
Un Curriculum Nou pentru Limbile Engleză 
și Irlandeză – clasele Junior Infants până                        
la Clasa a 6-a

Curriculum folosit în școlile primare se schimbă. 
Noul Curriculum pentru Limbile Engleză și 
Irlandeză face parte din această schimbare. Copiii 
din clasele Junior Infants până în clasa a 2-a au 
intrat deja în contact cu acest curriculum nou. In 
curând, elevii din clasele 3-6 vor studia cu această 
materie.  

Cui i se adresează noul Curriculum pentru Limbi 
Străine?
Noul Curriculum pentru Limbile Engleză și 
Irlandeză este pentru toți copiii din clasele Junior 
Infants până la clasa a 6-a din toate școlile – școlile 
cu predare în limba engleză, școlile Gaeltacht, 
Gaelscoileanna și școlile speciale.

De ce avem un curriculum nou? 
Curriculum se schimbă pentru a fi actualizat cu 
perioada în care trăim, cu evoluțiile din procesul 
de învățare a unei limbi străine și cu introducerea 
Programului Gratuit al Anilor Preșcolari. De 
la ultimul curriculum (1999), societatea și 
comunitățile s-au schimbat mult, prin urmare 
și mediul în care copilul dumneavoastră învață. 
Învățătorii au nevoie de mai multă îndrumare 
pentru a aplica cele mai bune metode în a-i ajuta pe 
copii să învețe o limbă străină. Datorită cercetărilor, 
acum avem mai multe informații cu privire la cum 

învață copiii să vorbească, să citească și să scrie și 
cum îi putem ajuta să facă progrese prin metode care 
să fie adecvate nevoilor lor educaționale.  

Prin ce este diferit Noul Curriculum pentru Limbi 
Străine față de cel din 1999?  

O novo currículo é estruturado de modo a facilitar 
aos professores o apoio do ensino às crianças de 
ambos os idiomas inglês e irlandês. As maiores 
diferenças que os pais verão serão na forma como 
o seu filho aprenderá estes dois idiomas na escola. 
Neste próximos anos: 

• copilul dumneavoastră va avea multe ocazii de 
a discuta la oră, de a-și expune părerea sau de 
a-și exprima gândurile și ideile. De asemenea, 
copiilor li se va da ocazia de a explora și a-și oferi 
părerea despre poezii, povești și mesaje scrise de 
alții. Curriculum subliniază importanța dezvoltării 
aptitudinilor orale ale copiilor și de asemenea 
capacitatea lor de a învăța să citească și să scrie. 

• copilul dumneavoastră va fi ajutat să facă progrese 
în exprimarea orală, în citire și în scris la un nivel 
adaptat pentru el. Noul Curriculum pentru Limbi 
Străine sprijină copiii cu diferite nevoi educaționale 
și puncte forte. 

•  Învățarea unei limbi străine în clasele mici se 
va face prin joacă și interacțiuni distractive cu 
prietenii și învățătorul, în sala de clasă. Acest lucru 
îi va ajuta să construiască pe fundația de învățare 
a limbii ce a fost depusă în anii preșcolari prin 
programul Aistear: Curriculum în Cadrul Educației 
Preșcolare.

• copilul dumneavoastră va învăța să gândească și 
să analizeze ceea ce citește și să ia în considerare 
perspectivele diferite ale autorului. Acest lucru îl va 
ajuta să-și exprime propriile preferințe și opinii.  
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• copilul dumneavoastră va vedea legătura dintre 
engleză și irlandeză și va ajunge să înțeleagă că 
ceea ce studiază la o limbă îl va ajuta să învețe o 
altă limbă străină. 

• copilul dumneavoastră poate fi expus la alte limbi 
străine, pe lângă engleză și irlandeză, deoarece 
Noul Curriculum pentru Limbi Străine subliniază 
importanța și valoarea de a recunoaște și de a 
promova toate limbile vorbite acasă de către 
copii. 

• copilul dumneavoastră va avea ocazia să intre 
în contact cu tehnologia prin metode creative 
și imaginative, sprijinind o atitudine pozitivă și 
responsabilă pentru folosirea acesteia.

Prin urmare, Noul Curriculum pentru Limbi Străine 
ajută învățătorii să ofere experiențe de învățare a 
limbilor străine ce vor ajuta fiecare copil să-și atingă 
potențialul maxim în engleză și irlandeză.

Cum îl ajută Noul Curriculum pe copilul meu să 
învețe limba irlandeză? 

Noul Curriculum va sprijini copilul dumneavoastră 
în procesul de învățare a limbii irlandeze într-un 
ritm și la un nivel adaptat lui. Ȋntr-o școală cu 
predare în limba engleză, copilul dumneavoastră va 
fi încurajat să vorbească irlandeza în timpul orei de 
irlandeză și în cursul programului școlar.  

Școlile Gaeltacht si Gaelscoileanna pot alege să 
predea în limba irlandeză pe toata durata zilei până 
la sfârșitul clasei Senior Infants. Dacă se întâmplă 
acest lucru, copilul dumneavoastră va învăța 
engleza în școală, după această perioadă. Când se 
hotărăște acest lucru, școlile cooperează cu părinții 
și cu comitetele unității de învățământ.  

Pentru a vă ajuta să folosiți limba irlandeză acasă, vă 
oferim sprijin pe pagina de internet de mai jos.

Tot curriculum din școala primară se schimbă? 

Da, curriculum primar (1999) este revizuit în prezent 
și va fi modificat în anii următori. Puteți găsi mai 
multe informații pe pagina www.ncca.ie/primary. 

Unde pot găsi mai multe informații? 

Puteți găsi Curriculum pentru Limbi Străine pe 
www.curriculumonline.ie. Sunt filmări video ce 
introduc acest curriculum și alte materiale ce oferă 
diferite aspecte cu privire la predarea și învățarea 
unei limbi străine.

Cum îmi pot ajuta copilul acasă? 

Ca și părinte sau tutore, vă puteți încuraja copilul 
să vorbească despre lucruri care îl interesează și 
să se joace prin citit și scris. De asemenea, îl puteți 
îndruma să citească diferite lecturi, cum ar fi povești 
și poezii, și să-și exprime gândurile și părerile cu 
privire la acestea. Le puteți oferi ocazii să facă parte 
din diferite metode de scriere, cum ar fi o listă de 
cumpărături, un email către o rudă, relatarea unei 
povești sau un rezumat, ca fiind parte dintr-un 
proiect la bibliotecă.   

Puteți găsi mai multe informații pentru părinți pe 
www.ncca.ie/en/primary/resources-for-parents . 

Noul Curriculum pentru Limbi Străine este disponibil 
pe www.curriculumonline.ie. 
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