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صمد

ایزدی1

مقدمه
شیلی کشوری با مساحت بیش از  4000کیلومتر مربع وسعت و  17میلیون نفر جمعیت یکی از کشورهای آمریکای التین است که
از نظر سیاسی و اقتصادی نسبتاً با ثبات و با اقتصاد جهانی همبست است .این کشور در بسیاری از مجامع و سازمانهای بین المللی
عضویت دارد .وزارت آموزش و پرورش ب عنوان نهاد مسئول آموزش ابتدایی ،متوسط و عالی اسهت که مسهئولیت تهدوین برنامه
درسی آموزش ابتدایی ،متوسط و همچنین اعطای مجوز ب موسسات آموزش عالی را برعهده دارد .چارچوب قانونی نظهام آموزشهی
شیلی برگرفت از قانون اساسی است .اصول اساسی و حق آموزش در قوانین آموزش و پرورش (از جمل قانون آمهوزش سهال 1990
ک در سال  2006اصالح شد) ذکر گردیده است .زبان آموزش اسپانیایی است و از سال  2003آموزش پای به مهدت هشهت سهال
برای هم دانشآموزان اجباری شده است (نافیک2015 ،2؛ مکگین و اسپینوزا2020 ،3؛ استرال ،منا لورکا و الفوز.)2019 ،4
اهداف و سیاستهای کلی آموزشی
بر اساس ارزش زیادی ک در شیلی برای آموزش قائل هستند ،آموزش و پرورش مهمترین و مطمئنترین مسیر دستیابی ب سعادت
مستمر تلقی میشود .سیاست کلی در نظام آ موزش شیلی در صدد دستیابی هم افراد جامع ب آموزش با کیفیت است .در همهین
راستا بر این باورند ک برخورداری از سطح تحصیالت باالتر و با کیفیتتر ،فوائد و مزایای اقتصادی و اجتماعی بیشتری را برای فهرد
تضمین میکند .بنابراین گسترش و بهبود آموزش و پهرورش از جایگهاهی برجسهت در مباحه مربهو به سیاسهتههای عمهومی
برخوردار است (منزی 5و همکاران.)2008 ،
یکی از سیاستهای کلی در نظام آموزشی شیلی ک دارای سابق ای چند ده سال میباشد ،تمرکززدایی و اعمال اصهالحات در نظهام
آموزش و پرورش است .در این رابط شیلی س دست استراژی اصالحات آموزش و پرورش را ب مورد اجرا گذاشت است .هر یهک از
این استراتژیها اهداف متفاوتی را دنبال میکنند .استراتژی اصالحات اول در ده  1980مربو ب دوران حاکمیت آگوستو پینوش
دیکتاتور نظامی شیلی بود ک بر پای یک مدل اقتصادی ،موفقیت تحصیلی دانشآموزان را تضمین مینمود و والهدین حهق انتخهاب
مدرس مورد نظر فرزندانشان را داشتند .مبنای مدل اقتصادی حاکم بر این دوره این بود ک مهدارس فاقهد کیفیهت الزم و عملکهرد
مناسب باید از چرخ رقابت خارج شوند .اصالحات دوم در سال  1990مربو ب زمهانی اسهت که شهیلی دوران انتقهالی حکومهت
استبدادی ب دموکراسی را پشت سر میگذاشت .رویکرد غالب در این دوره ،دیدگاه جامع شناسان ای بهود که به بهبهود و توسهع
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شرایط کاری معلمان توج داشت .اصالحات سوم در سال  1994توسط محققان آموزشی پیگیری شد و تاکید عمده آن بر کارایی و
اثربخشی کالس ،مواد و مطالب آموزشی بهتر و ارتقاء و بهبود فرایند یاددهی-یادگیری بود (اسچفلبین و اسچفلبین.)2000 ،1
عالوه بر استراتژیهای س گانه اصهالحات در نظهام آموزشهی شهیلی ،وگهاس )2018( 2در گزارشهی پهنا اقهدام اصهالحی دیگهر و
دستاوردهای آن در نظام آموزشی شیلی را بیان میکند .در اقدام اصالحی اول توسط وزارت آموزش و پرورش ب مالهک یها مسسه
مدارس (ک میتواند بخش خصوصی اعم از فرد یا شرکت یا سازمان غیردولتی باشد) ب ازای هر دانشآمهوز یارانه اختصهاا یافهت.
یاران اصلی (کوپن) ب ازای هر دانشآموز ب گون ای طراحی شده است ک ب خانواده ها امکان انتخاب مدارس و افزایش رقابت بین
مدارس را می دهد .در اقدام مذکور نظری بنیادی این است ک والدین بهترین مدارس را بهرای فرزنهدان خهود انتخهاب مهیکننهد و
مدارسی ک دانشآموز کافی ندارند ،مجبور ب تعطیلی میشوند .در همین رابط برای کمک به خهانوادههها در انتخهاب مدرسه  ،در
برخی از پای ها از دانشآموزان ،ساالن آزمون ب عمل میآید و میانگین نمرات توسط مدرس ب طور گستردهای منتشر میشود .اقدام
اصالحی دوم تصویب قانون یاران ترجیحی مدارس 3توسط کنگره شیلی در سال  2008است .در اقدام اصالحی سوم از مدارسی که
عمکرد ضعیفی داشتند ،جهت دستیابی ب استانداردهای پاسخگویی و بهبود نتایا یادگیری دانشآموزان پشتیبانی و حمایهت فنهی
ب عمل آمد .اقدام اصالحی چهارم ب اهمیت مقررات سازمانی جهت تنظیم سیاست ،تأمین مالی ،ارزیابی ،ارائه خهدمات آموزشهی،
پشتیبانی از عملکرد مدارس و کنترل مالی اشاره دارد .در همین رابط در سال  2010شیلی با اصهالح سهاختار سهازمانی در سهطح
ملی ،مقررات و قوانین مربو ب سیاستگذاری و کارکردهای مالی را از مقررات مرتبط با ارزشیابی تفکیک کرد .ب این ترتیهب که
وزارت آموزش و پرورش همچنان مسئول سیاستگذاری مسائل مالی است و مسئولیت ارزشیابی کیفیت آمهوزش به آژانه

جدیهد

التاسیسی واگذار شد .بر اساس این قانون برای تعیین جهتگیری کلی سیاست آموزش و پرورش ،شورای ملی آموزش تشکیل شهد.
همچنین کنگره شیلی در سال  2017با هدف انتقال خدمات آموزش عمومی از دولتهای شههری به آژانه ههای آمهوزش محلهی
جدید ،قانون آموزش عمومی را تصویب کرد .اقدام اصالحی پنجم در نظام آموزشی شیلی ،حامل این پیام است ک جههت دسهتیابی
ب اهداف یادگیری دانش آموزان ،سیستم آموزش و پرورش نیز باید در راستای انجام تحقیقات آموزشی ،سهاختارهای موجهود را بهاز
طراحی کند.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط  OECDیکی از مسائل کلیدی در سیاسهتههای آموزشهی شهیلی چهالش عهدالت و کیفیهت در
آموزش است .در این گزارش میانگین عملکرد مهارت خواندن دانشآموزان شیلیایی ( 449نمره از  )500در مطالع  PISAکمتهر از
عملکرد دانشآموزان کشورهای عضو  493( OECDنمره از  500نمره) اعالم شده است .در همین رابط گزارش مذکور بیهان مهی-
کند ک برای پیاده سازی عدالت و کیفیت آموزش و همچنین پیشرفت مدرس  ،وجود مدیران و رهبران قدرتمند مدارس و پشتیبانی
از آنان یک نیاز و ضرورت است (سازمان توسع همکاری اقتصادی.)2013 ،
ساختار نظام آموزشی شیلی
نظام آموزشی شیلی بر اساس ساختار ذیل شکل یافت است
جدول  : 1ساختار نظام آموزشی
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آموزش و

مدرسه/سطح

پایه ها

سن

طول دوره تحصیل

نکات عمده در هر دوره

ابتدایی2

آموزش و پرورش
پای 1

1-8

6-13

8

آموزش و پرورش از سنین  6تا  13سالگی
اجباری می باشد

متوسط

متوسط

پرورش

آموزش و پرورش
متوسط اول3
(عمومی)

9-12

13-17

4

اعطای گواهینام دوره اول متوسط

فنی و حرف ای،4
هنر

9-12

13-17

4

تکنسین سطح متوسط

دوره
آموزش و پرورش

لیسان

13-16

17-21

4

طول تحصیل در رشت های مختلف 4تا 7
سال است و ب اخذ درج لیسان میانجامد

دوره سوم
آموزش و پرورش

فوق لیسان

17-18

21-22

2-3

درج فوق لیسان ک معموالً  2تا  3سال
ب طول میانجامد

دوره سوم
آموزش و پرورش

دکتری

19-21

22-24

3-5

دوره دکتری حدود  3تا  5سال بعد از دوره
فوق لیسان طول میکشد و ب طورکلی
منجر ب رسال میشود

سوم5

دوره ابتدایی
تحصیالت در دوره ابتدایی  8سال است و شامل کودکان سنین شش تا سیزده سال میشود .این دوره ب دو چرخ تقسیم می شود.
چرخ اول کودکان سنین  6-9سال و چرخ دوم کودکان سنین  10-13سال .بر اساس قانون مصوب سال  ،2011برنام درسی
پای های اول تا ششم دوره ابتدایی شامل  11موضوع درسی از قبیل زبان و ارتباطات ،انگلیسی ،ریاضیات ،تاریخ ،جغرافیا و علوم
اجتماعی ،علوم طبیعی ،آموزش هنر ،موسیقی ،تربیت بدنی و سالمت ،هدایت تحصیلی ،تکنولوژی و آموزش دینی است .در پای های
هفتم و هشتم ،با تلفیق هنر و موسیقی تحت عنوان یک موضوع درسی ،برنام درسی از  11موضوع ب  10موضوع تقلیل مییابد.
الزم ب ذکر است ک کل ساعات آموزش در دوره ابتدایی  1444ساعت است ک ب  38ساعت در هر هفت تقسیم شده است .پ

از

اتمام این دوره دانشآموزان گواهینام آموزش پای را دریافت می نمایند (نافیک.)2015 ،
آموزش در دوره متوسطه
آموزش دوره متوسط در لیسئو ،کلژیو یا انستیتو 6ارائ میشود و برای دانشآموزان  13تا  17سال در نظر گرفت شده است .طول
مدت آموزش متوسط در حال حاضر چهار سال است ک ب دو چرخ دو سال تقسیم میشود .موضوعات درسی دو سال اول برای
هم دانش آموزان یکسان و شامل یازده عنوان درسی از قبیل زبان و ارتباطات ،انگلیسی ،ریاضیات ،زیست شناسی ،فیزیک ،شیمی،
تاریخ ،جغرافیا و علوم اجتماعی ،تکنولوژی ،هنر و آموزش موسیقی ،تربیت بدنی ،هدایت تحصیلی و شغلی و آموزش دینی است.
1
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3

عناوین موضوعات درسی در دو سال پایانی دوره متوسط اختصاصی است و بستگی ب هر یک از شاخ های دوره آموزش متوسط
عمومی ،آموزش متوسط فنی و حرف ای و آموزش متوسط هنر دارد (نافیک.)2015 ،
هدف آموزش متوسط عمومی دستیابی ب دانش و معلومات عمیق نسبت ب موضوعات درسی است .ساعات آموزش هفتگی در این
دوره شامل  36-42ساعت در هر هفت است .برنام درسی در دوره آموزش متوسط عمومی شامل  12عنوان درسی از قبیل زبان
اسپانیایی و ارتباطات ،زبان خارج  ،ریاضیات ،تاریخ و علوم اجتماعی ،فلسف و روانشناسی ،زیست شناسی ،فیزیک ،شیمی ،هنر و
آموزش موسیقی ،تربیت بدنی ،هدایت تحصیلی و آموزش دینی است .ساعات آموزش در دوره متوسط فنی و حرف ای 38-42
ساعت در هفت است ک شامل  12ساعت آموزش دروس عمومی و  12ساعت نیز آموزش شاخ انتخابی دانشآموز میباشد .این
نوع آموزش دانشآموزان را در زمین های خاا تخصصی و مهارتی مانند کشاورزی ،تکنولوژی ،صنعت ،تجارت و کشتیرانی (حمل
و نقل) آماده میکند .دروس عمومی در دوره آموزش متوسط فنی و حرف ای شامل عناوین چهارگان زبان اسپانیایی و ارتباطات،
زبان خارج  ،ریاضیات ،تاریخ و علوم اجتماعی است .دانشآموزان در دوره آموزش متوسط هنر در یک رشت هنری تخصص و
مهارت کسب میکنند .پ

از اتمام دوره آموزش متوسط دانشآموزان گواهینام آموزش در این دوره را دریافت مینمایند ک این

گواهینام امکان دستیابی ب سیستم آموزش عالی در شیلی را فراهم میکند .ورود ب دانشگاه مستلزم قبولی در آزمون ورودی
دانشگاهها است (همان).
ارزشیابی در نظام آموزشی شیلی
نظام ارزشیابی و نمره دهی در شیلی از  1تا  7می باشد .نمره  1پایینترین نمره و نمره  7بهترین و باالترین نمره و حداقل نمره
قبولی نیز  4میباشد .بعد از آخرین اصالحات ب عمل آمده نظام ارزشیابی توصیفی (نمره دهی بر اساس حروف) برای سطوح اولی
آموزش جایگزین نمرهدهی ب صورت عدد شد.1
A

خیلی خوب

A-

6.00 - 6.49

B+

5.50 - 5.99

B

خوب

Bکمترین نمره قبولی

6.50 - 7.00

C

5.00 - 5.49
4.50 - 4.99

رضایت بخش

4.00 - 4.49

 Fغیر رضایت بخش 0.00 - 3.99

در شیلی ،از سال  2003یک سیستم ارزیابی عملکرد مبتنی بر استاندارد و چند روشی ،جهت سنجش عملکرد معلمان  70هزار
مدرس دول تی از دوره پیش دبستانی تا دبیرستان و آموزش بزرگساالن شکل گرفت است .سیستم ارزیابی مذکور با اهداف تکوینی و
پایانی ،عملکرد معلمان را در چهار سطح برجست  ،2شایست  ،1ابتدایی 2و غیر رضایتبخش 3ارزیابی میکند .ابزار مورد استفاده در
. https://www.scholaro.com/pro/Countries/chile/Grading-System
. Outstanding
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این سیستم شامل چهار ابزار نمون کارهای ساختار یافت  ،4مصاحب همتایان ،5پرسشنام های راهنمای تعلیماتی و

خود-ارزیابی6

است .در دست بندی عملکرد نهایی معلمان وزن نمره هر یک از ابزار متفاوت است .ب این ترتیب ک وزن نمره نمون کارهای
ساختاریافت  60درصد امتیاز نهایی ،مصاحب همتایان  20درصد و پرسشنام راهنمایان تعلیماتی و خود -ارزیابی هرکدام 10
درصد امتیاز نهایی را ب خود اختصاا می دهد (تات و سان.) 2014 ،7
آموزش معلمان در شیلی
در نظام آموزشی شیلی آموزش معلمان با هدف بهبود کیفیت آموزش و از طریق کارگاههای آموزشی مورد توج خاا قرار گرفت
است .هدف کارگاههای آموزشی ،ایجاد تغییر در نقش ،شیوه کار و کیفیت یادگیریهای معلمان است .روش کار در کارگاههای
مذکور مبتنی بر س اصل ذیل است:
-

پژوهش یا ریش یابی فعالیتهای رایا معلمان :این اصل بر آگاهسازی معلمان شرکتکننده در کارگاهها تکی دارد ،ب این
ترتیب ک با نقد روشهای سنتی موجب میشود معلمان شرکتکننده دیدی انتقادی پیدا کنند ،ب تفاوت یادگیریهای
وابست و یادگیریهای مستقل پی ببرند ،با پرسش و استدالل ب درکی بهتر دست یابند ،نقش مستقل خویش را درونی کنند
و بفهمند ک میتوانند ب نوعی دیگر و مسثرتر عمل کنند؛

-

انجام کار گروهی توسط خود معلمان :این اصل بر یادگیریهای دست جمعی ب شیوه ایفای نقش در کارورزی تاکید دارد.
معلمان شرکتکننده در نقش فراگیران کالس ،ب اجرای نمون ها و مطالع موردی میپردازند و آنچ را ک جدیداً و ب صورت
حرف ای فرا گرفت اند تمرین میکنند؛

-

ارزشیابی مستمر از یادگیریهای جدید معلمان با هدف دستیابی ب نگرشی پایدار.

الزم ب یادآوری است پیام های آشکار کارگاههای آموزشی ک برای آموزش معلمان تدارک دیده شده ،عبارت است از اینک معلمان
مجری صرف نیستند ،بلک خود تصمیمگیرنده و مداخل گر در فرایند برنام ریزی هستند ،فعالیتهای گروهی معلمان باید جای
فعالیت فردی آنان را بگیرد و یادگیری هر مطلب امری است مستقل ،فردی و درونی و نمیتواند از راه تقلید اتفاق بیفتد (خروشی،
لیاقتدار ،کلباسی.)1395 ،
برخی مقررات مدرسه در نظام آموزشی شیلی
تقویم و ساعات آموزشی مدرسه
در شیلی سال تحصیلی شامل  160روز مفید و دو نیمسال است ک از ماه مارس شروع میشود و تا دسامبر ادام دارد .ب عالوه
مدارس از دو هفت تعطیالت زمستانی (در ماه ژوئی ) و دو هفت تعطیالت تابستانی (از اواسط دسامبر تا مارس) برخوردارند و برای
شروع سال تحصیلی آینده دانش آموزان موظف هستند ک در جوالی و اگوست نسبت ب ثبتنام خود در مدارس اقدام نمایند.
1

. Competent
. Basic
3
. Unsatisfactory
4
. Structured portfolio
5
. Peer interview
6
. Supervisor questionnaires, and self-assessment
7
. Taut & Sun
2

5

وزارت آموزش و پرورش از مهاجرانی ک مایل ب ثبتنام فرزندان خود در مدارس دولتی هستند ،قبل از شروع سال تحصیلی در
مارس و جوالی آزمون ورودی ب عمل میآورد .کسانیک تمایل ب آم وزش کودکان خود در منزل دارند ،باید نسبت ب ثبتنام آنها
در ادارات منطق ای آموزش و پرورش شهرستانها در ماه های مارس و ژوئن اقدام نمایند .این افراد باید همانند مهاجرین و سایر
افرادی ک تحت سیستم رسمی آموزش قرار ندارند در امتحانات شرکت نمایند .ساعات آموزش در مدارس ،از مدرس ای ب مدرس
دیگر متفاوت است ،اما معموال از  8صبح تا  2بعد از ظهر یا از  8صبح تا  4بعد از ظهر ،با در نظر گرفتن ساعتی برای صرف ناهار،
ادام دارد .هر ساعت آموزش  45دقیق ب طول میانجامد.1
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در نظام آموزشی شیلی آموزش با کیفیت ،ب عنوان یک حق اساسی برای افراد در نظر گرفت شده است و سعادت بشر نیز در گرو
آموزش و پرورش است .علیرغم اینک تمرکززدایی و اعمال اصالحات در نظام آموزش و پرورش نیز دارای سابق ای چند ده سال
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