نظام آموزشی و برنامهریزی درسی سوئد
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اهداف و سياستهاي کالن تربيتي
نظام تعليم و تربيت سوئد مبتني بر بنيانهاي جامعه دموکراتيک است .آموزش باید مبتني بر احترام به حقوق بشر ،ارزش برابر انسانها،
برابري زن و مرد ،آزادي فردي ،احترام به تفاوتهاي دیني -قومي ،آگاهي از خاستگاه فرهنگي خویش ،همدلي و همبستگي ،بردباري و
مسئوليتپذیري ،و احترام به محيط زیست باشد (دفتر بينالمللي تعليم وتربيت یونسکو .)1321 ،در قانون جدید تعليم وتربيت سوئد که
در بيست و نه فصل تدوین شده است ،آمده که انتقال دانش و ارزشها در مدرسه باید مبتني بر بافت زندگي ،زبان ،تجارب و معلومات
قبلي دانشآموز باشد .آموزش در همه مدارس کشور ،صرفنظر از نوع مدرسه و موقعيت جغرافيایي ،باید داراي کيفيت و شرایط یکسان
باشد .هدف اصلي مدرسه ،کمک به رشد هماهنگ و همهجانبهي دانشآموز است و بنيان فعاليتهاي مدرسه را باید حس کاوش،
کنجکاوي و ميل به آموختن تشکيل بدهد (قانون جدید تعليم وتربيت :1321 ،فصل اول).
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مديريت کالن نظام تعليم و تربيت
پارلمان 9و دولت ،4مسئول سياستگذاري و تخصيص بودجه آموزش و پرورش است .پارلمان ،بودجه و قانون تعليم وتربيت5را به
تصویب ميرساند و دولت بر اساس قانون ،احکام و دستورالعملهاي کالن 6را صادر و از طریق وزارت آموزش و پرورش و پژوهش ،7الزم
االجرا و عملياتي ميسازد .با توجه به غيرمتمرکز بودن نظام آموزشي ،مسئوليت و قدرت پارلمان و دولت در اجراي قوانين و احکام و
تعيين جزئيات ،کلي و محدود است .پارلمان و دولت اساساً راجع به تعيين احکام و اهداف ملي براي همهي سطوح تعليم و تربيت
تصميمگيري ميکنند و هدف آن ،ایجاد شرایط برابر و تضمين کيفيت در مدارس سرتاسر کشور است .اسناد ملي بویژه برنامههاي درسي
ملي و برنامههاي درسي موضوعي (سيالبس) براي سطح آموزش اجباري( 8شامل پيشدبستان ،دبستان و متوسطه سطح پایين) توسط
دولت و براي متوسطه سطح باال و آموزش بزرگساالن توسط آژانس ملي تعليم وتربيت 9و بر اساس قوانين و احکام ،تنظيم و تدوین مي-
شود .وظيفهي پيگيري ،بازرسي و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي مدارس ،برعهده آژانس ملي تعليموتربيت و هيئت بازرسان مدارس
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است .آژانس ،مسئول بررسي و بهبود بخشيدن به کيفيت و نتایج آموزشي مدارس است ،با کمک دانشگاهها به طراحي آزمونهاي ملي
براي دانشآموزان و راهنماي ارزیابي 22براي معلمان ميپردازد ،و همچنين دورههايآموزشي پایه را براي مدیران و معلمان مدارس برگزار
ميکند .هيئت بازرسان نيز از طریق بازدیدهاي مکرر و رسيدگيکردن به شکایات اشخاص راجع به نارسایيها و کاستيهاي مدرسه ،در
 .2استادیار دانشگاه خوارزمي ،گروه مطالعات برنامهدرسي

hosseinikhah_ali@yahoo.com
2. The New Education Act
3 . Riksdag: www.riksdagen.se
4 . Government: www.Regeringen.se
5 . Education Act
6 . Ordinances & General Guidelines
7 . Ministry of Education and Research: www.government.se/sb/d/2063
8 . Compulsory Education
9 . The National Agency of Education: www.skolverket.se
10. The Schools Inspectorate: www.skolinspektionen.se
11 . Assessment Guide
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پي اطمينان حاصل کردن از رعایت قوانين و مقررات توسط مسئوالن مدرسه است .اعطاي مجوز به مدارسِ مستقلِ تحت حمایت مالي
دولت 2نيز یکي دیگر از وظایف مهم هيئت بازرسان است.
ساختار نظام آموزشي و معرفي سطوح تحصيلي
نظام آموزش عمومي سوئد داراي ساختار چهار سطحي است و در حالت بهينه ،سنين یک تا بيست سال را در بر ميگيرد)2 :سطح
پيش دبستان ( 4سال)؛ )1سطح آمادگي ( 1سال)؛ )9سطح آموزش اجباري ( 9سال)؛ )4سطح آموزش غيراجباري ( 3سال) .آموزش
پيش دبستاني در سوئد ،رایگان و نسبتاً اجباري است و از یکسالگي آغاز ميشود .کودکان از یکسالگي در فعاليتهاي تفریحي ،تربيتي
و آموزشي شرکت ميکنند ،بااینوجود ،به دليل کمک به رشد و آمادگي تدریجي آنها ،اغلب از سن  7و حتي  8سالگي توسط والدین در
پایه اول ابتدائي ثبت نام ميشوند و در این شرایط ،دانشآموزان تا سن بيستسالگي اجازه تحصيل و اخذ مدرک دیپلم را دارا خواهند
بود (یوري پدیا .)1329 1،بر اساس اطالعات آژانس ملي تعليم وتربيت سوئد (سکولورکت 9،)1329 ،ساختار نظام آموزشي سوئد با
لحاظکردن آموزش عالي ،شامل پنج سطح به شرح زیر ميباشد:


سطح پيشدبستان :4این سطح شامل مراکز متعدد از جمله مراکز پيش -دبستان ،مراکز آزاد پيش-دبستان 5و خانه
مراقبتروزانه( 6یا خانه مراقبتهاي پداگوژیک) 7است که اهداف و کارکرد آنها به سن و قابليتهاي کودکان و نيازها و
خواستههاي والدین بستگي دارد .عالوه بر مراکز فوق ،مراکز اوقات-فراغت 8و مراکز آزاد اوقات-فراغت 9نيز سطح پيش
دبستان را پشتيباني ميکنند .این سطح ،کودکان یک تا پنج سال را تحت پوشش قرار ميدهد.



سطح آمادگي :منظور از سطح آمادگي ،آموزش هاي درسي قبل از پایه اول ابتدائي است و به آن ،کالس پيش -دبستان
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اطالق ميشود .مدت این دوره یکسال است و به طور معمول از  6سالگي آغاز ميشود.


سطح آموزش اجباري :22آموزش اجباري حالت تک ساختاري 21دارد؛ بدین معني که آموزش ابتدائي و متوسطه سطح
پایين ،در قالب "آموزش جامع  9ساله" تعریف شده است :دوره ابتدائي( 29با  6پایه) و دوره متوسطه سطح پایين( 24با 9
پایه) .آموزش اجباري ،رایگان است و به طور معمول از  7سالگي شروع ميشود .سن رفتن به مدرسه با توجه به منطقه،
منعطف است و ميتواند  6و حتي  8سالگي باشد .در این سطح ،در کنار مدارسعادي ،براي دانشآموزان با نيازهاي خاص
(ازقبيل :ناشنوا ،نابينا ،الل ،داراي اختالالت ذهني) مدارس ویژه در نظر گرفته شده است .به مانند سطح پيشدبستان ،در
این سطح نيز ،مراکز اوقات -فراغت و مراکز آزاد اوقات-فراغت ،آموزش رسمي را پشتيباني ميکنند.



سطح آموزش غيراجباري :25دانشآموزان پس از به پایان رساندن آموزش اجباري ،ميتوانند داوطلبانه و بهطور رایگان
ادامه تحصيل داده و وارد دوره متوسطه سطح باال( 26شامل  9پایه) شوند .این دوره مشتمل بر  27رشته تحصيلي ازقبيلِ
علوم انساني ،علوم طبيعي ،علوم اجتماعي ،هنر و موسيقي ،صنایع دستي ،صنایع غذایي ،منابع طبيعي ،مدیریت کسب و کار،
1 . Grant-aided Independent Schools
2 . Eurypedia: European Encyclopedia on National Education Systems
3 . Skolverket: Available at: http://www.skolverket.se
4 . Pre-School
5 . Open Pre-School
6 . Day-Care Home
7 . Pedagogical Care Home
8 . Leisure-time Center
9 . Open Leisure-time Center
10 . Pre-School Class
11 . Compulsory School Level
12 . Single Structure
13 . Primary School
14 . Lower-Secondary School
15 . Non-Compulsory School Level
16 . Upper-Secondary School
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رستوران و هتلداري است .معموالً مدارس بزرگ همه یا اغلب آن رشتهها را یکجا ارائه ميکنند .مدت زمان هر رشته سه
سال است و واحدهاي درسي هر رشته عبارت است از :دروس عمومي مشترک ،دروس تخصصي ،دروس اختياري و پروژه
دیپلم.
تقويم سال تحصيلي و جدول موضوعات درسي
آغاز سال تحصيلي در همهي سطوح به استثناي سطح پيشدبستان ،نسبتاً یکسان است .مراکز پيش دبستان در تمام طول سال و از
دوشنبه تا جمعه از ساعت  6:93تا  28:93باز است .هدف از ارائه خدمات  21ساعته در روز ،کمک به والدین در نگهداري کودکان
خردسال است .سطح آمادگي ،دوره یکساله است که اغلب در مدارس ابتدائي سازماندهي ميشود و تقریباً از مقررات زماني سایر سطوح
پيروي ميکند .سال تحصيلي که شامل دو ترم پایي ز و بهارست ،از اواخر ماه اوت (اوایل شهریور) آغاز ميشود و اوایل ماه ژوئن (اواسط
خرداد) پایان ميیابد .ليکن ،معلمان باید حدود یک یا دو هفته پيشتر آغاز به کار کنند (یوري پدیا .)1329 ،مدارس اختيار دارند ،کل
مدرسه یا کالس درس خاصي را تعطيل کنند ،با رعایت این اصل که حداقل  278روز و  553ساعت در سال ،کالسهاي درس را تشکيل
بدهند .روز مدرسه معموالً از ساعت  8تا  2:93است .با توجه به سن و سطح تحصيلي ،این دوره زماني ميتواند کوتاهتر یا بلندتر باشد .از
باب مثال ،آموزش در دوره آمادگي ،صبحها دیرتر آغاز ميشود و مدت آن معموالً  9ساعت در روز است .به بيان دیگر ،تنها شرایط
حداقلي بر سطح آمادگي حکمفرماست .در کنار مدارس ،مراکز اوقات فراغت (فوقبرنامه) نيز از ساعت  7صبح تا  27:93بعدازظهر دایرند.
براي سطح پيشدبستان ،موضوعدرسي تعریف نشده است .تأکيد بر بازي و سرگرمي ،سالمت جسم و روان ،ارتباط کالمي و روابط
اجتماعي است .براي سطح آمادگي نيز دروس خاصي مشخص نشده است ،اما معلمان با نگاه به دروس ارائه شده در پایه اول ابتدایي،
آموزشهاي اوليه را به زبان ساده و جذاب ارائه ميدهند .در واقع ،هدف دوره آمادگي ،آشناساختن و عادتدادن کودک به محيط مدرسه
ابتدایي است .فهرست موضوعاتدرسي براي سطح آموزش اجباري (ابتدایي و متوسطه پایين) به شرح زیر است (یوري پدیا:)1329 ،
مجموع تعداد ساعت ( 06دقيقه) در  9سال

عنوان موضوع درسي

( 6پایه ابتدایي و  9پایه متوسطه)
هنر

336

صنايع دستي

336

موسيقي

336

زبان انگليسي

486

زبان سوئدي /سوئدي به منزله زبان دوم

1496

زبانهاي اختياري (آلماني ،فرانسه ،اسپانيايي)

336

مهارتهاي زندگي

118

رياضيات

966

تربيت بدني و بهداشت

066

جغرافي ،تاريخ ،تعليماتديني ،تعليماتاجتماعي

( 880هر کدام  331ساعت)

زيستشناسي ،شيمي ،فيزيک ،فنآوري

( 866هر کدام  366ساعت)

موضوعات انتخابي ()Elective Subjects

383
0000

مجموع ساعات

3

مدارس بهطورمعمول مجاز به کاستن  633ساعت از مجموع ساعات فوق ( )6665ميباشند .به بيان دقيقتر ،مدارس اجازه دارند
حداکثر  13درصد از زمان تعيين شده براي هر مادهدرسي را کاسته و به موضوعات اختياري خود اختصاص بدهند .زبان سوئدي،
رياضي و زبان انگليسي ،هسته برنامههايدرسي سوئد است و بيشترین ساعات را به ای ن موضوعات اختصاص ميدهند .فهرست
موضوعاتدرسي براي سطح آموزش غيراجباري (متوسطه باال) داراي چارچوب واحد همانند جدول فوقالذکر نيست ،چراکه این سطح
دربردارنده شش شاخهي علومانساني ،علوم اجتماعي ،علوم طبيعي ،فنآوري ،هنرها و فنيوحرفهاي (شامل  21رشته) است که هر کدام
به استثناي دروس پایه (مشترک) ،داراي دروس تخصصي و اختياري ميباشند (دفتر بينالمللي تعليموتربيت یونسکو:)1321 ،
مجموع تعداد ساعت در  3سال متوسطه باال

عنوان موضوع درسي

مجموع  1106ساعت

 -1دروس مشترک (عمومي)
 -زبان سوئدي/سوئدي به عنوان زبان دوم

933

 -ریاضيات

133

 -زبان انگليسي

133

 -تعليمات اجتماعي (مدني)

233

 -علوم

233

 -تاریخ

233

 -تربيت بدني و بهداشت

233

 -تعليمات دیني

53

 -3دروس غير مشترک

مجموع  1406ساعت

 -دروس تخصصي رشته

2953

 -پروژه عملي دیپلم

233

 -3دروس اختياري

مجموع  366ساعت
 3066ساعت

مجموع ساعات

دانشآموزان به منظور دریافت دیپلم ،باید 1533امتياز کسب کرده باشند .هر امتياز معادل یک ساعت آموزش است.

فرايند برنامهريزيدرسي و نقش معلم
فرایند کلي برنامهریزيدرسي در نظام تعليموتربيت سوئد ،در طي چهار مرحله متوالي به شرح زیر صورت ميگيرد:
 )2پارلمان :قوانين و احکام تعليم و تربيت را تصویب و در قالب قانون ملي تعليم و تربيت مدون ميسازد.
 )1دولت :مباحث کالن تعليم وتربيت را با نگاه به قوانين و در قالب برنامههاي درسي ملي به تفکيک سطوح تحصيلي تنظيم و
تدوین ميکند .برنامههايدرسي ملي هر یک با حجم  13صفحه ،داراي ساختاري یکنواخت و متشکل از این اجزاءست)2 :
ارزشهاي بنيادين1؛  )1رسالت و وظائف مدارس3؛  )9غايات3؛  )4رهنمودها .4در فصل غايات و رهنمودها ،به مسائل

1 . Fundamental Values
2 . School Tasks
3 . Overall Goals
4 . Guidelines
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حوزه عمل از قبيل نحوه رابطه مدرسه و والدین ،رابطه مدرسه و محيط پيرامون ،مسئوليت معلم و مدیر مدرسه نيز پرداخته
شده است (برنامههايدرسي ملي.)1322 ،
 )9آژانس ملي تعليم و تربيت :بر اساس برنامههاي درسي ملي ،برنامههاي درسي موضوعي (سيالبسها) را توليد مي کند .اجزاء
هر سيالبس عبارت است از )2 :هدف کلي موضوع؛  )1اهداف جزئي؛  )9ماهيت و ساختار محتوائي موضوع؛ )4
ارزشيابي (سيالبسهاي ملي.)1322 ،
 )4مدرسه :معلم ،برنامهدرسي مدرسه 2را بر اساس برنامه درسي موضوعي و اغلب با همکاري مدیر مدرسه و والدین تنظيم مي-
کند .متعاقب اصالحات دهه  ،2993مسئوليت برخي از امور خُرد برنامهریزي درسي (بویژه انتخاب مواد و روشها) به مدارس
واگذار شده است .انتخاب فعاليتها و محتواي موضوعات درسي و نحوه سازماندهي و تدریس آن ،جزو اختيارات معلم است.
البته براي برنامه درسي مدرسه و با در نظر داشتن اهداف ملي ،اهداف قابل تحقق محلي نيز تعریف ميشود .در کنار مدرسه و
با مبنا قرار دادن سيالبسهاي ملي ،ناشران خصوصي نيز مشغول طراحي و تأليف کتابهاي درسي ميشوند.
با توجه به فرایند فوق ،ميتوان نتيجه گرفت که رویکرد سوئد به برنامهریزي درسي ،رویکرد ترکيبي 1است؛ منظور آن است که امر
برنامهریزي درسي نه کامالً مبتني بر مدرسه است و نه تحت حاکميت رویکرد متمرکز قرار دارد (کارکِينن .)1321 ،به بيان دیگر،
تصميمات کالن در سطح ملي و سایر تصميمات در سطح مدرسه اتخاذ ميشود.
توليد کتابهاي درسي و مواد آموزشي
در نظام برنامه درسي غيرمتمرکز ،بدليل توجه بيشتر به نيازهاي فراگيران و برونسپاري امر توليد ،تنوع و تکثر در مواد و منابع
یادگيري بيشتر از نظام متمرکز است .برخالف نظام متمرکز که اغلب براي هر موضوعدرسي تنها یک کتابدرسي مدون تحت نظارت
دولت تأليف ميشود ،در سوئد براي هر موضوعدرسي ،انواع کتابدرسي توسط ناشران خصوصي و سازگار با برنامههايدرسي موضوعي،
طراحي و تدوین ميشود .براي همه موضوعاتدرسي ،بستههاي آموزشي (شامل کتاب درسي ،کتاب کمکدرسي ،راهنماي معلم ،کتاب-
کار دانشآموز ،سي.دي.هاي صوتي-تصویري) ،فلشکارت ،کتاب الکترونيکي ،کتاب گویا ،9نرم افزار درسي ،و فيلم توليد ميشود .ليکن به
دليل قيمت باال ،مواد و منابع یادگيري در کتابخانه مدارس و به تعداد زیاد در دسترس معلمان و دانشآموزان قرار داده ميشود .عليرغم
اینکه در مدارس سوئد ،هيچگونه اجباري در استفاده از کتابدرسي وجود ندارد ،نتایج تحقيقات نشان داده که کتابدرسي کماکان
پراستفادهترین منبع براي آموزش و یادگيري است (کليو.)9-23 :1338 ،4
محبوبترین ناشر در زمينه کتابچاپي ،انتشارات ليبر و در زمينه کتابدیجيتال ،انتشارات ايليب است .انتشارات ليبر 5واقع در
استکهلم ،بزرگترین و معتبرترین ناشر کتابهاي درسي سوئد در همهي موضوعات درسي است که جزو مجمع بينالمللي ناشران تربيتي
( 6)IGEPاست .یکي دیگر از ناشران معتبر سوئد در این حوزه ،انتشارات ناتور و کولتور 0است که دفتر آن در استکهلم بوده و جزو
مجمع ناشران تربيتي اروپاست ( .8)EEPGانتشارت ايليب 9مطرحترین ناشر و توزیعکننده در زميه کتابهاي دیجيتال در منطقه
اسکاندیناوي است که دفتر آن در استکهلم واقع است .این ناشر ،کتابالکترونيکي ،کتابصوتي 23و سایر محصوالت قابل دانلود را توليد
1 . School Curriculum
2 . The Mixed Approach
3 . MP3-Book
4 . Cleeve, Stuart
5 . Liber: www.Liber.se
6 . International Group of Educational Publishers (IGEP): www.igep.pl
7 . Natur & Kultur (Nature & Culture): www.nok.se
8 . European Educational Publishers Group (EEPG): Available at: eepg.org
9 . ELib: www.Elib.se
10 . Audio-Book
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ميکند .ايليب يو 2پروژه جدیدي است که مخاطب آن مدارس است :دانشآموزان را قادر ميسازد در خانه و مدرسه به کتابهاي
دیجيتال و گویا ي این ناشر و سایر ناشران دسترسي داشته باشند .شایان ذکر است ،دفتر اکثر ناشران سوئدي ،واقع در پایتخت
(استکهلم) است .دفتر تعدادي از ناشران نيز ازجمله اَندینا ،گيدرَپيد 1و اگمونت کارنن 9در دو شهر بزرگ سوئد ،گوتنبرگ و مالمو قرار
دارد.
ارزشيابي برنامهدرسي
نظارت بر عملکرد نظام مدارس به دو شيوه ارزیابي بيروني و دروني انجام ميگيرد .ارزیابي بيروني اساساً توسط دو سازمان کشوري،
آژانس ملي تعليم و تربيت و هيئت بازرسان مدارس صورت ميگيرد .ارزیابي دروني توسط آموزش و پرورش استان و هيئت محلي( 4با
همکاري مدیران ،والدین و دانشآموزان) انجام ميشود .ارزیابي عملکرد معلم توسط مدیر و با نظرخواهي از همکاران ،والدین و فراگيران
محقق ميشود (سازمان توسعه و همکاري اقتصادي .)1322 5،ارزیابي آموختههاي دانشآموزان در دوره آموزش ابتدایي بر اساس مقياس
کيفي سه-درجهاي (قبول ،قبول با نمره خوب ،قبول با نمره عالي )6است .و از اواخر سال  1321و در دوره متوسطه ،مقياس چهار-درجه-
اي (تجدید ،7قبول ،قبول با نمره خوب ،قبول با نمره عالي) با مقياس جدید شش-درجهاي ( )A to Fجایگزین شده که درجه آخر ()F
به منزله مردود است .آزمون ملي اجباري تنها از پایه  9به بعد و فقط براي دروس زبان سوئدي ،زبان انگليسي و ریاضيات به اجرا درمي-
آید.
سياستها و نوآوريهاي برنامه درسي
همزمان با تصویب قانون جدید تعليم وتربيت و تأثير آن بر مفاد اسناد برنامه درسي ،تغيير و تحوالت زیر از سال  1321به وقوع
پيوسته است (وزارت آموزش و پرورش و پژوهش1329 ،؛ شبکه مدارس اروپایي:)1321 8،
-

سختگيري بيشتر در استخدام معلم و اجراي طرح جذب معلمان عاليرتبه (داراي مدرک دکتري) به منظور ارتقاي کيفيت
تدریس در مدارس؛

-

اعطاي اقتدار بيشتر به مدیران و معلمان مدارس؛

-

تأکيد بر امنيت و ایمني بيشتر دانشآموزان در همه سطوح تحصيلي؛

-

تأکيد بيشتر بر اهميت و جایگاه مراکز اوقات فراغت (فوق برنامه) در کنار مدارس؛

-

تأکيد بيشتر بر حوزههاي موضوعي زبان و ریاضيات ،علوم طبيعي و فنآوري در همه سطوح بویژه پيش دبستان؛
اتخاذ رویکرد کارآفرینانه به مدارس و برنامههاي درسي.
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