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Ten przewodnik jest dostępny w wielu językach.
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Świat się zmienia 
i potrzebujemy nowych 
pomysłów oraz kreatywnego 
wykorzystania technologii.  

Aby sprostać tym wyzwaniom, rząd 
walijski chce się upewnić, że Twoje dziecko 
ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie, 
których będzie potrzebować, aby jak 
najlepiej wykorzystać je w życiu. 

Nauczyciele i eksperci w dziedzinie 
edukacji z całej Walii wspólnie opracowali 
Program nauczania dla Walii. 

W szkole Twojego dziecka program 
nauczania jest opracowywany przez 
nauczycieli. Korzystają ze wskazówek 
napisanych przez innych nauczycieli, 
aby pomóc im zaplanować to, czego 
dzieci będą się uczyć.  

Nowy program nauczania jest 
przeznaczony dla wszystkich 
dzieci. Będzie wspierać Twoje dziecko 
kreatywnymi lekcjami dającymi 
praktyczną wiedzę. Będzie odpowiadał 
ich potrzebom i pomoże im w pełni 
wykorzystać swój potencjał.  

Świat jest obecnie pełen powiązań, 
więc to, czego się uczą, jest również 
bardziej powiązane. Wiedza jest 
naprawdę ważna, a ponadto 
dzieci otrzymają umiejętności 
i doświadczenia potrzebne w szybko 
zmieniającym się świecie.
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Szkoła wspiera Twoje dziecko, aby było: 
• ambitnym, zdolnym uczniem, gotowym uczyć 

się przez całe życie
• przedsiębiorczym, kreatywnym 

współpracownikiem, gotowym do pełnego 
udziału w życiu i pracy 

• etycznym, świadomym obywatelem,  
gotowym do udziału w życiu Walii  
i świata, oraz 

• zdrową, pewną siebie osobą, gotową do 
prowadzenia satysfakcjonującego życia jako 
ceniony członek społeczeństwa

• Są to tak zwane „cztery cele” programu 
nauczania. 

Edukacja 
się zmienia
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Oprócz umiejętności czytania i pisania, liczenia i umiejętności 
informatycznych istnieje sześć obszarów uczenia się i zdobywania 
doświadczenia. Wszystko, czego uczy się Twoje dziecko, będzie 
związane z poniższymi obszarami.

Obszary nauki  
i doświadczenia

Program nauczania obejmuje również: 
•  prawa człowieka 

•  różnorodność i poszanowanie różnic 

•  doświadczenia i umiejętności przydatne w karierze i miejscu pracy 

•  poznawanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych kontekstów 

•  odpowiednie rozwojowo relacje i edukację seksualną.

ART

Nauki 
humanistyczne 

Sztuki 
ekspresyjne

Matematyka i liczenie Nauka i technologia

Języki, umiejętność 
czytania i pisania 
oraz komunikacja 

Zdrowie i dobre 
samopoczucie 
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W ramach Sztuk 
ekspresyjnych Twoje 
dziecko będzie poznawać 
sztukę, taniec, dramat, 
film i media cyfrowe oraz 
muzykę, aby rozwijać swoje 
umiejętności twórcze, 
artystyczne i wykonawcze. 

W ramach Nauk 
humanistycznych 
pozna świat, społeczeństwo 
oraz wydarzenia 
z przeszłości i teraźniejszości. 
Pozna wyzwania i 
możliwości, przed którymi 
stoimy, oraz jakie etyczne 
działania możemy podjąć, 
aby chronić świat i jego 
mieszkańców w przyszłości.

Na zajęciach 
z Matematyki 
i liczenia Twoje dziecko 
rozwinie rozumienie 
liczb i będzie używać 
symboli w matematyce. 
Będzie badać kształty 
i pomiary oraz poznawać 
statystyki i rachunek 
prawdopodobieństwa. 

Zdrowie i dobre 
samopoczucie to 
dbałość o zdrowie fizyczne 
i psychiczne, w tym o dobre 
samopoczucie emocjonalne.  
Nauczy się zdrowego 
odżywiania i podejmowania 
właściwych decyzji, radzenia 
sobie z wpływami  
i budowania zdrowych relacji. 

W ramach zajęć 
z Języków, 
umiejętności 
czytania i pisania 
oraz komunikacji 
Twoje dziecko pozna języki. 
Będzie rozumieć i używać 
walijskiego, angielskiego 
i innych języków. Będzie 
studiować i tworzyć literaturę 
oraz komunikować się ustnie, 
pisemnie lub wizualnie. 
Może to obejmować poezję, 
dramat i film.

W ramach Nauki 
i technologii Twoje 
dziecko pozna biologię, 
chemię, fizykę, informatykę 
oraz projektowanie 
i technologię. Dowie się 
o projektowaniu i inżynierii, 
żywych istotach, materii, 
siłach i energii oraz o tym, 
jak działają komputery. 

Obszary nauki i doświadczenia
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Twoje dziecko ma więcej okazji do 
nabywania ważnych umiejętności 
życiowych, które pomogą mu: 

• docenić otaczający go świat 

•  zadawać pytania, sprawdzać dowody, 
podejmować decyzje i rozwiązować 
problemy 

•  eksplorować, komunikować się, tworzyć 
plany i znajdować rozwiązania

•  budować odporność i dbać o swoje 
samopoczucie

• pracować z innymi oraz

•  podejmować decyzje dotyczące przyszłej 
kariery zawodowej na podstawie 
doświadczenia w nauce, pracy 
i przedsiębiorczości

Co jest ważne
Nauka Twojego dziecka powinna koncentrować 
się na rzeczach, które są dla niego ważne teraz  
i kiedy dorośnie. 

Każdy obszar nauki i doświadczenia zawiera kwestie, które mają 
znaczenie, które kształtują proces uczenia się dzieci w każdym wieku. 
Pomagają one Twojemu dziecku myśleć o tym, czego się uczy i jak 
tematy łączą się ze sobą, oraz z pracą i życiem. Wspierają również Twoje 
dziecko w postępach każdego roku, budując zrozumienie i umiejętności.

Przykład praktyczny
Jedną ze znaczących kwestii dla uczenia 
się i doświadczania w obszarze Nauki 
i Technologi jest zrozumienie, że:

„Otaczający nas świat jest pełen 
żywych istot, których przetrwanie 
zależy od siebie nawzajem”.

W miarę uczenia się Twoje dziecko 
będzie myśleć o tym na różne sposoby, 
na przykład:

•  Wiem, że istnieją zwierzęta  
zagrożone wyginięciem.

•  Rozumiem, że to, co robię, ma wpływ 
na środowisko, ludzi i zwierzęta.

•  Potrafię zidentyfikować sposoby 
ograniczenia wpływu zmian klimatu 
na środowisko, ludzi i zwierzęta
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Nowy program nauczania rozwija wiedzę, 
umiejętności i doświadczenia Twojego 
dziecka. 

Będzie robić postępy: 

•   dowiadując się więcej

•   pogłębiając swoje rozumienie rzeczy 

•    rozwijając swoje umiejętności 
komunikacyjne oraz

•   rozbudowując swoje zdolności. 

Nauka w sposób dostosowany 
do Twojego dziecka

Może się zdarzyć, że: 

•   będzie posuwać się naprzód szybko

•    zwolni, aby lepiej zrozumieć temat lub 
odkryć coś, co go interesuje.

Tempo uczenia się nie zawsze jest 
związane z wiekiem. Nie przebiega w ten 
sam sposób ani w tym samym czasie dla 
wszystkich. 

Ocena 
Ocena będzie częścią codziennej nauki 
Twojego dziecka. 

Nauczyciele będą z nim współpracować, 
aby zrozumieć, jak dobrze sobie radzi. 
Aby mu pomóc: 

•    zobacz, na jakim etapie nauki się 
znajduje 

•   planuj jego kolejne kroki edukacyjne 

•    wykrywaj wszelkie problemy lub okaż 
dodatkowe wsparcie, którego potrzebuje 

aby pomóc jego nauczycielowi:

•   znajdź sposoby, aby rzucić im wyzwanie

•   zobacz, jak dobrze sobie radzą 
uczniowie.

Szkoła będzie również z Tobą 
współpracować, aby upewnić się, że 
Twoje dziecko otrzyma pomoc, której 
potrzebuje, by robić postępy.
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Kwalifikacje, które otrzyma Twoje dziecko 
w wieku 14-16 lat będą pasować do 
nowej podstawy programowej.

W przyszłości, oprócz kwalifikacji, które 
otrzymujemy teraz, mogą istnieć inne 
przedmioty, takie jak świat pracy, 

Przygotowani na przyszłość
możliwości finansowe, rozwój kariery, 
równość i różnorodność oraz pierwsza 
pomoc.

Będą też inne rodzaje oceny, na przykład 
może być wykorzystana technologia 
cyfrowa.  

Bądźmy gotowi 
Nowy program nauczania wchodzi w życie od 
września 2022 i będzie obowiązywał wszystkich 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych do roku 
akademickiego 2026/27

Zapewniamy możliwości dla Ciebie, Twojego 
dziecka i społeczności, aby pomóc w opracowaniu 
programu nauczania Twojej szkoły. 

Wszyscy pracując razem, zarówno w szkole, 
jak i w domu, pomogą Twojemu dziecku zdobyć 
jak najlepsze wykształcenie i przygotować je 
na przyszłość. 

Aby dowiedzieć się więcej o nowym programie 
nauczania, zapytaj nauczycieli swojego dziecka.

Film w brytyjskim języku 
migowym (BSL) dla dzieci, 
młodzieży i rodzin dotyczący 
programu nauczania dla Walii 
i BSL w programie nauczania jest 
dostępny na kanale Education Wales 
w serwisie YouTube.

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

Można także uzyskać dostęp 
do dodatkowych informacji
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