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مقدمه
فرانسه كشوري است كه بر اساس سنتهاي اجتماعي متمركز و جمهوري خواه اداره ميشود و از طريق تقويت ساختار نظام
آموزشي به تقويت هويت فرهنگي شهروندان خود مي پردازد .بنابراين توجه به ساختار نظام آموزشي ،به عنوان مسئوليت خطير دولت
تلقي شده و دولت مركزي با اجراي سياستهاي آموزشي و برنامههاي ملي آموزشي ،به تقويت پايههاي قدرت ملي خود مبادرت مي-
ورزد .نظام آموزشي فرانسه نيز به صورت يکپارچه و متمركز اداره ميشود ،مسؤوليت تأمين حقوق معلمان ،نظارت آموزشي و
هزينههاي آموزشي كشور به عهده دولت فرانسه است و اكثر دانش آموزان در مدارس دولتي تحصيل مي كنند .آشنايي و آگاهي از اين
نظام آموزشي و مشخصات آن ميتواند براي سياستگذاران ،تصميم گيران ،دست اندركاران و ذينفعان آموزش و برنامههاي درسي كشور
مفيد باشد .بنابراين در اين مقاله نظام آموزش و پرورش و برنامه درسي فرانسه تشريح شده است.
اهداف و سیاستهای کلی آموزشی
دولت فرانسه در سال  5002اهداف زير را از طريق برنامههاي آموزشي براي كسب شايستگيهاي پايه (مستقل از دانش پايه) و
مهارتهاي ضروري براي ساخت زندگي شخصي و حرفهاي دانش آموزان از طريق فعاليت تحصيلي در مدارس فراهم نمود .براساس
بيانيه مربوط به مباني مشترک دانشها و مهارتها 2هفت مهارت محوري زير در محتواي آموزشي مدارس لحاظ گرديد (برگرفته از
وبسايت وزارت آموزش و پرورش فرانسه:)5002 ،3
تسلط بر زبان فرانسه
فهم يک زبان خارجي به منظور توانايي درک افکار و رفتار ديگران
كسب حرفهاي خاص و درک رياضيات به مثابه فرهنگ و انديشهاي علمي
آشنايي با فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTو توسعه پيوسته آن
كسب فرهنگ شخصي مورد عالقه و تأمين منابع الزم براي زندگي به منظور دسترسي به فرهنگ مورد عالقه جهاني
آموزش و كسب مهارتهاي اجتماعي و شهروندي
كسب استقالل حرفهاي و نوآورانه و توانايي بهرهگيري از آنها.
ساختارنظام آموزشی
ساختار نظام آموزشي فرانسه بر دو محور اصلي پايداري و پويايي استوار است .در محور پايداري سياستهاي آموزشي و قوانين
مصوب در جهت دستيابي به وضعيت مطلوب آموزشي (پنداره نظام) و در محور پويايي ،نوسازي ساختارها و استقرار زيرساختها و
اهداف و عملکرد وضع موجود نظام آموزشي كشور مورد توجه قرار گرفته است .فرانسه يک جمهوري تفکيکناپذير ،الئيک ،دموكراتيک
و اجتماعي است .اين جمهوري ضامن مساوات افراد در برابر قانون در سراسر قلمرو خود و براي تمام اتباع خويش است .اين جمهوري
به تمامي عقايد احترام قائل است .در مدارس شرايطي را براي دانشآموزان فراهم مي سازد كه در آن بتوانند شخصيت خود را شکل
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دهند و اراده آزاد خود را اعمال نمايند و آموزشهاي شهروندي دريافت كنند .محور پايداري بر مفهوم تداوم در حفظ ارزشهاي
سهگانه جمهوري (برابري ،برادري و آزادي) تأكيد دارد (همان).
 آموزش پيش دبستاني با عنوان كودكستان در كشور فرانسه اختياري و رايگان بوده و براي ردههاي سني  3تا  2سال در نظر گرفتهشده است.
 آموزش ابتدايي كشور فرانسه مبتني بر سياست عدمتمركز بوده و مدارس ابتدايي براي تمام دانشآموزان سنين  2تا  11سالهاجباري و رايگان است .اين دوره معموالً  2سال طول ميكشد .البته با توجه به سطح علمي دانشآموزان ،مدت اين دوره با افزايش
(تکرار يک كالس) يا كاهش (آموزش جهشي) تغيير مييابد .براساس سند دولتي مربوط به مباني مشترک در سال  ،5015انتقال
از ابتدايي به متوسطه خودكار و بدون هيچ آزموني صورت ميگيرد .آموزش ابتدايي خود شامل دو دوره زير است:
الف) دوره يادگيري پايه كه پس از دوره پيش دبستاني آغاز و تا دو سال اوليه آموزش ابتدايي را شامل ميگردد.
ب) دوره عمق بخشي آموزش كه سه سال آخر دوره ابتدايي را شامل ميگردد و به كالج منتهي ميشود.
 دوره اول متوسطه مبتني بر سياست فرصت هايي برابر براي همه و براساس عدالت و رعايت تنوع و نيز ارائه مشاوره تحصيلي وشغلي رايگان و اجباري به دانشآموزان رده سني  11تا  12/11ساله انجام ميگيرد و به كالج مشهور است .كالج يا متوسطه اول
خود به  3دوره زير تقسيم شده است:
 )1دوره سازگاري
 )5دوره مركزي
 )3دوره جهتگيري (وزارت آموزش و پرورش ملي)5015 ،1
 دوره دوم متوسطه كه با عنوان ليسه شناخته ميشود ،براي دانشآموزان  12تا  11سالهاي است كه موفق به گذراندن تحصيالتدر كالج (مدرسه عالي) شده اند .اين دوره با توجه به ضرورت ارتقاء سطح كارآموزي و آموزش جوانان ،اقداماتي جهت هماهنگي
اهداف اقتصادي (بهبود كيفيت و رقابتپذيري) با اهداف اجتماعي و شکوفايي فرهنگ و توانايي فردي شهروندان فرانسوي صورت
گرفته است .حاصل چنين تالش هايي به تعيين اهداف كمي براي دوره دوم آموزش متوسطه (ليسه) منجر شده است .اين دوره در
مراكز دولتي به صورت رايگان انجام ميشود و دانشآموزان ميتوانند تحصيالت خود را در يک دبيرستان دولتي (عمومي) يا در يک
هنرستان دولتي (فني-حرفهاي) ادامه دهند .پس از طي موفقيتآميز دوره متوسطه ،به فارغالتحصيالن گواهينامه ديپلم ملي،2
گواهينامه مهارت حرفهاي 3يا گواهينامه كارآموزي عمومي اعطا ميشود .ارزش تحصيلي گواهينامههاي فوق ،از لحاظ طبقهبندي
سطح مشاغل (جهت استخدام نيروي انساني) معادل سطح  Vاست .طول دوره تحصيل در متوسطه دوم يا ليسه  3سال و با
مشخصات زير است:
 )1سال اول :از پايه اول متوسطه (ليسه) تحت عنوان دوره تعيينكننده 4ياد ميشود ،زيرا تحصيالت پايههاي باالتر براساس
عملکرد دانشآموزان در اين پايه مشخص ميشود .با توجه به تفاوت سطح ورودي دانشآموزان 3 ،ماه اول به آموزش براي مرور
و تعميق آموختهها و روش كار (يادداشتبرداري ،سازماندهي كار ،فراهمسازي تحقيقات كتابخانهاي و )...اختصاص مييابد.
 )5سال دوم :طي سال دوم ليسه ،دانشآموزان براساس عملکرد تحصيلي سال اول ،به يکي از  3شاخه ديپلم متوسطه عمومي،
ديپلم فني و يا ديپلم حرفهاي هدايت ميشوند.

1. Ministère Education Nationale
2. Brevet
واژه  Brevetمعادل واژه  Patentدر انگليسي است و در نظام آموزشي فرانسه معرف مدركي است كه در پايان دوره متوسطه تحت عنوان گواهينامه ديپلم ملي ارائه ميشود.

3. Lycées

4.le cycle de détermination
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 ) 3سال سوم (سال پاياني ليسه) :پس از كسب موفقيت در آزمون زبان فرانسه كه در پايان سال دوم انجام ميگيرد ،دانشآموزان
حسب شاخه انتخابي و نوع ديپ لم براي گذراندن ساير دروس سال سوم اقدام نموده و سپس در آزمون پاياني شركت مينمايند
(برگرفته از وبسايت وزارت آموزش و پرورش فرانسه.)5012 ،

آموزش فنی و حرفهای
با توجه به تأكيد بر مشاوره آموزشي و شغلي براي دانشآموزان محروم يا بازمانده از ادامه تحصيل در تحصيالت عمومي در نظام
آموزش فرانسه ،آموزشهاي حرفهاي با طيفي گسترده از مهارتهاي آموزشي و شغلي فراهم آمده است .براساس چنين سياستي براي
ردههاي سني  12-52سال ،قرارداد اشتغال به كار با يک كارفرما منعقد ،حقوق و وظايف كارآموز تعيين و كارفرما براي حضور كارآموز
در كالس طي ساعات آموزشي ملزم مي گردد .بدين ترتيب ،برخورداري از حقوق آموزشي ،تعطيالت ،بيمه اجتماعي و حقوق و مزاياي
كاري ويژه كارآموزان در قانوق كار كشور فرانسه پيش بيني شده است .هر يک از طرفين قرارداد ظرف دو ماه از حق فسخ بدون اخطار
قرارداد برخوردار ميباشند .طول دوره آموزش حرفهاي (كارآموزي)  5سال كاري است كه ميتوان آن را تا  3سال افزايش داد .با
افزايش مدت زمان كارآموزي 5 ،نوع گواهينامه كه عبارتند از -1گواهينامه مهارت حرفهاي و  -5ديپلم تحصيالت حرفهاي به
فارغالتحصيالن اعطا ميگردد .برنامه آموزشي مطابق با نوع گواهينامه آموزش عملي  5هفته اي در كارخانه يا كارگاه و يا آموزش در
كالس درس را شامل ميگردد.
ساختار برنامه درسی ملّی فرانسه
تدوين برنامههاي درسي در فرانسه يکي از مسئوليتهاي اداره كل آموزش مدرسهاي 1است .در اين اداره كه يکي از ادارات تابعه وزارت
آموزش و پرورش ملي 5است ،برنامه ريزي توسط گروهي از متخصصان زير نظر و هدايت وزارت آموزش و پرورش صورت ميگيرد.
برنامه درسي ملّي از طريق مجموعهاي از بيانيهها كه در برگيرنده سند برنامه درسي ملّي است توليد ميشود .برنامه درسي ملّي
مبتني بر موضوعمحوري شکليافته و مجموعهاي از برنامههاي مطالعاتي براي هر موضوع درسي را در برميگيرد .سند برنامه درسي
ملّي مبنايي براي توسعه برنامه درسي مدرسه محور است و در واقع به عنوان راهنماي مدارس در بخش اجرايي به شمار ميرود
(كميسيون اروپا.)5010،3
اهداف برنامه درسی فرانسه
مهمترين اهداف برنامه درسي در كشور فرانسه عبارتند از:
 -1فراهمسازي آموزش پايه
 -5ايجاد انستيتوهاي دانشگاهي جهت آموزش معلمان
 -3باز انديشي در ساختارها و نظام آموزشي
 -1استقرار نظام آموزشي مدرسه محور
اصول برنامه درسی فرانسه
اصول برنامه درسي كشور فرانسه به شرح زير است:
1. Directorate of school
2. National ministry of education
3. European commission
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 -1ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي براي تمام دانشآموزان
 -5توسعه كيفي مهارتهاي زندگي براي بزرگسالي.
 -3تبديل دانشآموزان به يادگيرندگاني مادامالعمر و مستقل
 -1تربيت دانشآموزان مبتني برعمکرد متناسب با محيط در حال تغيير
 -2تربيت دانشآموزاني مستقل و توانا بر اي ارتباط فکورانه با ديگران و هماهنگي عقايدشان براي فرايندها و اتفاقات روزمره زندگي
 -2يادگيري شامل دانشها ،ارزشها و مهارتها و توسعه مستمر آنها است.
 -7دانشآموزان بايد به تنوع فرهنگي و برابري ارزشهاي انساني در كشورشان احترام بگذارند و به نقش مسئوليتپذيري خويش
در جامعه واقف و آنرا توسعه بخشند.
 -1دانشآموزان بايد مواجهه با مشکالت و چالشها را تمرين كنند تا به مهارتهاي مبتني بر استانداردهاي سطح باال در زندگي
دست پيدا كنند (برگرفته از وبسايت وورد ديتا.)5012 ،1
نگرشها و ارزشهای برنامه درسی ملّی
 -1انجام فرايند كيفي و مثبت برقراري ارتباط با ديگران با رويکرد نگرش والدين
 -5توجه به انتظارات و خواستههاي معلّمان
 -3بهرهگيري از تأثير ظرفيت همساالن و همکالسان در توسعه نگرشها
 -1بهرهگيري از حمايت والدين و جامعه در ارتقاي انگيزهها و نگرشها
 -2فراهم كردن فرصتهاي چالش برانگيز مرتبط با عاليق براي توسعه يادگيريها
 -2بهرهگيري از ظرفيت مؤثر و تأثيرگذار معلمان بر دانشآموزان
ارزشیابی از دانشآموزان در برنامه درسی ملّی
 -1فراهم آوردن فرصتهايي براي نشان دادن سطح عملکرد دانش آموزان و كمک به خود انگيختگي آنان براي دستيبابي به سطح
مطلوب عملکرد.
 -5ارائه بازخورد به دانشآموزان براي مشاركت در تصميمات و برنامههايي كه پيشرفت آنان را در نيل به اهداف برنامه درسي
فراهم ميآورد.
 -3ارائه بازخورد به معلّمان براي آگاهي از ميزان اثربخشي تدريسشان و فراهم نمودن فرصتهايي براي كمک به دانشآموزان در
نيل به اهداف برنامههاي درسي
-1ارائه آگاهي و اطالعات به اولياء درباره پيشرفت و مشاركت دانش آموزان در فرايند يادگيري و ايجاد امکان براي اوليا در تصميم-
گيريهاي مدرسه
-2ارائه استاندادهاي ارزشيابي در آزمونهاي پاياني دورههاي تحصيلي (براي تحصيالت پايان دوره)
 -2ارزشيابي ميزان اثر بخش بودن برنامههاي يادگيري
اصولی که در تهیه محتوای برنامه درسی ملّی فرانسه باید رعایت شود:
 -1رشد قابليتهاي سواد آموزي و مهارتهاي زباني براي مشاركت در ارتباطات اجتماعي
 -5رشد مهارتهاي رياضي جهت عملکرد مؤثّر در زندگي روزمره و در جهان پيشرفته
1. WWW.Worlddata.on Education.com
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 -3كسب تجارب متنوع هنري ،ذهني و عملي براي رشد قوه قضاوت صحيح در زندگي روزمره
-1كسب دانش ،مهارت و نگرشهاي ضروري جهت انتخاب خردمندانه براي زندگي بهتر
-2كسب تجارب تکويني (فرايندي) در آموزش اخالقي و مذهبي (ديني)
 -2رشد قابليت جسبجوگري علمي و عملي از جمله سواد رايانهاي ،تفکر خالق و حلّ مسئله
 -7برخورداري از دانش الزم قدرشناسي از ميراث فرهنگي ،اجتماعي و محيطي
 -1برخورداري و بهرهگيري از نحوه تعامل با افراد و محيط طبيعي و مديريت منابع
 -1درک و فهم موقعيت شهروندي و اساس قدرداني از آن
 -10توسعه ظرفيت دانشآموزي براي كسب يادگيري اثربخش
حوزههای اساسی یادگیری
 -1زبانها -5 ،رياضي -3 ،علوم -1 ،مطالعات فني -2 ،مطالعات اجتماعي -2 ،آموزش فردي و اجتماعي -7 ،آموزش هنر و  -1تربيت
بدني
مهارتهای اساسی در برنامه درسی ملّی
-1مهارت ارتباطي -5 ،مهارت رياضي و عددي-3 ،مهارت دانشي و اطالعاتي -1 ،مهارت حلّ مسئله -2 ،مهارت خود راهبري و
ارتباطات-2 ،مهارت حضور و مشاركت اجتماعي-7 ،مهارت تربيت بدني و -1مهارت مطالعه و جستجوگري (قاسمپور.)1311 ،
روشهای تدریس
به معلمان در كالج در خصوص روشهاي تدريسشان تا زماني كه از اهداف عمده برنامههاي آموزش ملي دور نشوند مقدار قابل توجهي
آزادي عمل داده مي شود .معلمان ،با در نظر گرفتن توانايي يادگيري هر يک از دانشآموزان تدريس خود را شکل ميدهند .در عين
حال ،برنامه تدريس در نتيجه ايجاد يک فرايند طوالني ،تهيه پيش نويس (طرح درس) ،بحث و مراحل مشاوره ميباشند .محتواي
برنامه اگر با تمام دستورالعملهاي تعريف شده مطابقت داشته باشد و انتظارات و خواستههاي ذينفعان مختلف از نظام آموزش و
پرورش را در رابطه با يادگيري مناسب انان تأمين نمايد ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .تدريس روي برنامه جديد با استفاده از
فناوريهاي اطالعات و ارتباطات در فعاليت هاي آموزشي در سطح دانشگاه (كالج) تأكيد فراوان دارد (وزارت آموزش و پرورش ملي،
.)5015
مدیریت عمومی و تمرکز و عدم تمرکز
نظام آموزش و پرورش فرانسه به لحاظ تاريخي شديداً متمركز بوده است .البته موارد محدودي از تصميمات و مسئوليتهايي كه قبال
دولت عهده دار آنها بوده است به دولتهاي محلي واگذار گرديده است .فرانسه از سال  1115تمركززدايي را به عنوان برنامه مهم به
اجرا در آورده است و مسئوليتهاي مربوطه به نهادهاي اجرايي عمومي دولت و سياست محلي را اصالح و تعيين نموده است هر چند،
دولت كماكان نقش اصلي را ايفا مي كند و ضامن خدمات عمومي مناسب و يکپارچگي و انسجام تحصيلي در فرانسه است .دولت
همچنان مسئوليت تعيين چارچوب آموزش و برنامه ريزي تحصيلي را برعهده داشته و مثل گذشته ،استخدام ،آموزش و مديريت
كاركنان آموزش و پرورش عمومي را  -كه بيش از  10درصد كل دانشآموزان را پوشش ميدهد  -بر عهده دارد .تدريس و مديريت
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دبيران خصوصي (تحت قرارداد) و نيز نظارت بر هزينههاي عملکرد مؤسسات خصوصي نيز از مسئوليتهاي نظارتي كالجها و
دبيرستانها در فرانسه است كه كماكان دولت نقش نظارتي بر آنها دارد (برگرفته از وبسايت وبگيت.)5012 ،1
دولتهاي محلي براي انجام رويه هاي اجرايي متناسب با نوع مؤسسات آموزشي از آزادي عمل برخوردارند .شهرداريها براي اداره
مدارس كالجها و دبيرستانها در تمامي فرانسه مسئوليت دارند .براساس قانون تمركززدايي  13اوت  5001مسئوليت اداره امور كالجها
و دبيرستانها در فرانسه بر عهده حوزهها و مناطق قرار گرفته است (برگرفته از وبسايت وزارت آموزش و پرورش فرانسه.)5012 ،
تربیت معلم
كيفيت بخشي به تربيت معلم هدف اصلي است .به منظور دستيابي به اين هدف صالحيتها و استانداردهاي مورد نياز براي معلمان در
كتاب مربوط به منابع مهارتها به طور مفصل بحث شده است .بر اين اساس معلمان دورههاي پيش دبستان و دبستان به طور عمومي
تربيت ميشوند ،يعني قادر ميشوند كه همه موضوعات اين دورهها را تدريس كنند .اين صالحيتها در برگيرنده مهارتهاي اصلي
حرفهاي است كه شامل تدريس موضوعات كالسي در پيش دبستان و دبستان ،موقعيتهاي يادگيري ،نظم كالسي ،روشهاي ايجاد
انگيزه در كالس و اخالق حرفهاي است .از معلمان دبيرستان انتظار ميرود عالوه بر موارد فوق به مطالعه عميقتر موضوعات آموزشي
بپردازند و حرفهمندي خود را در اين زمينه افزايش دهند.
فرایند برنامه درسی تربیت معلم
در سال اول بيشتر به تقويت و تحکيم مهارتهاي علمي و افزايش دانش پايه آنها پرداخته ميشود .در سال دوم كه شركتكنندگان
آزمون ورودي را پشت سرگذاشتهاند به آموزش مهارتها و اصول حرفهاي معلمي پرداخته ميشود .اين آموزش شامل دو هفته تمرين
در كالس عملي ،در طول نه هفته است .دانشجو-معلمان مسئول يک كالس هستند كه در سه جلسه سازماندهي ميشود .يکي از اين
سه جلسه اختصاص به آموزش و پرورش ابتدايي دارد .يک توقف كوتاه چند روزه در كالج دارند و در طول سال دوم همه دانشجو-
معلمان به مدت دو روز در هفته به مؤسسه تربيتمعلم باز ميگردند ،براي آنکه روي پروژههاي درسي كار كنند .تالش بر آن است كه
دانشجو-معلمان بيشتر به كارهاي عملي بپردازند و از دانش خود براي افزايش اين مهارتها استفاده كنند.
دانشجو معلمان از ابزارهايي نظير ارائه كار خود در كنفرانس يا بحث و تحليل در كار گروهي استفاده ميكنند .در نخستين سال
دوره تربيت معلم ،تقريباً يک چهارم مدت آموزش به تجربههاي عملي ،تحليل تجارب و مطالعه براي آزمون كتبي كه بر اساس شرايط
فرد صورت ميگيرد ،اختصاص داده ميشود .زمان باقيمانده نيز صرف يادگيري خود برنامه درسي ميشود .در سال دوم نيز ،دانشجو-
معلمان به كسب تجربههاي عملي ميپردازند ،ضمن آنکه اين تجارب همراه با مسئوليتپذيري آنهاست و به صورتي است كه به آنها
اجازه ميدهد تا حداقل دو روز در هفته را صرف فعاليتهاي غيرعملي مثل دورههاي آموزشي نظري ،مطالعه دروس و آماده كردن
گزارش حرفهاي (شغلي) خود نمايند.
دوره كارورزي دانشجويان از سال دوم شروع و در طول دوره انجام ميشود و هشت هفته آخر آموزش عملي اين دانشآموزان به
صورت رسمي انجام ميشود ،در حالي كه اين دانشجويان مسئوليت يک پست را قبول كردهاند.
ارزشيابي در طول دوره و به صورت پيوسته انجام ميگيرد و سه نکته زير را در نظر دارد :توانايي معلمان در زمينه حفظ انضباط
كالس و اداره كردن دانشآموزان ،توانايي فردي معلمان در تحليل موضوعات مربوط به آموزش عملي و حوزههاي (ماژول) تدريس.
دانشجو-معلمان بايد در همه اين سه جنبه از خود شايستگي نشان دهند.

1. Webgate.ec.europa.eu

6

محور :11نظامها /نظام آموزشي و برنامه درسي فرانسه

ارزشيابي از اين فعاليتها عبارتند از :پشت سرگذاشتن دوره هشت هفتهاي آموزش عملي رسمي كه به آنها مسئوليت داده
ميشود .نوشتن گزارش شغلي ،آزمونهاي مربوط به موضوعات نظري مربوط به روش تدريس .همچنين مراكز تربيت معلم بايد از
اجراي درست پروژههاي آموزشي كه دانشجو-معلمان انجام ميدهند ،مطمئن شوند .دانشجو-معلماني كه نتوانند در اين ارزشيابيها
موفق ظاهر شوند ،بايد در ارزشيابيهاي رسميتر و آزمونهاي كتبي يا تدريس در حضور يک ناظر شركت نمايند .پرونده دانشجو-
معلمان را كه حاوي نمره ارزشيابي و مشخصات فردي آنهاست ،به بخش بازرسي ارسال ميكنند .اعضاي بخش بازرسي از ميان افراد
خارج از مراكز تربيتمعلم انتخاب ميشوند .اين افراد به بررسي دقيق اين پروندهها ميپردازند و توانايي كلي مركز تربيتمعلم مربوط را
مورد ارزشيابي قرار ميدهند (ماليينژاد و ذكاوتي.)1317 ،
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