
Інші сфери навчання Як виглядатиме звітність успішності?
Протягом юніорського циклу ваша дитина буде
займатися іншими сферами навчання, такими як
соціальна, культурна, спортивна, пастирська, наукова,
підприємницька та іншими видами діяльності.

Зміна підходу до оцінювання
Найсуттєвіша зміна в новому юніорському циклі — у
сфері оцінювання.

Подвійний підхід до оцінювання, що включає
оцінювання у класі 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.

Такий підхід дозволить розпізнавати й оцінювати
різні типи навчання, які відбуваються в школах, і
дозволить більш комплексно оцінювати освітні
досягнення кожної молодої людини.

Оцінювання у класі (CBA) буде пройдено учнем з
кожного предмета та короткого курсу. CBA
спрямовані на створення можливостей для учнів, щоб
продемонструвати свої знання в областях, які важко
охопити під час іспиту з ручкою та папером.
Наприклад, перше CBA з англійської мови, яке
відбувається на другому році, є завданням для усного
спілкування. Воно дає учням можливість досліджувати
область за їх вибором та повідомляти свої висновки
за допомогою низки форматів спілкування.

Завдання для оцінювання ((AATT))
Це письмове оцінювання, яке вимагає від учнів
поміркувати над навичками, знаннями та розумінням,
які вони здобули протягом свого досвіду другого
оцінювання у класі. Завдання для оцінювання буде
виконано під час уроку під наглядом вчителя і
триватиме протягом двох уроків.

Державний іспит
Наприкінці третього класу учні продовжуватимуть
складати іспити з кожного предмета (тривалістю не
більше двох годин), встановлені та виправлені
Державною екзаменаційною комісією (SEC).

Батьки також можуть дізнатися про
юніорський цикл на таких двох вебсайтах::

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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Протягом трьох років юніорського циклу усні та
письмові зворотні зв’язки з батьками/опікунами та
учнями будуть мати важливе значення для підтримки
учня у розвитку сильних сторін і вирішення питань, де
навчання може покращитися. 

Пов’язування оцінювання в класі та іншого
оцінювання з новою системою звітності, що
завершується врученням Профілю досягнень
юніорського циклу ((JJCCPPAA)), дасть батькам/опікунам
чітку та широку картину навчального шляху їхньої
дитини протягом трьох років юніорського циклу.

JCPA реєструватиме досягнення студентів у
наступному::
� державний іспит, включно з завданнями для

оцінювання
� Класні контрольні роботи
� Навчальні програми 2 рівня (L2LP), де це доречно
� Самопочуття
� Інші сфери навчання (такі як соціальні, культурні,

пастирські, наукові, спортивні, підприємницькі та
інші навички)



Вперше в історії освіти в Ірландії створено шлях до
юніорського циклу для учнів з низько-помірними та
важкими/глибокими загальними вадами навчання.
Учні, які навчаються за освітніми програмами 1 рівня
(L1LP), можуть брати участь у шести пріоритетних
навчальних модулях та двох коротких курсах. Зміст і
досвід навчання Eрунтуються на “пріоритетних
потребах у навчанні”.
Навчальні програми 2 рівня 2 (L2LP) були розроблені
для учнів із низькою легкою та помірною загальними
вадами навчання. L2LP складається з п’яти
пріоритетних навчальних модулів і двох коротких
курсів. Учні можуть вивчати предмети та інші короткі
курси за потреби.

Усе навчання записується в «Профіль досягнень
юніорського циклу» (JCPA). Це гарантує, що всі учні
після початкового віку отримають атестат
юніорського циклу.

Програми L1LP та L2LP можна запропонувати як у
спеціальній школі, так і в закладах середньої школи.

Навчальні програми 11  рівня і 22  рівня

Як проходить урок юніорського циклу

Предмети продовжують відігравати важливу роль у
рамках нової програми юніорського циклу.
Більшість учнів вивчатимуть від восьми до десяти
предметів або їх еквівалент. 

Предмети

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

допомогою нових специфікацій

www.jct.ie
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Учні будуть:
� активніше залучатися до свого навчання та брати

на себе велику відповідальність за нього, 
наприклад, за допомогою усних мовних завдань,
польових досліджень та художніх виступів

� взаємодіяти з цифровими медіа, щоб покращити
своє навчання

� користуватися 8 ключовими навичками, 
наприклад, вирішувати проблеми та мислити
критично

Щоб переглянути класну кімнату юніорського циклу в
дії, відвідайте її http://bit.ly/2m3xGjC

Англійська мова,
Природознавство, Вивчення

економіки та управління,
Ірландська мова, Візуальне
мистецтво, Іноземні мови,

Математика, Музика,
Трудове, Історія, Географія,

Класика, Інженерія,
Деревообробка, Релігія,

Графіка, Євреїстика,
Прикладна технологія,

Короткі курси (за бажанням)

Самопочуття 
У рамках нового юніорського циклу учні відчують
нову область навчання під назвою «Самопчуття».
Вона буде спиратися на роботу, яку школи вже
проводять для підтримки самопочуття учнів, і
зробить його більш помітним для учнів.
Завдяки програмі «Самопочуття» учні отримають
знання, ставлення та навички, які дозволять їм
захищати власне самопочуття, самопчуття інших
та сприяти йому.
Чотири основні напрямки програми
«Самопочуття»: громадянська, соціальна та
політична освіта (CSPE), фізичне виховання (PE),
виховання особистості, соціально-психічна наука
(SPHE) та методична освіта.

Юніорський цикл ставить учнів у центр освітнього
досвіду, дозволяючи їм брати активну участь у своїх
громадах та суспільстві, а також бути винахідливими
та впевненими у всіх аспектах і етапах їхнього життя.

Світ змінюється швидкими темпами, і навчальна
програма має адаптуватися, щоб якнайкраще
підготувати дітей до їхнього майбутнього та
розвинути їх здатність справлятися з цими
проблемами.

Міністерство освіти відповіло на прохання учнів,
вчителів та батьків про зміни та створило навчальну
програму, яка ставить учня в основу.

Юніорський цикл і ваша дитина

Короткі курси
Школи також можуть запропонувати учням
можливість пройти невелику кількість коротких
курсів.  

Основна мета коротких курсів полягає в тому, щоб
надати школам більшу гнучкість у виконанні своєї
програми юніорського циклу. Включення коротких
курсів у програму юніорського циклу також
дозволить школам розширити досвід навчання учнів,
задовольнити їхні інтереси та охопити сфери
навчання, які не охоплюються комбінацією
навчальних предметів, доступних у школі. 
Школи можуть пропонувати короткі курси з
програмування, китайської мови та культури,
цифрової медіаграмотності, художнього виконання,
філософії, громадянської, соціально-психічне
виховання (CSPE), фізичного виховання (PE) та
виховання особистості, соціальної та медико-
санітарної освіти (SPHE).

Чого навчатимуться учні
Під час юніорського циклу учень буде навчатися за
допомогою
� Низки предметів або за допомогою комбінації

предметів і коротких курсів
� Області навчання під назвою Самопочуття
� Пріоритетних навчальних одиниць (PLU); вони

будуть включені до навчальних програм другого
рівня, які надаються невеликої кількості учнів із
значними особливими освітніми потребами

� Іншого досвіду навчання

Доступні три короткі курси 2 рівня: Вивчення
криміналістики, підприємство в галузі анімації та
особистий проект: турбота про тварин.
Крім того, школи можуть також розробити свій
власний короткий курс відповідно до національних
рекомендацій.


