
Nowy program nauczania języków angielskiego 
i irlandzkiego dla szkoły podstawowej - od junior 
infants do klasy szóstej

Program nauczania szkoły podstawowej 
zmienia się. Nowy program nauczania języków 
angielskiego i irlandzkiego jest pierwszym etapem 
wprowadzanych zmian. Dzieci na poziomie 
od junior infants do drugiej klasy już z niego 
korzystają. Wkrótce zostaną nim objęte również 
dzieci od klasy trzeciej do szóstej. 

Dla kogo przeznaczony jest nowy program 
nauczania języków? 

Nowy program nauczania języków angielskiego 
i irlandzkiego jest przeznaczony dla wszystkich 
dzieci od junior infants do klasy szóstej wszystkich 
szkół - angielskojęzycznych, irlandzkojęzycznych 
szkół Gaeltacht i Gaelscoileanna oraz szkół 
specjalnych.

Po co nowy program?  
Program zmienia się, aby wyjść naprzeciw czasom, 
w jakich żyjemy, nowym metodom nauczania 
języków oraz wprowadzeniu nieodpłatnych klas 
“zerówki”. Od wdrożenia ostatniego programu 
nauczania (1999) zaszło wiele zmian zarówno w 
społeczeństwie, jak i w środowisku edukacyjnym 
twojego dziecka. Nauczyciele pragną uzyskać 
więcej wskazówek w zakresie najlepszych 
sposobów pomocy dzieciom w nauce języków. 
Dzięki pracom badawczym, obecnie wiemy więcej 
na temat tego, jak dzieci uczą się mówić, czytać i 

pisać oraz jak pomagać im w osiąganiu postępów 
zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi.

Czym różni się nowy program nauczania od 
wprowadzonego w roku 1999? 

Nowy program nauczania został ułożony tak, by 
nauczycielom ułatwić wspieranie dzieci uczących się 
języków angielskiego i irlandzkiego. Dla rodziców 
największą różnicą będzie sposób, w jaki ich dzieci 
będą się uczyć tych dwóch języków w szkole. W 
nadchodzących latach, 

• twoje dziecko będzie miało mnóstwo okazji, by 
rozmawiać, wyrażać opinie, myśli i idee. Dzieci 
będą miały możliwość analizowania i wyrażania 
opinii na temat wierszy, opowiadań i wiadomości 
pisanych przez innych. Program podkreśla wagę 
rozwijania u dzieci sprawności mówienia, jak 
również czytania i pisania.  

• twoje dziecko otrzyma wsparcie w osiąganiu 
postępów w nauce języka mówionego, czytania 
i pisania na poziomie i w tempie dopasowanym 
do własnych potrzeb. Nowy program nauczania 
języków wspiera dzieci o różnych potrzebach 
edukacyjnych. 

• nauka języka dzieci najmłodszych odbywać się 
będzie w formie gier i zabaw z rówieśnikami 
i nauczycielem w klasie. Pomoże im to w 
doskonaleniu umiejętności uczenia się języka 
na etapie przedszkolnym w oparciu o program  
Aistear: ramowy program nauczania w okresie 
wczesnego dzieciństwa (Aistear: the Early Childhood 
Curriculum Framework).

• twoje dziecko nauczy się myśleć oraz 
kwestionować to, co czyta, jak również brać pod 
uwagę różne punkty widzenia autorów. Pomoże 
im to w wyrażaniu swoich własnych preferencji i 
opinii. 

Ulotka informacyjna dla rodziców
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• twoje dziecko dostrzeże związek między 
językiem angielskim i irlandzkim oraz zacznie 
rozumieć, że to czego nauczy się w jednym 
języku, pomoże w nauce drugiego. 

• twoje dziecko może mieć kontakt z językami 
innymi niż angielski i irlandzki - nowy program 
nauczania języka podkreśla wagę i wartość 
języków ojczystych wszystkich dzieci. 

• twoje dziecko będzie miało okazje do 
korzystania z technologii w kreatywny 
i pomysłowy sposób, z pozytywnym i 
odpowiedzialnym nastawieniem.

Nowy program nauczania języków ma na celu 
wspieranie nauczycieli w tworzeniu takich 
doświadczeń związanych z uczeniem się języków, 
które pomogą każdemu dziecku osiągnąć pełnię 
swoich możliwości w nauce jęz. angielskiego i 
irlandzkiego.

W jaki sposób nowy program pomoże mojemu 
dziecku w nauce jęz. irlandzkiego? 

Nowy program nauczania języków pomoże 
twojemu dziecku uczyć się jęz. irlandzkiego 
na poziomie i w tempie dopasowanym do jego 
potrzeb. W szkole angielskojęzycznej twoje 
dziecko będzie zachęcane do posługiwania się jęz. 
irlandzkim na lekcjach irlandzkiego oraz w ciągu 
dnia w szkole.

Szkoły Gaeltacht i Gaelscoileanna mogą nauczać w 
języku irlandzkim przez cały dzień zajęć szkolnych 
w okresie do końca senior infants. Po tym okresie, 
twoje dziecko rozpocznie naukę języka angielskiego 
w szkole. Przy podejmowaniu takich decyzji, szkoły 
współpracują z rodzicami i zarządem. 

Poniżej znajduje się adres strony, gdzie ty i twoje 
dziecko znajdziecie przydatne wskazówki o tym, jak 
wykorzystywać jęz. irlandzki w domu.

Czy program nauczania pozostałych przedmiotów 
szkoły podstawowej również się zmienia? 

Tak, obecnie trwa przegląd programu nauczania z 
roku 1999, a w nadchodzących latach zostanie on 
znowelizowany. Więcej informacji na stronie www.
ncca.ie/primary.

Gdzie znajdę więcej informacji? 

Program nauczania języków jest dostępny na 
stronie www.curriculumonline.ie. Znajdziesz tam 
wideo wprowadzające, jak również inne materiały 
obejmujące różne aspekty nauczania i uczenia się 
języka.

Jak wspierać dziecko w domu?  

AsJako rodzic lub opiekun możesz zachęcać dziecko 
do rozmów na interesujące je tematy oraz do 
zabaw z udziałem czytania i pisania. Możesz też 
zachęcić dziecko do czytania różnych gatunków, 
jak opowiadania i wiersze oraz do wyrażania o 
nich myśli i opinii. Możesz również zaproponować 
różne formy pisania, np. tworzenie listy zakupów, 
wysyłanie maila do krewnych, pisanie opowiadania 
czy też raportu będącego częścią projektu zajęć 
bibliotecznych.

Dodatkowe informacje dla rodziców znajdują się na 
www.ncca.ie/en/ primary/resources-for-parents. 

Nowy program nauczania języków znajdziesz na 
www.curriculumonline.ie
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