Alte posibilităţi de învăţare:

În Junior Cycle, copilul tău va avea acces la posibilităi de
învăare de natură socială, culturală, sportivă, pastorală,
tiinifică, antreprenorială, etc.

Schimbăm modul de abordare a examinărilor

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 învăare mai
bun , care întrun final vor crea rezultate mai bune.
Această abordare va recunoate i va aduce valoare stilurilor
diferite de învăământ în coli, i va furniza o evaluare mai
aprofundata a rezultatelor educaionale al fiecărui student.

Evaluările în timpul anului (CBA) , vor fi completate de fiecare
student la fiecare subiect i fiecare curs scurt. CBA-urile
creeaza oportunitatea pentru student de a arăta ceea ce a
învăat , la anumite subiecte la care ar fi dificil de a pune
informaia pe hârtie. De exemplu , prima evaluare la Engleză
va fi în anul 2, unde studentul va fi rugat să prezinte oral un
subiect ales i cercetat de el/ea, prin o varietate de formate
de comunicare.

Cum va fi raportarea?

În timpul celor 3 ani de Junior Cycle, se vor da rapoarte scrise
i orale părinilor i studenilor, care sunt eseniale pentru
student, pentru a avea o mai bună înelegere asupra
progresului făcut dar i unde se pot face înbunătăiri.

Legând evaluările din timpul anului i celelalte evaluări cu
noul sistem de evaluare, care se termină prin primirea JCPAului, oferim părinilor/studentului o mai bună imagine
despre traseul studentul de-a lungul celor 3 ani de Junior
Cycle.

JCPA va înregistra realizările studentului în:
G
G
G
G
G

Examenul de Stat, i prin Evaluări
Evaluările din timpul anului
L2LP, unde se aplică
Bunăstare
Alte mijloace de învăământ (de natură socială,
culturală, sportivă, pastorală .a.)

Evaluarea Scrisă (AT)

Acesta este un examen scris, care necesită de la elev să
reflecteze la abilităile , cunotiinele i raiunea, pe care lea
dobândit dupa ce a trecut de a doua evaluare în timpul
cursurilor scurte sau a altor materii. Evaluarea va fi făcuta în
timpul cursurilor sub supravegherea unui profesor, i va avea
loc în timpul a doua cursuri consecutive.

Examenul de Stat

La sfâritul anului 3, studenii vor da un examen la fiecare
subiect ( care nu va dura mai mult de 2 ore) , intro locaie
externă, care va fi corectată de Comitetul de Examinări de
Stat (SEC)
Pentru mai multe informaii despre Junior Cycle vizitează:
http://bit.ly/2lHzcr7 pt un video scurt care descrie Traseul
Junior Cycle.

Părinţii pot învăţa despre Junior Cycle de pe
următoarele 2 pagini web:
www.curriculumonline.ie - pentru materii i cursuri scurte
specifice, i pentru informaii despre evaluări.

A fost creat un nou sistem de ajutor pentru coli, pentru a
implementa programul Junior Cycle. Vizitează: www.jct.ie
pentru informaii pentru profesori care fac cursuri de
perfecionare profesională i pentru informaii generale
despre Junior Cycle.
Umărete-ne pe Twitter @JCforTeachers

Informaţii
pentru părinţii
studenţilor
primari despre
Junior Cycle

Junior Cycle și Copilul tău

Noul Junior Cycle pune elevii în centrul experienei
educaionale, îi va ajuta să participe activ în comunitatea lor
i în societate, devenind mai abili i mai încrezători în toate
aspectele i stagiile vieii.
Lumea se schimbă în pas rapid i atunci i curriculumul
trebuie să se adapteze, pentru a putea pregăti copii cât mai
mult posibil pentru a face faă oricărei încercări în viitor.

Ministerul Educaiei a răspuns la cererile elevilor, profesorilor
i părinilor , de a schimba sistemul, i s-a creat un plan de
învăământ care plasează copilul în prim-plan.

Cum arată un curs în Junior Cycle?

G

avea access amplu la tehnologia digitală

G

putea lucra cu cele 8 Abilităi Cheie, ex; vor fi încurajai
de a rezolva probleme si de a gândi întrun mod critic

A AVEA
ABILITATEA
DE A LUCRA
CU ALŢII

A FI
CREATIV

A FI BINE

A ECHILIBRA INFORMAŢIILE
PRIMITE ȘI A GÂNDI

Cursuri scurte

A AVEA
ABILITĂŢILE
DE A CALCULA

Ce vor învăţa studenţii:

colile pot oferi totodată i un număr de cursuri scurte.

Junior

Cycle

vizitează

În Junior Cycle studentul va învăa:
G
un număr de subiecte sau s ub i ect e i cu rs u ri s c ur t e
G
Un subiect numit B u năss t a re
Sub i ec t e P ri o ri t a re (PLU); acestea vor fi incluse în
G
programa de invăare la nivelul 2 (L2LP), pentru un
număr mic de studeni cu nevoi educaionale speciale.
G
Alte experiene.

www.jct.ie

Engleză, tiine, Studii de Afaceri,
Gaeilge, Arte Vizuale i Limbi străine
Opional Cursuri Scurte
Istorie, Geografie, Matematică,
Muzică si Gospodărie.

Toate subiectele de mai sus,
incluzând
Subiecte tehnologice, Educaie
Religioasă, Studii evreieti
i Clasice.

A FI
INDEPENDENT

ABILITĂŢI
CHEIE

din

Copilul tău va beneficia de subiectele noi din
Junior Cycle , în următoarea ordine

Primul an Septembrie 2019

A FI OM CU
ȘTIINŢĂ
DE CARTE

De a vedea un curs
http://bit.ly/2m3xGjC

Subiectele vor continue sa aibă un rol important in programa
noului Junior Cycle.
Cei mai muli studeni vor studia între 8-10 subiecte, sau
echivalentul lor.

Există 3 cursuri scurte la Nivelul 2: Studii de Criminalistică,
Afacere în Animaie i Un Proiect Personal: Îngrijirea
Animalelor.

Alternativ, colile pot dezvolta propriile lor cursuri scurte în
conformitate cu cerinele naionale.

Primul an Septembrie 2018

Elevii vor:
G
-fi mai mai încrezători în abilităile lor de a învăa i
felurile de studiere, prin Teme verbale de Limbă, studii
făcute pe teren sau performane artistice

A AVEA ABILITĂŢI
DE COMUNICARE

Subiecte

Scopul principal al cursurilor scurte este de a oferi colii o
flexibilitate mai mare când vine vorba de programa Junior
Cycle. Cursurile scurte vor oferi deasmenea o variatate mai
mare de experiene pentru studeni, vor adresa interesele
studenilor, pe care programa curentă nu o poate oferi.

colile pot oferi cursuri scurte în: Codare; Limba si Cultura
Chineză; Cunotiine în Media Digitală;
Filozofie;
Performane Artistice; Educaie Civică, Socială i Politică;
Educaie Fizică; i Educaie Socială, Personală i de Sănătate.

Bunăstare

O parte nouă din Junior Cycle, de care elevii vor avea
parte este Bunăstarea. Acest subiect va clădi pe ceea
ce este deja făcut în coli pentru a susine
bunăstarea elevilor i va fi mai accesibilă elevilor.
Prin programul de Bunăstare , elevii vor beneficia de
cunotiine, atitudini i abilităi care îi vor proteja i
vor putea promova propria bunăstare i i a altora.

Cele 4 unităi de bază a Bunăstării sunt: Educaie
civică, socială i politică. (CSPE), Educaie Fizică.
(PE), Educaie socială , personală i de
sănătate(SPHE), Educaie de îndrumare.

Programe de învăţare pentru Nivelul 2 (L2LP)

Pentru prima oară în istoria Educaiei în Irlanda, există o
platformă Junior Cycle pentru elevii cu nevoi educaionale
speciale, care se numete Programe pentru Învăare Nivelul
2 (L2LP). Acesta conine 5 Cursuri Prioritare de Învăământ
(PLU), i acestea vor fi incluse pe Profilul de Realizări în
Junior Cycle (JCPA). Aceste cursuri prioritare de învăământ
includ:
G
A trăi întro comunitate
G
Pregătiri pentru un loc de munca
G
Îngrijire personală
G
Comunicare i tiină de carte
G
Abilităi de a calcula
Elevii care fac parte din acest program trebuie să termine i
2 cursuri scurte.

Programa de Învăţare la Nivelul 1 (L1LP)
Acesta a început în Mai 2018.

