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Kio estas “Nacia Instruprogramo”?

de instruprogramo
ĝis lernolibroj

Nacia Instruprogramo
［学習指導要領］

Komentarioj
［解説書］

Lernolibroj
［教科書］



Historio de Nacia Instruprogramo

1958- (1961-)  la unua deviga instruprogramo

1968- (1971-)　modernigita instruprogramo
　　　　　　　　　　［現代化カリキュラム］

　(la plej riĉa enhavo) 

plenŝtopiga edukado

　　　　　　　　　　multaj disfalintoj teorio de la aroj
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Historio de Nacia Instruprogramo

1977- (1980-)　Yutori-programo　［ゆとりカリキュラム］

(redukto de lernohoroj kaj enhavo) 
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Historio de Nacia Instruprogramo

1989  (1992-)  studoj pri vivmedio ［生活科］

fortigo de morala edukado

1998- (2002-)　plia redukto de enhavo

horo de integrita studo
　［総合的な学習の時間］

　　　　　　　　　　　　　internacia kompreno, informa studo,
medio, sociala bono, ktp.

　　　　　　　　　

vivkapabloj ［生きる力］



Ŝanĝo de Politiko de Yutori-Edukado

dec. 1998　publikiĝo de nuna instruprogramo

polemiko pri malaltiĝo de lernantaj kapabloj
(“Studentoj ne povas fari frakcian kalkulon!”)

jan. 2002　alvoko “Instigo al Lernado” [学びのすすめ]

(emfazo de suplementa kurso kaj hejmtasko)

drasta ŝanĝo de eduka politiko

apr. 2002　enkonduko de nuna instruprogramo

dec. 2003　revizio al minimuma standardo



PISA-Ŝoko

PISA-studoj:

Programo por Internacia Studenta Taksado de OEKE (OECD)
(por 15-jaraĝaj lernantoj

1a: 1997
2a: 2000
3a: 2003 ⇒la rezulto publikiĝis en dec. 2004
4a: 2006

　　japana loko
de 2000 kaj 2003

matematiko    1a ⇒ 6a
lego-kapablo  8a ⇒ 14a
scienco          2a ⇒ 4a



PISA-Ŝoko

Rezulto en 2006

ĈheĥioĈheĥioJapanio15a
BritioDanioSvisio14a
GermanioEstonioEstonio13a
SlovenioAŭstralioBelgio12a
KoreioBelgioNederlando11a
LiĥtenŝtajnoJapanioSvedio10a
NederlandoLiĥtenŝtajnoPollando9a
AŭstralioMakaoLiĥtenŝtajno8a
Nov-Zelando KanadoAŭstralio7a
JapanioSvisioIrlando6a
EstonioNederlandoNov-Zelando 5a
TajvanoKoreioKanado4a
KanadoHonkongoHonkongo3a
HonkongoFinnlandoFinnlando2a
FinnlandoTajvanoKoreio1a

sciencomatematikolego-kapablo　



Ŝanĝo de Politiko de Yutori-Edukado

“PISA-tipa” lego-kapablo［PISA型読解力］:

la kapablo kompreni, uzi, kaj profunde konsideri
skribitajn tekstojn kaj aliajn materialojn por 
atingi sian celon, progresigi sian sciojn kaj 
eblecon, kaj efike partopreni en la socio.

solvi demandojn en la reala socio

PISA-tipaj kapabloj  ＝ ŝlosilaj kompetentecoj
(Key Competences)



ekzemplo de problemo pri lego-kapablo



Tutlanda Ekzamano (2007-) 
Pri matematiko kaj japana lingvo
・Problemoj A　⇒　scioj
・Problemoj B　⇒　kapablo utiligi sciojn



Tutlanda Ekzamano (2007-) 

・Problemoj A　⇒　scioj

・Problemoj B　⇒　kapablo utiligi sciojn

enkonduko de la nova kapablo en lernejoj

Meza Poento de Publikaj Lernejoj

japana lingvo A＝81.7％ B＝62.0％

matematiko A＝82.1％ B＝63.6％

⇒ kapablo utiligi sciojn ne estas sufiĉa



Revizio de gravaj 2 Leĝoj

feb. 2005  komenco de revizio de instruprogramo

dec. 2006  la Leĝo pri la Fundamentoj de Eduko
［教育基本法］

jun. 2007  la Leĝo pri Lerneja Eduko
［学校教育法］

mar. 2008 la nova instruprogramo
(elementa lernejo, malsupera mezlernejo)



 kulturi ”vivkapablojn” laŭ la nova ideo

 kulturi kapablojn pensi, juĝi, kaj esprimi
⇒”utiligo［活用］” de scioj, lingva aktivado, ktp.

 kulturi riĉan koron kaj sanan korpon
⇒plifortigo de morala eduko kaj fizika eduko

Direkto de Revizio de Instruprogramo

ŝlosilaj kompetentecoj en PISA



Plibonigo de Enhavo de Instruprogramo

plifortigo de:

 lingva aktivado (precipe esprimaktivado)

 instruado de matematiko kaj scienco

(plimultigo de lernohoroj, riĉigo de enhavo)

 eduko pri tradicio kaj kulturo

morala eduko

 aktivado por riĉaj spertpj

 instruado de alilandaj lingvoj

(angla lingvo en elementa lernejo)



Enkonduko de la nova instruprogramo

2008  publikiĝo de nova instruprogramo

2009  parta enkonduko
(precipe pri matematiko kaj scienco)

2011  tuta enkonduko en elementaj lernejoj

2012  tuta enkonduko en malsuperaj mezlernejoj

la nova epoko de japana eduko


