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A dokumentum több nyelven is elérhető.
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A világ változik, így új 
ötletekre van szükségünk, 
és kreatív módon kell 
használnunk a technológiát.  

E kihívások kezelése érdekében a walesi 
kormány gondoskodni szeretne arról, 
hogy gyermeke rendelkezzen azokkal 
az ismeretekkel, készségekkel és 
tapasztalatokkal, amelyek segítségével 
a lehető legtöbbet érheti el az életben. 

A tanárok és oktatási szakértők Wales-
szerte együttműködtek a walesi tanterv 
kidolgozásában. 

A gyermeke iskolájában a tanárok 
alakítják ki a tantervet. Más tanárok 
által írt útmutatókat használnak, hogy 
megtervezzék, mit tanulnak a gyerekek.  

Az új tanterv minden gyermeknek 
szól. Kreatív, a való életben is 
hasznosítható leckékkel segíti 
a gyermekét. Megfelel az 
igényeiknek, és segít abban, hogy 
teljes mértékben kiaknázzák 
a bennük rejlő lehetőségeket.  

A világban manapság sokkal több 
minden kapcsolódik egymáshoz, így  
a tanultak is jobban összefonódnak.  
A tudás valóban fontos, és így  
a gyorsan változó világban 
szükséges készségeket és 
tapasztalatokat is elsajátíthatják.
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Az iskola támogatja gyermekét abban, hogy: 

• ambiciózus, jó képességű tanuló legyen, aki 
egész életében készen áll a tanulásra

• vállalkozó szellemű, kreatív egyéniség legyen, 
aki készen áll arra, hogy teljes mértékben részt 
vegyen az életben és a munkában 

• etikus, tájékozott állampolgár legyen, mind 
Walesben, mind az egész világon, valamint 

• egészséges, magabiztos ember legyen, aki 
készen áll arra, hogy a társadalom értékes 
tagjaként teljes életet éljen. 

• Ezeket nevezzük a tanterv „négy céljának“. 

Az oktatás 
változik
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A műveltség, a számtani ismeretek és a digitális készségek mellett 
hat tanulási és tapasztalatszerzési terület is létezik. Minden, amit 
a gyermeke tanul, ezekhez a területekhez kapcsolódik.

Tanulási és tapasztalatszerzési 
területek

A tanterv a következőkre is kiterjed: 
•  emberi jogok 

•  sokszínűség és a különbségek tiszteletben tartása 

•  a karrierhez és a munkahelyi élethez szükséges tapasztalatok és készségek 

•  a helyi, nemzeti és nemzetközi összefüggések megismerése 

•  az életkornak megfelelő kapcsolati és szexuális felvilágosítás.
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Bölcsészettudományok 

Kifejező művészetek

Matematika és számtani ismeretek Tudomány és technológia

Nyelvek, írás-olvasás 
és kommunikáció 

Egészség és jó közérzet 
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A kifejező 
művészetek keretében 
gyermeke a kreatív, 
művészi és előadói 
készségeinek fejlesztése 
érdekében megismerkedik 
a művészetek, a tánc, 
a dráma, a filmek, a digitális 
média és a zene világával. 

A bölcsészettudo-
mányok keretében 
megismeri a világot, 
a társadalmat, valamint 
a múlt és a jelen eseményeit. 
Felfedezi az előtte álló 
kihívásokat és lehetőségeket, 
valamint azt, hogy milyen 
etikai lépéseket tehetünk 
a világ és az emberek 
védelme érdekében.

A matematika 
és a számtani 
ismeretek keretében 
a gyermeke elsajátítja 
a számok ismeretét 
és a matematikai 
szimbólumok használatát. 
Felfedezi a formákat 
és a mértékegységeket, 
valamint megismerkedik 
a statisztikával és 
a valószínűségszámítással. 

Az egészség és jó 
közérzet a testi és 
mentális egészségre való 
odafigyelésről szól, beleértve 
az érzelmi jólétet is.  
Gyermeke megismerkedik az 
egészséges táplálkozással, 
és megtanulja, hogyan 
hozzon jó döntéseket, 
hogyan kezelje 
a befolyásoló tényezőket, 
és hogyan alakítson ki 
egészséges kapcsolatokat. 

A nyelvek, 
írás-olvasás és 
kommunikáció 
keretében a gyermeke 
a nyelvekről tanul. Elsajátítja 
a walesi, az angol és más 
nyelvek használatát. 
Irodalmi műveket ismer 
meg és alkot, valamint 
szóban, írásban és vizuálisan 
kommunikál. Ez magában 
foglalhatja a költészetet, 
a drámát és a filmet.

A tudomány és 
technológia keretében 
gyermeke biológiát, kémiát, 
fizikát, informatikát, 
tervezést és technológiát 
tanul. Megismerkedik 
a tervezéssel és a mérnöki 
munkával, az élőlényekkel, 
az anyagokkal, az 
erőkkel és az energiával, 
valamint a számítógépek 
működésével. 

Tanulási és tapasztalatszerzési területek
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Gyermekének számos lehetősége van arra, 
hogy fontos készségeket sajátítson el, 
amelyek segítenek neki: 

• értékeli az őt körülvevő világot 

•  kérdéseket feltenni, tényeket elemezni, 
döntéseket hozni és problémákat 
megoldani 

•  felfedezni, kommunikálni, terveket 
készíteni és megoldásokat találni

•  rugalmassá válni és lépéseket tenni a jó 
közérzete érdekében

• együttműködni másokkal, valamint

•  a tanulás, a munka és a vállalkozói 
tevékenység terén szerzett tartalmas 

Ami igazán fontos
Gyermeke tanulmányainak olyan dolgokra  
kell irányulniuk, amelyek most és felnőttként is  
fontosak lesznek számára. 
A tanulás és a tapasztalatszerzés minden egyes területe olyan 
megállapításokat tartalmaz, amelyek minden korosztály esetében 
meghatározóak a tanulás szempontjából. Ezek segítenek gyermekének 
elgondolkodni azon, hogy mit tanul, és hogyan kapcsolódnak a témák 
egymáshoz, a munkához és az élethez. Emellett támogatják a gyermekét abban, 
hogy minden évben tovább fejlődjön, ismereteivel és készségeivel együtt.

Egy példa ennek működésére
A tudomány és technológia 
elsajátításának területén az egyik 
legfontosabb megállapítás a következő:

„A minket körülvevő világ tele van 
élőlényekkel, amelyek egymásra 
vannak utalva a túlélés érdekében.“

Gyermeke a tanulás során különböző 
gondolatokat alakít majd ki erről, 
például a következőket:

•  Tudom, hogy vannak veszélyeztetett 
állatok.

•  Tisztában vagyok azzal, hogy amit 
teszek, az hatással van a környezetre, 
az emberekre és az állatokra.

•  Meg tudom fogalmazni, hogyan 
lehet csökkenteni az éghajlatváltozás 
környezetre, emberekre és állatokra 
gyakorolt hatását.
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Az új tanterv fejleszti gyermeke tudását, 
készségeit és tapasztalatait. 

A következőképp halad majd előre: 

•   többet tanul

•   elmélyíti a tudását 

•   bővülnek a kommunikációs készségei és

•   fejlődnek a készségei. 

Tanulás a gyermekének 
megfelelő módon

Előfordulhat, hogy: 

•   gyorsan haladnak, vagy

•    lassítanak, hogy biztosan megértsenek 
egy témát, vagy mert felfedeznek 
valamit, ami érdekli őket.

A tanulás nem mindig életkorhoz kötött. 
Nem mindenki esetében történik azonos 
módon vagy időben. 

Értékelés 
Az értékelés mindennapos része lesz 
gyermeke tanulmányainak. 

Tanáraikkal együttműködve fogja felmérni, 
hogyan teljesít. Ez azért fontos, mert segít: 

•   felismerni, hol tart a tanulmányaiban 

•   megtervezni a következő lépéseket 

•    észrevenni a problémákat vagy felmérni, 
hogy van-e szükségük segítségre 

Segít abban is, hogy a tanárok:

•   új kihívások elé állíthassák a diákokat, és

•   felmérjék, hogyan teljesítenek.

Az iskola együttműködik Önnel annak 
érdekében, hogy gyermeke megkapja 
a fejlődéséhez szükséges segítséget.
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A gyermeke által 14-16 éves kora között 
tanult készségek illeszkednek az új tantervbe.

A jövőben a mostani készségek mellett 
további tantárgyak is bevezetésre 
kerülhetnek, mint például a munka világa, 
a pénzügyi ismeretek, a karrierfejlesztés, 

Készen a jövőre
az egyenlőség és sokszínűség és az 
elsősegélynyújtás.

Az értékelésnek különböző típusai is 
előfordulhatnak, például a digitális 
technológia használata.  

Felkészülés 
Az új tanterv 2022 szeptemberétől lép érvénybe, 
és a 2026/27-es tanévtől minden középiskolai 
tanulóra vonatkozik majd

Önnek, gyermekének és a közösségnek lehetősége 
van arra, hogy segítsen az iskola tantervének 
kidolgozásában. 

Az iskolában és otthon is mindenki összefog annak 
érdekében, hogy gyermeke a lehető legjobb 
oktatásban részesüljön, és felkészüljön a jövőre. 

Ha többet szeretne megtudni az új tantervről, 
érdeklődjön gyermeke tanárainál.

Az Education Wales 
YouTube-csatornáján elérhető 
egy brit jelnyelven (BSL) készült 
videó a gyermekek, fiatalok és 
családok számára a walesi tantervről 
és a BSL abban betöltött szerepéről.

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

További információk:
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