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Lumea evoluează, iar noi 
avem nevoie de idei noi și 
să utilizăm tehnologia într-un 
mod creativ.  

Pentru a face față acestor provocări,  
guvernul galez dorește să se asigure 
că copilul dvs. primește cunoștințele, 
aptitudinile și experiențele de care  
va avea nevoie pentru a profita  
la maximum de viață. 

Profesorii și experții în educație din toată 
Țara Galilor au depus eforturi împreună 
pentru a elabora planul de învățământ 
al Țării Galilor. 

În cadrul școlii copilului dvs., planul de 
învățământ este conceput de profesori. 
Aceștia folosesc indicații elaborate de 
alți profesori pentru a-i ajuta să planifice 
ceea ce vor învăța copiii.  

Noul plan de învățământ este 
conceput pentru toți copiii. Acest 
lucru va fi de ajutor pentru copilul dvs., 
oferindu-i lecții creative cu aplicații în 
viața de zi cu zi. Acesta va fi adaptat 
pentru nevoile copilului și îl va ajuta 
să își atingă potențialul maxim.  

Lumea din ziua de azi este mai 
interactivă, așa că și ceea ce învață 
el trebuie să fie mai interactiv. 
Cunoștințele sunt foarte importante, iar 
el va dobândi, de asemenea, aptitudini 
și experiențe ca să fie pregătit pentru 
o lume care evoluează rapid.
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Școala va îndruma copilul dvs. să fie: 

• un elev ambițios și capabil, pregătit pentru 
cunoaștere continuă pe tot parcursul vieții sale

• un participant întreprinzător și creativ, gata să 
se implice pe deplin în viață și la locul de muncă 

• un cetățean etic și informat, pregătit să 
contribuie activ în Țara Galilor și în lume, 
în general, cât și 

• un individ sănătos și încrezător, pregătit să 
ducă o viață împlinită ca membru respectat  
al societății. 

• Acestea sunt cunoscute sub numele de „cele 
patru obiective” ale planului de învățământ. 

Educația evoluează
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Pe lângă alfabetizare, calcul și aptitudini digitale, există șase domenii 
de învățare și experiență. Toate cunoștințele dobândite de copilul 
dvs. vor fi legate de aceste domenii.

Domeniile de învățare 
și experiență

De asemenea, planul de învățământ cuprinde: 
•  drepturile omului 

•  diversitatea și respectarea diferențelor 

•  experiențele și aptitudinile necesare pentru carieră și la locul de muncă 

•  dobândirea de cunoștințe despre contextul local, național și internațional 

•  relații adecvate nivelului de dezvoltare și educație sexuală.
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În cadrul disciplinei Arte 
expresive, copilul dvs. va 
explora arta, dansul, teatrul, 
filmul și mediile digitale și 
muzica pentru a-și dezvolta 
aptitudinile creative, 
artistice și de interpretare. 

În cadrul disciplinei 
Științe umaniste, 
acesta va descoperi 
mai multe despre lume, 
societate și evenimente 
din trecut și prezent. Acesta 
va fi expus provocărilor și 
oportunităților cu care ne 
confruntăm și ce acțiuni 
etice putem întreprinde 
pentru a proteja lumea 
și oamenii, în viitor.

În cadrul disciplinei 
Matematică și 
aritmetică, copilul dvs. 
va aprofunda înțelegerea 
numerelor și va folosi 
simboluri matematice. 
Acesta va explora formele 
și măsurătorile și va 
învăța despre statistică și 
probabilitate. 

Sănătate și 
bunăstare se referă 
la îngrijirea sănătății lor 
fizice și mintale, incluzând 
bunăstarea emoțională. Va 
învăța despre alimentația 
sănătoasă și despre cum să 
ia decizii bune, să facă față 
influențelor și să dezvolte 
relații sănătoase. 

În cadrul disciplinei 
Limbi, alfabetizare 
și comunicare, 
copilul dvs. va învăța 
despre lingvistică. Acesta 
va înțelege și va folosi 
galeza, engleza și alte 
limbi. Acesta va studia și va 
face compuneri scrise și va 
comunica în mod oral, scris 
sau vizual. Printre acestea 
ar putea fi incluse poezia, 
teatrul și filmul.

În cadrul disciplinei 
Știință și tehnologie, 
copilul dvs. va învăța 
elemente de biologie, 
chimie, fizică, informatică, 
design și tehnologie. Acesta 
va învăța despre design și 
inginerie, despre ființele vii, 
materie, forțe și energie, 
precum și despre cum 
funcționează calculatoarele. 

Domeniile de învățare și experiență
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Vor fi mai multe oportunități pentru copilul 
dvs. să dobândească aptitudini importante 
în viață, care îl vor ajuta: 

• să aprecieze lumea din jurul lui 

•  să pună întrebări, să analizeze dovezile, 
să ia decizii și să rezolve probleme 

•  să exploreze, să comunice, să conceapă 
planuri și să găsească soluții

•  să își dezvolte reziliența și să își asigure 
bunăstarea

• să lucreze cu alții și

•  să ia decizii cu privire la viitoarea 
lui carieră, pe baza unor experiențe 
semnificative de învățare, muncă și 

Ceea ce contează
Educația copilului dvs. ar trebui să fie axată  
pe lucruri care contează pentru el atât acum,  
cât și când va crește. 

Fiecare domeniu de învățare și experiență cuprinde informații esențiale 
privind ceea ce contează pentru modelarea procesului de învățare al copiilor 
de toate vârstele. Acestea îl ajută pe copilul dvs. să se gândească la ceea ce 
învață și la modul în care subiectele sunt legate între ele, de locul de muncă și 
de viață, în general. De asemenea, acestea îl ajută copilul dvs. să progreseze în 
fiecare an, pe măsură ce își dezvoltă capacitatea de înțelegere și aptitudinile.

Un exemplu privind 
acest plan
Pentru Știință și tehnologie, în domeniul 
învățării și experienței, una dintre 
afirmațiile despre ceea ce contează este:

„Lumea din jurul nostru este plină 
de viețuitoare care depind unele de 
altele pentru a supraviețui.”

Pe măsură ce copilul dvs. învață, se va 
gândi la acest lucru în diferite moduri, 
cum ar fi:

•  Știu că există animale pe cale de 
dispariție.

•  Înțeleg că ceea ce fac are un impact 
asupra mediului, oamenilor și 
animalelor.

•  Sunt capabil să identific modalități 
de a reduce impactul schimbărilor 
climatice asupra mediului, oamenilor și 
animalelor.
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Noul plan de învățământ dezvoltă 
cunoștințele, aptitudinile și experiențele 
copilului dvs. 

Acesta va progresa astfel: 

•   dobândește mai multe cunoștințe

•   înțelegerea sa asupra lucrurilor devine 
mai profundă 

•   abilitățile sale de comunicare se dezvoltă și

•   aptitudinile lui se consolidează. 

Învățarea într-un mod care 
funcționează pentru copilul dvs.

Pot exista momente în care acesta: 

•   va progresa mai repede sau

•   va reduce ritmul pentru a se asigura că 
înțelege un subiect sau descoperă ceva 
care îl interesează.

Învățarea nu este întotdeauna legată 
de vârsta lui. Acest lucru nu se va realiza 
în același mod sau în același timp pentru 
toată lumea. 

Evaluarea 
Evaluarea va face parte din procesul zilnic de 
învățare al copilului dvs. 

Acesta va coopera cu profesorii săi pentru 
a vedea cât de bine se descurcă. Acest lucru 
este important pentru a-l ajuta: 

•   să vadă unde se situează în procesul 
de învățare 

•   să planifice următoarele etape de învățare 

•   să identifice orice fel de problemă sau să îi 
fie acordat sprijinul suplimentar de care are 
nevoie 

de asemenea, îl va ajuta pe profesor:

•   să găsească modalități de a ambiționa și

•   urmări cât de bine se descurcă elevii.

Școala va colabora cu dvs. pentru a 
se asigura că, în continuare, copilul 
dvs. beneficiază de sprijinul necesar 
pentru a se dezvolta.
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Calificările pe care le studiază copilul dvs., 
între 14 și 16 ani, se vor potrivi cu noul 
plan de învățământ.

În viitor, pe lângă calificările pe care 
le avem acum, ar putea exista și alte 
subiecte, cum ar fi Lumea muncii, 

Calificări pentru viitor
Capacitate financiară, Dezvoltarea carierei, 
Egalitate și diversitate sau Prim ajutor.

Vor exista, de asemenea, diferite tipuri de 
evaluare, precum utilizarea tehnologiei digitale.  

Primii pași 
Noul plan de învățământ începe din septembrie 2022 
și va fi adoptat de toți elevii de gimnaziu până în anul 
școlar 2026/27

Există oportunități pentru dvs., pentru copilul dvs și 
pentru comunitate pentru a contribui la dezvoltarea 
planului de învățământ al școlii. 

Lucrând împreună, atât la școală, cât și acasă, îl vom 
ajuta pe copilul dvs. să primească cea mai bună 
educație și îl vom pregăti pentru viitor. 

Pentru a afla mai multe despre noul plan de 
învățământ, adresați-vă întrebările profesorilor 
copilului dvs.

Un videoclip despre Limbajul semnelor 
britanice (BSL) pentru copii, tineri și 
familii despre planul de învățământ 
al Țării Galilor și integrarea BSP în 
cadrul planului de învățământ este 
disponibil pe canalul de YouTube al 
Education Wales.

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

Puteți găsi mai multe informații la
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