
Cursurile scurte
�colile pot oferii Cursuri scurte în programa de Junior Cycle.
Un curs scurt este menit să ocupe 100 de ore în orarul
studentului în Junior Cycle, care durează 2 sau 3 ani,
depinzând de curs. Consiliul Na�ional pentru Curriculum �i
Evaluări a realizat Cursuri scurte în: Codare, Limba �i Cultura
Chineză, Cuno�tiin�e în Lumea Digitală, Performan�e
Artistice, Filozofie, Educa�ie Civică, Socială �i Politică,
Educa�ie Fizică �i Educa�ie Socială, Personală �i de Sănătate.
�colile pot deasemenea să dezvolte propriile cursuri scurte în
concordan�ă cu nevoile studen�ilor.

Alte experienţe educaţionale
Prin Junior Cycle, studen�ii vor avea oportunitatea de a avea
parte de o varietate de experien�e educa�ionale �i acestea
vor fi raportate în JCPA. Aceste experien�e educa�ionale au
un rol important de a asigura studentului, o educa�ie vastă si
echilibrată. Acestea pot include, implicarea studen�ilor în
târguri �tiin�ifice, performan�e muzicale sau concursuri de
dezbateri.

Ar putea include activită�i extracurriculare, ca de exemplu:
� a fi membru al consiliului �colar al elevilor, sau în clubul

�colii sau în societate
� participarea la Activită�i sportive ale �colii.
Raportarea în Junior Cycle
Un sistem nou de raportare în cadrul Junior Cycle, va
contribuii la dezvoltarea personală �i educa�ională a
studen�ilor. Va ajuta �i va fi baza studen�ilor la învă�at �i
evaluări.
�colile vor:
� oferi părin�ilor informa�ii despre rezultatele copiilor �i

progresul făcut la �coală.
� sus�ine studentul prin a sugera următorii pa�i necesari

sau oferind feedback pentru a ajuta studentul să se
auto-evalueze

Sistemul de raportare în Junior Cycle va fi prezent în JCPA.
Primul JCPA a fost acordat în Toamna 2017.

Bunăstare pentru Student
Bunăstarea copilului tău este extrem de importantă când
vine vorba de succesul la �coală sau a fericirii generale. Prin
urmare, Bunăstarea va deveni o parte crucială din experien�a
copilului tău în Junior Cycle. Această zonă include, printre
altele: Educa�ie Fizică, Educa�ie Civică, Socială �i Politică,
Educa�ie Socială, Personală �i de Sănătate (ceea ce include
�i Educa�ie Rela�ională �i Sexuală) �i Îndrumare.
Programe de învăţare pentru Nivelul 2 (L2LP)
Există o nouă platformă în Junior Cycle, pentru studen�ii cu
nevoi educa�ionale speciale numit Programe de învă�are
pentru Nivelul 2. (L2LP)

Aceste programe au fost implementate cu mult succes în
�coli speciale, �i sunt disponibile pentru unii studen�i în
�colile primare de masă. Studen�ii care termină acest
program vor avea rezultatele raportate în JCPA

Programe de învăţare pentru Nivelul 1 (L1LP)
L1LP a fost lansat în Mai 2018.

Pentru mai multe informaţii despre noul Junior
Cycle vizitează:-
www.curriculumonline.ie pentru materii �i cursuri scurte
specifice, �i pentru informa�ii despre evaluări.
www.jct.ie pentru informa�ii pentru profesori care fac cursuri
de perfec�ionare profesională �i pentru informa�ii generale
despre Junior Cycle.

Umăre�te-ne pe Twitter @JCforTeachers

Informaţii
despre Junior
Cycle pentru

părinţii
studenţilor

post-
primare

Evaluările acestea vor fi făcute
întro perioadă predefinită, în
timpul cursurilor �i în concordan�ă
cu un orar na�ional. Studen�ii vor
avea un CBA în anul 2 �i unul în anul
3 la majoritatea subiectelor.

Evaluările făcute în timpul cursurilor vor fi raportate în JCPA
cu următoarele calificative:-

� Excep�ional
� Peste A�teptări
� În linie cu A�teptări
� Sub A�teptări

Odată ce a doua evaluare este terminată , studen�ii in anul
3 vor trece prin Evaluarea Scrisă. Această evaluare este pusă
la punct de Consiliul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluări
(NCCA), se va desfă�ura în timpul cursurilor �i mai apoi vor
fi trimise la Comisia Na�ională de Examinări pentru a fi
corectate. Această evaluare scrisă va fi 10% din nota finală a,
examinării finale. În cazul Artelor Vizuale, Muzică, Gospodărit
�isubiectele de Technologie se vor face aranjamente speciale.
La sfâr�itul anului 3, studen�ii vor participa la Examenul Final
în Iunie, acest examen fiind cel de stat, care va gi 90% din
Nota finala.



Noul Junior Cycle va plasa copilul în centrul procesului de
învă�are. Permite o evaluare mai eficientă a noilor feluri de
învă�ământ si o evaluare mai variată a abilită�ilor fiecărui
elev. Acestă bro�ură va incerca să informeze părin�ii
studen�iilor post-primare, despre schimbările cheie ce vor
urma.

Principii, Abilităţi cheie si Declaraţii de Invăţare
La baza noului Junior Cycle stau câteva principii, abilită�i
cheie si declara�ii de învă�are. Acestea vor asigura o
experien�ă educa�ională bogată copilului tău. În acela�i timp,
copilul tău va avea acces la o varietate de materii , abilită�i �i
valori.

8 principii stau la baza Junior Cycle-ului. Acestea informeaza,
dezvoltă �i implementează programele/materiile din Junior
Cycle în toate �colile. Acestea sunt:

� Învă�ând să învă�ăm
� Op�iuni �i Flexibilitate
� Calitate
� Creativitate �i Inova�ie
� Implicare �i participare
� Continuitate �i Dezvoltare
� Educa�ie inclusivă
� Bunăstare

8 abilită�i care pătrund in toate materiile:

Prin folosirea acestor 8 abilită�i cheie, studen�ii vor fi:
� implica�i mai activ în a învă�a
� mai mândrii de realizările la �coală
� capabili să acceseze constant tehnologia digitală
� încuraja�i să rezolve probleme si a gândi întrun mod
creativ

Junior cycle: O educaţie variată pentru copilul tău

Specificaţiile noi vor fi introduse treptat în școli

Cele 24 de declara�ii de învă�are vor descrie ceea ce copilul
tău ar trebuii să �tie, să în�eleagă �i să aprecieze, după ce a
trecut prin Junior Cycle. �colile se vor asigura ca toate
declara�iile de învă�are să fie implementate in programul
oferit pentru studen�ii în Junior Cycle.

Cum vor fi realizările studenţilor evaluate
Cea mai mare schimbare din Junior Cycle este sistemul de
evaluare. Sistemul dublu de evaluare include: evaluări în
timpul celor 3 ani de �coală �i examenul de stat final (evaluat
extern), acestea creând un echilibru în pregătirea studentului
pentru examene, cu o gândire creativă, un sistem de
învă�are mai bun , care întrun final vor crea rezultate mai
bune. Din Toamna 2017 studen�ii vor primi un Profil de
Realizări în Junior Cycle (JCPA). Acesta va reflecta o varietate
mult mai mare de realizări ale elevului, în perioada de Junior
Cycle, 3 ani. Iar acestea sunt următoarele:

1. Subiectele (Examinarea de stat �i Evaluările)
2. Evaluările făcute în timpul cursurilor
3. Cursurile scurte
4. Alte experien�e educa�ionale

Subiectele
�colile vor putea alege dintre 21 de subiecte pentru
programa Junior Cycle. Toate subiectele vor fi revizionate , �i
fiecare va avea specifica�iile proprii , care vor înlocuii ceea ce
până acuma a fost programa. Fiecare specifica�ie descrie ce
va învă�a studentul la o materie în Junior Cycle. Toate
specifica�iile , la toate materiile, vor fi implementate până în
2019. Studen�ii vor putea studia până la 10 subiecte pentru
JCPA, �i dacă �coala oferă cursuri scurte , vor putea studia 9
subiecte plus 2 cursuri scurte, sau 8 subiecte plus 4 cursuri
scurte pentru examen.

Examinarea de stat pe care elevii o vor sus�ine la sfâr�itul
celor 3 ani va fi evaluată diferit. În loc de A, B, C, D, E, F �i NG,
vor fi folosite următoarele calificative:

Evaluări făcute în timpul cursurilor (CBA)
Aceste evaluări (CBA) furnizează studen�ilor oportunitatea
de a-�i demonstra felul de a învă�a �i abilită�ile, cum un
examen scris nu ar putea, de exemplu abilită�ile de
comunicare orală �i abilită�ile de investigare. Evaluările vor fi
atât pentru subiecte cât �i pentru cursurile scurte, �i vor fi
facilitate de profesori.

www.jct.ie

Distincţie 90 to 100%
Merit Înalt 75 to 89%
Merit 55 to 74%
Obţinut 40 to 54%
Obţinut parţial 20 to 39%
(Fără notă) 0 to 19%
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FAZA 1

ENGLEZĂ
introdus în primul an de �coala în 2014-2015

examenul în toamna din 2017

FAZA 2

�TIIN�E �I STUDII DE AFACERI
introdus în primul an de �coală în 2016-2017

examenul în toamna din 2019

FAZA 3

IRLANDEZĂ, LIMBI MODERNE �I ARTĂ,
ME�TE�UGURI �I DESIGN

introdus în primul an de �coală în 2017-2018
examenul în toamna din 2020

FAZA 4

MATEMATICĂ, GOSPODĂRIT, ISTORIE,
MUZICĂ , GEOGRAFIE

introdus în primul an de �coală în 2018-2019
examenul în toamna din 2021

FAZA 5

SUBIECTE TEHNOLOGICE, EDUCA�IE
RELIGIOASĂ, STUDII EVREIE�TI, CLASICE
Introdus în primul an de �coală în 2019-2020

examenul în toamna din 2022


