
Керівництво 
до нового 
Навчального 
плану для 
Уельсу

 

Це керівництво доступне різними мовами.
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Світ змінюється і вимагає 
нових ідей, а також творчого 
підходу до використання 
технологій.
Аби впоратися з цими викликами, уряд 
Уельсу прагне переконатися, що ваша 
дитина отримала усі необхідні знання, 
навички та досвід, щоб жити на повну.

Вчителі та фахівці з питань освіти 
з усього Уельсу спільно працювали над 
розробкою Навчального плану для 
Уельсу. 

У школі вашої дитини навчальний 
план розробляється вчителями. 
Вони використовують настанови, 
які склали інші вчителі, щоб 
допомогти їм у плануванні 
навчального матеріалу для дітей.

Новий навчальний план 
розроблений для всіх дітей. 
Завдяки йому у вашої дитини 
будуть творчі уроки з практичним 
значенням для реального життя. 
Це задовольнить її потреби та 
допоможе реалізувати власний 
потенціал повною мірою.

Сьогодні світ став більш 
взаємозалежним, тому навчальний 
матеріал також містить пов'язані 
між собою теми. Знання мають 
важливе значення, тому 
дитина отримає також навички 
та досвід, які знадобляться 
у швидкозмінному світі.
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Школа допомагає вашій дитині стати: 
 • амбіційним, здібним учнем, який готовий 

вчитися протягом усього життя
 • підприємливим, творчим учасником, який 

готовий повністю викладатися в житті 
та роботі 

 • доброчесним, обізнаним громадянином, 
який готовий брати участь у житті Уельсу 
та світу, а також 

 • здоровою, впевненою в собі особистістю, 
яка готова вести повноцінне життя як 
повноправний член суспільства. 

 • Ці пункти мають назву «чотири цілі» 
навчального плану. 

Освіта 
змінюється
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Нарівні з грамотністю, вмінням рахувати й цифровими навичками 
існує шість галузей вивчення і досвіду. Увесь навчальний 
матеріал, який вивчає ваша дитина, буде так чи інакше 
пов'язаний з цими галузями.

Галузі вивчення 
і досвіду

Навчальний план також охоплює: 
•  права людини 

•  різноманітність і повагу до відмінностей 

•  досвіди й навички, що знадобляться в кар'єрі та на робочому місці 

•  вивчення місцевого, національного та міжнародного контекстів 

•  стосунки, що відповідають рівню розвитку, та сексуальну освіту.

Гуманітарні 
науки 

Експресивне 
мистецтво

Математика та вміння рахувати Науки та технології

Мови, грамотність 
та комунікація 

Здоров'я та добробут 
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У галузі 
експресивного 
мистецтва ваша 
дитина досліджуватиме 
мистецтво, танці, драму, 
кіно та цифрові медіа, 
а також музику, щоб 
розвинути навички 
творчої, художньої та 
акторської майстерності. 

У галузі гуманітарних 
наук вона 
дізнаватиметься про 
світ, суспільство та події 
минулого й теперішнього. 
Дитина дослідить, які 
виклики та можливості 
очікують нас, а також 
які моральні вчинки ми 
можемо здійснити, щоб 
захистити світ і людей 
у майбутньому.

У галузі математики та 
вміння рахувати ваша 
дитина розвине розуміння 
чисел і використання 
символів в математиці. 
Вона досліджуватиме 
фігури й засади 
вимірювання, а також 
дізнається про статистику 
і теорію імовірності. 

Галузь здоров'я та 
добробуту стосується 
догляду за своїм 
фізичним та ментальним 
здоров'ям, а також 
емоційним добробутом. 
Тут дитина дізнається 
про здорове харчування, 
прийняття правильних 
рішень, способи протидії 
впливам і розвиток 
здорових стосунків. 

У галузі мови, 
грамотності та 
комунікації ваша 
дитина дізнається про 
мови. Вона навчиться 
розуміти та практикувати 
валлійську, англійську 
та інші мови. Вона 
буде вивчати та 
творити літературу, 
а також комунікувати 
усним, письмовим або 
візуальним способом. Це 
може охоплювати поезію, 
драму і кіно.

У галузі наук та 
технологій ваша 
дитина ознайомиться 
з біологією, хімією, 
фізикою, комп'ютерними 
науками, проєктуванням 
та технологіями. 
Вона дізнається про 
проєктування та 
інженерну справу, живих 
істот, речовини, сили та 
енергію, а також принципи 
роботи комп'ютера. 

Галузі вивчення і досвіду
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У вашої дитини існує ще більше 
можливостей отримати важливі для 
життя навички, які допоможуть: 

• цінувати навколишній світ 

•  ставити запитання, звертати увагу 
на докази, приймати рішення і 
розв'язувати проблеми 

•  досліджувати, комунікувати, планувати 
і знаходити рішення

•  формувати життєстійкість та керувати 
своїм добробутом

• співпрацювати з іншими і

•  приймати рішення щодо майбутньої 
кар'єри, опираючись на важливі досвіди 
в навчанні, роботі й підприємницькій 
діяльності.

Найважливіше
Навчання вашої дитини має  
зосереджуватися довкола речей, 
які є важливими для неї зараз і будуть важливими в майбутньому. 

Кожна галузь навчання і досвіду містить положення про те, 
що є важливим, окреслюючи навчальний матеріал для дітей 
різного віку. Це допоможе вашій дитині замислюватися над тим, 
що вона вчить і як ці теми пов'язані між собою, з роботою та 
життям. Вони також допоможуть вашій дитині на шляху щорічного 
розвитку, адже формуватимуть її розуміння і навички.

Приклад втілення
У галузі навчання і досвіду наук та 
технологій одне з положень про те, 
що є важливим, звучить так:

«Навколишній світ сповнений 
живих істот, які залежать одне 
від одного у своєму виживанні.»

Під час навчання ваша дитина буде 
замислюватися над цим з різних 
точок зору, наприклад:

•  Я знаю, що деякі тварини 
знаходяться під загрозою 
вимирання.

•  Я розумію, що мої дії впливають 
на довкілля, людей та тварин.

•  Я можу віднайти шляхи зменшення 
впливу на кліматичні зміни 
в довкіллі, людство та тварин.
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Новий навчальний план поглиблює 
знання, розвиває навички та надає нові 
досвіди вашій дитині. 

Вона буде рухатися вперед, адже: 

•   дізнається більше

•   поглибить розуміння певних речей 

•   розвиватиме комунікативні навички і

•   вдосконалюватиме свої навички. 

Навчання, яке підходить саме 
вашій дитині

Може бути, що іноді вона: 

•   швидко рухається вперед або

•    сповільнюється, щоб впевнитися 
у розумінні теми, або знаходить те, 
що її цікавить.

Навчання не завжди пов'язане з її віком. 
Воно відбувається по-різному і в різний 
час у кожного. 

Оцінювання 
Оцінювання стане частиною навчання 
вашої дитини на щоденній основі. 

Вона працюватиме разом з вчителями, 
щоб зрозуміти, наскільки вона 
справляється. Важливо допомогти їй: 

•    побачити, на якому етапі навчання 
вона знаходиться 

•    спланувати наступні кроки в навчанні 

•    помітити будь-які проблеми або 
необхідність додаткової підтримки 

та допомогти її вчителеві:

•    віднайти шляхи, щоб випробувати 
дитину та

•    побачити, як вона справляється.

Школа також співпрацюватиме 
з вами, щоб упевнитися, що у вашої 
дитини є необхідна підтримка для 
просування.
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Кваліфікації, які ваша дитина 
освоюватиме з 14 до 16 років, будуть 
відповідати новій навчальній програмі.

У майбутньому, окрім кваліфікацій, 
які ми маємо зараз, можуть з'явитися 
інші шкільні предмети, наприклад, світ 
праці, фінансові можливості, кар'єрний 

Кваліфіковані на майбутнє
розвиток, рівність та різноманіття 
й домедична підготовка.

Існуватимуть також відмінні види 
оцінювання, наприклад, можливо для цього 
застосовуватимуться цифрові технології.

Підготовка 
Новий навчальний план вступає в дію у 
вересні 2022 року і буде запроваджений для всіх 
учнів середньої школи до 2026/2027 навчального року

У вас, вашої дитини та представників спільноти 
є можливості долучитися до розробки 
навчального плану своєї школи.

У тісній співпраці як вдома, так і в школі кожен 
допоможе вашій дитині здобути найкращу 
освіту і підготовку до майбутнього.

Щоб дізнатися більше про новий навчальний 
план, проконсультуйтеся з учителями 
своєї дитини.

Відео з британською мовою 
жестів (BSL) для дітей, молоді та 
сімей про Навчальний план для 
Уельсу та BSL у навчальному 
плані доступно на каналі 
«Education Wales» у YouTube.

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

Більше подробиць можна також 
дізнатися тут
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