
2008-2010
Anaokulundan 10. Sınıfa uzanan Avustralya Ders 
Müfredatının hazırlanması aşağıdaki dersler için 
tamamlanmıştır:
• İngilizce
• Matematik
• Fen Bilimleri
• Tarih
Bu derslerle ilgili bilgilere Avustralya Ders Müfredatı web 
sitesinden ulaşabilirsiniz.
Bu alanlardaki Lise müfredatının hazırlanması ile ilgili 
çalışmalar 2010 ve 2012 yıllarında devam etmektedir.

2011-2012
Anaokulundan 12. Sınıfa uzanan Avustralya Ders 
Müfredatı’nı hazırlama çalışmaları aşağıdaki dersler için 
başlamıştır:  
• Coğrafya
• Dil
• Sanat

2011-2013
Anaokulundan 12. Sınıfa uzanan Avustralya Ders Müfredatı 
için yapılacak ileriye dönük hazırlık çalışmalarında, 
2008 yılındaki Melburn Genç Avustralyalılar için Eğitim 
hedefleri adlı beyanda belirlenen öğrenim alanlarına ağırlık 
verilecektir.
Bu, aşağıdaki konulara ağırlık verecektir:
• Ekonomi ve Ticaret
• Yurttaşlık ve Vatandaşlık Bilgisi
• Sağlık ve beden eğitimi
• Tasarım ve teknolojiler

Melburn beyanı, www.mceecdya.edu.au adresindeki 
MCEECDYA web sitesinden edinilebilir.
Avustralya Ders Müfredatı ile ilgili daha fazla bilgi için 
www.australiancurriculum.edu.au web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz

ACARA anaokulundan 12. 
Sınıfa uzanan Avustralya Ders 
Müfredatının hazırlanmasından 
sorumludur.

Avustralya 
Ders Müfredatı

Genel bir bakış

MCEECDYA 
Eğitim, Okul Öncesi Gelişim ve Gençlerle ilgili 
meselelerden sorumlu Bakanlar Kurulu

ACARA ile ilgili daha fazla bilgi için www.acara.edu.au web 
sitesini ziyaret edebilir ya da info@acara.edu.au adresinden 
ACARA’ya e-posta yollayabilirsiniz
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Gelecekteki danışma görüşmelerine nasıl 
katılabilirsiniz?

30,000’i aşkın katılımcı, Anaokulundan 10. Sınıf ders müfredatına 
uzanan taslaklara yorum ve önerilerde bulunarak, ilk dört öğrenim 
alanının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. 

Müfredatın hazırlanmasındaki bir sonraki asama için yorum ve 
önerilerinizi paylaşmanın en kolay yolu, Avustralya Ders Müfredatı 
web sitesini ziyaret etmek ve ‘consultation’ seçeneğine tıklamaktır.   

Burada, taslak halindeki Avustralya Ders Müfredatı’nın bir kimsini 
veya tümünü okuyabilir, inceleyebilir, indirebilir veya basabilirsiniz. 
Web sitesi ayrıca, kişilerin veya grupların gelerek yorum ve 
önerilerini sunabilecekleri bir yer ödevini de görmektedir.

ACARA her bir hazırlık aşaması için eyalet, bölge ve ulusal 
düzeyde davetiyeli toplantılar ve halka açık bilgilendirme 
seminerleri düzenlemektedir. Ayrıca, bazı eyalet ve bölgeler kendi 
danışma görüşmelerini de yapabilirler. Danışma görüşmeleri ve 
nasıl isledikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen   
http://www.acara.edu.au/curriculum/consultation
adresini ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için:

Avustralya Ders Müfredatı web sitesi  
(www.australiancurriculum.edu.au) adresinden müfredata 
ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda sıkça sorulan sorular bölümüne 
(FAQs) ve diğer bilgi materyallerine de ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 
ACARA web sitesinden (www.acara.edu.au) genel bilgilere ve 
yardımcı dokümanlara da ulaşabilirsiniz. 

Avustralya Ders Müfredatı nasıl 
yazılmaktadır?

ACARA, Avustralya Ders Müfredatı taslağının hazırlanması 
amacıyla yurt çapındaki öğretmenleri, müfredat uzmanlarını ve ders 
uzmanlarını içeren en iyi yetenekleri bir araya getirmiştir. Müfredatın 
yazımında görevli bu kişiler, ders ve öğrenim uzmanları, eğitim 
uzmanları ve eşitlik ve çeşitlilik konusunda tecrübeleri bulunan 
üyeleri içeren danışma kurulları tarafından desteklenmektedirler.  

Yazım surecinde ortaya çıkabilecek kritik noktalarda, ülke çapındaki 
uzmanlar ve ilgili kişiler bir araya getirilerek, konu hakkındaki görüş 
ve önerilerini paylaşmaları sağlanmaktadır.

Avustralya Ders Müfredatı’nın İçeriği?

Avustralya Ders Müfredatı, Avustralya’daki her bir öğrenciye, 
öğrenme alanları, genel imkânlar ve müfredatlar arası öncelikler 
bağlamında neler öğretilmesi gerektiğini belirlemektedir.

Müfredatın temel unsurları arasında içerik tanımlamaları ve öğrenim 
alanları içerisinde organize edilmiş başarı standartları gelmektedir. 
İçerik tanımlamaları ile öğretmenlerin öğretmeleri gereken konular 
belirlenmektedir. Başarı standartları ile de, öğretim sürecinde 
ilerlemeleri boyunca öğrencilerden beklenilen genellikle anlama ve 
yapma yetenekleri tanımlanmaktadır.   

Avustralya Ders Müfredatı, detaylandırmalar (elaborations) olarak 
ifade edilen ve her bir içerik tanımını gösteren örnekler içermektedir. 
Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışma örnekleri ise başarı 
standartlarını belirlemektedir. 

Avustralya Ders Müfredatı, Avustralyalıların yurt çapında nelerin 
öğretildiğini görebilmeleri amacıyla www.australiancurriculum.edu.
au web sitesinde yayınlanmaktadır.  Internet ortamında bulunan 
bu müfredat, ayrıca, öğretmenlerin bilgi ve kaynakları ülke çapında 
planlamalarına ve paylaşmalarına da yardımcı olmaktadır.

Anaokulundan 10. Sınıfa uzanan 
Avustralya ders müfredatı hakkında

Avustralya Ders Müfredatı, Değerlendirme ve Rapor Kurumu 
(ACARA), Avustralya’daki tüm öğrencilere ilham verecek ve onları 
daha fazla çalışmaya sevk edecek dünya standartlarında bir 
müfredatın hazırlanmasından sorumludur.

Avustralya’da eğitimden sorumlu bakanlar, Anaokulundan 
(Öğretimin ilk yılı) 12. Sınıfa uzanan Avustralya Ders Müfredatı’nın 
hazırlanması ve uygulanması konusunda yoğun bir çalışma 
içindeler. Bu çalışmalar, öncelikli olarak İngilizce, matematik, 
fen bilimleri ve tarih ve ardından da coğrafya, sanat, dil ve diğer 
öğrenim alanlarını kapsayacaktır.

Anaokulundan 10. Sınıfa uzanan Avustralya Ders Müfredatının 
İngilizce, matematik, fen bilimleri ve tarih için olan kısmı 
tamamlanmıştır ve  
www.australiancurriculum.edu.au web adresinden ulaşılabilir.

İngilizce, matematik, fen bilimleri ve tarih alanlarındaki Lise 
müfredatının hazırlanması ile ilgili çalışmalar hâlihazırda yoğun bir 
şekilde devam etmektedir ve 2012 yılı için danışma görüşmeleri 
planlanmaktadır.

Avustralya Ders Müfredatı’nın 
hazırlanmasının nedeni nedir?

Tüm genç Avustralyalılar için kaliteli bir eğitimin sağlanması, 
Avustralya’nın verimliliği ve hayat standardının korunması acısından 
çok önemlidir. Avustralya Ders Müfredatı’nın hazırlanması, 
Avustralya’daki tüm eyaletlerin ve bölgelerin birlikte çalışarak dünya 
standartlarında bir ders müfredatını tüm genç Avustralyalılara 
sunmasını ifade etmektedir. 

Avustralya Ders Müfredatı, Avustralya’nın hangi okuluna gidilirse 
gidilsin genç Avustralyalılara nelerin öğretilmesi gerektiğine 
ve kendilerinden beklenen kaliteli bir öğrenimin nasıl olması 
gerektiğine açıklık getirmek için hazırlanmaktadır.
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