
2008-2010
Подготвувањето на австралиската наставна програма за 
образование од почетокот на школувањето до 10ти клас 
заврши за следните предмети: 
• Англиски јазик 
• Математика 
• Наука
• Историја 
Овие области на изучување може да се најдат на Интернет 
страниците на австралиската наставна програма.
Во 2010-2012 г. ќе се продолжи со подготвувањето на 
наставната програма во овие области за повисоките 
средношколски класови. 
2011-2012 
Австралиската наставна програма за образование од 
почетокот на школувањето до 12 ти клас започна да се 
подготвува за следните предмети:  
• Географија 
• Јазици 
•  Уметност  
2011-2013 
При идното подготвување на австралиската наставна 
програма за образование од почетокот на школувањето до 
12ти клас, фокусот ќе биде на останите области на изучување 
кои беа утврдени со Мелбурнската изјава за образовните 
цели за младите Австралијци од 2008 г. (2008 Melbourne 
Declaration on Educational Goals for Young Australians).

Тоа вклучува сосредоточување на следните предмети: 
• Еконимија и бизнис 
• Наука за граѓанските права и одговорности и државјанство 
• Здравствено и физичко образование 
• Tехнологија  
Мелбурнската изјава може да се најде на Интернет 
страниците на MCEECDYA на www.mceecdya.edu.au 
За повеќе информации во врска со австралиската 
наставна програма, посетете ги Интернет страниците www.
australiancurriculum.edu.au

ACARA е одговорна за подготвување 

на  австралиска наставна програма 

за образование од почетокот на 

школувањето (Foundation) до 12ти клас. 

Австралиска 
наставна програма

Краток преглед 

MCEECDYA 
Министерски совет за образование, развој на 
деца на претшколска возраст и младински 
работи 

За повеќе информации во врска со ACARA, посетете ги 
Интернет страниците www.acara.edu.au или испратете 
електронска пошта на info@acara.edu.au.
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Како можете да се вклучите во понатамошните 
консултации?

Над 30,000 заинтересирани странки придонесоа  во подготвувањето на 

првите четири области на изучување со тоа што ги изнесоа своите мислења 

за првите верзии на наставната програма за образование од почетокот на 

школувањето до 10ти клас. 

Најлесен начин на кој можете да го кажете вашето мислење за следната 

фаза во подготвувањето на програмата ќе биде ако ги посетите Интернет 

страниците на австралиската наставна програма и ако притиснете 

на„consultation“ („консултации“). 

Тука можете да читате, прегледувате, преземете или отпечатите било кој дел 

или целата прва верзија на австралиската наставна програма кога таа ќе биде 

достапна.  Интернет страниците се исто така место каде поедници или групи 

можат да пополнат анкета за мислења преку електронски пат.

ACARA организира трибини за дискусија со покани на државно, територијално 

и национално ниво, како и информативни средби за секоја фаза од 

подготвувањето на програмата.   Некои држави и територии може исто така 

да одржуваат нивни средби за консултација.  За информации во врска со 

постапката на консултирање, посетете ги Интернет страниците    

http://www.acara.edu.au/curriculum/consultation

Каде можете да дознаете повеќе?

На Интернет страниците на австралиската наставна програма  

(www.australiancurriculum.edu.au) се наоѓаат наставната програма како и 

врски до често поставуваните прашања (FAQs) и информативни материјали. 

На Интернет страниците на ACARA (www.acara.edu.au) исто така може да се 

најдат општи информации и дополнителни документи.

Како се составува австралиската наставна 
програма?

ACARA ги собра најголемите таленти од целата нација, вклучувајќи 

наставници, експерти за наставни програми и експерти за предмети на 

изучување, со цел да направат прва верзија на австралиската наставна 

програма.  Авторите на наставната програма добиваат поддршка во работата 

од советодавни групи составени од најразлични експерти, вклучувајќи 

експерти за предмети и области на изучување, експерти за различните фази 

во процесот на школувањето и членови кои се специјализирани за еднаквост 

и разнообразност.

При критичните моменти во пишувањето се собираат експерти и 

заинтересирани странки од целата земја за да можат да ги изложат нивните 

мислења и забелешки.

Што е австралиска наставна програма?

Со австралиската наставна програма се утврдува што треба да учи секој 

австралиски ученик во врска со областите што се изучуваат, општите 

способности и приоритетните заеднички теми кои се изучуваат  по сите 

предмети вклучени во наставната програма. 

Клучни елементи во наставната програма се описите на содржините и 

стандардите на постигнатиот успех кои се организирани според областите 

на изучување.   Со описите на содржините се утврдува што се очекува 

од наставниците да предаваат.  Стандардите на постигнатиот успех го 

објаснуваат разбирањето и примената на знаењето во одредени фази од 

школувањето. 

Австралиската наставна програма содржи примери кои го илустрираат секој 

опис на содржината, познати како разработки. Примероци од работата на 

учениците ги илустрираат стандардите на постигнатиот успех.

Австралиската наставна програма се наоѓа на Интернет страниците  www.

australiancurriculum.edu.au за да им се даде можност на сите Австралијци да 

видат што се изучува низ целата земја. Наставната програма што се наоѓа на 

Интернет исто така им помага на наставниците да планираат и разменуваат 

информации и помагала низ целата земја. 

За австралиската наставна програма за 
образование од почетокот на школувањето до 
10ти клас

Управата за австралиската наставна програма, оценување и известување 

(The Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA)) е 

одоговорна за подготвување на национална наставна програма со светски 

глас која ќе ги инспирира и повикува на предизвик сите австралиски ученици.

Австралиските министри за образование кои се одговорни за подготвувањето 

и воведувањето на австралиската наставна програма за образование од 

почетокот на школувањето (првата година на школување) до 12ти клас, 

почетно во областа на изучување на англискиот јазик, математика, наука 

и историја, проследено со географија, уметност, јазици и потоа сите други 

области на изучување. 

Австралиската наставна програма за образование од почетокот на 

школувањето до 10ти клас за англиски јазик, математика, наука и историја е 

веќе подготвена и може да се најде на Интернет страниците  

www.australiancurriculum.edu.au. 

Работата на австралиската наставна програма за повисоките средношколски 

класови за англиски јазик, математика, наука и историја е во тек и се 

планираат понатамошни консултации за 2012 г. 

Зошто се подготвува австралиска наставна 
програма?

Квалитетното образование за сите млади Австралијци е важно за да 

се одржува продуктивноста и квалитетот на животот во Австралија.  

Подготвувањето на австралиската наставна програма претставува обврска 

за сите австралиски држави и територии да работат заедно за да подготват 

наставна програма со светски глас за сите млади Австралијци. 

Австралиската наставна програма ќе им разјасни на родителите, наставниците 

и учениците што треба да учат младите луѓе и каков квалитет на учење се 

очекува од нив, без разлика каде посетуваат настава во Австралија.
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