
2010-2008
تم االنتهاء من تطوير المنهج األسترالي األساسي وحتى منهج الصف الثاني عشر 

للمواد التالية: 
• اإلنجليزي

• الرياضيات
• العلوم

• التاريخ
يمكن معرفة مجاالت التعلم على موقع المنهج األسترالي

يتواصل تطوير منهج المدارس الثانوية في هذه المجاالت في ٢۰١۰ – ٢۰١٢.

2012 – 2011
بدأ التطوير للمنهاج األسترالي من األساس الى الّصف ١٢ لمواضيع:

• الجغرافية
• اللغات
• الفنون

 201٣ – 2011
سوف يركز التطوير المستقبلي للمنهج األسترالي األساسي وحتى منهج الصف 

الثاني عشر على المجاالت التعليمية المتبقية المحددة في إعالن ملبورن لألهداف 
التعليمية للشباب األسترالي لعام ٢۰۰٨.

هذا يتضّمن التركيز على:
• اإلقتصاد واألعمال

• التربية المدنية والُمواطنة
• التربية الصّحية والبدنية

• التصميم والِتقنيات

يمكن االطالع على إعالن ملبورن على موقع MCEECDYA على العنوان
www.mceecdya.edu.au

للمزيد من المعلومات حول المنهج األسترالي، قُم بزيارة موقع اإلنترنيت
www.australiancurriculum.edu.au

آي سي آي أر آي )أكارا( مسؤول 
عن تطوير المنهج األسترالي من 

األساس الى الّصف ١٢.
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المنهاج 
األسترالي

نظرة عامة

 أيم سي إي إي سي دي واي آي
المجلس الوزاري للتعليم وتطوير الطفولة الُمّبكرة وشؤون الشباب

للمزيد من المعلومات حول )أكارا(، قُم بزيارة موقع اإلنترنيت  
info@acara.edu.au أو ارسل الي www.acara.edu.au
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عربي

عن طريق زيارة موقع المنهج األسترالي على اإلنترنت والنقر على 
“consultation” )استشارة(.

باإلمكان هنا أن تقرأ وُتراجع وتقوم بالتحميل أو الطبع ألي جزء أو 
لكل المنهاج األسترالي األولي كلما يصبح متوفراً. وإن الموقع هو 
أيضاً المكان الذي تستطيع فيه األفراد والجماعات إكمال إستبيان 

للتعليقات على اإلنترنيت.

تعقد ACARA منتديات وجلسات للمعلومات العامة على مستوى 
الواليات والمقاطعات والصعيد الوطني لكل مرحلة من مراحل 

التطوير. ومن الممكن أن تعقد بعض الواليات والمقاطعات بدورها 
الجلسات االستشارية الخاصة بها. للحصول على المزيد من 

www. المعلومات حول االستشارات، تفضل بزيارة موقعنا على
.acara.edu.au/curriculum/consultation

أين ُيمكنك أن تكتشف المزيد؟

www.( يحتوي موقع المنهج األسترالي
australiancurriculum.edu.au( على المنهج، باإلضافة إلى 

روابط لألسئلة  الشائعة والمواد المعلوماتية. ويحتوي موقع 
ACARA  )www.acara.edu.au( أيضاً على وثائق 

للمعلومات العامة والدعم.

ويتم دعم مؤلفي المناهج أثناء عملهم من قبل مجموعات استشارية 
تضم مجموعة من الخبراء، من بينهم خبراء متخصصين وخبراء في 

مجال التعليم، وخبراء في مراحل التعليم المدرسي، وأعضاء من 
ذوي الخبرة في العدالة والتنوع. 

وعند النقاط الَحِرجة في عملية الكتابة سوف ُيجَلب الخبراء 
واألطراف الُمهتمة من مختلف أنحاء البالد سوية لتزويد وجهات 

وتعليقاتهم. نظرهم 

ما هو المنهاج األسترالي؟

يحدد المنهج األسترالي ما ينبغي أن يدرسه كل طالب أسترالي فيما 
يتعلق بمجاالت التعليم والقدرات العامة واألولويات بين المناهج 

المختلفة. الدراسية 

وتتمثل العناصر الرئيسية للمنهج في وصف المضمون ومعايير 
اإلنجاز المحددة في مجاالت التعليم. ويحدد وصف المضمون ما 

المتوقع أن يقوم المعلمون بتدريسه. أما معايير اإلنجاز فهي تصف 
ما الذي يستطيع الطالب عادة فهمه وتنفيذه أثناء دراستهم. 

ُيزّود المنهج األسترالي أمثلة ُتصّور كّل َوصٍف للُمحتوى والذي 
ُيدعى إسهاباً. وإن َعّينات من عمل الطاّلب ُتصّور معايير اإلنجاز.

إن المنهج األسترالي ُيقّدم على األنترنيت في موقع
www.australiancurriculum.edu.au لَتمكين جميع 

األستراليين من رؤية ما الذي ُيدّرس عبر األمة. وإن منهاجاً على 
اإلنترنيت ُيساعد أيضاً المّعلمين للتخطيط والمشاركة في المعلومات 

والَمصاِدر في كافة أنحاء البالد.

كيف ُيمكنك المشاركة في اإلستشارات اإلضافية؟

ساهم أكثر من 3۰.۰۰۰ شخص معني في تطوير المجاالت التعليمية 
األربعة األولى عن طريق الرد على النسخ األولية من المنهج 

األساسي إلى منهج الصف العاشر.

سوف تكون أسهل طريقة لتقديم التعليقات للمرحلة التالية من التطوير 

حول المنهاج األسترالي من األساس الى الّصف 10

الهيئة األسترالية للمنهاج والتقييم والتبليغ )أكارا( مسؤولة عن تطوير 
منهج وطني بمعيار عالمي الذي سُيلهم ويتحّدى كافة الَطلبة 

األستراليين.

َتعّهد وزراء التعليم األستراليين على تطوير وتطبيق منهج أسترالي 
من األساس )السنة المدرسية األولى( الى الّصف ١٢ ، إبتداءاً من 
حقول اإلنجليزي والرياضيات والعلوم والتاريخ ، وتليها الجغرافية 

والفنون واللغات ، ومن ثم جميع الحقول التعليمية األخرى.

لقد ُطّور المنهاج األسترالي من األساس الى الّصف ١۰ لمواضيع 
اإلنجليزي والرياضيات والعلوم والتاريخ، وهو ُمتوّفر على موقع 

 www.australiancurriculum.edu.au اإلنترنيت

يجري العمل في الوقت الحالي على إعداد المنهج األسترالي للمدارس 
الثانوية  لمواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ، ومن المقرر 

إجراء المزيد من المشاورات بالنسبة لعام ٢۰١٢. 

لماذا يتّم تطوير منهج أسترالي؟

أي تعليم ُممتاز لكل األستراليين الشباب لهو أمر حاِزم للِحفاظ على 
ُمعّدل اإلنتاج ونوعية الحياة في أستراليا. وإن تطوير المنهج 

األسترالي ُيمّثل إلتزاماً من ِقَبل كّل الواليات والمقاطعات األسترالية 
للعمل سوّية على تطوير منهاج ذو معايير عالمية لكافة األستراليين 

الشباب.

َسوف ُيوّضح المنهاج األسترالي الى أولياء األمور والُمدّرسين 
والُطالب ما الذي َيجب أن ُيدّرس للَشباب ونوعية التعليم الُمتوّقع 

منهم حيثما ذهبوا الى المدرسة في أستراليا.

كيف َتّتم كتابة المنهاج األسترالي؟

 )ACARA( وقد جمعت الهيئة األسترالية للمناهج والتقييم والتقارير
أفضل المواهب من جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك المعلمين 

وخبراء المناهج والخبراء المتخصصين، لوضع المنهج األسترالي. 
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