
2008-2010
Η ανάπτυξη του Αυστραλιανού Προγράμματος Διδασκόμενης 
Ύλης για το Βασικό μέχρι και το 10 έτος έχει πλέον ολοκληρωθεί:
• αγγλικά
• μαθηματικά
• επιστήμες
• ιστορία
Αυτούς τους τομείς μάθησης μπορείτε να τους βρείτε στον 
ιστότοπο του Αυστραλιανού Προγράμματος Σπουδών.
Το πρόγραμμα σπουδών για την ανώτερη μέση εκπαίδευση 
συνεχίζει να αναπτύσσεται το 2010-2012.

2011-2012
Εχει ήδη αρχίσει η ανάπτυξη του προγράμματος διδασκόμενης 
ύλης από το Βασικό μέχρι το 12ο έτος για:
• γεωγραφία
• γλώσσες
• θεωρητικές επιστήμες

2011-2013
Η μελλοντική ανάπτυξη επί του Αυστραλιανού Προγράμματος 
Διδασκόμενης Ύλης για το Βασικό μέχρι και το 12ο έτος 
θα επικεντρωθεί στους υπόλοιπους τομείς μάθησης που 
προσδιορίστηκαν στη Διακήρυξη της Μελβούρνης Εκπαιδευτικών 
Στόχων για τους Νέους της Αυστραλίας το 2008. 
Περιλαμβάνει επικέντρωση σε:
• Οικονομικά και Επιχειρήσεις
• Αγωγή του Πολίτη και Υπηκοότητα
• Υγιεινή και Γυμναστική
• Σχέδιο και Τεχνολογία

Μπορείτε να βρείτε τη Διακήρυξη της Μελβούρνης στον ιστότοπο 
της MCEECDYA:  www.mceecdya.edu.au
Για περισσότερες πληροφορίες για το Αυστραλιανό Πρόγραμμα 
Διδασκόμενης Υλης επισκεφτείτε το  
www.australiancurriculum.edu.au

Η ACARA είναι υπεύθυνη για 
την ανάπτυξη του Αυστραλιανού 
Προγράμματος Διδασκόμενης Υλης 
για το Βασικό μέχρι και το 12ο  έτος.

Αυστραλιανό Πρόγραμμα 
Διδασκόμενης Υλης 

Μια ανασκόπηση

MCEECDYA 
Υπουργικό Συμβούλιο Παιδείας, Νηπιακής 
Ανάπτυξης και Υποθέσεων Νεολαίας

Για περισσότερες πληροφορίες για την ACARA επισκεφτείτε 
το www.acara.edu.au ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@acara.edu.au.
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Πως μπορείτε να μετέχετε σε μελλοντικές 
διαβουλεύσεις;

Πάνω από 30.000 ενδιαφερόμενοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη των 
τεσσάρων πρώτων τομέων μάθησης απαντώντας στα προσχέδια του 
προγράμματος σπουδών Βασικό μέχρι και το 10ο έτος.

Ο ευκολότερος τρόπος να κάνετε τα σχόλιά σας για την επόμενη φάση 
της ανάπτυξης του προγράμματος είναι να επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
του Αυστραλιανού Προγράμματος Διδασκόμενης Ύλης και να κάνετε 
κλικ στο «Για διαβουλεύσεις». 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε, να δείτε, κατεβάσετε ή τυπώσετε 
μέρος ή ολόκληρο το προσχέδιο του Αυστραλιανού Προγράμματος 
Διδασκόμενης Υλης μόλις παρουσιάζεται.  Ο ιστότοπος είναι επίσης το 
μέρος όπου ιδιώτες ή ομάδες μπορούν να δώσουν ηλεκτρονικά  την 
αξιολόγησή τους.

Η ACARA οργανώνει δημόσιες συζητήσεις και πληροφοριακές 
συναντήσεις στις πολιτείες και επικράτειες και σε εθνικό επίπεδο σε 
κάθε στάδιο της ανάπτυξης του προγράμματος. Ορισμένες πολιτείες 
ή επικράτειες μπορούν επίσης να οργανώσουν τις δικές τους 
συγκεντρώσεις διαβούλευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη διαδικασία των διαβουλεύσεων επισκεφθείτε το   
http://www.acara.edu.au/curriculum/consultation

Από που μπορώ να πάρω περισσότερες 
πληροφορίες;

Ο ιστότοπος του Αυστραλιανού Προγράμματος Διδασκόμενης Ύλης   
(www.australiancurriculum.edu.au) περιλαμβάνει το πρόγραμμα και 
σημεία διασυνδέσεων με συχνές ερωτήσεις που γίνονται (FAQs) και 
πληροφοριακό υλικό. Ο ιστότοπος της ACARA  (www.acara.edu.au) ) 
προσφέρει επίσης γενικές πληροφορίες καθώς επίσης και βοηθητικά 
έγγραφα. 

Πως γράφεται το Αυστραλιανό 
Πρόγραμμα Διδασκόμενης Υλης;

Η ACARA έχει φέρει μαζί τα καλύτερα ταλέντα από όλη τη χώρα, 
περιλαμβανομένων των δασκάλων, ειδικών σε θέματα διδασκόμενης 
ύλης και ειδικών μαθημάτων να σχεδιάσουν το Αυστραλιανό 
Πρόγραμμα. Οι συγγραφείς του προγράμματος βοηθούνται στην 
εργασία τους από συμβουλευτικές ομάδες που αποτελούνται από μια 
ποικιλία ειδικών, ειδικών για το κάθε σχολικό επίπεδο και μελών που 
έχουν ειδικότητα στη δικαιοσύνη και την ποικιλομορφία των μαθητών.

Σε κρίσιμα στάδια της συγγραφικής εργασίας, ειδικοί και ενδιαφερόμενοι 
από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τις απόψεις και τα 
σχόλιά τους.

Τι περιλαμβάνεται στο Αυστραλιανό 
Πρόγραμμα Διδασκόμενης Υλης;

Το Αυστραλιανό Πρόγραμμα Διδασκόμενης Ύλης περιγράφει το τι θα 
πρέπει να μάθει ο κάθε Αυστραλός μαθητής σε σχέση με τους τομείς 
μάθησης, γενικές ικανότητες και προτεραιότητες σ’ όλο το πρόγραμμα.

Τα στοιχεία κλειδιά του προγράμματος είναι οι περιγραφές του 
περιεχομένου και τα επίπεδα επιτεύξεων που καθορίζονται για τους 
τομείς μάθησης. Οι περιγραφές του περιεχομένου καθορίζουν το τι 
αναμένεται από τον κάθε δάσκαλο να διδάξει. Τα επίπεδα επιτεύξεων 
περιγράφουν τι είναι ικανοί να κατανοήσουν και να κάνουν συνήθως οι 
μαθητές κατά την εξέλιξη της εκπαίδευσής τους. 

Το Αυστραλιανό Πρόγραμμα προσφέρει παραδείγματα που επεξηγούν 
την κάθε περιγραφή περιεχομένου που ονομάζονται λεπτομέρειες. 
Παραδείγματα εργασίας μαθητών δείχνουν τα επίπεδα επιτεύξεων. 

Το Αυστραλιανό Πρόγραμμα Διδασκόμενης Υλης για να βοηθήσει 
όλους τους Αυστραλούς  σε όλη την Αυστραλία να δουν τι μαθαίνουν 
παρουσιάζεται ηλεκτρονικά στο www.australiancurriculum.edu.au.  
Το Πρόγραμμα στο διαδίκτυο βοηθάει επίσης τους δασκάλους να 
μοιράζονται πληροφορίες και πηγές σε όλη τη χώρα.

Σχετικά με το Αυστραλιανό Πρόγραμμα 
Διδασκόμενης Υλης

Η Διοικητική Υπηρεσία του Αυστραλιανού Προγράμματος Διδασκόμενης 
Υλης, Αξιολόγησης και Αναφοράς (ACARA) είναι υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη ενός Προγράμματος Διδασκόμενης Υλης διεθνούς εμβέλειας 
που θα εμπνέει και προκαλεί όλους τους Αυστραλούς μαθητές.

Οι Αυστραλοί Υπουργοί Παιδείας  έχουν δεσμευθεί για την ανάπτυξη 
και εφαρμογή  του Βασικού (πρώτου έτους σχολείου) μέχρι και του 
12ου έτους του Αυστραλιανού Προγράμματος, αρχικά στους τομείς των 
αγγλικών, μαθηματικών, επιστημών και ιστορίας κατόπιν στους τομείς 
γεωγραφίας, θεωρητικών επιστημών, γλωσσών και άλλους τομείς 
μάθησης. 

Το Αυστραλιανό Πρόγραμμα Διδασκόμενης Υλης  για τα αγγλικά, τα 
μαθηματικά, τις επιστήμες και την ιστορία από το Βασικό μέχρι και το 
10ο έτος βρίσκεται στο  
www.australiancurriculum.edu.au. 

Η εργασία για το Αυστραλιανό Πρόγραμμα ανώτερης μέσης 
εκπαίδευσης για τα αγγλικά, τα μαθηματικά, τις επιστήμες και την 
ιστορία έχει προχωρήσει αρκετά και περισσότερες διαβουλεύσεις έχουν 
προγραμματισθεί για το 2012. 

Γιατί  χρειάζεται το Αυστραλιανό 
Πρόγραμμα Διδασκόμενης Υλης;

Μια εκπαίδευση ποιότητας  για όλους τους νέους της Αυστραλίας 
είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της παραγωγικής και ποιοτικής ζωής 
της Αυστραλίας. Η ανάπτυξη του Αυστραλιανού Προγράμματος 
αντιπροσωπεύει τη δέσμευση από όλες τις Πολιτείες και Επικράτειες 
της Αυστραλίας για συνεργασία για την ανάπτυξη ενός προγράμματος 
διεθνούς εμβέλειας για όλους τους νέους της Αυστραλίας.

Το Αυστραλιανό Πρόγραμμα θα καταστήσει φανερό στους γονείς, 
τους δασκάλους και τους μαθητές ότι θα πρέπει να μορφωθούν και η 
ποιότητα της παιδείας που αναμένεται από αυτούς σε οποιοδήποτε 
σχολείο στην Αυστραλία.
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