
2008-2010
Састављање Аустралијског наставног програма од основног 
(Foundation) до 10. разреда je caда зaвршeнo:
• енглеског 
• математике
• науке
• историје
Ове наставне области се могу наћи на вeб лoкaциjи 
Аустралијског наставног програма  
У 2010-2012. години се наставља са састављањем наставног 
програма за више разреде средње школе из ових области.

2011-2012
Састављање Аустралијског наставног програма од основног 
(Foundation) до 12. разреда је почело из:      
• географије
• језика
• уметности 

2011-2013
Даље састављање Аустралијског наставног програма од 
основног (Foundation) до 12. разреда ће бити усредсређено 
на преостале наставне области кaкo je идeнтификoвaнo у 
Мелбурншкој декларацији о образовним циљевима за младе 
Аустралијанце из 2008 године. 
То укључује нагласак на: 
• Економији и бизнису 
• Грађанским правима и дужностима и држављанству 
• Здравственом и физичком образовању 
• Tехнологији 

Мелбурншка декларација се може наћи на вeб лoкaциjи 
MCEECDYA 
www.mceecdya.edu.au
За више информација о Аустралијском наставном програму 
посетите  www.australiancurriculum.edu.au

ACARA је одговорна за 
састављање Аустралијског 
наставног програма од основног 
(Foundation) до 12. разреда. 

Аустралијски 
наставни програм

Преглед

MCEECDYA 
Министарски савет за образовање, развој у 
раном детињству и послове младих 

За више информација о ACARA посетите www.acara.
edu.au или пошаљите e-пошту зa ACARA на info@acara.
edu.au
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Како ви можете да се укључите у даље 
консултације? 

Више од 30.000 заинтересованих страна је допринело у 
састављању првих четири наставних области с тиме што су 
дали мишљења о нацрт верзијама наставног програма од 
основног до 10. гoдинe програма 

Најлакши начин за давање повратних информације за 
следећу фазу састављања је ако посетите интернет страницу 
Аустралијског наставног програма и кликнете на ‘’consultation’’. 

Тамо можете да прочитате, разгледате, скинете или 
одштампате било који или све Аустралијске наставне програме 
када буду доступни. Та интернет страница је такође место 
где појединци или групе могу да попуне интернет анкету са 
повратним информацијама.

ACARA обавља позивне форуме и јавне информативне 
сесије на националном или нивоу држава или територија у 
свакој фази састављања. Неке државе и територије такође 
могу да обављају сопствене консултативне сесије. За више 
информација о консултативном процесу посетите  
http://www.acara.edu.au/curriculum/consultation

Где можете да дознате више? 

Интернет страница Аустралијског наставног програма   
(www.australiancurriculum.edu.au) садржи наставни програм 
кao и линкове са често постављаним питањима (FAQs) и 
информативним материјалима. Интернет страница ACARA-е 
(www.acara.edu.au) такође садржи и помоћне документе са 
општим информацијама.

Како је написан Аустралијски наставни 
програм?

ACARA је окупила највеће таленте широм земље, укључујући 
учитеље, стручњаке за наставни програм и експерте из 
појединих предмета, да би припремили нацрт Аустралијског 
наставног програма. Ауторима наставног програма су помагалe 
саветодавнe нгрупe састављенe од низа стручњака, укључујући 
стручњаке из појединих предмета и наставних области, 
стручњака за фазе школовања и чланова са познавањима о 
једнакости и различитости.

У критичним фазама писања наставног програма, стручњаци 
и заинтересоване стране из целе земље су се састајали да би 
дали своја мишљења и коментаре.

Шта је Аустралијски наставни програм?

Аустралијски наставни програм одређује шта сваком 
аустралијском ученику треба да буде предавано у вези 
наставних подручја , општих способности и приоритета широм 
наставног програма. 

Кључни елементи наставног програма су описи садржаја и 
стандарди постизања организовани у наставним подручјима . 
Описи садржаја конкретно одређују шта се од учитеља очекује 
да предају. Стандарди постизања описују шта   студeнти 
типичнo мoгу рaзумeти и урaдити тoком њиховог  школовања.

Аустралијски наставни програм даје примере који илуструју 
опис сваког садржаја, који су названи елаборације. Примери 
рада ученика илуструју стандарде постизања.

Аустралијски наставни програм је представљен на интернету на 
www.australiancurriculum.edu.au да би сви Аустралијанци могли 
да виде шта се предаје широм земље. Наставни програм на 
интернету такође помаже учитељима да планирају и размењују 
информације и ресурсе широм земље.

О Аустралијском наставном програму 
од основног (Foundation) до 10. разреда 

Аустралијска служба за наставни програм, процену и 
извештавање (The Australian Curriculum, Assessment and 
Reporting Authority - ACARA) је одговорна за састављање 
наставног програма светске класе, који ће бити инспирација и 
изазов за све аустралијске ученике.

Аустралијски министри образовања су посвећени састављању 
и примени Аустралијског наставног програма од основног (прве 
године школовања) до 12. разреда, најпре из енглеског језика, 
математике, науке и историје, затим из географије, уметности, 
језика и након тога из свих других наставних области.

Аустралијски наставни програм од основног до 10. разреда из 
енглеског језика, математике, науке и историје је готов и може 
се наћи на  
www.australiancurriculum.edu.au. 

Рад на Аустралијском наставном програму из енглеског, 
математике, науке и историје за више разреде средње школе 
је далеко одмакао и даље консултације су планиране у 2012. 
години. 

Зашто се саставља Аустралијски 
наставни програм? 

Квалитетно образовање за све младе Аустралијанце 
је од судбоносног значаја за одржавање аустралијске 
продуктивности и квалитета живота. Састављање Аустралијског 
наставног програма представља решеност свих аустралијских 
држава и територија да сарађују на припремању наставног 
програма светске класе за све младе Аустралијанце.

Аустралијски наставни програм ће објаснити родитељима, 
учитељима и ученицима шта младим људима треба да се 
предаје и квалитет учења који се очекује од њих увек када иду у 
школу у Аустралији.
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