به ملی و پایه ریزیبرنامه قلمروها( برای و تیاال)ا اصلی دولت و حکومتی سایؤر از متشکل: استرالیا ملی در کارآموزی 

 .است ای حرفه و فنی کارآموزی و آموزش سازی سیستمیکسان و گذاری سرمایه منظور

 آنالیز مدیریت، آوری،جمع مسئولیت که است مستقل و ایحرفه ساختار یک :ایحرفه و فنی آموزش تحقیقات ملی مرکز 

 .دارد برعهده را ملی مرتبط تتحقیقا  ارزیابی و( تحلیل و تجزیه)

 ساختار نظام آموزشی

آموزش برای کودکان استرالیایی تا پایان سال  باشند.می مختلط و عمدتاً دولتی و خصوصی  صورتبه  استرالیا مدارس     

رین نوع تمعمول است. اما  دو سال آخر متوسطه اختیاری است. لزامیسالگی ا 61-61چهارم دبیرستان یعنی در سن  / سوم
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 تئاتر، موسیقی، شامل صصی خهای تبرنامه دهد. های متنوع تحصیلی را ارائه میمدرسة متوسطه مدرسة جامع است که رشته

دروس مربوط به آشپزی،  آموزان،  دانشکننددریافت میکمک هزینه  ،آموزان با استعداد تمام ایاالتدانشو  استهنر و ورزش 

، علوم، مطالعات اجتماعی )تاریخ ریاضیات، موسیقی، نمایشنامه نویسی و ورزش و نیز دروس اصلیِخیاطی، نجاری، هنر، 

 در دو سال پایانی متوسطه درآموزان . دانششود استعدادهایشان معلوم و گذرانند تا عالیقمی اجغرافیا( و زبان انگلیسی ر

تعیین  با شرایط زیر سال ( و1سال )تاسمانیا 1 ان به مدرسه،سن ورود کودک ،2262سال در .کامل دارند اختیارانتخاب دروس 

سالگی به صورت تمام وقت یا 61الی 62آموزان از سنسالگی است. ب( دانش62پایان آموزان تا: الف(  تحصیل برای دانششد

 .(2266سسه آمار مدارس استرالیا،ؤ)م در مدرسه حاضر باشند هفته( ساعت در21روزی )حداقل شبانه

 ح تحصیلیسطو

  ،2ایو حرفه 6موزش فنیآ ،متوسطه )راهنمائی و دبیرستان( ،ییابتدا ،های پیش دبستانموزشی شامل بخشآنظام     

 باشد.المللی میموزش بینآمراکز پژوهشی و  ،هادانشگاه

قبل از  )آمادگی دوره  شود.آغاز می ( از سه و نیم یا چهارسالگیاست دبستانی یا کودکستانپیش شامل)که  آموزش اولیه

. تمامی مدارس استاز سال اول تا ششم یا هفتم  ابتداییآموزش  .شودبرای کودکان پنج ساله آغاز می  (ییاول ابتدا پایه

آموزان برای ثبت نام متوسطه، دانش شود.ارایه نمی خاصی گواهی و نددولتی و غیر دولتی از آموزش مشترک برخوردار ابتدایی

 شوند.متوسطه پذیرفته می آموزان بدون آزمون درگیرد. دانشمبتنی بر نظرات معلمان والدین صورت می طی دوره ابتدایی و

مدارس متوسطه دولتی عمده . (بسته به ایالت)وا است پنج یا شش سالمتوسطه )راهنمائی و دبیرستان(  طول دوره

آموزان برنامه ال اول دبیرستان برای همه دانشس .باشندمیتک جنسیتی  صورت بهخصوصی عمده مدارس اما  ،مختلط هستند

. آموزش کندزندگی آینده آماده می آموزان را برای شغل ودانش و باشدمی 62و 66هایشود. کالج، شامل سالعمومی ارایه می

 .شودمیاز طی موفق دوسال آخرکالج ارایه  گواهی کالج بعد باشد.آینده فرد می مبتنی بر شغل و

مبتنی  کاری و )مرتبط با  موضوع کنندهای پیشرفته ارایه میدیپلم گواهی دیپلم و ،های وحرفه ای ودانشگاهمؤسسات فن

 حرفه یان آ مهارت و تا دانش شوده میئارا  آینده شغلدروس مربوط به  های بعدسال سال اول عمومی و . یک یا دوتوافق( بر

 کسب شود. صنعت 

 طول دوره تحصیل رالیا و(سطوح تحصیلی است6جدول شماره )

 گیسال61اتمام :   لگیسال1آغاز :   آموزش پایه

 گیسال62اتمام  : گی وسال1آغاز  :  سال 1طول دوره  :  آموزش ابتدایی 

 گیسال61اتمام  : گی وسال62آغاز :  سال 4طول دوره :  سال دهم  :پایان دوره گواهینامه مقدماتی متوسطه دوره

 سال61اتمام  :  و سال61آغاز  :  سال2طول دوره  :  گواهینامه پایان دوره :سال دوازدهم  تکمیلی متوسطه دوره

 درسی استرالیابرنامه

دانشگاهی است  تحت حمایت شورای تحقیقات که متشکل از مراکز تحقیقاتی و درسی زیر نظر وزیران ودر استرالیا برنامه   

 کالج تا ابتدایی دوره: الف بخش دو های درسی شاملمقامات معینی مسئولیت برنامه مناطق ها ودر تمامی ایالت .شودانجام می

ها  بر عهده ارزیابی برنامه ذینفعان برای تولید و های الزم را با متخصصان ومشاوره عهده داشته و را بر  کالج درسیبرنامه ب: و

                                                 
1. Vocational education and training(VET) 

2. Technical and Further Education(TAFE) 



 

3 

 

 آموزاندانش یقعال و تنوع نیازها های درسی مبتنی بربرنامهمحوری است. یادگیرنده ای مبتنی بر رویکردآموزش مدرسه دارند.

 انگلیسى،های غیرزبان آموزش محیط زیست، نظیرآبزی پرورى،مختارند: ویژه دروس انتخاب  دربعضی مدارس  ،باشدمی

  سطح ایالتی یک شبکه محلى یا در مشاغل و حرف سازیمدل ،دیداری -هنرهاى اجرایى  ورزش، موسیقى، ورى یادگیرى،ناف

 عدالت قبال در را خود که یابند پرورش ایگونه به باید افراد .است قابلیت بر مبتنی ایبرنامه استرالیا، ملی برنامه درسی    

 ملی را زندگی کیفیت یتوسعه اقتصادی، رشد به توجه جای به ول بدانند وئاقتصادی مس رفاه و تحصیل در برابری اجتماعی،

 .(2221مؤسسه آموزشی استرالیا،) دهند قرار توجه مورد

 درسی در استرالیا مبتنی است بر:گی برنامهویژ

 و استقالل فرهنگی، میان فهم فعال، مشارکت ور،بهره اجتماعی روابط طراحی، و نوآوری  محور، کاردانش) هاقابلیت -

 سوادی( چند و مدارارزش و مداراخالق خودفهمی، پایداری،

  درسیبرنامه از راگیرف و گسترده دیدگاه -

 محوری هایارزش به ویژه توجّه -

 آموزاندانش تمام فراگیری و شمولیت -

 آموزدانش و جامعه نیازهای با تناسب و پذیریانعطاف -

 وسعت و تعادل جامعیت، -

 ایتوسعه رویکرد -

 مشارکت و همکاری -

 استرالیا  کشور ملی درسی یبرنامه اهداف

 . باشند آن اجرای به قادر و بگذارند ارزش بفهمند، بدانند، باید آموزاندانش که آنچه از ای نظامدارمجموعه -

 . مورد انتظار نتایج به آموزاندانش تمام نیل از طمینانا -

  درسیبرنامه انتظار مورد یادگیری پیامدهای تدوین و تهیه -

 .(6811)قاسم پور، برونداد بر تمرکز به درونداد بر تمرکز از رویکرد تغییر -

 ریزی درسیکز یا عدم تمرکز در برنامهتمر

به تحقیقات   مربوطدرسی  استرالیا باشد . ویژگی مهم  برنامهیم غیر متمرکز -براساس رویکرد متمرکز استرالیاآموزش در     

یت مدارس و معلمان حما ،ای. بعنوان بخشی از برنامه  توسعه حرفهاستای معلم کالس درس و مرتبط با پیشرفت حرفهدر 

آموزانشان و جامعه محلی آموزشی را برعهده گیرند. دولت اصلی، شوند تا تحقیقاتی براساس نیازهای ویژه و عالیق دانشمی

-غیرالن مدارس ؤمس و قلمروها ت ونقش اساسی در اداره آموزش مدارس بر عهده ندارد. البته نقش اساسی در همکاری با ایاال

. بخش اصلی را برعهده دارند شودمی زیرساختیهای توسعه  که باعث انجام برنامهی امکانات ملی و راهبرد دولتی در شناسایی

و  انای بهتر در استرالیا از طریق  معلمبرای به وجود آمدن آیندهمرکزی های دولت توصیه مبتی بر آموزش علوم و کارآموزی

 .گیردکار انجام می حیط، استخدام و روابط مدر یادگیریابتکار بخش آموزش 

-ساله در ساختار برنامه استراتژیک یا اسناد مشابه اعالم می همههایشان را برای آموزش و تحصیل ایاالت و قلمروها اولویت    

غیر مدارس  بسیارى از شطرنج در و موزیک تا گرفته هاى مختلفورزش ازی آنها هامحدوده فعالیتو درسى هایبرنامه دارند. 

آموزش  و هستندی بمذه ،غیردولتیبسیارى از مدارس  الزم است. هااین فعالیت برایاجازه والدین پذیرد. انجام می متمرکز

باشد تا در محیط آنالین می 6استرالیا درسی و برنامه آموزشی دهند.مى قرار درسى خودبه عنوان بخشى از برنامه مذهبى را

                                                 
1. Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority( ACARA) 
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ارزیابی مقامات بر اساس  (2221)در سال درسی استرالیابرنامه ایجاد قبل از نند.مسئوالن مدارس و معلمان از آن استفاده ک

مقامات قانونی بر اساس ارزیابی از گزارشات دریافتی سیاستگذاری   ها،دپارتمان وزرا، منطقه، ایالت و هر گزارش دهنده در

-آن را مورد توافق قرار می اجرای ودرسی ی برنامهنتایج را برای طراح چارچوب مبتنی بریک  وکنند تعیین می درسی رابرنامه

، استانداردهاى دانش رمبتنی ب ای است که:برنامهادالید  درسیبرنامه کند،می های انتخاب محتوا تغییرروش معموالً دهند،

زمینه مورد 1املش تحصیل باشد که  های تحصیل دوره الزامیبرای سالمتعادل  درسى جامع ودر برنامه الزم کادرا مهارت و

مطالعات اجتماعى ، علوم، ریاضیات، انگلیسى از هایى غیرزبان، سالمت آموزش تربیت بدنی و، انگلیسی، هنر توافق اصلى است:

سطحى مناسب ارتباط  در و کندهجی  ،بنویسد، بخواند، حساب کند بتواند آموز بایددانش .ارتباطات ورى وافن و زیستمحیط و

 اىآموزشى حرفه هاى پرورشى وبرنامه به ود نشرکت کن الزامی تحصیل دورهطى ، هاى آموزش حرفه اىنامهبر در و برقرارکند

 .در کالج دسترسی داشته باشند

 درسی در  زمینه یادگیری  ساختار برنامه

درسای  بناا باراین، برناماه   آموزان است. واقعی دانش  درسی  با زندگیارتباط برنامه درسی استرالیا مبتنی بر: منطق برنامهمنطق

موزان  باید یادگیری در خصوص آنها را وجهه همت خاود  آکه دانش دارد ای و جهانی های ملی،  منطقهتوجه خاصی به  اولویت

ایجااد فرصات    از تاا اسات  )تمرکز ملای(   ساکنین تنگه تارس و بومی استرالیا  و تاریخ ها، مشمول فرهنگ. این اولویتقراردهند

ل اطمیناان حاصا  باین المللای    جامعه ملی وخود در  نقش تاریخی از کشور و -ی جوانان استرالیایی به منظور فهم فرهنگیبرا

 شود.

    .آموزان باید در فرجام برنامه به کسب نتایج آنها نایل آیندای که دانشهای عمدهیادگیری تعیین :اهداف

 .سالگی بر عهده دارد 62های اساسی تا سن سازماندهی یادگیریهدف ها را با : بازنگری برنامهسازمان

هاای   ها و درک  همه زمیناه  آموزش دهند که شامل دانش، مهارت رود آنچه از معلمین انتظار می تعیین :توضیحات محتوایی

هاای مناساب توساط    زشای از آماو دامناه . توضیحات محتوایی باشدمی آموزان در تحصیلیادگیری هم زمان با پیشرفت دانش

 اجتماعی نایل گردند.   های یادگیری به کسب نیازهای فردی وآموزان با بهترین شیوهنماید تا دانشسازی میمعلمان را فرصت

 فهام، وساعت داناش و پیچیادگی مهاارتی(      کیفیت یادگیری را که نوعاً شامل )عمق درک و استانداردهای کسب موفقیت:

آماوزان نیااز باه    آموزان باید برای پیشرفت و انتقال به مرحله بعد کسب نمایند. داناش است که دانشمیزان استانداردی  تعیین

تاا   های عمومی که در محتوای دروس مبتنی بر موضوع به کار رفته اسات دارناد  و کسب صالحیت رفتار ها، تغییر  کسب مهارت

شوند و  های عمومی با موضوعات یادگیری متفاوت ارائه می توانایی د.یاد گیرندگانی مادام العمر تبدیل شون به آنان را قادر سازد 

نمایاد و   دهد و رفتاار مناساب را در فراگیاران ایجااد     توسعه  رارفتارهایی است که باید دانش محتوایی  تغییر ها و شامل مهارت

آگااه،  فاراهم آورد. هفات تواناایی عماومی      فعاال و شاهروندانی     ،خالق آنان به یادگیرندگانی موفق، را برای تبدیلزمینه الزم 

 و ، شایساتگی اجتمااعی و فاردی   انسانی (، تفکر انتقادی و رفتارICT) آوری اطالعات و ارتباطا تعبارتند از: سواد، حساب، فن

 ی بر آمادگی ایفای نقش متناسب اجتماعی در هار نهای یادگیری( مبت  )آموزش کیفی در همه زمینه تقویت درک بین فرهنگی

  زمینه.

بارای    گذاری و انجام رفتارمهارت  تفکر، ارزش و  تواناییو برای زندگی پایدارتر  آمادگی و درک نیاز پایداری)تمرکز جهانی(:

  .ایجاد یک آینده پایدارتر و ضروری
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ای طراحای  بگوناه ، به صورت برنامه تحصایل رسامی   درسی استرالیا وبرای توسعه برنامه 6های اولیه چارچوب یادگیری سال    

ثیر گاذار  تاأ  کشاند،  مفیاد و  تجربیات متفاوت یادگیری و سوابق مناسبی که کودکان را به مدرسه می  تا برای اصالح است شده

 .(2262،  استرالیا ودرسی آموزشی ) برنامه باشد

 اول که شاملدگیری مرحله های یازمینه پایه درسی را بربرنامه وزیران آموزش و پرورش محتوای 2262در دسامبر    

شود. مرحله دوم اجرا و تکمیل می  2268الی 2266از  اول مرحله پیشنهاد دادند شودمی علوم و تاریخ ،ریاضیات ،انگلیسی

-( روی زمینهنشدهریزی . مرحله سوم )هنوز بطور قاطع برنامهباشدهنر و زبان می ،آموزشی استرالیا شامل جغرافیتوسعه برنامه

مشخص شد تمرکز خواهد کرد یعنی فناوری اطالعات و ارتباطات و  2221یادگیری باقیمانده که در بیانیه ملبورن های 

 . تجارت و تعلیمات اجتماعی و شهروندی و اقتصاد  –جسمی وری آموزش سالمتاطراحی و فن

 استرالیا ملی درسیبرنامه ارزشیابی اصول

 یادگیری سطح تقویت و ارتقا -

 مسئوالن و اولیاء به آموزاندانش تحصیلی پیشرفت گزارش -

 آموزان دانش یادگیری و تدریس فرآیند درباره قضاوت -

 .(6811آموزش)قاسم پور، فرایند در آموزاندانش تحصیلی و فردی پرونده به دادن اهمیت -

 ارزیابی برنامه تحصیلی استرالیا

 :پذیردمختلف صورت میارزیابی برنامه تحصیلی استرالیا در سطوح مختلف و برای اهداف 

 .آموزان دانشبازخورد؛ برای معلمان و   های درس مبتنی بر نظارت بر یادگیری و ایجاد ارزیابی مستمر و پیوسته در کالس -

ارزیابی تحقق اهداف به منظور گزارش دهی دو بار در سال باه والادین و راهنمایاان آموزشای دربااره پیشارفت و کساب         -

 ان.آموز موفقیت دانش

برای تعیین میزان موفقیت از منظرهای ادبیاات و   1و  1و  1و  8های  آموزان برای سال آزمون سالیانه تعیین سطوح دانش -

 .باشدیابی ملی سوادآموزی هدایت شده میحساب که به عنوان بخشی از برنامه ارز

ی استرالیا به عنوان بخشی از برنامه ارزیاابی ملای   های یادگیری خاص در برنامه درس ای مبتنی بر زمینه آزمون نمونه دوره -

 (.2262استرالیا، درسی و آموزشی )برنامه

شاود کاه شاامل     هاای ارزیاابی انجاام مای    ارزیابی عمدتاً در مدارس با اساتفاده از طیفای از روش   66در حال حاضر تا سال     

 .(2221بیانیه ملبورن،)باشد  و حضوردر کالس میهای کالسی تحقیق و بررسی گروهی، ارائه شفاهی، آزمونها، تکالیف،  پروژه

 منابع

 موفق ریزی برنامه نظامهای در ملی درسی برنامه تولید رویکر و فرایند زمینه در تطبیقی و نظری ،مطالعات(6811)،حسین، قاسمپور -

 درسی ریزی برنامه و پژوهش سازمان سفارش به مطالعاتی ،گزارش جهان متمرکز وغیر متمرکز متمرکز،نیمه
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