 3-2-3-91نظام آموزشی و برنامه درسی کره جنوبی
تاریخ پذیرش و انتشار2939/22/20 :

تاریخ دریافت2937/27/72 :

دکتر صمد ایزدی
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براساس شاخصهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( ،)2102کشور کره جنوبی در طیی سیا هیای اخریر از رشیا قابی
توجهی در شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی برخوردار بوده است .یافتههای کلرای گزارش مذکور حاکی از آن اسیت
که در  01سا گذشته نسبت افراد تحصر کرده در آموزش عالی به سرعت در حا افزایش است و در بسیراری از شیاخص-
های دیگر از جمله نرخ ثبت نام در مها کودکها برای سنرن  1سا  ،بودجه تخصرص داده شاه به سطوح ابتاایی ،متوسیطه و
آموزش عالی ،حقوق و مزایای معلمان ،درصا افرادی که موفق به اتمام تحصرالت دوره متوسطه شاهانا ،درصا زنان شاغ بیه
تحصر در آموزش عالی برشتر از متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
مدیریت و نهادهای مسئول و سیاستگذار در نظام آموزشی کره جنوبی
وزارت آموزش و پرورش ،علوم و فناوری مسئولرت اصلی آموزش و پرورش را برعهاه دارد و در همکاری با سایر وزاتخانهها به
اجرای سراستها و هاایت نهادهای آموزشی در سطح استانی و محلی میپردازد .در نظام آموزشی کیره جنیوبی سیازمانهیا و
نهادهای مسئو و سراستگذار از  3الیه با قارت اداری خاص خویش تشکر شاهانا:
 -0وزارت آموزش و پرورش در سطح ملی
 -2دفتر آموزش و پرورش در سطح شهری و استانی
 -3ادارات محلی آموزش و پرورش در سطح شهرستانها
اهااف و محتوای آموزش و پرورش در کره جنوبی در سطح ملی تاوین میگردد ،به این معنی که ماارس موظف هسیتنا
برنامه درسی مورد استفاده خود را در چارچوب خط مشیهای ارائه شاه از سوی دولت مرکزی تنظرم نماینا .عالوه بیر وزارت
آموزش و پرورش در سطح ملی ،دفاتر محلی آموزش و پرورش ،از جمله نهادهای اصیلی میایریت آمیوزش و پیرورش در کیره
جنوبی است که در هریک از شهرداریها و استانهای کشور تأسرس شاهانا .الزم به ذکیر اسیت کیه از سیا  ،0791شیانزده
مرکز استانی و  082مرکز محلی آموزش و پرورش در کره جنوبی ایجاد شاه اسیت .همننیرن در راسیتای حرکیت بیه سیمت
تمرکز زدایی از نظام آموزش و پرورش و افزایش اخترار مراکز آموزش و پرورش در سطح مناطق و استانها ،هیر ییک از ادارات
شهری و استانی آموزش و پرورش ،به عنوان یک نهاد اجرایی و هرأت مایره آموزش و پرورش و همننرن مرجع تصمرمگریری
در مورد مسائ مهم آموزش و پرورش کره جنوبی در نظر گرفته میشود (وزارت آموزش و پرورش ،علوم و تکنولوژی.)2118 ،
سطوح تحصیلی در نظام آموزشی کره جنوبی
طو
 3سا
 1سا
 3سا
 3سا

دوران تحصر در برنامه درسی ملی کره به طور کلی از دوره کودکستان تا دبررستان 01 ،سا به شرح زیر میباشا:
کودکستان
دوره ابتاایی
ماارس راهنمایی
دبررستان (علمی /حرفهای)

 .0دانشرار گروه علوم تربرتی دانشگاه مازناران

s.izadi@umz.ac.ir

)2. Organization for Economic Co-operation and Development(OECD
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جاو شماره  .0سطوح تحصرلی و ساختار نظام آموزش و پرورش کره جنوبی
سطوح تحصیلی

طوووول

گووووروه

وضوووووو یت

دوره

سنی

اجباری/رایگان

آموزش پرش دبستانی
(کودکسییتانهییا و مهییا
کودک)

 3سا

 3-1سا

غرر اجباری

مها کودکها و کودکستانها

آموزش ابتاایی

 1سا

 1-02سا

اجباری

مارسه مانی

مییییاارس
راهنمایی

 3سا

03-01
سا

اجباری

ماارس متفرقه ،دبررستان مانی،کالسها یا دورههای متص به شرکتها و یا
کارخانههای صنعتی ،ماارس راهنمایی متص به شرکتهیا ییا کارخانیههیای
صنعتی

دبررستان-
ها

 3سا

آمیییوزش
متوسطه

01-08
سا

غرر اجباری

دانشگاه
آمیییوزش
عالی

تحصرالت
تکمرلی

08-27
سا

غرر اجباری

انواع و اشکال مدارس/دانشگاهها

ماارس متفرقه ،دبررستان بازرگانی و تجارت،کالسها یا دورههای متصی بیه
شرکتها و یا کارخانههای صنعتی ،دبررستان متص به شرکتها یا کارخانیه-
های صنعتی ،دبررستانهای مکاتبهای
کالجهای شرکتها،کالجها و دانشگاههای اینترنتی ،ماارس متفرقه ،کالجهیای
صنعتی ،کالجهای مقاماتی (دو ساله) ،دانشگاه مکاتبهای ،دانشیگاهآمیوزش و
پرورش ،دانشگاه صنعتی ،دورههای تحصرالت تکمرلی

(یونسکو)2100،
اصول و اهداف کلی آموزش و پرورش کره جنوبی
اهااف آموزش و پروش کره عبارت است از:
 -0کمک به همه مردم در خصوص تکمر شخصرت فردی خود
 -2توسعه تواناییها برای دسترابی به یک زناگی مستق
 -3پرورش شهروناان دموکراترک که قادر به مشارکت در تصمرمگرریهای حکومتی باشنا
 -1ترویج رفاه در سطح جامعه
بر اساس این ایاه ،هاف برنامه درسی ،پرورش یک فرد تحصر کرده و شهرونا دموکراترک است که:
 -0به دنبا توسعه ابعاد فردی و توسعه و رشا شخصرت سالم خویش است
 -2به دنبا رشا و بروز خالقرت و تحکرم پایه دانش و مهارت خویش است
 -3به دنبا گسترش دانش فکری و مهارتهای خود در رشتههای مختلف علمی است
 -1به دنبا ایجاد ارزشهای جایا مبتنی بر فرهنگ ملی است
همننرن نظام آموزشی موظف است جهت توانمناسازی افراد و انطباق با جهان در حا تغررر در عصر جهیانی شیان ،میور
ارزشهای اخالقی و توسعه ابتکار و خالقرت در برن دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصرلی باشا (مؤسسیه توسیعه آموزشیی
کره.0)2119،
قوانین و مقررات مرتبط با آموزش و پرورش و بازنگریهای برنامهی درسی
درکره جنوبی ،قانون اساسی منبع اصلی قوانرن و مقررات آموزش و پرورش است .بناها و فصو مرتبط بیه آمیوزش و پیرورش
در قانون اساسی تصریح مینمایا که هر شهرونا کرهای از حق آموزش منطبق بر تواناییاش برخوردار میباشا ،آموزش ابتاایی
برای همه کودکان اجباری و رایگان است ،دانشگاهها و کالجها از استقال الزم (خود تعررنی ،حرفهگرایی ،و بیطرفی سراسیی)
برخوردار بوده و اقتاار آنها بایستی توسط قانون تضمرن گردد .،میواد و مطالیآ آموزشیی میاارس و آمیوزش و پیرورش نرمیه
رسمی ،مسائ مالی آموزش و پرورش و معلمان توسط قانون تصریح شاه است .یکی از مواد مرتبط با برنامههای درسیی ،میاده
1 . Korea Education Development Institute
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 ،011قانون تاوین برنامه درسی در کره جنوبی است که ضوابط مشخصی را در خصوص توسعه ،تاوین و تهره کتابها و میواد
آموزشی تجویز و تعررن نموده است (یونسکو.)2100،
برنامه درسی ملی
تاریخ تاوین اولرن برنامه درسی ملی در جمهوری کره جنوبی به سا  0711بر میگردد ،و به طور مینظم هیر  1تیا  01سیا
مورد بازنگری و تجایا نظر واقع شاه است .بازنگری و ایجاد اصالحات در برنامیه درسیی ملیی بازتیابی از نرازهیای جامعیه در
مع رض تغررر ،الزامات و رونا جهانی شان است که در هفت دوره و در سا های 0771 ،0772 ،0788 ،0780 ،0791 ،0713
و  ،0778صورت گرفته و همننرن  3تجایا نظر جزیی نرز در سا های  2119 ،2113و  ،2117انجام شاه است .در بازنگری-
های مذکور  ،به ویژه هفتمرن بازنگری در سا  . 2117سراست تمرکز زدایی ،با تأکرا برشتری ادامه یافت.
در کره جنوبی اتخاذ تصمرمات ذی در برنامه درسی ملی صورت میگررد:
 وضع مقررات سخت و الزم االجرا در خصوص تعااد روزهای مارسه-

تعررن  ،سازماناهی و تجویز مواد و موضوعات آموزشی در هر سا تحصرلی و برای هر سطح از آموزش و پرورش رسمی.

-

تعررن استانااردها و محتوای برنامه درسی

-

تعررن هافهای کلی و رفتاری برای کودکستانها (غرر اجباری) ،ماارس ابتاایی (اجباری) ،ماارس متوسطه مرحلیه او
(ماارس مرانی) و ماارس متوسطه تکمرلی (دبررستان) و ماارس ویژه

-

تعررن زمان مورد نراز برای آموزش هر موضوع درسی در سا تحصرلی.

-

تعررن معرار و ضوابط تاوین کتآ درسی.

-

تهره رهنمودهای کلی برای فعالریتهیای ییاددهی و ییادگرری و روشهیای ارزییابی (وزارت آمیوزش و پیرورش ،علیوم و
تکنولوژی)2117،

هاف اصلی از هفتمرن اصالحات در برنامه درسی تبای نظام آموزش و پرورش از ییک سرسیتم بسیته بیه ییک سرسیتم بیاز
آموزش ،و از یک نظام مصرف کنناه به یک نظام تولرا کنناه بود (یونسکو .)2100،در برنامه درسیی تجاییانظر شیاه هفیتم،
برای آماده سازی فراگرران در قرن  ،20اولویت ویژه ای بیه توسیعه خالقریت در برنامیه درسیی میاارس ابتیاایی ،راهنمیایی و
دبررستان ،داده شاه اس ت .در همرن راستا دولت ،پرشنهاد کاهش تعااد موضوعات درسی اجباری در برنامه درسیی و افیزایش
اهمرت موضوعات اختراری را مطرح نمود.
 اصول هفتمین بازنگری در برنامه درسی ملی


غنی سازی آموزش ابتاایی و پایه



افزایش توانایی خود رهبری



آموزش و پرورش فراگرر محور



افزایش اخترارات آموزش و پرورش در سطوح محلی و مارسه
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جهت گیریهای کلی برنامه درسی ملی هفتم
آماده سازی دانشآموزان برای روند جهانی سازی
در آموزش و تاریس مواد و موضوعات درسی ،از روشهای آموزش خالق و فعالرتهای فوق برنامهای (کیه اصیطالحاف فعالریت-
های عملی خالق نامراه میشود) استفاده میشود ،با این تأکرا که افرادی خالق و همراه با ویژگییهیا و صیفات خیوب بیرای
جامعه جهانی تربرت نماینا.
برنامه درسی با محوریت دانشآموز

2

اقاامات عماه در این خصوص عبارت است از:
-

کاهش تعااد موضوعات درسی در هرم ترم به  8موضوع یا کمتر

-

گسترش آزادی عم دانشآموزان دبررستانی در موضوعات انتخابی.

موضوعات و مواد درسی انتخابی بر اساس عالئق و استعاادهای دانش آموزان سازماناهی شاه است.
برنامه درسی مبتنی بر مدرسه

7

سه ویژگی عماه برنامه درسی مبتنی بر مارسه:
دادن اخترار و استقال داخلی الزم به ماارس در برنامه درسی شان ،جهت درک و تحقق برنامه درسی مبتنی بر دانشآموز
-

تقسرم ساعات کالس به  2یا  3پایه با یکایگر (خوشه پایهها)  3یا دو یا سه موضوع درسی با یکایگر (خوشیه موضیوعات
درسی)  1جهت انعطاف پذیر نمودن برنامه درسی ماارس.

-

کاهش یا افزایش %21از ساعات کالس درس برای خوشه پایهها و خوشه موضوعات درسی ،با صالحدیا ماارس راهنمیایی
و ابتاایی (وزارت آموزش و پرورش ،علوم و تکنولوژی.)2117 ،

اهداف و مواد و موضوعات درسی در دورههای تحصیلی
آموزش پیش دبستانی
مها کودکها و مراکز پرش دبستانی در کره جنوبی برای کودکان گروه سنی  3تا  1ساله و غرر اجباری است.
برنامه درسی مراکز پرش دبستانی و کودکستانها ،در پنج حوزه اصلی قرار دارنا که عبارت است از:
 -0مسائ فرزیکی -2 ،مسائ اجتماعی -3 ،مسائ تجربی -1 ،مسائ زبانی و  -1مسائ پرس و جوگری است
برنامههای آموزشی مراکز پرش دبستانی به مات  081روز در سا و عمومیاف در طیو ییک نیرمروز ارائیه مییشیود و سیاعات
آموزشی آن برن ساعات  7صبح تا  2بعاالظهر میباشا.
آموزش ابتدایی
هاف کلی از آموزش و پرورش ابتاایی در کره جنوبی تربرت یک انسان سالم متکی به خود ،دارای اخالق مناسآ و متناسآ با
چشمانااز کره جنوبی در قرن برست و یکم است (یونسکو.)2117،
برنامه درسی ماارس ابتاایی شام موضوعات درسی (خوشه – موضوعات درسیی ) و فعالریتهیای ییادیگری عملیی خیالق و
نوآورانه است.

1. Student- Centered Curriculum
2. School-Based Curriculum
3. Grades Cluster
4. Subjects Cluster
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برنامه درسی (خوشه ها) شام زبان کرهای ،مطالعات اجتماعی  /آموزش اخالق ،ریاضرات ،علوم  /واحا عملیی ،تربریت بیانی،
هنرها ( موسرقی  /هنرها  /زیبا ) و انگلرسی است هر چنا ،برنامه درسی برای پاییه او و دوم شیام زبیان کیرهای ریاضیرات،
زناگی منظم ،زناگی هوشمناانه و زناگی بانشاط است.
فعالرت یادگرری عملی نوآورانه شام فعالرتهای مستق و آزادانه ،فعالرتهای باشیگاهی ،فعالریتهیای حرفیهای و خیامات
اجتماعی است (وزارت آموزش و پرورش ،علوم و تکنولوژی.)2117 ،
مواد و موضوعات درسی  -خوشه ها

زبان کره ای

زبان کره ای

مطالعات اجتماعی
آموزش اخالق

مطالعات اجتماعی /آموزش اخالق
ریاضرات

ریاضرات

علوم  /تکنولوژی/اقتصاد خانه

علوم

تربرت بانی

تکنولوژی /اقتصاد خانه

هنرها(موسرقی /هنرهای زیبا)

تربرت بانی
موسرقی

زبان خارجه

هنرهای زیبا
زبان خارجه

همانگونه در جاو باال مشاهاه میشود ،موضوعات درسی از  01عنوان ،به  9خوشه کاهش یافته است .الزم به ذکر اسیت
که دوره  1ساله ابتاایی ،به  3پایه خوشه (او و دوم ،سوم و چهارم ،پنجم و ششم) تقسرم میشود .در ماارس ابتیاایی میات
زمان هر کالس  11دقرقه و هر سا تحصرلی  31هفته میباشا (همان).
آموزش متوسطه
آموزش متوسطه در آموزش و پرورش کره جنوبی در  2سطح صورت میپذیرد ،که شام متوسطه او –کالسهای هفیتم تیا نهیم  -و
متوسطه دوم – کالسهای دهم تا دوازدهم -میباشا .اهااف آموزش و پرورش متوسطه او (ماارس راهنمایی) در کره جنوبی عبارت
است از:
 -0ترویج ،توسعه و ایجاد ذهن متعاد در برن دانشآموزان و فراهم کردن زمرنههای الزم برای شکوفایی استعاادهیا و پتانسیر هیای
نهفته آنان
 -2کمک به دانشآموزان در خصوص پرورش تواناییهای اساسی خویش و ح مسائ موجود در یادگرری خیود و همننیرن برخیورد
مناسآ با مسائ روزمره زناگی و تجهرز آنان با ابزارهای خالقانه برای روبرو شان با این مسائ
 -3توانا ساختن دانشآموزان در خصوص دانش و مهارتهای متنوع به طوری که دانیشآمیوزان بتواننیا بیه کشیف مسیررهای شیغلی
خویش به نحو مطلوب نائ گردنا.
 -1توسعه و ترویج نگرش مناسآ به فرهنگ و زناگی کرهای
5
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 -1کمک به آنان در ارتباط با درک ارزشهای اساسی جامعه ،اصو دموکراترک در جامعه کرهای
برنامه درسی در ماارس متوسطه او کره جنوبی شام مجموعهای از دروس اجبیاری و اختریاری اسیت و فعالریتهیای فیوق
برنامه هم نقش مهمی در این دوره از آموزش دارنا .دانشآموزان معموالف حاود  31هفتیه بیه مارسیه مییرونیا و هیر جلسیه
آموزشی حاود  11دقرقه به طو میانجاما.
جاو شماره  .2موضوعات درسی و ساعات آموزش آنها در دوره متوسطه او (ماارس راهنمایی)

طبقه بندی

پایه اول تا سوم
442

زبان کرهای

510

مطالعات اجتماعی شام  :تاریخ /آموزش اخالق

374

ریاضرات

646

علوم /تکنولوژی ،اقتصادخانه

272

تربرت بانی

272

هنرها (موسرقی /هنرهای زیبا)

340

انگلرسی

204

موضوعات انتخابی

306

فعالرتهای عملی یادگرری ابااعی

3,366

تعااد ک ساعات آموزش

موضوع درسی
(خوشه)

فارغ التحصرالن ماارس راهنمایی که از نظر آموزشی در سطح مطلوبی قرار دارنیا مییتواننیا بیه میاارس متوسیطه دوم
(دبررستانها)راه یابنا و انواع مخ تلفی از این نوع ماارس وجود دارد که هر کاام نرز برنامه آموزش مختص به خود دارنا .الزمه
ورود به برخی از دبررستانها ،شرکت در امتحانات ورودی است .افراد در صورت قبیولی مییتواننیا وارد دبررسیتان میورد نظیر
خویش شونا .مسئولرت تعررن برنامههای آموزش و شروه پذیرش در این دبررستانها ،بر عهاه دفاتر شهری و استانی آمیوزش
و پرورش است.
اهداف اصلی آموزش دوره متوسطه اول
 -0کمک به دانش آموزان برای دسترابی به شخصرت هماهنگ و همراه با ذهن و بان سالم که داری هویت مختص به خیویش
نرز باشا
 -2کمک به دانشآموزان برای توسعه تواناییهای تفکر منطقی ،تفکر انتقادی ،و تفکر خالق مورد نراز برای زنیاگی روزمیوره و
زناگی تحصرلی خویش
 -3دسترابی به دانش و مهارتهای مناسآ برای انتخاب شغ بر اساس عالیق و استعااد خویش و طی نمودن مسیرر زنیاگی
به طور خوب و مناسآ
 -1تشویق دانشآموزان به توسعه و ترویج فرهنگ کرهای و توجه به فرهنگهای جهانی

6
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 -1کمک به دانشآموزان در ارتباط با ساخت و توسعه جامعه ملی کرهای و توسیعه آگیاهیهیا و دانیش خیویش در ارتبیاط بیا
شهرونا جهانی
جاو شماره  .3موضوعات درسی و ساعات آموزش دروس دوره دوم متوسطه(دبررستان )
حااق واحاهای درسی
واحا اختراری مارسه

قلمرو موضوعی

45
)(30

سازماناهی دروس بر اسیاس

35
)(20

عالقه و حرفه دانش آموزان
20
)(10

قلمیییییییییرو
موضوع درسی(خوشه)

موضوع درسی

موضوعی

(خوشه)
15
)(10

زبان کره ای

15
)(10

انگلرسی

15
)(10

ریاضرات

دروس پایه

مطالعات اجتماعی

15
)(10

(شام  :تاریخ  /آموزش اخالق)

تحقرق
و پژوهش

15
)(10

علوم

10
)(5

تربرت بانی

10
)(5

هنرها(موسرقی /هنرهای زیبا)

موضوع درسی
(خوشه)
هنرها

تکنولوژی،اقتصاد منز
16
)(12

16
)(12

زبان خارجی دوم

اقتصاد منز ،

ویژگی های زبان چرنی /کالسرک

علوم انسانی

علوم انسانی
64

)116(72

24

ک
فعالرت های عملی یادگرری

زمان آموزش در این دوره معموالف  31هفته در سا است و زمان آموزش در هر جلسه حاود  11دقرقه بران شاهاسیت (وزارت
آموزش و پرورش ،علوم و تکنولوژی.)2117 ،
ارزشیابی در نظام آموزشی کره جنوبی
دانش آموزان دوره ابتاایی از پایه او تا پنجم به طور خودکار از یک پایه به پایه باالتر راه میییابنیا .در پاییان هیر دوره (پاییه
ششم ،نهم) و پایه او دوره متوسطه دوم (پایه دهم) ،موظف به شرکت در آزمونهای سراسیری هسیتنا کیه توسیط مؤسسیه
برنامهی درسی و ارزشرابی کره ( 0 )2103تهره و به مورد اجرا گذاشته میشود.

)1. Korea Institute Curriculum and Evaluation(KICE
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جاو شماره  .1مواد آزمون و مرزان آن در پایههای ششم،نهم و دهم
مفاد آزمون

پایه

مواد آزمون

تمام محتوای مواد درسی که از پایه چهارم تا ششم

زبان کرهای،مطالعات اجتماعی،ریاضرات،علوم ،انگلرسی

ششم

تمام محتوای مواد درسی که از پایه هفتم تا نهم

زبان کرهای،مطالعات اجتماعی،ریاضرات،علوم ،انگلرسی

نهم

تمام محتوای مواد درسی که در پایه دهم

تمام محتوای مواد درسی که از پایه چهارم تا ششم

دهم

ویِژگی های هر سطح از پرشرفت تحصرلی بر اساس موادی که نمایانگر و یا معرف آن سطح است،شرح داده شاه است.
 نمرات برش در هر یک از مواد آزمون و سطوح پرشرفت تحصرلی
 سطح پرشرفته :این سطح اشاره به عملکرد باالی افراد دارد (چناننه برشتر از  ٪81نمره را اخذ نماینا) سطح حرفهای :این سطح اشاره به عملکرد تحصرلی قاب اطمرنان افراد دارد (نمره برن  ٪11تا )٪81 سطح پایه :این سطح نشاندهناه بخشی از تسلط افراد بر دانش و مهارت پرش نراز برای کار ماهرانه است (همان).منابع
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