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Edukacja w Republice Irlandii – krótka 
charakterystyka

Poziomy edukacji w Irlandii to poziom podstawowy , średni i wyższy (często
nazywany edukacją "trzeciego stopnia”). Wzrost gospodarczy od lat 60 XX
wieku spowodował znaczną zmianę w systemie edukacji. W przypadku
uniwersytetów istnieją opłaty studenckie (do 3 000 EUR w 2015 r.), które
pokrywają koszty egzaminów, ubezpieczenia i rejestracji.

Departament Edukacji i Umiejętności , pod kontrolą Ministra Edukacji
i Umiejętności , pełni ogólną kontrolę polityki, finansowania i kierunku,

Inne ważne organizacje odpowiedzialne za kwalifikacje: Urząd Szkolnictwa
Wyższego na poziomie krajowym , a na poziomie lokalnym , Rada ds.
Edukacji i Szkoleń. Oprócz tych najważniejszych istnieje wiele innych
ustawowych i pozaustawowych organów, które pełnią funkcję w systemie
edukacji.





Poziom EFQ Cykl EHEA Poziom NFQ Najważniejsze rodzaje certyfikacji

1 1 Certyfikat poziomu 1

2 Certyfikat poziomu 2

2 3 Certyfikat Junior na poziomie 3

3 4 Certyfikat ukończenia na poziomie 4

4 5 Certyfikat na poziomie 5

5 6 Zaawansowany certyfikat

Krótki cykl w 

ciągu nauki

Wyższy certyfikat

6 1 7 Zwykły stopień licencjata

8 Wyróżnienie tytuł licencjata

Wyższy dyplom

7 2 9 Magister

podyplomowe dyplom

8 3 10 Doktorat



Edukacja w Republice Irlandii – struktura

Edukacja w Irlandii jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od sześciu
do szesnastu lat lub do czasu ukończenia przez uczniów trzeciego roku
kształcenia drugiego stopnia, w tym zdaniu jednego egzaminu Junior
Certificate. Edukacja podstawowa rozpoczyna się zwykle w wieku od 4 do
5 lat. Dzieci zazwyczaj zapisują się do klasy Junior Infant w wieku czterech
lub pięciu lat w zależności od decyzji rodziców.

Przedszkola 
Większość szkół w Irlandii jest w sektorze prywatnym. Coraz częściej dzieci
,pracujących rodziców, które są poniżej wieku szkolnego, uczęszczają do
mnóstwa żłobków, szkół zabaw, szkół Montessori itp., które powstały w
odpowiedzi na potrzeby współczesnych rodzin. Działają one jako
przedsiębiorstwa i mogą pobierać często znaczne opłaty za opiekę nad
dzieckiem. Od 2009 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa,
dzieci mogą otrzymać dwa lata bezpłatnego przedszkola w latach
poprzedzających rozpoczęcie szkół podstawowych w ramach programu
"Wczesna opieka nad dziećmi i edukacja".



Edukacja w Republice Irlandii – struktura

Junior Infants (age 4-5/5-6)

Senior Infants (age 5-6/6-7)

First Class (age 6-7/7-8)

Second Class (age 7-8/8-9)

Third Class (age 8-9/9-10)

Fourth Class (age 9-10/10-11)

Fifth Class (age 10-11/11-12)

Sixth Class (age 11-12/12-13)

Szkoła podstawowa (Primary School)

Dzieci (Junior & Senior infants) zazwyczaj zaczynają o 9 rano i kończą o godzinie 
13.30 lub 14.30  klasy , natomiast starsze dzieci kończą o 15.00.
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Szkoła podstawowa (Primary School)

Program nauczania w szkole podstawowej (1999) stosowany we wszystkich szkołach
jest przygotowywany przez Krajową Radę Programów Nauczania i Oceny i
pozostawia władzom kościelnym sformułowanie i wdrożenie religijnego programu
nauczania w kontrolowanych przez siebie szkołach. System szkół podstawowych
jest rozłożony na 8 lat: Junior and Senior Infants, oraz klas od pierwszej do szóstej.
Większość dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej w wieku od czterech do
dwunastu lat, chociaż szkoła nie jest obowiązkowa do ukończenia szóstego roku
życia. Część dzieci rozpoczyna naukę w wieku trzech lat.
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Szkoła średnia (Secondary School)

Większość uczniów wchodzi do szkoły średniej w wieku 12-13 lat , z czego około 90% absolwentów szkół 
przystępuje do egzaminu końcowego , świadectwo ukończenia szkoły, w wieku 16-19 lat (w szóstym roku w 
szkole średniej). Szkoła średnia jest zazwyczaj ukończona w jednym z czterech typów szkół:

Dobrowolne szkoły średnie (Voluntary secondary schools) lub po prostu "szkoły średnie" są własnością 
społeczności religijnych lub organizacji prywatnych i są przez nie zarządzane. Państwo finansuje 90% 
wynagrodzeń nauczycieli i 95% innych kosztów. Takie szkoły kształcą 57% uczniów szkół średnich.

Szkoły zawodowe (Voluntary secondary schools) są własnością i są zarządzane przez Rady ds. Edukacji i Szkoleń , 
a 93% ich kosztów pokrywa państwo. Szkoły te kształcą 28% uczniów szkół średnich.

Comprehensive schools or community schools powstały w latach sześćdziesiątych XX wieku, często przez 
połączenie dobrowolnych szkół średnich i zawodowych. Są w pełni finansowane przez państwo i zarządzane 
przez lokalne zarządy. Prawie 15% uczniów szkół średnich uczęszcza do takich szkół.

Gaelcholáiste 's lub Gaelcholáistí są szkołami drugiego stopnia dla irlandzkiego języka średniego sektora edukacji 
w anglojęzycznych społecznościach. Około 3% uczniów szkół średnich uczęszcza do tych szkół. 

Grind Schools są prywatnymi szkołami finansowymi spoza sektora państwowego, które zazwyczaj prowadzą 
program nauczania Senior Cycle dla uczniów piątego i szóstego roku oraz roczny program "Leaving
Certificate".

Na obszarach miejskich istnieje duża swoboda wyboru rodzaju szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać. Nacisk 
systemu edukacji na drugim poziomie preferuje system który stara się przygotować obywatela dla 
społeczeństwa i dalszej edukacji lub pracy.  W 2012 r. Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów (Pisa) stwierdził, że Irlandia zajmuje 7 miejsce w czytaniu i 20 w dziedzinie matematyki w 
ogólnoświatowym badaniu w wieku 15 lat.
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Szkoła średnia (Secondary School) Rodzaje programu

Dokument Zasady i program dla szkół średnich opublikowany przez Ministerstwo 
Edukacji i Umiejętności określa minimalne standardy edukacji wymagane na tym 
poziomie. Egzaminy są nadzorowane przez Komisję Egzaminacyjną . Dodatkowe 
dokumenty określają standard w każdym elemencie, module lub temacie.

Junior Cycle

First Year (age 12–14)

Second Year (age 13–15)

Third Year (age 14–16) – egzamin Junior Certificate odbywa się ze wszystkich 
przedmiotów (zwykle 10 lub 11) na początku czerwca. Wiele szkół 
przeprowadza egzaminy próbne (znane również jako egzaminy wstępne), 
aby przygotować uczniów do egzaminu w lutym. Egzaminy nie są 
egzaminami państwowymi: niezależne firmy dostarczają dokumenty 
egzaminacyjne i schematy oceniania, z tego powodu nie są obowiązkowe 
we wszystkich szkołach.
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Szkoła średnia (Secondary School) Rodzaje programu

Junior Cycle opiera się na edukacji uzyskanej na poziomie
podstawowym i kończy się egzaminem Junior Certificate. Uczniowie
zazwyczaj rozpoczynają w wieku 12 lub 13 lat. Junior Certificate
Examination zostaje podjęta po trzech latach nauki. Składa się z
egzaminów z języka angielskiego, irlandzkiego, matematyki i nauk
ścisłych (o ile uczeń nie ma zwolnienia z jednego z nich), a także z
wybranych przedmiotów. Zazwyczaj są to : sztuka, niemiecki,
francuski, hiszpański, włoski, łacina, starożytna greka i klasyczne,
muzyka, biznes, technologia, ekonomia domowa, technologia
materiałowa (obróbka drewna, metaloplastyka), historia, geografia,
społeczeństwo obywatelskie. i edukacja polityczna (CSPE) oraz
edukacja religijna. Wybór przedmiotów fakultatywnych i
obowiązkowych jest różny w poszczególnych szkołach. Większość
uczniów wybiera łącznie około dziesięciu przedmiotów.
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Szkoła średnia (Secondary School) Rodzaje programu

Rok przejściowy (Transition Year )
Rok przejściowy jest rocznym, nieformalnym kursem podjętym przez coraz większą liczbę uczniów
w wieku 15 lub 16 lat. Program nauczania został pozostawiony szkole, aby wzorować się na
lokalnych potrzebach. Jest obowiązkowe w niektórych szkołach, ale opcjonalne w innych.
uczniowie mogą chodzić do klas zorganizowanych, ale nie obejmują one przedmiotów związanych
z egzaminami z cyklu wyższego lub świadectwa ukończenia szkoły, a zatem uczniowie, którzy nie
zdecydują się na udział w tej formie, nic nie tracą w stosunku do wyższego poziomu edukacji
(Senior Cycle). Zakres działań w roku przejściowym lub czwartym roku różni się znacznie w
zależności od szkoły, ale wiele z nich obejmuje takie zajęcia, jak praktyki zawodowe, prace
projektowe, wyjazdy zagraniczne, wymiany i wycieczki. uczniowie mogą uczestniczyć w kursach,
takich jak kreatywne pisanie, żeglarstwo, filmowanie, wystąpień publicznych itd. lub wziąć udział
w konkursach w dziedzinie nauki, mody, sportów motorowych i innych, które normalnie byłyby
zbyt czasochłonne dla ucznia. Zwolennicy tej formy uważają, że pozwala to uczniom na
dodatkowy rok dojrzewania, angażowanie się w samodzielną naukę, badanie możliwości kariery i
wybór przedmiotów do następnego poziomu (Senior Cycle). Oponenci uważają, że rok z dala od
tradycyjnych metod nauki i środowiska lekcyjnego może rozpraszać uwagę uczniów i powodować
problemy po powrocie do Senior Cycle. Uważają także, że działania podejmowane w tych ramach
uniemożliwiają niektórym uczniom udział w tej formie, ponieważ mogą być kosztowne, a
większość szkół pobiera opłatę w wysokości kilkuset euro, aby pokryć te działania.
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Szkoła średnia (Secondary School) Rodzaje programu

Senior Cycle
Cykl opiera się na cyklu Junior i kończy się egzaminem Leaving Certificate. Uczniowie zwykle
zaczynają go w wieku 15-17 lat po ukończeniu cyklu Junior lub roku przejściowego. Egzamin
dla tego etapu nauki kończy się po dwóch latach nauki, zwykle w wieku 17-19 lat.
Typowa szkoła średnia składa się z pierwszego do trzeciego roku (z certyfikatem Junior na
końcu trzeciego), zwykle opcjonalnego roku przejściowego (choć obowiązkowe w
niektórych szkołach) oraz piątego i szóstego roku (z świadectwem ukończenia szkoły na
koniec szóstego).

Zdecydowana większość uczniów kontynuuje naukę z poziomu niższego do poziomu
wyższego, a jedynie 12,3% kończy edukację po ukończeniu kursu Junior Certificate. Jest to
mniej niż średnia UE wynosząca 15,2% [25].

Irlandzcy uczniowie szkół średnich plasują się powyżej średniej pod względem wyników w
nauce zarówno w OECD, jak i UE; umiejętność czytania, umiejętności matematycznych i
umiejętności czytania i pisania jest znacznie lepsza niż średnia. Irlandia ma drugą najlepszą
umiejętność czytania wśród nastolatków w UE po Finlandii
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Szkoły wyższe (Third-level education)

Edukacja na poziomie ogólnokrajowym w Republice Irlandii obejmuje całą edukację po
drugim poziomie, obejmującą szkolnictwo wyższe na uniwersytetach i w szkołach
wyższych. Instytucje przyznające stopnie zatwierdzone przez Rząd Irlandii, które
mogą przyznawać tytuły na wszystkich poziomach akademickich, to: University of
Dublin, National University of Ireland (Cork, Dublin, Galway and Maynooth ), Royal
College of Surgeons w Irlandii, Dublin City University, Dublin Institute of
Technology, Rada Szkolnictwa Wyższego i Szkoleń, St. Patrick's College, Maynooth
(Uniwersytet Papieski) i University of Limerick. The King's Inns w Dublinie odgrywa
ograniczoną rolę w edukacji, specjalizując się w przygotowywaniu kandydatów na
stopień adwokata, również szkoły medyczne w Irlandii podlegają szczególnym
przepisom. Siedem szkół wyższych w Republice Irlandii znalazło się wśród 500
najlepszych uniwersytetów na całym świecie w rankingu " Times Higher Education
Supplement" w 2016 roku



Nasze wizyty









Marzenko, proszę o komentarz

Pracujemy



Poznajemy SLIGO…

Sligo ( irlandzki : Sligeach , czyli "bogaty w
muszle" - to nadmorskie miasto portowe i
miasto powiatowe w hrabstwie Sligo , w
zachodniej prowincji z Connacht . Z populacją
około 20 000 mieszkańców w 2016 r. jest
drugim ( po Galway )co do wielkości
ośrodkiem miejskim w zachodniej Irlandii.

Sligo to historyczne, kulturalne, handlowe,
przemysłowe, handlowe i usługowe centrum
o znaczeniu regionalnym w zachodniej
Irlandii. Obsługiwany przez połączenia
kolejowe, portowe i drogowe. Sligo jest
również popularnym miejscem turystycznym,
położonym na obszarze o wybitnym pięknie
naturalnym, z wieloma stowarzyszeniami
literackimi i kulturalnymi.



Gdybym miał niebios wyszywaną szatę
Z nici złotego i srebrnego światła,
Ciemną i bladą, i błękitną szatę
Ze światła, mroku, półmroku, 
półświatła,
Rozpostarłbym ci tę szatę pod stopy,
Lecz biedny jestem: me skarby – w 
marzeniach,
Więc ci rzuciłem marzenia pod stopy,
Stąpaj ostrożnie, stąpasz po marzeniach.
Poeta pragnie szaty niebios (ang. He 
Wishes for the Cloths of Heaven) z 
tomu Wiatr pośród trzcin, 1899, tłum. 
Leszek Engelking

William Butler Yeats





Poznajemy DUBLIN…



Poznajemy Irlandię…



Poznajemy Irlandię…

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


