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 نیوزیلند آموزش و پرورش و برنامه درسی

1علی زرافشان
 

 های کلی آموزشیسیاست اهداف و

)اطالعرا  هارانت تعلری  و ت ریرت       تعیری  رر د  پر ور    اهداف زیر  را رر اآ وزروز  و    4002دولت نیوزیلند در سال     

11/4010) 

وزروزان ازکران دسرتیارت رره ثردار        ایت ره ره دانرش هوزوزان را ارائه ر نازهدانش دستیارت ره راالت ی  استاندارد عملک د .1

 دهد.هاآ هازعه نیوزیلند را زتتوانایت خود و رسب ارز 

 هاآ ر ار  وزوزشت ر اآ همه ز دم نیوزیلند و ثذف زوانع زوهود.ایجاد ف صت .4

 یی .هاآ زورد نیاز ر اآ زوفقیت و رقارت در دنیاآ زدرن و دائماً درثال تغرشد دانش  فا  و زاار  .3

هرایت رره از اولیرا رره     هاآ اولیه رودرت   از ط یر  ر نازره  رنا ناادن رنیانت زحک  ر اآ یادگی آ و عملک د وینده در سال .2

 رند.عنوان اولی  زعلمان رودران ثمایت زت

دهرد و رشرد   هراآ اساسرت یرادگی آ را پوشرش زرت     درست زتوازن ره ثوزهارائه وزوز  و پ ور  ف اگی  از ط ی  ر نازه .5

-هاآ ردنت را در اولویرت قر ار زرت   ر دن  علوم و فنون وفعالیتها )دانش و زاار ( در خواندن  نوشت   ثسابشایستگت

 دهد.  

وزروزان نسر ت رره اهرداف و     دستیارت ره عملک د زطلوب از ط ی  تعیی  اهداف روش  یادگی آ و رنت ل عملک د دانرش  .6

 رند.هایت ره نیازهاآ ف دآ وناا را تأزی  زتر نازه

 وزوزان را نیازهاآ ویژه ر اآ پیش فت و زوفقیت.ثمایت از دانش .7

وزوزان ره نظام وزوزشت راریفیت شناخته شده در سطح زلت و ری  المللت رره ونارا را رره ادازره تح ری       دستیارت دانش .8

 رند.ت غیب زت

 فیت وزوز  و پ ور  وناا.ایجاد ززینه زناسب ر اآ افزایش زشاررت اقوام روزت )زائورآ( از ط ی  ارتقاآ ری .9

وزوز  وپ ور  تنوع قوزت و رسوم ف هنگت ز دم نیوزیلند و زوقعیت زمتاز قوم زائورآ و همچنی  نقش نیوزیلند را ره   .10

 شمارد.المل  زحت م زتعنوان عضو پاسیفیک و هازعه ری 

 ساختار نظام آموزشی

 ع ار  است از:(ISCED 2011)  4رندآح ط قهوزوزان و سطوساختار نظام وزوزشت نیوزیلند ر اساس س  دانش

 درستان وزوز  ق   از تولد تا پنج سالگت  سطح صف : از

 ارتدایت )شش سال(دوره سالگت سطح یک: از شش تا یازده

 دوره زیانت )دو سال( سیزده سال  سطح دو: دوازده و

 شود:سطح سه: یا دوره زتوسطه ره ره دو رخش زی تقسی  زت

 تا شانزده سال  وزوز  زتوسطه اه ارآ )سه سال(چاارده  -الف

 وزوز  زتوسطه غی اه ارآ )دو سال( هفده و هیجده سال  –ب 

                                                 
   Zarafshanali2010@hotmail.com                             ریزآ وزوزشت             ر نازه هاآ درست نظ آ ساززان پژوهش وزشاور ر نازه.  1

2.International Standard Classification of Education(ISCED) 

اهنگت در تعاریف استاندارد ر اآ ایجاد هم پ ور  ر  اساس زفاهی  و هاآ وزوز  ومرندآ نظار اآ ط قه سسه وزارآ یونسکوؤای  سند توسط ز

                                                                                                                                    است.                                                                                                                          زنتش شده 4011وخ ی  وی ایش ون درسال شود.یه زتتاایجاد ادریا  زشت ک  پ ور  و زطالعا  وزوز  و
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رره همری     و شرود هاآ تح ی  را اعداد یک تا سیزده زشرخ  زرت  سال ساختار وزوزشت هدید نیوزیلند ر  اساس س  و    

 :هراآ زختلفرت هسرتند   رنردآ داراآ تقسری    وع خرود زردارس ر اسراس نر    ها داراآ انعطاف اسرت و رندآ دورههات تقسی 

 (.همان زن ع) (5-0) -( 11-6) -( 13-14) -( 16-12) -( 18-17) 

 معرفی اجمالی سطوح تحصیلی

اسراس   هشرت نروع زدرسره زتفراو  رر       پایان پنج سالگت اسرت و  : دوره غی  اه ارآ از شی خوارگت تادبستاندوره پیش

پر ور    دارد. ر اساس قانون همه ای  زدارس در چارچوب تعیی  شرده زیر  نظر  وزروز  و    رنند وهود خدزاتت ره ارائه زت

 رنند.فعالیت زت

 وزوزان وزوز  وس  ش وع ای  دوره شش سال تمام است لک  ار   دانش : اولی  دوره وزوز  اه ارآ است ودوره ابتدایی

 رنند.پ ور  رسمت را از پنج سالگت وغاز زت

 راشد.هشت  زت هاآ هفت  ووسال وزوز  اه ارآ درپایه: شاز  ددوره میانی

وزروزان ایر  دوره گواهینازره زلرت عملکر د      رره دانرش   4004ازسرال   شود.: پایه نا  تا سیزده  را شاز  زتدوره متوسطه

 شود.داده زت 1وزوزشت

 سه نوع گواهینازه زلت وهود دارد:

 راشد.زت GCEزعادل  شود وده  ارائه زتپایه یاز گواهینازه سطح یک در پایان وزوز  اه ارآ و -1

 شود.گواهینازه سطح دو در پایان پایه دوازده  ارائه زت -4

 راشد.هایگزی  گواهینازه ورود ره دانشگاه زت و A-LEVELگواهینازه سطح سه  زعادل  -3

 مدیریت کالن نظام آموزشی

 ها زحول شد.ها ره نمایندگتسای  فعالیت وسیس أپ ور  ره وزارتخانه هدیدالت سیاستگذارآ وزوز  و1989از سال    

نقرش   سیاسرتگذارآ و  ره ر آ و  را اختیرارا  گسرت ده در   پ ور  را اداره وزوز  و هانب دولت  پ ور  از وزار  وزوز  و

 پ داخت ثقوق را ر عاده دارد. توزیع رودهه و هاآ درست ریانیه و ازالک  تولید راهنماها زدی یت ازوال و اساست در

شرود.  اآ انجرام زرت  دارد ره زدی یت وناا توسط چاار دفت  زنطقره  پ ور  وهود دو زنطقه وزوز  و چا  و 4011ال س از

 ع ارتند از: ها نیزنمایندگت

 ای  زدی یت زسئولیت تولید و رند.هایت را ر اآ وزی  تایه زت: نمایندگت است ره گزار 4هازدی یت گواهینازه   

 ه  ر عاده دارد. گواهینازه زلت عملک د را زسئولیت نظام ریفیت زدارس  و 3هاینازهنگادارآ چارچوب زلت گواه

 عاده دارد. ر  ای  زدی یت همچنی  تضمی  ریفیت فارغ التح یالن و ارزیارت زدارک خارهت را

 4پرورش بررسی آموزش و دفتر

قار  ارزیارت درراره ریفیرت   زنظ   زستق  و هاآزسئول ارائه گزار  عموزت درراره وزوز  است. وظیفه ون تایه گزار    

هراآ وزوزشرت    پ ور   زدی ان زدارس  زسئوالن دولتت  سراززان  وزوز  و ز ارز پیش درستان ر اآ وزی  وزوز  زدارس و

 راشد.همه عالقمندان ره عملک د وزوز  و پ ور  زت اولیا و

 

 

 

                                                 
1. National Certificate of Educational Achievement(NCE) 

2. New Zealand Qualifications Authority(NZQA) 

3. National Qualifications Framework(NQF) 

4. Education Review Office(ERO) 
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 1دفتر مشاوره اشتغال

هاآ هوشمندانه نس ت رره  هاآ رایگان ره ز دم  ر اآ اتخاذ ت می پشتی انت   زشاوره وارائه خدزا  رارشناست ای  رخش را  

هراآ اهتمراعت  صراث ان    هاآ دولت  زردارس  وزروز  عرالت  سراززان    نمایندگت ای  رخش را .رندرمک زت زشاغ  ره وناا

 رند.شغلت همکارآ زت هاآ ه یان سازها وگ وههزشاغ   اتحادی

 هپرورش ویژ آموزش و

 رند.وزوزان را نیازهاآ  ویژه را ثمایت زترکارگی آ زتخ  ان  دانش و سیس دفات  زحلت در س اس  رشورأرا ت   

 رنند.رمت از وناا در زدارس خاص تح ی  زت تعداد وزوزان در زدارس عادآ ودانش وزوزان هم اه سای دانش ای  ار  

 2واحد پیش دبستان

راشرد  ف هنگت زناسب ره رودران از نوزادآ تا س  ورود ره زدرسه زرت  از نظ    در دست س وزسئول ارائه خدزا  راریفیت   

 پ ور  ق ار گ فت. زنتش  شد  ره طور راز  زی  نظ  وزار  وزوز  و 4004ساله دولت ره در سالو ر اساس ر نازه ده

 3شورای معلمان

 زسرئول تعیری  اسرتانداردها و    و ایجراد شرد   4001سال  پ ور  ز وب ای  شورا ر  اساس قانون استانداردهاآ وزوز  و   

 راشد.زت ه  زوقعیت ز ت ط وزوزشت دیگ  اآ زعلمان از پیش درستان تا وزوز  عالت وهاآ صالثیت ث فهیید گواهینازهأت

 4پرورش شورای پژوهشی آموزش و

-ل  زنارع از ط ی  انجام پژوهش زتخ هاآ هدید وگست   اف  زسئول ارتقاآ ریفیت وزوز  و پ ور   راهش زوانع و   

 راشد.

 تقویم سال تحصیلی

اه اآ وززایشت نشان داد ره اگ  طول هر    شد  لک  نتایج زطالعا  وسال تح یلت ره سه ت م تقسی  زت 4011تا ق   از    

ادگی آ ریشرت   توانرایت ونارا رر اآ یر     وزوزان رمتر  و ت م وزوزشت رمت  و تعطیال  در طول سال توزیع شود  خستگت دانش

اآ سه تعطیلت دوهفته اآ تارستانت وزدارس یک تعطیلت شش هفته و خواهد شد. لذا سال تح یلت ره چاار ت م تقسی  شد

پایره یرازده  ترا     و 190وزوزان پایره اول ترا دهر     دانش سال راز هستند و روز وزوزشت در400زدارس  در ری  ه  ت م دارند.

 وزوزشت دارند. روز180سیزده  

هاآ غی وزوزشرت  فعالیت ساعت است و ای  زیزان ردون در نظ  گ فت  ساعا  تف یح و950ساعا  وزوزشت در طول سال    

 )همان زن ع(. راشدها زتساعت ر اآ سای  پایه 5 دوم و ساعت ر اآ پایه اول و2راشد. ساعا  وزوز  در یک روزثداق  زت

تر م   تعطیال  طوالنت رعرد از  )اواخ  وذر( ادازه دارد و تا ریست  دساز   و وغازسال تح یلت از اوای  فوریه )دهه دوم رام ( 

رنرد لکر  در ایر     پایان سال تح یلت را زشخ  زرت  رندآ زحدوده وغاز وشود. شایان ذر  است ای  تقسی چاارم وغاز زت

المللرت  رری   هاآ زلت وره زناس ت پ ور  در ه  سال تح یلت را توهه ززینه نیز انعطاف راز  وهود دارد. وزار  وزوز  و

 رند.تعطیال  ه  سال تح یلت را تعیی  زت پایان و تاریخ دقی  وغاز و

 ریزی درسینهادهای کلیدی برنامه

                                                 
1. Careers New Zealand(CNZ) 

2. Early Childhood Development (ECD) 

3. New Zealand Teachers Council(NZTC) 

4. New Zealand Council for Educational Research(NZCER) 
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 پ ور  نیوزیلند است. در ای  سال را زطالعا  انجام شده تغیی ا  اساست در نقطه عطف در تحوال  وزوز  و1989سال    

ریرزآ  پر ور  زسرئول ر نازره    در همه سطوح ایجاد شد. ر اساس ای  تغییر ا  وزار  وزروز  و  پ ور   زدی یت وزوز  و

 ای  زسئولیت را ر عاده دارد.« دفت  ر رست وزوز  و پ ور »پ ور   در درون وزوز  و درست است و

 ر نازه درست زدرسه و»اساس  ر  شود وریزآ درست در نیوزیلند را زشاررت گست ده همه ذینفعان انجام زتف ایند ر نازه    

ریزآ درست زدرسه را زشراررت  ذینفعران زحلرت    (  شوراآ ر نازه4009درست زلت هدید نیوزیلند)زندرج در ر نازه «رالس

درسرت ونالیر    )ر نازره  راشرند زرت درسرت ررالس خرود    زعلمران زسرئول ر نازره    زسرئول ر نازره درسرت زدرسره هسرتند و     

 (4013نیوزیلند 

 کز در برنامه ریزی درسیعدم تمر تمرکز و

وغاز شد. نتیجه زطالعه ایر  گر وه نشران    1987پ ور  را تشکی  رارگ وه ویژه زطالعه درسال  رازنگ آ زدی یت وزوز  و   

هوازرع زحلرت    هاآ زحدود ر اآ زداخله زدارس وداراآ ف صت پ ور  پیچیده  زتم رز و زدی یت وزوز  و داد ره ساختار

 د از گذشت ریش از صد سال نیاز ره تغیی  دارد.ای  رو  زدی یت رع است.

ررا   1989هراآ ون سراختار هدیرد از اول ارت ر      زنتشر گ دید و ر اسراس یافتره    «زدارس ف دا»گزار  ای  گ وه را عنوان   

 ( زعاون ارشد دفتر  4011هوازع زحلت ایجاد شد. در ثال ثاض  ونگونه ره درت  گ اهام استوپ ) اختیارا  ریشت   زدارس و

 (4011  1)اگالئور وزوزشت در دنیا ستگوید  وزوز  وپ ور  نیوزیلند غی  زتم رزت ی  نظام ر رست زت

نظ خواهت عمروزت   ره زشور  و 4006پیش نویس ون در سال  ش وع و 4000درست از سال زطالعه ر اآ رازنگ آ ر نازه    

ریافت گ دید. پس از اعمال پیشناادها نسخه ناایت ون هاآ زختلف ز دم دط ف گ وه پیشنااد از10000گذارده شد. ریش از

 )ر نازره درسرت ونالیر     اسرت نظر  گ فتره    در ررالس درس را  ارائه شد. ای  ر نازه سه سطح زلت  زدرسره و  4007سال  در

 (.4013نیوزلند 

 نروع  انردازه و  درسرت زدرسره  زسرتق  از    چارچوب ر نازره  درست وهاآ رلت ر نازهگی آهات در سطح زلت  چارچوب و   

رعایرت چرارچوب زلرت )شراز       سطح زدرسه  شوراآ ر نازه ریزآ زوظف است را در زوقعیت زحلت زدرسه ارائه شده است.

درست زدرسه زطالعه ش ایط و نیازهاآ زحلت  ر نازه ر رست و هاآ یادگی آ( وثوزه هاآ رلیدآ وها  شایستگتاصول  ارز 

اآ ط اثرت شرود رره انعطراف الزم را رر اآ      درسرت زدرسره رایرد رره گونره     س  ر نازره در سطح رالس در خود را تولید رند.

ریرزآ  ه  رالس داشته راشد. زعلمان زسئولیت ر نازره  وزوزان درگ وهت دانش عالی  ف دآ و پاسخگویت ره نیازهاآ خاص و

 در ای  سطح را ر عاده دارند.

 درسیهای برنامهسیاست

 ضر ورآ اسرت در سرطح زلرت و     درست زدرسره زار  و  گی آ ر نازههایت را ره ر اآ ت می درست راورهاآ ر نازهسیاست   

 ها ع ارتند از:رند. ای  سیاستزحلت تعیی  زت

 رند ترا رره رراالت ی  سرطح     وزوزان ره وناا رمک زتثمایت از دانش درست را توانمند سازآ ور نازه: انتظارات سطح باال

 ر سند. عملک د خود یادگی آ و

 ف صرت الزم را رر اآ    وزروزان رایرد  را توهه ره دو ف هنگت رودن هازعه  همه دانش :رسمیت شناختن فرهنگ بومی به

 وشنایت را ف هنگ روزت نیوزیلند داشته راشند.

 هاآ ز دم را زنعکس نماید.ارز  ها  تاریخ ودرست راید تنوع ف هنگت  سنتر نازه :تنوع فرهنگی 

                                                 
1. Iglauer 
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 هرا و رایرد در شرناخت هویرت  زرران  توانرایت      ت عیض راشرد و  هنسیت  نژاد و  اید ز تنت ر درست نر نازه: فراگیر بودن 

 پاسخگویت ره نیازهاآ وناا توانا راشد. وزوزان واستعداد دانش

 وزوخت  اینکره چگونره یراد     وزوزان را ر اآ شناخت ف ایند یادگی یشان ودرست راید همه دانشر نازه: یادگیری آموختن

 ک رند.گی ند رمزت

 ثمایت اقوام و هوازع  زشاررت و وزوز پیوند دارد و ر اآ او زعنا دار است ودرست را زندگت دانشر نازه: مشارکت جامعه

 رند.را طلب زت

 ریزی درسیفرایند برنامه

زه تایه زدرسه ط اثت شده است  در سطح زلت فقط چارچوب ر نا درست هدید در دو سطح زلت وتوهه ره اینکه ر نازه را   

 دهند.تولید ر نازه درست زدرسه را انجام زت شده است و زدارس ر  اساس ای  چارچوب  ط اثت و

شد و را انجام  وغاز 4003درست در سطح زلت ف ایندآ طوالنت دارد  ر اآ ز ال تولید ر نازه درست هدید از سال تولید ر نازه

 ره ز ثله اه ا رسید. 4009 ز اث  زی  درسال

 تع یف پ وژه درست فعلت وزورد ر نازه  رست زطالعا  انجام شده درر :4003

 هاآ یادگی آها وثوزههاآ رلیدآ  ارز درست  شایستگتاآ زشاوره در زورد اصول ر نازههتشکی  گ وه: 5-4002

ررت عمروزت در  درست  اعت ار رخشت ر نازه و دریافت ررازخورد از ط یر  زشرا   نویس نسخه انگلیست ر نازهتایه پیش :4006

 هاآ زستق  ر رستتشکی  گ وه فضاآ زجازآ و

 درست ره زران زائورآ زنتش  شد و نسخه ناایت ر نازه ره زران انگلیست ارائه شدپیشنویس ر نازه :4007

 درست ره زران زائورآ زنتش  شدنسخه ناایت ر نازه :4008

 )همان زن ع( زائورآ درست زران انگلیست ووغازاه اآ ه  دونسخه ر نازه :4008 -9

سرای  اعضراآ هازعره زدرسره      وزوزان وریزآ درست زدرسه را زشاررت زعتمدان زحلت  زدی ان  زعلمان  دانشف ایند ر نازه

 شود.  انجام زت

 درسی مدرسه عبارتند از:مراحل طراحی برنامه

 راورهاآ زشت ک هازعه زحلت زدرسه ها وشناسایت ارز  -1

 وزوزان دانش ارزیارت نیازهاآ یادگی آ -4

 هاآ هازعه زحلتثمایت ها  زنارع وها  ف صتدرنظ گ فت  تج ریا  زوف  گذشته  عالی   ظ فیت -3

 )همان زن ع(. هاآ دستیارت ره پیازدهاآ تعیی  شدهها و ط اثت است اتژآتعیی  اولویت -2

 گی ند:ظ  زتن در زدارس در هنگام ط اثت راه  دهاآ دستیارت ره پیازدهاآ زطلوب زالثظا  زی  را

 رید ر  پیازدهاأریزآ را تر نازه -الف

 هاآ رلیدآریزآ ر اآ رشد شایستگتر نازه  -ب 

 ریزآ ر اآ ارزشیارت هدفمندر نازه - ج

 ریزآ ر اآ زسی  یادگی آ هماهنگ از پیش درستان تا پایان زتوسطهر نازه - د

 های درسی، مواد کمک آموزشی و مواد تکمیلیتولید کتاب

انتخاب زحتوا ر عاده زدارس  و شوددرست  زواد وزوزشت ره صور  زتم رز تولید نمتره غی  زتم رز رودن ر نازه را توهه    

هراآ تولیرد شرده توسرط ناشر ان خ وصرت       زسئول تعیی  استاندارد و ارزیارت رتاب 1راشد  لک  ز رز زلت زواد وزوزشتزت

                                                 
1. National Instructional Material Accessibility Center (NIMAC) 
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هاآ تایه شده ر اآ رودران است نایت نیز ود را زنتش  نمایند. رتابهاآ ختوانند رتاباست. ناش ان پس از دریافت زجوز زت

 رنند.همی  ف ایند را سپ آ زت
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