
برنامه درسی اوان كودكی در نیوزیلند
کشور نیوزیلند با حدود پنج میلیون نفر جمعیت در قارۀ اقیانوسیه واقع شده است و از نظر سطح رفاه و شاخص های 
توسعۀ انسانی در سطح جهان جایگاه مناسبی دارد. در این کشور به آموزش اوان کودکی اهمیت زیادی داده می شود. 
برنامۀ درســی اوان کودکی نیوزیلند با نام »ته واریکی«1 که در بافت محلی به معنی »حصیر بافته شده«2 است، به 
کودکان این کشور عرضه می شود. ته واریکی در بسیاری از زمینه ها کودک و خانواده را مشارکت می دهد. در ته واریکی 
چهار اصل توانمندسازی )برنامۀ درسی کودک را توانمند می سازد(، تحول کل گرا )کل نگری برای رشد و یادگیری 
کودک را انعکاس می دهد(، خانواده و جامعه )خانواده و جامعه  بخشی از برنامۀ درسی است(، برقراری ارتباط )کودکان 

دكتر سیدعلی خالقی نژاد
پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
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از طریق تعامل دوجانبه، پاسخگومدارانه و مسئوالنه با افراد، مکان ها و اشیا 
یاد می گیرند( مورد توجه قرار گرفته اند. در این برنامۀ درسی پنج سطح شامل: 
خوشبختی، احساس تعلق، اشتراک مساعی و همکاری، گفت وگو و ارتباط و 
کاوش فعال تعریف شده و متناسب با هر سطح هدفی مشخص شده است. 

در این نوشتار به تبیین دو سطح زیر می پردازیم.

كلیدواژه ها: کودک، خانواده، جامعه، مهارت ها، فرصت ها، رشد همه جانبه

سطح ارتباط و گفت وگو. هدف از این سطح آن است که کودکان 
محیطی را تجربه کنند که در آن مهارت های غیرکامی و کامی با مقاصد 

گوناگون و به دالیل مختلف پرورده می شوند. 
سطح كاوش فعال. هدف از این سطح آن است که کودکان محیطی 
را تجربه کنند که در آن بازی یک یادگیری معنی دار دارای ارزش اســت، و 

اهمیت بازی های طبیعی شناخته می شود )مفیدی، 1396(. 
در نســخۀ جدید، تغییرات اجتماعی در 20 ســال گذشته و همین طور 
تحوالت پژوهش دربارۀ برنامۀ درســی، ســنجش، آموزش )پداگوژی( و 
فعالیت ها تشــخیص داده شده است. برای مثال، به هویت ها، فرهنگ های 
متفاوت و نیازهای کودکان توجه شده و منابع واضح بیشتری برای کودکانی 
که به حمایت های یادگیری بیشتر نیاز دارند، در نظر گرفته شده است )وزارت 

آموزش وپرورش نیوزیلند، 2019(. 
 در نســخۀ اصاح شدۀ ســال 2017 اصول )توانمندسازی، تحول 
کل گرا، خانواده و جامعه، برقراری ارتباط(، و سطوح )سطح خوشبختی، 
احســاس تعلق، اشتراک مســاعی و همکاری، ارتباط و گفتگو، کاوش 
فعال( گذشته کامًا دست نخورده باقی مانده اند، ولی پیامدهای یادگیری 
مورد بازنگری جدی قرار گرفته اند. در ته واریکی جدید، تجربه های یادگیری 
معطوف به پیامدهای یادگیری هر سطح و هدف براساس سه مرحلۀ رشد 
کودکان »نوزاد )تا قبل از دوازده ماهگی(، طفل و کودک« طبقه بندی می شود. 

تعداد پیامدهای یادگیری از 118 به 20 مورد کاهش می یابد و شامل دانش، 
مهارت ها، نگرش ها و تمایات است که در جدول های 1 تا 5 ذکر شده اند. 
وقتی دانش، مهارت و نگرش ترکیب می شوند، تمایات به وجود می آیند. 
تمایات سبب می شوند که فرد در یک موقعیت به شیوۀ منحصر به فردی 
پاســخ دهد )وزات آموزش وپرورش نیوزیلنــد، 2017(. ته   واریکی تمایات 
یادگیری را با عنوان »الگوهای یادگیری یا عادات ذهن« تعریف می کند که 
بــا نظریه های کاری ارتباط نزدیکی دارند )وزارت آموزش وپرورش نیوزیلند، 

 .)2019
تمایات برای یادگیری مادام العمر باارزش شناخته شده اند. در یادگیری 
مادام العمر، شخص به دلیل شخصی و حرفه ای به دنبال مسائلی است که با 
آن ها روبه رو می شود. تمایات یادگیری مورد نظر ته واریکی شامل شجاعت، 
کنجکاوی، اعتماد، بازیگری3، پشــتکار، اعتمادبه نفس، مســئولیت پذیری، 
عمل متقابل، خاقیت، تخیــل و تاب آوری اســت. باورهای فرهنگی در 
تعیین اینکه تمایات یادگیری باارزش کدام ها هستند، بسیار اثرگذار است. 
تمایــات یادگیری عناصر »آمادگی، اراده و خواســتن، و توانایی« را با هم 
تلفیق می کنند. در برنامۀ  درســی ته واریکی آمده است، آماده بودن به معنی 
میل داشــتن، خواستن به معنی حساسیت به زمان و مکان، و قادر بودن به 
معنی داشتن دانش و مهارت ضروری است )وزارت آموزش وپرورش نیوزیلند، 
2017(. »نظریه های کاری«4 شــامل ایده ها و ادراکات است و هنگامی در 
کودک به وجود می آید که از دانش گذشته برای ساختن معنی از تجربۀ جدید 

استفاده شود )وزارت آموزش وپرورش نیوزیلند، 2017(. 
در ســطح ارتباط و گفت وگو، تعامل بین کودک با همسال، مربی، مواد 

آموزشی و فضای موجود در محیط مورد توجه قرار می گیرد. )جدول 1(
در ســطح کاوش فعال »بازی« نقش مهمی بازی می کند. راهبردهای 
آموزشی در این سطح بر دستکاری تأکید دارند و فرایند فهمیدن را تسهیل 
می کنند. در چنین فضایی، تمایات یادگیــری و نظریه های یادگیری هر 

کودکی به طور مداوم در حال ساخته شدن هستند. )جدول 2(
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جدول 1. برنامۀ درسی ته واریكی در نیوزیلند. سطح ارتباط و گفت وگو

شواهد پیامدهای یادگیری اهداف

کودکان محیطی را 
تجربه می کنند که:

کودکان در طول زمان و با هدایت و تشویق 
این پیامدها زمانی به عنوان یادگیری مشاهده خواهند شد که کودکان، برای مثال نشان دهند: به نحو فزاینده ای قادر خواهند بود: 

مهارت های ارتباطی 
غیرکامی را برای 

دامنه ای از اهداف توسعه 
می دهند.

از حرکت و اشاره برای بیان 
خودشان استفاده کنند. 

 توانایی بیان احساسات و هیجان ها را در دامنه ای از راه های غیرکامی مناسب و پاسخ به 
درخواست های غیرکامی دیگران دارند.

 از مهارت های پاسخگویانه و دوطرفه از قبیل نوبت گرفتن استفاده می کنند.
 از نحو پیچیده و واژگان زیاد استفاده می کنند و از صداها در کلمات، قافیه، ریتم، و تشخیص 

بعضی از حروف و مفاهیم چاپی آگاه اند.

مهارت های ارتباط 
کامی را برای دامنه ای 

از اهداف توسعه 
می دهند.

زبان شفاهی را بفهمند و از آن برای دامنه ای 
از اهداف استفاده  کنند. 

به ارزشمند بودن زبان مادری اعتماد دارند و توانایی باالیی در استفاده از یک زبان دارند.
 به »ته راَ مائوری« به عنوانی زبان زنده و مرتبط ارج می گذارند.

 می فهمند که نمادها می توانند به وسیلۀ دیگران خوانده شوند و افکار، تجربه ها و ایده هایی را 
که  از طریق واژگان، تصویرها، اعداد، صداها، اشکال، مدل ها و عکس ها ارائه می شوند، در خود 

توسعه می دهند.
می توانند با داستان ها و ادبیاتی که در  فرهنگ آن ها ارزشمند تلقی می شود، آشنا شوند و خود را 

توسعه دهند.
  از طریق آشنایی با مواد چاپی و استفاده از آن در فعالیت ها، که برای کودکان هدفمند و معنی دار 
است، خود را توسعه می دهند. با عدد آشنایی دارند و از آن، از طریق کشف کردن و مشاهده و در 

فعالیت ها استفاده می کنند.
 توانایی کشف، لذت بردن و توصیف الگوها، و روابط مرتبط با کمیت، عدد، اندازه گیری، شکل و 

فضا را دارند.
اعدادی را که می توانند سرگرم کننده، آگاهی دهنده و هیجان برانگیز باشند، می شناسند. 

فرصت تجربۀ داستان ها 
یا نمادهایی از فرهنگ 
خودشان یا دیگران را 

فراهم می کنند. 

از شنیدن داستان، بازگویی و ایجاد آن ها 
لذت ببرند. 

مفاهیم و نمادهای چاپی را بشناسند و از 
آن ها برای سرگرمی و فهمیدن و به طور 

هدفمند استفاده  کنند.
نمادها و مفاهیم ریاضی را بشناسند و از آن ها 
برای سرگرمی، فهمیدن و به طور هدفمند 

استفاده  کنند.

از زبان برای بیان احساسات و نگرش ها، مذاکره، خلق و بازگویی داستان، مرتبط کردن اطاعات 
و حل مشکات استفاده می کنند.

راه های مختلفی را برای 
خاقیت و خودبیانی 

کشف می کنند. 

احساسات و ایده های خویش را با استفاده از 
دامنه ای از مواد و مدل ها بیان  کنند.

در فرایندهای هنری از قبیل بریدن، نقاشی  کردن و کوالژ مهارت و اعتمادبه نفس دارند.
در استفاده از ابزارهای چندمنظوره از قبیل مداد، چوب، ابزارهای موسیقی، و فناوری های آموزشی 

که می توان از آن ها برای بیان احساسات و ارائۀ اطاعات استفاده کرد، مهارت دارند.
توانایی آفرینندگی و بیان کردن از طریق فعالیت های هنری، دیداری، نمایشی، 

آهنگ سازی را دارند.  
هنر را در فرهنگ های مختلف می فهمند و تشخیص می دهند این ابزارها می توانند سرگرم کننده 

و مطلع کننده باشند. 
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جدول 2. برنامۀ درسی ته واریکی در نیوزیلند. سطح کاوش فعال

شواهدپیامدهای یادگیریاهداف

کودکان محیطی را تجربه 
می کنند که:

کودکان در طول زمان و با هدایت 
و تشویق به نحو فزاینده ای قادر 

خواهند بود: 
این پیامدها زمانی به عنوان یادگیری مشاهده خواهند شد که کودکان، برای مثال، نشان دهند: 

در آن به بازی کودکان 
به عنوان یادگیری معنی دار 
ارج نهاده می شود و اهمیت 
بازی فی البداهه تشخیص 

داده می شود. 

بازی کنند، تخیل کنند، اختراع 
کنند و تجربه کنند.

برای تطابق با نبود قطعیت، جایگزین های تصوری، تصمیم سازی، انتخاب مواد و اصاح مشکات 
خودشان توانایی و تمایل دارند.

 فهمیدن، کشف کردن و بازی کردن با ایده ها، مواد و مشارکت با دیگران راه های باارزش و مهم 
یادگیری هستند.

 به بازی و مجموعه کارهای معمول بازی نمادین، تخیلی یا نمایشی اعتماد دارند.
 برای پیگیری عاقه ها یا پروژه ها به صورت مداوم توانایی دارند.

در آن اعتمادبه نفس الزم 
را دربارۀ بدنشان به دست 
می آورند و آن را کنترل 

می کنند. 

با اعتمادبه نفس حرکت  کنند 
و به صورت فیزیکی خود را در 

معرض چالش قرار  دهند. 

دربارۀ جهان کنجکاوند و برای به اشتراک گذاری عاقه ها با دیگران تمایل و عاقه دارند. 
در کشف کردن و آگاه شدن از جهان اعتمادبه نفس دارند. از چنین راهبردهایی برای تنظیم و حل 

مشکات، جست وجوی الگوها، دسته بندی و حدس زدن، آزمون و خطا، مشاهده، برنامه ریزی، مقایسه ، 
توضیح دادن، مشارکت در گفت وگوهای تأملی و گوش دادن به داستان ها استفاده می کنند.

راهبردهایی برای 
کاوشگری، تفکر و استدالل 
کردن فعال را یاد می گیرند. 

از دامنه ای از راهبردها برای 
استدالل و حل مسئله استفاده 

کنند. 

توان کنترل بدن، از جمله در مهارت های حرکتی، چابکی و تعادل و توانایی، هماهنگی و اعتمادبه نفس 
در استفاده از بدن خود برای خطرات و چالش های جسمی را دارند.

حوزه های متفاوت دانشی را تشخیص می دهند و آن ها را با فهم مردم، مکان ها و چیزها تطبیق می دهند.
 توانایی ارائۀ اکتشافات با استفاده از رسانه های خاق و دیجیتال را دارند.

نظریه های کاری را برای 
معناسازی از جهان های 

مادی، فیزیک، اجتماعی و 
طبیعی توسعه می دهند. 

از طریق ایجاد و اصاح 
نظریه های کاری، جهان خود را 

فهم  کنند. 

برای کاوشگری، کشف، ایجاد، و اصاح نظریه های کاری دربارۀ جهان معنوی، جسمانی، اجتماعی، و 
طبیعِی برساختۀ انسان کنجکاوی و توانایی دارند.

آگاهی مسئولیت پذیرانه از جهان زنده دارند و چگونگی مراقبت از آن را می دانند. 

سنجش از كودكان
در نســخۀ به روز شدۀ ته واریکی پیشنهاد شــده  است که سنجش از 
یادگیری و رشد کودکان شامل مشاهدۀ هوشمندانۀ بزرگ ساالن باتجربه 
و دانشــمند، با هدف بهبود برنامه، باشد. سنجش در لحظه لحظۀ حضور 
کودکان صورت می گیرد؛ وقتی بزرگ ســاالن گوش می دهند، مشاهده 
می کننــد، و با کودک یا گروهی از کودکان تعامل دارند، این مشــاهدۀ 
پیوسته مبنای اطاعاتی برای ســنجش عمیق را فراهم می کند که در 
تصمیم گیری دربارۀ اینکه چگونه نیازهای کودک را برطرف کنیم، بسیار 
مهم اســت. سنجش عمیق نیازمند آن اســت که بزرگ ساالن تغییر در 
رفتار و یادگیری کودکان را مشــاهده و آن را به اهداف یادگیری وصل 
کنند. ســنجش به اصاح و توسعۀ برنامه کمک می کند )مک الچان5، 

.)2018
پینوشتها

1. Te Whāriki
2. woven mat
3. Playfulness
4. working theories
5. McLachlan, C.

نتیجه گیری
هدف از این مطالعــه، ارائۀ توصیفی از چارچوب ته واریکی بوده اســت. 
ته واریکی تلفیقی از تجربه های بومی و جهانی است؛ هم به بافت ارزش های 
محلی نیوزیلند توجه دارد و هم خود را از دستاوردهای علمی در سطح جهان 
بی نیاز نمی بیند. نســخۀ سال 2017 ته واریکی با وجود حفظ ساختار گذشتۀ 
پیامدهای یادگیری، در عین حفظ ایده هایی که به رشــد همه جانبۀ کودک 
کمک می کنند، بسیار خاصه شده است تا امکان ارزشیابی بهتر از پیامدهای 
مهم برای کودکان نیوزیلندی به راحتی امکان پذیر باشــد. برنامۀ درســی 
پیش دبستان در ایران که در قالب »راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و 
پرورشی دورۀ پیش دبستانی« تنظیم و مصوب شده است، در قیاس با ته واریکی 
جدید پرحجم به نظر می رســد و ته واریکی شاید بتواند الگوی مناسبی برای 

تخلیص آن باشد.
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