
Zajęcia Dodatkowe Jak będzie wyglądał raport o postępach ucznia
w programie Junior Cycle?Podczas ‘Junior Cycle’ twoje dziecko bedzie brało udział w

dodatkowych zajęciach edukacyjnych związanych z tematyką
społeczną, religijną, kulturową, sportową oraz
przedsiębiorczością a tak�e wielu innych.

Zmiany w Systemie Oceniania
Największe zmiany w ramach programu Junior Cycle zostaną
wprowadzone w systemie oceniania.

Program Junior Cycle zapoczątkuje dwuturowy system
oceniania. System ten będzie się składał się z oceny podczas
zajęć lekcyjnych, która będzie miała miejsce podczas trzy
letniego programu oraz państwowego egaminu końcowego,
który będzie oceniany zewnętrznie. Wprowadznie nowego
systemu oceniania pozwoli na równowagę pomiędzy
przygotowaniem uczniów do zdawania egzaminów i ocenę
ich kreatywności oraz zaanga�ownia w naukę.
Nowe podejście do oceniania doceni ró�ne rodzaje uczenia
sie, które mają miejsce w szkołach oraz umo�liwi pełniejszą
ocenę osiągnięć edukacyjych ka�dej młodej osoby.
Ocena Podczas Zajęć Lekcyjnych (CBA) będzie miała miejsce
podczas zajęć z ka�dego przedmiotu oraz krótkich kursów.
Ocena podczas lekcji umo�liwi uczniom zaprezentowanie
swoich umiejętności oraz zdobytej wiedzy w sposób który
nie byłby mo�liwy podczas egzaminu pisemnego.
Przykładem tego jest zadanie ustne podczas zajęć z Języka
Angielskiego, które odbędzie się podczas drugiego roku.
Oferuje ono mo�liwość zbadania wybranej przez siebie
dziedziny i przekazania swoich wniosków w formie ustnej.

Sprawdzian Pisemny
Sprawdzian pisemny ma na celu wprowadzenie w u�ycie
wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie drugiej Oceny
Podczas Zajęć Lekcyjnych. Sprawdziań pismeny obędzie się
podczas dwóch zajęć lekcyjnych pod nadzorem nauczyciela
z danego przedmiotu.

Końcowy Egzamin Państwowy
Pod koniec trzeciego roku, podobnie jak teraz,
uczniowie będą przystępować do zewnętrzego
egzaminu z ka�dego przedmiotu (będzie to egazmin
nie wiecej ni� 2 godzinny) który będzie sprawdzany
przez Narodową Komisje Egazminacyjną (SEC).
Więcej informacji na temat programu Junior Cycle oraz
krótkie video wyjaśniające specyfikę programu jest
dostępne na http://bit.ly/2lHzcr7

Rodzice mogą również uzyskać informacje na
temat junior cycle na następujących stronach:
www.curriculumonline.ie - informacje na temat
przedmiotów oraz krótkich kursów a tak�e o systemie
oceniania

Wprowadzony został nowy system wspomagający szkoły w
realizowaniu nowego programu junior cycle. Informacje na
temat szkolenia oraz rozwoju nauczyciela w ramach junior
cycle oraz ogólne informacje na temat programu na
www.jct.ie

Junior Cycle na Twitter @JCforTeachers
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Podczas programy Junior Cycle, ustny oraz pisemny raport o
postępach ma na celu rozwój oraz wspomaganie mocnych
stron ucznia a tak�e pomoc w dziedzinach w których uczeń
doświadcza trudności.
Powiązanie oceny podczas zajęć lekcyjnych oraz ocen ze
sprawdzianów pisemnych z nowym raportem o postępach
ucznia, którego kulminajcą jest przyznanie Świadectwa
Osiągnieć Junior Cycle (JCPA) zapewni rodzicom/
opiekunom klarowny obraz nauki jaką dziecko odbyło
podczas trzyletniego programu.

Świadectwo Osiągnięć Junior Cycle zawiera
kompleksowe informacje o osiągnięciach ucznia w
następujących elementach edukacji:
� Państwowym egzaminie, który zawiera sprawdzian

pisemny
� Oceny Podczas Zajęć Lekcyjnych
� Poziom 2 Programu Nauczania
� Dobre Samopoczucie
� Zajęcia Dodatkowe (związane z tematyką społeczną,

religijną, kulturową, sportową oraz przedsiębiorczością
a tak�e wielu innych)



Po raz pierwszy w historii irlandzkiego systemu edukacji,
Junior Cycle wprowadza specjalną ście�kę edukacyjną dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami i wymaganiami,
nazwaną Poziom 2 Programu Naucznia. Składa się on z
pięciu specjalstycznych jednostek nauczania i zostanie ujęty
w Świadectwie Osiągnięć Junior Cycle. Te jednostki to:
� �ycie w lokalnej społeczności
� Przygotowanie do pracy zawodowej
� Dbałość o swoje samopoczucie i zdrowie
� Komunikacja oraz umiejętność pisania i czytania
� Praca z liczbami

Uczniowie, którzy idą ście�ką Poziomu 2-go muszą ukończyć
dwa krótkie kursy spośród tych organizowanych przez szkołę.

Poziom 2 Programu Nauczania

Poziom 1 Programu Nauczania zostal wprowadzony w Maju
2018 roku.

Poziom 1 Programu Nauczania (L1LPs)

Jak wygląda lekcja w programie Junior Cycle?

Przedmioty będą odgrywały podobnie jak teraz kluczową role
w programie Junior Cycle. Większość uczniów podejmie
pomiędzy osiem a dziesięć przedmiotów.

Przedmioty

Przedmioty Junior Cycle będą wprowadzone w
następującej kolejności podczas nauki twojego
dziecka

www.jct.ie
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Uczniowie będą:
� bardziej aktywnie uczestniczyć w nauce, będą aktywnie

anga�ować się w związane z nią zadania m.in.: ustne
zadania z języków, badania terenowe, czy przedstawienia
artystyczne

� mieli większy dostęp do technologii cyfrowej
� anga�owali osiem kluczowych umiejętności, np. będą

zachęcani do samodzielnego rozwiązywania problemów
oraz krytycznego myślenia

By zobaczyć zajęcia Junior Cycle w akcji odwied� stronę
http://bit.ly/2m3xgjc

Pierwsza Klasa Wrzesień 2018
Angielski, Nauki Ścisłe,

Przedsiębiorczość, Język irlandzki,
Sztuki Wizualne oraz Języki Obce
(opcjonalnie: Krótkie Kursy)

Historia, Geografia, Matematyka,
Muzyka oraz Zajęcia z Gospodarstwa

Domowego

Pierwsza Klasa Wrzesień 2019

Poza wymienionymi do tej pory:
Przedmioty technologiczne, Religia,

Nauki �ydowskie
oraz Klasyczne

Dobre Samopoczucie
Uczniowie będą mogli doświadczyć nowej dziedziny
wiedzy, w ramach programach Junior Cycle - Dobre
Samopoczucie. Szkoły ju� teraz dokładają starań, aby
nale�ycie zadbać o zdrowie fizyczne, psychiczne i dobre
samopoczucie swoich uczniów, a nowy element
programu znacznie wzmocni i usystematyzuje te
kwestie.

Dzięki temu elementowi programu, uczniowie zdobędą
niezbędna, praktyczną wiedzę oraz cenne umiejętności,
które pozwolą im dbać o swoje samopoczucie i chronić
zdrowie w �yciu codziennym. Swoje oraz innych.
Dobre Samopoczucie składa się z czterech głównych
elementów: Nauka o społeczeństwie i polityce, Zajęcia
sportowe, Nauka o zdrowiu oraz Samorozwój,
Doradctwo Zawodowe.

Junior Cycle stawia uczniów w samym centrum procesu
edukacji, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa zarówo w
lokalnej społeczności jaki i społeczeństwie. Pomaga by
uczniowie podchodzili do nauki oraz przyszłego �ycia z
pewnością siebie oraz byli wstanie kreatywnie rozwiązać
napotkane trudności.
Otaczający nas świat zmienia się w zawrotnym tempie.
Program szkolny musi za nim nadą�ać, aby móc
przygotować uczniów do wejścia w dorosłość i nauczyć ich
stawiać czoła wyzwaniom, jakie na nich czekają.
W odpowiedzi na prośby nauczycieli, uczniów i ich rodziców,
Ministerstwo Edukacji przygotowało nowy program, który ma
sprostać tym zadaniom i postawić ucznia samym centrum
procesu edukacji.

Junior Cycle i Twoje dziecko

Krótkie Kursy
W ramach programu Junior Cycle, szkoły mogą proponować
uczniom ograniczoną liczbę krótkich kursów.

Głównym celem krótkich kursów jest uelastycznienie trybu
nauczania podczas programu junior cycle. Wprowadzenie
krótkich kursów do programu junior cycle pozwoli by szkoły
zapewniły pełniejsze doświadzenie edukacyjne uczniom.
Krótkie kursy zapewnią te� opcję dla uczniów
zainteresowanych dziedzinami wiedzy które nie figurują w
klasycznym curiculum szkolnym.

Szkoły mogą proponować uczniom następujące krótkie
kursy: Programowanie, Język i Kultura Chin, Wiedza o
Mediach Cyfrowych, Występy Artystyczne, Nauka o
Społeczeństwie i Polityce, Zajęcia Sportowe, Nauka o
Zdrowiu oraz Samorozwój.

Tryb nauki w programie Junior Cycle
W programie Junior Cycle uczniowie będą zdobywali wiedzę poprzez:
� Naukę poszczególnych przedmiotów lub wybór krótkich

kursów oraz przedmiotów
� Naukę Dobrego Samopoczucia
� Specjalistyczne Jednostki Nauczania (PLUs): te

jednostki będą częścią Poziom 2 Programu Nauczania
który koncentruje si na uczniów ze specjalnymi
potrzebami i wymaganiami

� Zajęcia dodatkowe

Na poziomie 2 Programu Nauczania przewidziano tak�e trzy
krótkie kursy: Nauki Prawne, Przedsiębiorczość w Animacji
oraz Opieka nad Zwierzętami.
Szkoły mogą równie� wprowadzić własne krótkie kursy
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.


