
Вони також можуть включати позакласні заходи, такі як:
� членство в учнівській раді школи або шкільних

клубах і товариствах
� участь у шкільних спортивних заходах
Звіт про успіхи на юніорському циклі
Нова структура звітності в юніорському циклі
сприятиме особистісному та навчальному розвитку
учнів. Вона буде підтримувати та зміцнювати наявне
навчання та оцінювання.
Школи будуть регулярно:
� Надавати батькам інформацію про досягнення та

прогрес їхньої дитини
� Підтримувати учнів у їхньому навчанні,

пропонувати наступні майбутні кроки та надаючи
зворотній зв’язок, щоб допомогти їм у самооцінці

Процес звітності у циклі завершиться врученням
атестатів учням JCPA. JCPA атестат вперше було
вручено восени 2017 року.
Самопочуття учнів
Добробут вашої дитини має центральне значення для
її успіху в навчанні та щастя в цілому. Добробут стане
основною частиною досвіду юніорського циклу вашої
дитини. Ця сфера навчання включає, серед іншого,
фізичне виховання (PE), громадянську, соціальну та
політичну освіту (CSPE), виховання особистості,
соціально-психічне здоров’я (SPHE) [у тому числі
освіту щодо стосунків та сексуальну освіту (RSE)] та
методика.
Навчальні програми 22  рівня
Для учнів з особливими освітніми потребами є новий
курс юніорського циклу під назвою «Навчальні
програми 2 рівня» (L2LP).
Вони успішно впроваджуються в спеціальних школах
і доступні для деяких учнів у загальноосвітніх
середніх школах. Учні, які пройшли цю програму,
будуть повідомлені про результати в JCPA.

Навчальні програми 11  рівня ((LL11LLPP))
Навчальну програму 1 рівня було запущено в травні
2018 року.
Для отримання додаткової інформації про новий
юніорський цикл відвідайте::
www.curriculumonline.ie стосовно специфікації
предметів і короткого курсу та інформації щодо
оцінювання
www.jct.ie стосовно інформації щодо безперервного
підвищення кваліфікації вчителів (CPD) та загальної
інформації щодо нового юніорського циклу

Слідкуйте за нами у Twitter @JCforTeachers
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CBA проводитимуться
протягом визначеного
періоду часу в межах
звичайного класного уроку і
згідно національного
розкладу. З більшості предметів
учні пройдуть одне CBA на кінці
другого і одне на кінці третього класів . 

CBA буде звітуватися в JCPA за допомогою таких
дескрипторів:
� Винятково
� Вище очікувань
� Відповідає очікуванням
� Нижче очікувань
Після завершення другого оцінювання у класі (CBA)
учні у третьому класі виконають атестаційне
письмове завдання для оцінювання щодо того, чого
вони навчилися, а також навичок і компетенцій, які
вони розвинули під час цього оцінювання. Це
завдання, поставлене Національною радою з
навчальної програми та оцінювання (NCCA),
виконується під час звичайного навчального часу та
буде надіслано до Державної екзаменаційної комісії
(SEC) для оцінки. Це завдання для оцінювання
становитиме 10% загальної оцінки за підсумковий
іспит. Для предметів візуального мистецтва, музики,
трудового навчання та технології вживаються
конкретні заходи. Наприкінці третього року учні
складатимуть підсумковий іспит SEC у червні, який
становитиме 90% оцінки SEC.
Короткі курси
Школи можуть запропонувати короткі курси за
програмою юніорського циклу.  Короткий курс
розрахований приблизно на 100 годин роботи учнів
протягом двох-трьох років юніорського циклу. NCCA
надав короткі курси з програмування, китайської
мови та культури, цифрової медіаграмотності,
художнього виконання, філософії, громадянської,
соціальної та політичної освіти, фізичного виховання
та виховання особистості, соціально-психічне
виховання. Школи також можуть розробляти власні
короткі курси, щоб задовольнити потреби своїх
учнів.
Інші сфери навчання
Учні матимуть змогу брати участь у низці інших
навчальних заходів у рамках своєї програми
юніорського циклу, і вони можуть бути зареєстровані
у JCPA.  Інший досвід навчання відіграє вирішальну
роль у забезпеченні учнями широкого та
збалансованого освітнього досвіду.  Цей навчальний
досвід може включати участь учнів у науковому
ярмарку, музичному виступі чи конкурсі дебатів.



Юніорський цикл ставить учнів у центр навчального
процесу.  Він дозволяє правильно оцінювати нові
способи навчання та ширший спектр навичок.  Ця
листівка ознайомить батьків учнів середньої школи
про ключові зміни, що відбуваються.

Принципи,,  ключові навички та заяви про навчання
В основі нового юніорського циклу лежить набір
принципів, ключових навичок та положень навчання.
Це гарантує, що ваша дитина отримає багатий
освітній досвід. Ваша дитина матиме доступ до
різноманітної навчальної програми знань, розуміння,
навичок та цінностей.
В основі юніорського циклу молодших класів лежать
вісім принципів. Вони визначають про планування, а
також розробку та впровадження програм
юніорського циклу в усіх школах. Вісім принципів
юніорського циклу:

� Навчитися вчитися
� Вибір і гнучкість
� Якість
� Творчість та інновації
� Залученість та участь
� Безперервність і розвиток
� Інклюзивна освіта
� Добре самопочуття 

Всю навчальну програму пронизують вісім ключових навичок

Завдяки використанню ключових навичок учні будуть:
� активно залучатися до навчання
� брати на себе велику відповідальність за своє

навчання
� вдумчиво ставитися до цифрових технологій
� вирішувати проблеми, критично і творчо мислити

Юніорський цикл::  Широка освіта для вашої дитини
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Двадцять чотири твердження про навчання описують
те, що ваша дитина повинна знати, розуміти і
цінувати, пройдячи юніорський цикл. Школи
гарантують, що всі відомості про навчання містяться
в програмі, запропонованій учням юніорського
циклу.

Як оцінюватимуться досягнення учнів у юніорському циклі
Найсуттєвіша зміна в новому юніорському циклі — у
сфері оцінювання. Подвійний підхід до оцінювання,
що включає оцінювання класних контрольних робіт
протягом трьох років та остаточний зовнішнє
оцінювання, державний іспит, може забезпечити
відповідний баланс між підготовкою учнів до іспитів
та сприянням творчому мисленню, активному
навчанню та кращим результатам для учнів. З осені
2017 року учні юніорського циклу отримають новий
атестат «Профіль досягнень юніорського циклу»
(JCPA). JCPA відображатиме набагато ширший
діапазон досягнень вашої дитини протягом трьох
років юніорського циклу. JCPA звітуватиме про низку
сфер, зокрема:

1. Предмети (завдання для державного іспиту
та оцінювання)

2. Оцінювання у класі
3. Короткі курси
4. Інші сфери навчання
5. Програма по хорошому самопочуттю

Предмети
Школи зможуть обирати з 21 різного предмета для
залучення до своєї програми юніорського циклу.  Усі
предмети переглядаються, і кожен з них матиме
свою специфікацію, яка замінить те, що раніше було
відоме як навчальний план.  Кожна специфікація
описує чому научиться учень в рамках юніорського
циклу.  До 2019 року будуть введені всі нові
специфікації предметів.  Учні можуть вивчати
максимум 10 предметів для JCPA, і якщо їхня школа
пропонує короткі курси, вони можуть вивчати 9
предметів плюс 2 короткі курси або 8 предметів
плюс 4 короткі курси для получення атестата.
По-різному оцінюватиметься і державний іспит, який
студенти здають зі свого предмета наприкінці
юніорського циклу. Замість A, B, C, D, E, F і NG тепер
використовуватимуться такі дескриптори:

Оцінювання у класі
Оцінювання у класі (CBA) надає учням можливість
продемонструвати свої знання та навички способами,
які неможливо під час іспиту з ручкою та папером,
наприклад, свої навички усного спілкування та
дослідження. CBA проводитимуться з предметів і
коротких курсів і проводитимуться під керівництвом
класного керівника.

www.jct.ie

Відмінно 90 - 100%
Дуже добре 75 - 89%
Добре 55 - 74%
Задовільно 40 - 54%
Частково задовільно 20 - 39%
((не оцінюється)) 0 - 19%
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Ірландська мова Візуальне мистецтво

Учень,,  який починає перший рік,,  буде
вивчати всі предмети юніорського циклу за

допомогою нових специфікацій


