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  بریتانیادردرسی ریزي برنامهپرورش وآموزش و

  1پوربهرام محسن

  

  مقدمه

بـه   1999سـال  براساس قانونی که درایرلندشمالی تشکیل شده است وویلزاسکاتلند،چهار منطقه انگلیس،سرزمین بریتانیا از   

ایـن  با.داره کنندا هاآنرا خود شانداخلیده شد که اموراختیاراتی داشمالیایرلندوویلزبه اسکاتلند،تصویب دولت بریتانیا رسید،

  ).2011اطالعات جهانی آموزش و پرورش، (  دارندحضوربریتانیامجلس نمایندگان آنها درشوند وبریتانیا محسوب میحال جزء

زیـاد  نسـبتاً اي مشـترکات  دار امـا کننـد،  پرورش مستقل عمل مـی زمینه آموزش ودر منطقهاین چهار یک از وجودي که هربا   

و افتـراق آمـوزش  کـه وجـوه اشـتراك و   شودمعرفی نظام آموزشی این مناطق کوشش میدرراینبناب .هستندفرهنگیآموزشی و

  .گیردتوجه قراررسمی آمده است مورداسناداي که دربه گونهپرورش آنها

  کلی آموزش اهداف

کوشـد کـه   ین نهادي است که مـدیریت آمـوزش و پـرورش را بـر عهـده دارد و مـی      مهمتر2پرورشوزارت آموزش ودر انگلستان   

آموزان بتوانند نقشی مثبت در کمک بـه  ن تضمین کند تا دانش0.یابی به یک آموزش با کیفیت را براي کودکاسالمت، امنیت و دست

 وزارت آموزش و پرورش(أثیر ناخوشایند فقر باشدهاي مناسب و به دور از تایفا کنند و زندگی آنها برخوردار از فرصتاقتصاد جامعه 

  ). 2004، انگلستان

یـابی بـه آمـوزش و رشـد کامـل اسـتعدادها،       هاي برابر بـراي دسـت  فراهم آوردن فرصت، بریتانیا به عنوان بخشی ازدر اسکاتلند     

ها، که نظام آموزشی باید بر پرورش مهارتدولت بر این عقیده است  مهمترین ارزشی است که نظام آموزشی بر آن استوار است، زیرا

آموزش بـه یـک فراینـد     و پرورش دهد شخصی کودکان را ذهنی، جسمی،هايتوانایی ،تأکید کند اشخاصهاي  استعدادها و توانایی

نیازهـاي   د و پاسـخگوي اداره شـو  يمردم ساالر ي  هشیومسؤالن نظام آموزشی بر این باورند که آموزش باید به  .مستمر تبدیل شود

  ).2011اطالعات جهانی آموزش و پرورش، ( جامعه باشد

از جمله مراکز تربیت معلم و مؤسسـاتی   ،دیگري که با مدارس همکاري دارند يها سازمانمدارس و بسیاري از  شمالی، در ایرلند    

موزان فـراهم آورنـد   آرا براي دانش ها فرصت هدفشان این است که بهترین ،دهندارایه می که خدمات پشتیبانی به آموزش و پرورش

  .تا شاگردان بتوانند یاد بگیرند و استعدادهایشان رشد کند و بتوانند به جامعه و اقتصاد آن کمک کنند

آمـوزان تـدارك   دانـش اسـتعداد  توانایی وسن،جامعی متناسب باهاي درسی متوازن وبرنامهاي بایدنظام آموزش مدرسهیلز ودر  

ان جسمی شـاگرد و ذهنیفرهنگی،اخالقی،اي رشد معنوي،جامع این است که چنین برنامهدرسی متوازن وبرنامهازمنظور.ببیند

  ).همان منبع( ینده آماده کندآهاي زندگی تجربهوهامسؤلیتوهابراي فرصتآنان راوجامعه فراهم آوردمدرسه ودررا

  

  

                                                          
  دانشگاه خوارزمی دانشیار.1

2. Department for Education    



٢

 بریتانیادر نظام آموزشی ساختار

سال و یک ماهه بـه بـاال    5 یعنی کودکانِ .شود شروع می لگیسا 5سنویلز و اسکاتلند از  ،وزش و پرورش اجباري در انگلستانمآ    

تـا   5کودکـان  . شودتقسیم می 1کلیدي يمرحله  4تحصیالت اجباري بهي دوره .دهندتشکیل میاول راآموزان پایه دانش ،سال 6تا 

بـه تحصـیل    3کلیدي مرحلهدرساله،14 تا 11آموزاندانشو2مرحله کلیديدر،سال 11تا 7ن کودکا ،1کلیدي مرحلهساله در 7

 16سـان تحصـیالت اجبـاري درسـن     بـدین وشوندساله سرگرم تحصیل می 16تا 14آموزاندانش،4کلیدي مرحلهدر.پردازندمی

سالگی 18به 2015سال تا سالگی و 17 به 2013تا سال  رااجباري دولت متعهد است که سن تحصیالت  البته .یابدسالگی پایان می

  .افزایش بدهد

سـالگی بـه    11درسـن   ،رسـانند بـه پایـان مـی   ابتـدایی را   يدوره، ویلز  و ایرلنـد شـمالی،   در انگلستان ی کهبسیاري از کودکان     

-برحسـب گـروه   زیر ساختارتحصـیالت را  مودارن .شود سالگی آغاز می 12ولی در اسکاتلند ورود به دبیرستان از  .روند می دبیرستان

  )2013آموزش و پرورش انگلیس، نظام( دهدآموزان نشان میدانش سنی بندي

  آموزاندانشسنی بندي بریتانیا برحسب گروه ساختار تحصیالت در                                    

اسکاتلند ایرلند شمالی انگلیس وویلز سن

کودکستان )غیراجباري (کودکستن  غیراجباري 2کودکستان  3

کودکستان مرحله  کلیدي اول ) 3آغازین کالس(مرحله کلیدي اول  ۵ -۴  

ابتدایی 1سال  2سال  1سال  ۶ -۵  

ابتدایی 2سال  3سال                                        2سال 

  

  

ابتدایی 3سال  )4سال (مرحله کلیدي دوم  ) 3 سال( مرحله کلیدي دوم ٧-٨  

ابتدایی  4سال 5سال    ٨-٩  4سال 

ابتدایی 5سال  6سال  5سال  ٩-١٠  

ابتدایی 6سال  7سال  6سال  ١٠-١١  

)متوسطه( مرحله کلیدي سوم    

ابتدایی 7سال  8سال  7سال  ١١-١٢  

)متوسطه(سال اول  9سال  8سال  ١٢-١٣  

سال دوم 10سال  9سال  ١۴-١٣  

سال سوم )11پایه (هارم مرحله کلیدي چ )10پایه (مرحله کلیدي چهارم  ١۵-١۴  

سال چهارم 12سال  11سال ١۶-١۵  

  

  

  

                                                          
1.  Key Stage
1.  Nursery school
3. Reception class
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  ریزي درسی در بریتانیا  برنامه

مقامـات مرکـزي سـطوح بـاالي مـدیریت،       طبق ایـن الگـو،  . انگلستان الگویی مرکزي است ریزي درسی در مدارسبرنامه الگوي   

 و در ادامـه آن،  کننـد  اجباري و حداقل محتوایی که باید تدریس شود، تعیـین مـی  درسی ي هاي محتواي برنامهچهارچوب و ویژگی

تواننـد در   لـذا، مـدارس و معلمـان نمـی     .نماینـد  هاي درسی تفصیلی را تنظیم میمقامات محلی آموزشی و همچنین معلمان، برنامه

هاي درسی، موضـوعاتی را  انند تصمیم بگیرند به حداقل برنامهتو اما آنها می.تغییر بدهند شرایط عادي آنچه را که تعیین شده است، 

در انگلستان و ویلـز وزارت   .کنند گیريدرسی تصمیمبندي برنامهوانند درباره زمان آموزش و تقسیمتدر ضمن، مدارس می. بیفزایند

هیـأت مـدیره و    آموزش و پـرورش،  ، مقامات محلیافزون برآن .هاي درسی استمسئول نظارت و بازنگري برنامه ،پرورش آموزش و

  .هاي درسی هستند مسئول اجرا و ارزشیابی و بازنگري برنامه مدیر مدرسه،

در حـال  بار مورد بازنگري قرارگرفتـه و  4تا کنون،  ن زمانآاز  کهطراحی شده  1درسی ملییک برنامه 1988انگلستان از سال در   

اعالم یـک فراخـوان از   با 2013هفتم فوریه پرورش دروزیرآموزش وبازنگري،درآخرین  .حاضر نیز در دست بازنگري اساسی است

اسـت کـه برنامـه    قـرار مهلت این فراخوان اکنون به پایان رسیده و. درسی ملی اعالم کنندمردم خواست تا نظرشان را درباره برنامه

ارتباطات اسـت  درسی  فناوري اطالعات وبرنامهات دراین تغییرات، ایجاد اصالحیکی از.به اجرا درآید 2014بازنگري شده درسال 

هـایی را  آمـوزان برنامـه  توانند متناسب با نیازهـاي دانـش  به عالوه مدارس می.جایگزین آن خواهدشد 2اي به نام محاسباتکه برنامه

آموزش دینی، زبـان  علوم،: بگذرانندزیر را  موضوعاتآموزان بایددرسی جدید دانشبرنامهطبق  .فناوري اطالعات ارایه بدهند ارهبدر

  .یتربیت بدنهاي خارجی نوین وزبانبهداشت؛واجتماعیآموزش فردي،جغرافی،تاریخ،آموزش شهروندي،انگلیسی،

فکري و جسـمی دانـش آمـوزانی     فرهنگی، باید هم در مدرسه و هم در جامعه به رشد معنوي، اخالقی، مصوب، برنامه درسیین ا   

مسـئولیت هـا و    ها، موزان را براي کسب فرصتآهاي درسی باید دانش  ضمناً برنامه. بیانجامد تحصیالت اجباري هستند، که در سن

                 ).2013، بنیاد ملی تحقیقات آموزشی(کنند هتجربه هاي زندگی آینده آماد

زم را درخصوص امور مربوط به برنامه هاي درسی  ، مسؤلیت داردکه مشورت هاي ال3درویلز وزارت آموزش وپرورش ومهارت آموزي  

را  یجـامع  متـوازن و  درضمن ازتمام مدارس خواسته می شود که برنامـه درسـی  .به وزیر آموزش وپرورش ومهارت آموزي ارایه دهد

  براي دانش آموزان فراهم آورند

درسـی جدیـدي درسـپتامبر    برنامـه  قـرار گرفـت و  بازنگري  سال مورد 19تا  3آموزان درسی دانشبرنامه 2008سپتامبر سال  در   

هاي درسی تجویزي ازمحتواي برنامه )سال 7تا  3کودکان شامل ( 4مرحله بنیاديجدید خاص درسیبرنامه در.به اجرا درآمد 2011

 و زبـانگی  یـز دو ن درتمام مراحل کلیدي و هابرنام همچنین رعایت استمرار .تأکید بیشتر قرارگرفت آموزي موردمهارت و کاسته شد

 2کلیـدي  درسـی ملـی بـراي کودکـانی کـه درمرحلـه      برنامه .هانی به عنوان سیاست دولت مورد توجه قرارگرفتآموزش شهروند ج

 غرافیـا، ج تـاریخ،  ارتباطـات،  فناوري اطالعـات و  علوم، یاضیات،ر ویلزي، زبان انگلیسی، هستند شامل دروسی مانند تحصیل مشغول

آموزش زبان ویلز به ویژه در مدارسی که زبان اول آنها ویلزي است جزء اهداف برنامه درسی یـاد   .بدنی استتربیت  موسیقی، و هنر،

   .شده است

                                                          
1. National Curriculum
2. Ccomputations
3. Department for Education and Skills
4. Foundation stage
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-به عالوه یک استاندارد عملکرد تعیین مـی . شود هاي یادگیري فوق، یک برنامه آموزشی مصوب تعیین میبراي هر یک از حوزه     

  .آیدبه عمل میگردد که بر اساس این استاندارد، ازعملکرد دانش آموزان ارزشیابی 

سرگرم  )سال14تا 11و 11تا7به ترتیب شامل سنین (  3و  2آموزانی که در مرحله کلیدي درسی ملی اجباري براي دانشبرنامه     

 جغرافیـا،  تاریخ، ت،اارتباط فناوري اطالعات و علوم، فناوري، طراحی و ریاضیات، ویلزي، زبان انگلیسی،:  از تحصیل هستند، عبارتند

زبان ) سال  16تا14سنین ( 4مرحله کلیدي در .موزش زبان خارجی اجباري استآ ، 3درمرحله کلیدي .تربیت بدنی هنر موسیقی و

   .تربیت بدنی اجباري است علوم ریاضیات و ویلزي، انگلیسی،

سـال درنظرگرفتـه شـده     19تـا  3براي آموزش دینی به کودکان  اي نیزچوبهاي قانونی جداگانهبرنامه درسی ملی، چهار خارج از    

بنیـاد ملـی تحقیقـات    ( نیز آموزش شغلی مـرتبط بـا دنیـاي کـار لحـاظ شـده اسـت        و ،1آموزش شخصی واجتماعی به عالوه .است

  .)2،2011آموزشی

هـاي درسـی بـه    هایی را درخصوص برنامهمشورت  3ابی ایرلند شمالیارزشی امتحانات و درسی،شوراي برنامه ایرلند شمالی در     

. هـا اسـت  صـالحیت  نامه واعطاي گواهی و استانداردها برظارت وظیفه این شورا نضمناً .دهدپرورش ایرلند ارایه می وزارت آموزش و

مـدارس   اختیار البته رهنمودهایی در. کنندآموزان فراهم جامعی را  براي دانش درسی متوزان وخواهد که برنامهدولت ازمدارس می

کـه  ي درسـی جدیـد  برنامه .دهاي درسی را تدوین کننبرنامه نیازهاي ویژه، نظرگرفتن شرایط و در با مدارس بتوانند تا گیردقرار می

الزامـی  ) 11تا  8ن سنی(2کلیدي مرحله  و) 8تا  6سنین ( 1مرحله کلیدي ،)6تا  4سنین ( آموزان درمرحله بنیاديبراي تمام دانش

تفـاهم   فـردي و د ، جهـان اطـراف، رشـ   حسـاب، هنـر   ریاضیات و سواد، زبان و :است که عبارتندازشامل هفت حوزه یادگیري  است،

محـیط   سواد، زبان و ،هنر :از هاي یادگیري عبارتندحوزه) 14تا 11سنین( 3درمرحله کلیدي  .دین آموزش تربیت بدنی و ،4دوجانبه

آموزان همچنین بـه مطالعـه آمـوختن    شدان .آموزش دین بدنی وتربیت فناوري، علوم و ،حساب ریاضیات و هاي نوین،زبان جامعه، و

کارفرمایـان   نظـر  کـه از  کسب کننـد  هایی راتوانمندي ها وآموزان مهارتاین است که دانش بر تأکید .پردازندمی کار براي زندگی و

اطالعـات   استفاده ازفناوري ارتباطات و ریاضیات و کاربرد اي شامل ارتباطات،هاي بین برنامهمهارت به عالوه.شوندتلقی می ارزشمند

هـاي درسـی   تمام برنامه فرصت دسترسی به سال مدارس باید 16تا 14سنین ( 4مرحله کلیدي در .بربگیرد در را هاتمام برنامه باید

بنیاد ملی تحقیقات ( شوداین دوره کاسته می هاي درسی دربرنامه مورد دربا این حال از الزامات قانونی  .براي شاگردان فراهم کنند

        .)2012آموزشی، 

لـیکن   .بـه عنـوان عضـوکابینه، مسـؤلیت امورآموزشـی را برعهـده دارد       ٥یـادگیري مـداوم   پـرورش و  وزیرآموزش و ،اسکاتلند در   

 16تـا  12شامل کودکـان (آموزش متوسطه  و) سال 12تا 5مل کودکانشا(منابع مالی براي دوره ابتدایی  نیروي انسانی وسازماندهی 

حوزه یادگیري  8به تصویب رسیده است شامل  برنامه درسی جدیدي که اخیراً .هاي شوراهاي دولت محلی استمسؤلیت جزء )سال

 واقتصـادي   و سیاسـی  ی،مطالعـات اجتمـاع   اخالق، آموزش دین و زبان، بهداشت، هنر، علوم، حساب، ریاضیات و :به شرح زیر است

  .فناوري

  

                                                          
1. personal and social education
2. National Foundation for Educational Research (NFER)
3. Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA).
4. personal development and mutual understanding
5. The Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning
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دربریتانیازمان آموزش 

-صبح شـروع مـی   9مدارس از ساعت  کار .یابدجوالي ادامه می اواخر تا و شوداوایل سپتامبرآغاز می انگلیس از سال تحصیلی در   

 روز 5اي هفتـه  و روز 185 ،سـت روز ا 190طول سال تحصیلی که  آموزان دردانش .کندمی بعدازظهر ادامه پیدا 4تا  3بین  و گردد

تـدریس ماننـد گذرانـدن دوره آمـوزش      از هـایی غیـر  سال تحصیلی را به فعالیـت  روز باقی مانده از 5اما معلمان .آیندبه مدرسه می

-دانـش  سـاعت درهفتـه،   21سـال  7 تـا  5کودکان  :به شرح زیر است درمدرسه آموزانحضور دانش مدت زمان .پردازندکارکنان می

-مـی  پیـدا  مدرسه حضـور  هفته در ساعت در 25هاساله 16 تا 14 ساعت و 24ها ساله 14 تا 11 ساعت، 5/23سال  11تا  7نآموزا

  .هیأت مدیره مدرسه است و 1مقامات محلی ایام تعطیالت با تعیین ترم تحصیلی و ً ضمنا .کنند

 در معلمـان بایـد   اما ،مدرسه حضور ندارند آموزان دریام دانشاین ا روز از 5 لیکن .روز باز باشند 200بایدشمالی ایرلند  درمدارس   

تعیـین تـرم    .هـاي ضـمن خـدمت شـرکت کننـد     گذراندن دوره تدریس مانند ازهایی غیردر فعالیت دسترس باشند و روز در 5 این

 سـاعت در  21سـال   7تـا  5براي کودکـان  آموزش مدت  .ها است 2هایام تعطیالت به عهده هیأت امناي آموزش وکتابخان تحصیلی و

سـاعت   25سـال   16تـا  14بـراي کودکـان    ساعت و 25سال 14تا 11براي کودکان  ساعت،  5/23سال 11تا 7براي کودکان  هفته،

  .درهفته است

  .ایام تعطیالت ازحوزه اختیارات مقامات محلی است هاي تحصیلی وتعیین ترم .باشند دایر روز 190مدارس باید  نیزاسکاتلند  در   

 تـا  7براي کودکـان   هفته، ساعت در 21سال  7تا 5براي کودکان   آموزش مدت. روز درسال است 180شامل  ویلز آموزش درن زما

نظـام  (  هفتـه اسـت   سـاعت در  25سـال   16 تا 14براي کودکان  ساعت و 25 سال 14 تا 11براي کودکان  ساعت،  5/23سال 11

  .)2011آموزش و پرورش اسکاتلند،

  هاي درسیکتاب

بـراي دوره   .ها نیاز بـه تأییـد دولـت نـدارد    که انتشارآن شودمنتشر می 3وسیله ناشران بخش تجاري هاي درسی در بریتانیاکتاب    

موضـوعات   مسـؤل همـاهنگی   مشورت مدیر مدرسه و با له معلم وسیدرسی وکتاب لذا، .شودابتدایی متون درسی خاصی تجویز نمی

وزارت  وجـود ایـن بـا   کند،ه نمیآموزشی خاصی را توصی پرورش انتخاب مواد که وزارت آموزش وچند  هر. گرددانتخاب می 4درسی

دهد که دسترس معلمان قرار می درسی در زیادي را درخصوص آموزش مواد اسناد منابع و بریتانیامناطق یادشده پرورش  آموزش و

  .آنها الزام قانونی ندارد استفاده از
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