
نهاد ACARA  مسئولیت تهیه سرفصل 
دروس استرالیائی از دورۀ آمادگی تا 
سال 12 دبیرستان را به عهده دارد.

2010-2008
ایجاد سرفصل دروس استرالیائی از دوران آمادگی تا سال 10 دبیرستان برای 

دروس اکنون تکمیل شده است برای: 
10 دبیرستان برای دروس:

• انگلیسی
• ریاضیات

• علوم
• تاریخ

این حوزه های یادگیری را می توان در تارنمای سرفصل دروس استرالیائی 
یافت

 )Senior secondary curricula( برگزاری دوره آموزشی ارشد دبیرستان
در این حوزه ها در سال های 2012-2010 ادامه خواهد یافت.

2011-2012
کار تهیۀ سرفصل های دروس استرالیائی برای درس های زیر در مقطع از پایه 

)دورۀ آمادگی( تا سال 12 دبیرستان آغاز شده است:
• جغرافیا

• زبان های خارجی
• هنرها

2011-2013
تهیه و تدوین سرفصل استرالیائی زمینه های یادگیری برای سالهای از پایه تا 

 Melbourne 2008 سال 12 دبیرستان بر باقیماندۀ دروسی که
 Declaration on Educational Goals for Young Australians

)بیانیۀ ملبورن پیرامون اهداف آموزشی جوانان استرالیا در سال 2008( آنها را 
اعالم کرده است، تأکید دارد.

از جملۀ این دروس عبارتند از:
• اقتصاد و بازرگانی

• تعلیمات مدنی و شهروندی
• بهداشت و تربیت بدنی

• طراحی و فناوری

 نسخه ای از بیانیۀ ملبورن در تارنمای MCEECDYA به آدرس
www.mceecdya.edu.au یافت می شود.

 برای یافتن آگاهی بیشتر در مورد سرفصل دروس استرالیائی به
www.australiancurriculum.edu.au مراجعه کنید

سرفصل دروس 
استرالیائی

مروری بر

MCEECDYA 
)شورای وزیران برای آموزش و پرورش، تکامل اوائل دوران 

کودکی و امور جوانان(

  www.acara.edu.au به ACARA برای آگاهی بیشتر پیرامون
مراجعه کنید، یا به info@acara.edu.au ایمیل بزنید.
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از جمله متخصصین دروس و زمینه های یادگیری، کارشناسان مرحله مدرسه 
رفتن، و اعضای هیئت با تخصص در زمینه های برابری equity و گوناگونی 

diversity مورد پشتیبانی هستند. 

در یک مرحلۀ بحرانی در روند نوشتن سرفصل ها، متخصصین و طرف های 
عالقمند از اکناف کشور  را گرد هم آورده اند تا نظر ها و پیشنهادات خود را 

ارائه نمایند.

سرفصل دروس استرالیائی کدامند؟

سرفصل دروس استرالیائی در ارتباط با حوزه های یادگیری نشان می دهند که 
چه چیزهائی را باید به دانش اموزان یاد داد و توانمندی های عمومی آنها چه 

باید باشد و بین سرفصل های دروس مختلف، به چه چیزهائی اولویت داده شود. 

عناصر کلیدی سرفصل ها عبارتند از نوشتن فهرست مندرجات )محتوای( هر 
درس و استاندارد هائی است که در حوزه های یادگیری ترتیب داده شده اند و 

باید بدان ها نائل شوند. توصیف محتوای هر درس نشان می دهد که معلمین چه 
مطالبی را باید تدریس نمایند. استانداردهائی که باید بدان ها نائل شوند شرح می 
دهند که دانش آموزان حین تحصیل در مدرسه عموما قادر به درک چه مواردی 

و انجام چه کارهایی می باشند. 

سرفصل دروس استرالیائی  مثال هائی را ارائه می نماید که نشان دهنده 
توصیف محتوای هر درس می باشد که به آن توضیحات elaborations گفته 
می شود. نمونه هائی از کار دانش آموزان  استانداردهائی که باید بدان ها نائل 

شوند را نشان می دهد.

 www.australiancurriculum.edu.au سرفصل دروس استرالیائی در
به صورت آنالین )اینترنتی( ارائه شده است تا به همۀ استرالیائی ها امکان دهد  

بدانند در سطح ملی چه چیزهائی یاد داده می شود.  سرفصل دروسی که به 
صورت آنالین باشد  به آموزگاران و دبیران هم کمک می نماید تا طرح ریزی 

کرده و اطالعات و منابع را در سراسر کشور با هم انباز شوند. 

شما چگونه می توانید در مشورت های بعدی شرکت کنید؟

بیش از 30000 نفر از افراد ذیسهم در تهیه و تدوین چهار زمینۀ یادگیری 
اولیه، با پاسخ گفتن به پیش نویس دوره آموزشی سال 10 دبیرستان اظهار نظر 

کرده اند.

آسان ترین راه برای ارائه نظر در مرحلۀ بعدی تهیه و تدوین سرفصل دروس 

پیرامون سرفصل دروس استرالیائی از پایه تا سال 10 
دبیرستان

 Australian Curriculum, Assessment and Reporting نهاد
Authority )ACARA( )سرفصل دروس استرالیائی، ارزیابی و گزارش( 

مسئولیت تهیه و تدوین سرفصل دروس را در سطح ملی با استاندارد جهانی به 
عهده دارد تا بتواند برای دانش آموزان استرالیا الهام بخش و چالش برانگیز 

باشد.

وزرای آموزش و پرورش استرالیا  متعهد به تهیه و تدوین  و اجرای سرفصل 
دروس، از پایه )اولین سال مدرسه( تا  سال 12 دبیرستان در دروس انگلیسی، 
ریاضیات، علوم و تاریخ و متعاقب آن جغرافیا، هنرها، زبان ها و بعد باقیمانده 

زمینه های یادگیری می باشند.

سرفصل دروس از پایه تا سال 10 برای انگلیسی،  ریاضیات، علوم، و تاریخ 
www.australiancurriculum.edu. تهیه و تدوین شده  و هم اکنون در

au در دسترس می باشد 

کار در دورۀ دوم دبیرستان برای سرفصل های استرالیائی دروس انگلیسی، 
ریاضیات، علوم، و تاریخ در دست پیشرفت بوده و در سال 2012 مشورت 

بیشتر در این زمینه ها پیش بینی شده است.

چرا سرفصل دروس استرالیائی را تهیه و تدوین می کنیم؟

برای حفظ تولیدات )خالقیت( و کیفیت زندگی، استاندارد باالی آموزش و 
پرورش برای جوانان استرالیائی امری حیاتی است. تهیه و تدوین سرفصل های 

دروس استرالیائی معرف تعهد همۀ ایاالت و نواحی استرالیا برای همکاری با 
یکدیگر در راستای تدوین سرفصل های دروس با استاندار جهانی برای همۀ 

جوانان استرالیا است.

سرفصل دروس استرالیائی برای والدین، معلمین و دبیران و دانش آموزان، 
صرفنظر از محل مدرسه ای که در استرالیا  بدانجا می روند، روشن می کند 

که به جوانان چه چیز باید یاد داده شود  و از لحاظ کیفیت یادگیری از آنان چه 
انتظاراتی وجود دارد.

نحوۀ نوشتن سرفصل دروس استرالیائی چگونه است؟

نهاد ACARA بهترین استعداد ها را از سراسر ملت، شامل آموزگاران و 
دبیران، متخصصین سرفصل دروس، و متخصصین هر درس را دور هم گرد 
آورده است تا پیش نویش سرفصل دروس استرالیائی را تهیه کنند. نویسندگان 

سرفصل های دروس با گروه های مشاوره ای شامل گستره ای از متخصصین، 
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سرفصل دروس استرالیائی
استرالیائی دیدار از تارنمای سرفصل دروس استرالیائی و فشار دادن )کلیک 

کردن( بر روی گزینه “consultation” )هم اندیشی( است.

در اینجا شما می توانید هر بخش یا همۀ سر فصل دروس استرالیائی را به 
محض آماده شدن، خوانده، تجدید نظر، و استخراج )دانلود( نمائید.  این تارنما 
در عین حال محلی است که در آن افراد و گروه ها می توانند نظر خود را از 

راه نظرخواهی علمی اینترنتی )آنالین( ارائه نمایند.

در هر مرحله از روند تهیه و تدوین سرفصل دروس استرالیائی، نهاد 
ACARA گردهمائی ها و جلسات اطالع رسانی را در سطح ایالتی و ناحیه 

ای و یا ملی با دعوت برگزار می نماید. برخی از ایاالت و نواحی استرالیا 
ممکن است جلسات مشورتی خاص خود را برگزار نمایند. برای آگاهی بیشتر 

www.acara.edu.au/curriculum/ پیرامون روند مشورت از
consultation دیدن نمائید. 

در کجا می توانم اطالعات بیشتری را پیدا کنم؟

 )www.australiancurriculum.edu.au( تارنمای سرفصل دروس استرالیائی
دارای سرفصل ها و همچنین رابط هائی )links( به پرسش و پاسخ های معمول 

 ACARA و نوشته های آگاهی بخش می باشد. همچنین تارنمای FAQs
 )www.acara.edu.au( اسناد حمایتی و اطالعات کلی را هم در دسترس 

قرار می دهد.


