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TRZY STOPNIE

Edukacja przeważnie jest bezpłatna
Za edukację dzieci w Irlandii odpowiada Ministerstwo Edukacji
i Nauki (Department of Education and Science) – www.education.ie

N

a irlandzki system szkolnictwa składa
się szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo drugiego stopnia (tzw. szkoły ponadpodstawowe lub średnie), szkolnictwo trzeciego
stopnia (uniwersytety lub politechniki) oraz
szkolnictwo pomaturalne. Szkolnictwo finansowane przez budżet państwa jest dostępne
na wszystkich poziomach, ale można wysłać
swoje dziecko do instytucji prywatnej.
Wszystkie dzieci (w tym ubiegające się
o azyl, uchodźcy czy dzieci napływowych
pracowników) w wieku od 4 do 18 lat mają
takie samo prawo do edukacji podstawowej
i ponadpodstawowej, jak dzieci irlandzkie.
Prawo stanowi, że wszystkie dzieci
w wieku od 6 do 16 lat muszą korzystać
z edukacji w trybie dziennym (większość
dzieci zaczyna uczęszczać do szkoły w wieku
4 lub 5 lat).
Większość dzieci w Irlandii może uczęszczać do szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpłatnie bez względu na narodowość czy status. Wiąże się to jednak z pew-

Nauka angielskiego

Z

wykle dziecko słabo znające język
angielski jest umieszczane w klasie
ze swoimi rówieśnikami . Ministerstwo
Edukacji i Nauki (Department of
Education and Science) zapewnia uczniom potrzebującym wsparcia
w nauce języka angielskiego różne programy edukacyjne.

2

Pakiet informacyjny dla imigrantów

nymi kosztami, np. koszt podręczników, kserokopii czy mundurków.
Osobom o niskich dochodach i korzystającym z pomocy socjalnej przysługuje w tym
zakresie pewne wsparcie, np. dodatek na
odzież i obuwie szkolne (Back-to-School
Clothing & Footwear Allowance), który może
być przydatny przy zakupie mundurka szkolnego. Uczniom zapewniany jest transport do
szkoły, jeżeli mieszkają w określonej odległości od szkoły.
Ta usługa może być płatna. Informacje
na ten temat dostępne są w szkołach
(zob. dane kontaktowe na tylnej okładce).
Wiele szkół zapewnia dodatkowe wsparcie
uczniom, którzy maja szczególne potrzeby.
Rok szkolny zaczyna się pod koniec sierpnia lub na początku września. W lipcu i sierpniu szkoły są nieczynne (szkoły średnie są
również nieczynne w czerwcu). Inne przerwy w nauce obejmują Boże Narodzenie,
Wielkanoc i przerwy międzysemestralne
(zwykle pod koniec października i lutego).
Szkoły są nieczynne w dni ustawowo wolne
od pracy i w święta państwowe.

PRESCHOOL

Dzieci w wieku do 5 lat
Dla dzieci w wieku do 5 lat przeznaczone są specjalne placówki

D

zieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zwykle uczą się w zwykłych
szkołach, ale jeżeli w danym przypadku nie
jest to odpowiednie rozwiązanie, istnieje
szereg możliwości dla dzieci niepełnosprawnych lub wykazujących trudności w nauce:
• zwykła szkoła ze specjalnym wsparciem
ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki
(Department of Education and Science),
np. asystent ds. opieki specjalnej (Special
Needs Assistant);
• odrębne, specjalne zajęcia w zwykłej
szkole; lub
• specjalna szkoła przeznaczona dla dzieci
z konkretnymi problemami, np. szkoła dla
dzieci z upośledzeniem wzroku lub słuchu.
Dzieci w wieku do 5 lat o specjalnych
potrzebach mogą uzyskać pomoc, np. logopedyczną, w lokalnym ośrodku zdrowia
(Local Health Office).

(Clare County Childcare Committee). Tel.:
(065) 686 4862, www.clarechildcare.ie

Dzieci poniżej wieku szkolnego

Grupy dla rodziców i niemowląt

P

rawo stanowi, że wszystkie dzieci do
wieku 6 lat powinny rozpocząć edukację w oficjalnej placówce edukacyjnej. Dla
młodszych dzieci dostępnych jest wiele różnych ośrodków. Lista ośrodków opieki przedszkolnej zatwierdzonych przez HSE jest
dostępna w Wydziale Informacji i Kontroli
Opieki Przedszkolnej (Pre-school Inspection
and Information Service), HSE West, River
House, Gort Road. Telefon: (065) 686 3902.
Zatwierdzone ośrodki są co roku kontrolowane przez HSE.
Więcej informacji o żłobkach, przedszkolach, opiece nad dziećmi i programach szkoleniowych dotyczących opieki nad dziećmi:
Komisja Opieki nad Dziećmi hrabstwa Clare

Ośrodki opieki nad dziećmi

Grupy Montessori

Grupy Montessori koncentrują się na:
• zindywidualizowanej edukacji;
• nauczaniu umiejętności społecznych; oraz
• stymulowaniu rozwoju dzieci.

Przedszkola

W przedszkolach dzieci są zachęcane do
dzielenia się z innymi oraz pracy w zespole.
Uczą się zasad obowiązujących w klasie
szkolnej, np. uważnego słuchania oraz mają
możliwość zabawy z rówieśnikami.

Ośrodki Naíonraí

Są to żłobki i przedszkola, w których używany jest język irlandzki.
Grupy rodziców lub opiekunów z dziećmi
spotykają się w jednym miejscu i wszyscy
mają okazję do zawarcia nowych znajomości
i wspólnego spędzania czasu.

Opłaty

Wiele z wymienionych rodzajów opieki
nad dziećmi jest prowadzonych przez prywatne osoby lub firmy i opłaty za korzystanie z nich mogą być wysokie. Opieka
w niektórych ośrodkach jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
(Department of Education and Science):
www.education.ie, Portlaoise Road, Tullamore,
Co Offaly. Telefon: (057) 932 4300.
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SZKOŁY PODSTAWOWE

Dzieci w wieku od 4 do 13 lat
Nie zwlekaj i zapisz swoje dziecko do szkoły

E

dukacja na poziomie podstawowym jest
dla dzieci w Irlandii bezpłatna. Dzieci
zwykle zaczynają uczęszczać do szkoły
w wieku 4 lub 5 lat. Istnieją szkoły mieszane
dla chłopców i dziewczynek, jak również
szkoły tylko dla chłopców lub dziewczynek.
Szkoła podstawowa trwa 8 lat: dzieci młodsze (junior infants); dzieci starsze (senior
infants); oraz klasy od pierwszej do szóstej.
Zajęcia zwykle trwają od godziny 9.00 do
14.30 (najmłodsze dzieci kończą wcześniej).
Rok szkolny trwa w przybliżeniu od 1 września do 30 czerwca. Aby zapisać swoje
dziecko do szkoły, zgłoś się bezpośrednio
do danej placówki. Należy to zrobić przynajmniej rok przed planowanym rozpoczęciem
nauki w szkole, ponieważ w wielu szkołach
obowiązuje lista oczekujących. Zadzwoń do
danej szkoły i umów się, aby odebrać formularz wniosku.
Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się
do najbliższej szkoły lub do Ministerstwa
Edukacji i Nauki (Department of Education
and Science).

do takiej szkoły, a nie chcesz, aby uczęszczało na zajęcia z religii, możesz poprosić,
aby zostało z nich zwolnione.

Język irlandzki

•

J

Szkoły Gaelscoileanna

G

aelscoileanna to szkoły, w których
wszystkie przedmioty nauczane są
w języku irlandzkim. Przyjmowane są do
nich wszystkie dzieci, nawet te, które nie
znają języka irlandzkiego.

Ferie szkolne

F
•
•
•
•

ęzyk irlandzki należy do podstawowego
programu nauczania i jest obowiązkowy.
•

Zajęcia z religii

Większość szkół w Irlandii to szkoły rzymskokatolickie. Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza
Szkoły zapewniają różne zajęcia
pozalekcyjne, np. sportowe lub
muzyczne. Dowiedz się w swojej
szkole, jakie zajęcia są dostępne.
Odbywają się one po lekcjach.
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erie szkolne zwykle trwają w następujących okresach:
Przerwa semestralna: około 1 tygodnia
pod koniec października.
Ferie bożonarodzeniowe: zaczynają się
około 20 grudnia.
Drugi semestr: zaczyna się na początku
stycznia.
Przerwa semestralna: około 1 tygodnia
pod koniec lutego.
Fe r i e w i e l k a n o c n e : o s t a t n i e 2 d n i
Wielkiego Tygodnia (tygodnia przed niedzielą wielkanocną) i cały następny
tydzień.
Trzeci semestr: zaczyna się w pierwszy poniedziałek po poniedziałku wielkanocnym

Lista szkół w Ennis znajduje
się na tylnej okładce, lista
pozostałych szkół w Clare —
www.clarelibrary.ie

SECONDARY

Dzieci w wieku od 12 do 19 lat
Spytaj się innych rodziców o szkoły średnie w swojej okolicy

W

iększość dzieci w wieku od 12 do 13
lat rozpoczyna naukę w szkole średniej. Mają obowiązek uczęszczać do niej
codziennie do czasu aż ukończą 16 lat.
Zajęcia trwają zazwyczaj od 8.45 do 15.30
lub 16.00. Nauka w szkole średniej trwa
6 lat. Rok szkolny trwa w przybliżeniu od
1 września do 30 maja.
Aby zapisać dziecko do szkoły średniej,
umów się z dyrektorem danej szkoły na spotkanie.
Dostępne są zarówno bezpłatne, jak
i płatne szkoły średnie.

Egzaminy
Junior Certificate

Nauka w szkole średniej składa się
z dwóch etapów. Pierwszy etap (klasy
od pierwszej do trzeciej) zakończony jest
państwowym egzaminem szkoły średniej —
Junior Certificate.

Leaving Certificate

Drugi etap to kolejne klasy szkoły średniej — od czwartej do szóstej. Składa się
z dwu- lub trzyletniego programu edukacji kończącego się państwowym egzaminem ukończenia szkoły średniej — Leaving
Certificate. Czwarta klasa to tzw. rok przejściowy. W większości szkół dzieci mogą

Znęcanie się (Bullying)

Z

nęcanie się (bullying) może mieć
miejsce w szkołach lub w drodze do
szkoły. Jeżeli jakiś inny uczeń znęca się
nad Twoim dzieckiem, nie kontaktuj się
z rodzicami sprawcy. Spróbuj rozwiązać
problem rozmawiając z nauczycielami.
Zachowaj spokój, wyjaśnij dziecku, że
nic nie zawiniło oraz że problem zostanie rozwiązany.
Oznaki znęcania się
Jeżeli ktoś znęca się nad Twoim dzieckiem możesz zauważyć, że:
• nie chce ono iść do szkoły;
• nie chce wyjaśnić, co jest prawdziwym
problemem;
• jego nastrój i zachowanie jest
zmienne; lub
• Prosi o dodatkowe pieniądze lub kradnie pieniądze.
Znęcanie się jest zdefiniowane jako
powtarzalna słowna, psychiczna lub
fizyczna agresja skierowana przez jednostkę lub grupę przeciwko innym
osobom.
wybrać opuszczenie tej klasy i przejście od
razu do klasy piątej. Rok przejściowy ma
na celu zapewnienie uczniom łagodnego
przejścia pomiędzy dwoma różnymi sposobami nauczania — od wymagającego mniej
samodzielności etapu pierwszego (junior) do
wymagającego więcej samodzielności i niezależności etapu drugiego (senior).
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EDUCATION
PROCEDURY

EDUCATION

Prawa i obowiązki
Nauka jest obowiązkiem dzieci
Obecność w szkole

D

zieci muszą codziennie uczęszczać do
szkoły. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za poinformowanie szkoły o przyczynach nieobecności w szkole ich dziecka
— z powodu choroby lub innych wyjątkowych okoliczności. Można w tym celu przyjść
do szkoły, zatelefonować lub napisać usprawiedliwienie, które może wyglądać np. tak:
(Imię i nazwisko ucznia)
was absent from school today (data)
due to illness (lub inny powod)
Signed (Twoje nazwisko)

Mundurki

W

iększość szkół w Ennis wymaga noszenia mundurków — jeden do noszenia na
codzień i jeden do zajęć sportowych. Szkoła
poinformuje Cię o miejscach, gdzie można
kupić mundurki. W swojej ofercie mają je
też niektóre sklepy z używaną odzieżą. Jeżeli
Twoje dziecko nie może nosić mundurka
z powodów kulturowych, powinieneś omówić
ten fakt z dyrektorem szkoły.

Zadania domowe

O

d wszystkich uczniów wymaga się odrabiania zadań domowych. Jeżeli Twoje
dziecko nie będzie mogło odrobić zadania, prześlij nauczycielowi pismo wyjaśniające przyczynę. O ilości zadawanych zadań
decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
W szkole średniej odrobienie zadań domowych zajmuje około 2-3 godzin.
W wielu szkołach odbywają się odpłatne
dodatkowe zajęcia edukacyjne. Mogą odbywać się również zajęcia mające na celu
pomoc w odrobienu zadań domowych.
Więcej informacji o pomocy w odrabianiu
zadań domowych można uzyskać w Centrum
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Po m o c y I m i g r a n t o m w C l a r e ( C l a r e
Immigrant Support Centre). Pomóż swojemu dziecku w nauce zapewniając mu ciche
i spokojne miejsce przeznaczone do nauki
oraz czas na odrabianie zadań domowych.

Podręczniki

N

a początku roku szkolnego zostanie
Ci przedstawiona lista podręczników.
Jeżeli nie jesteś w stanie pokryć wszystkich kosztów zakupu podręczników, powinieneś porozmawiać z dyrektorem szkoly, który
może Ci pomóc w zakupie podręczników.
W niektórych szkołach funkcjonują prog r a m y w y p o ż y c z a n i a p o d r ę c z n i k ó w.
Ministerstwo Edukacji i Nauki (Department
of Education and Science) przekazuje szkołom coroczne dofinansowanie mające na celu
wsparcie przy zakupie podręczników.

Spotkania rodziców z nauczycielami

S

potkania takie mają zwykle miejsce raz
lub dwa razy w roku. Obecność rodziców ma bardzo istotne znaczenie. W ramach
takich spotkań rodzice mogą omówić
postępy swojego dziecka z każdym nauczycielem.

Wsparcie opieki społecznej

Zarząd Służby Zdrowia — HSE co roku
przekazuje osobom korzystającym z pomocy
s o c j a l n e j z a p o m o g i n a c e l e s z ko l n e .
Wnioski można pobrać pod adresem: the
Health Board Office, Sandfield, Ennis, Co
Clare; w Centrum Informacji Obywatelskiej
(Citizens Information Centre) lub w Centrum
Po m o c y I m i g r a n t o m w C l a r e ( C l a r e
Immigrant Support Centre.

UNIVERSITY

Edukacja trzeciego stopnia

Miejsce na uczelni zależy od wyników egzaminów  
Ubieganie się o miejsce

Egzamin ukończenia szkoly
średniej (Leaving Certificate)

Uniwersytety, politechniki oraz kolegia
nauczycielskie przyjmują studentów głównie w oparciu o oceny uzyskane na egzaminie ukończenia szkoly średniej (Leaving
Certificate).

Główne Biuro Podawcze (Central
Applications Office — CAO)

Oceny, jaki uzyskasz na egzaminie ukończenia szkoły średniej (Leaving Certificate)
są przeliczane na punkty i na ich podstawie przydzielane są miejsca w instytucjach edukacyjnych trzeciego stopnia.
Podania o przydzielenie miejsca w instytucji edukacyjnej trzeciego stopnia są składane
poprzez Główne Biuro Podawcze (Central
Applications Office — CAO), www.cao.ie.
Szczegółowe informacje na ten temat Twoje
dziecko otrzyma w swojej szkole przed zdawaniem egzaminu ukończenia szkoły średniej (Leaving Certificate).

Egzaminy w innych krajach

Jeżeli zdałeś egzaminy w innym kraju,
powinieneś zgłosić się do wybranej uczelni,
aby sprawdzić, czy Twoje kwalifikacje są
wystarczające, aby podjąć studia na wybranym kierunku. Jeżeli spełniasz wymagania,
powinieneś złożyć podanie za pośrednictwem
Głównego Biura Podawczego (CAO).

niczych, inżynieryjnych, lingwistycznych
i muzycznych zakończone otrzymaniem certyfikatu, dyplomu lub stopnia naukowego.
Kolegia nauczycielskie: W Irlandii jest
5 takich kolegiów i specjalizują się one
w kształceniu nauczycieli szkół podstawowych.

Programy stypendialne

D

la obywateli krajów UE lub EOG, osób
ze statusem uchodźcy lub innych
osób, którzy mają pozwolenie na stały
pobyt w kraju i spełniają określone kryteria, dostępny jest program stypendialny.
Przysługuje osobom o odpowiednio niskich
dochodach. Kontakt: Jednostka Pomocy
Studentom przy Ministerstwie Edukacji
(Student Support Unit of the Department
of Education). Tel.: (057) 932 4381. Email:
studentsupportunit-tullamore@education.
gov.ie

Wsparcie dla dorosłych

O

sobom ponownie podejmującym naukę
przysługują stypendia w ramach opieki
socjalnej. Przed złożeniem wniosku należy
mieszkać w Irlandii przez przynajmniej rok.
Zgłoś się do władz lokalnych: Clare County
Council, New Road, Ennis, Co Clare. Tel.:
(065) 682 1616. www.environ.ie. Informacje
na następnych stronach.

Uczelnie trzeciego stopnia

Uniwersytety: Na siedmiu irlandzkich uniwersytetach możliwa jest nauka na studiach
licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Uczelnie politechniczne: Oferują kształcenie na kierunkach biznesowych, przyrod-
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EDUKACJA DOROSŁYCH

Wsparcie dla uczących się dorosłych
Są kursy dostępne dla każdego

O

prócz pomocy socjalnej związanej
z bieżącym utrzymaniem Ministerstwo
Spraw Socjalnych i Rodziny (Department of
Social and Family Affairs — DSFA) prowadzi programy mające na celu pomoc w podjęciu pracy (welfare-to-work schemes).
Skierowane są one do bezrobotnych, aby
pomóc im w ponownym podjęciu pracy lub
założeniu własnej firmy, głównie do:
• długookresowo bezrobotnych;
• samotnych rodziców; oraz
• osób otrzymujących świadczenia z tytułu
choroby.
Pracujący w Ministerstwie Spraw
Społecznych i Rodziny (DSFA) doradcy zawodowi (Job Facilitators) służą pomocą w znalezieniu pracy.
Telefon (065) 682 9899.

Program „Powrót do pracy”
(Back-to-Work Scheme)

D

odatek dla Przedsiębiorców w ramach
programu „Powrót do Pracy” (Back-toWork Enterprise Allowance Scheme) umożliwia Ci zachowanie części świadczeń socjalnych, jeżeli podejmiesz samozatrudnienie
i spełnisz określone warunki. Doradcy zawodowi (Job Facilitators) przeanalizują Twój
pomysł na firmę i omówią go z Tobą.
Telefon: (065) 682 9899.

Program „Powrót do szkoły”
(Back to Education Scheme)

P

rogram „Powrót do Szkoły” (Back to
Education Allowance Scheme) umożliwia
bezrobotnym osobom, które spełniają określone wymagania, wznowić swoją edukację
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i dalej otrzymywać świadczenia socjalne.
Jeżeli otrzymałeś ustawową odprawę
z tytułu redukcji etatów, możesz skorzystać
z programu, gdy tylko ustalisz, że przysługuje Ci odpowiednie świadczenie socjalne.

Kursy zaoczne lub wieczorowe

J

eżeli otrzymujesz świadczenie dla bezrobotnych a wybrany przez Ciebie kurs nie
jest objęty programem „Powrót do Szkoły”,
być może będziesz mógł dalej otrzymywać
swoje świadczenia podczas realizowania
swojego kursu lub szkolenia. Należy jedynie wyraźnie wykazać, że dany kurs zwiększa
Twoje szanse na zatrudnienie.
Akceptowane są kursy różnego rodzaju —
od edukacji podstawowej po ogólne lub specjalistyczne szkolenia. Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, możesz również dalej otrzymywać swoje świadczenia
dodatkowe.
W przypadku krótkich kursów może Ci
przysługiwać zwrot drobnych wydatków
— około 32 euro na tydzień, jeżeli zajęcia
odbywają się przez 3 lub więcej dni w tygodniu; około 20 euro, gdy zajęcia odbywają
się przez 2 lub mniej dni w tygodniu. Zgłoś
się do doradcy zawodowego (Job Facilitator)
w Ośrodku Opieki Socjalnej (Social Welfare
Office) w Ennis, aby sprawdzić, czy spełniasz
wymagania i aby dostać aprobatę dotyczącą
danego kursu zanim go rozpoczniesz.
Telefon: (065) 682 9899.

EDUKACJA DOROSŁYCH
Aby sprawdzić, jakie kursy są dostępne,
zgłoś się do najbliższego oddziału Komisji
Edukacji Zawodowej (VEC) lub wyższej
uczelni. Więcej informacji o dostępnych kursach: www.qualifax.ie

Regionalne Centrum Nauczania
(Regional Learning Centre)

R

egionalne Centrum Nauczania w Ennis
(Ennis Regional Learning Centre) oferuje uczącym się osobom z regionu Clare
szansę uzyskania wykształcenia wyższego
(trzeciego stopnia) oraz usługi doradztwa edukacyjnego. Centrum to organizuje
również bezpłatne warsztaty pod hasłem
„Powrót do nauki” (Return-to-learning) skierowane do osób dorosłych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji ze względów ekonomicznych, społecznych lub kulturowych.
Więcej informacji: Regionalne Centrum
Nauczania w Ennis (Ennis Regional Learning
Centre), Clare County Museum, Arthurs Row.
Telefon: (065) 686 6844.

ACCESS21

O

rganizacja Access 21 oferuje absolwentom oraz osobom dorosłym, którzy
chcą podjąć studia wyższe (Galway, Mayo
Institute i NUI Galway), jednoroczne kursy,
których ukończenie gwarantuje studentom
miejsce na danej uczelni.
Kursy te skierowane są w szczególności do
osób, które nie były w stanie podjąć edukacji
trzeciego stopnia (na wyższej uczelni) z różnych powodów, np. długookresowego bezrobocia lub niskich dochodów. Więcej informacji: Koordynator na środkowy zachód
(Mid West Access Co-ordinator), Centrum
Edukacji dla Dorosłych (Adult Education
Centre), Ennis.
Telefon: (065) 686 8374.

Klub Pracy w Clare (Clare Job Club)

K

lub Pracy (Job Club) ma na celu uświadamianie i pomoc w zakresie stosowania prostych technik, które w rezultacie w istotny sposób pomagają w znalezieniu pracy. Program sponsorowany przez
Radę Związków Zawodowych w Clare (Clare
Council of Trade Unions), Elevation Business
Park, Clonroad, Ennis.
Telefon (065) 684 4993.

Zajęcia wieczorowe

D

ostępnych jest wiele kursów wieczorowych w placówkach Komisji Edukacji
Zawodowej (VEC), na uczelniach i w innych
ośrodkach w całym hrabstwie. Zgłoś się do
Komisji Edukacji Zawodowej (VEC) w Clare
(Clare VEC), Station Road, Ennis.
Telefon: (065) 682 8107.
Sprawdź www.clarelearningnetwork.org.
Zob. też informacje na następnej stronie.

Agencje rekrutacyjne

Z

głoś się do ośrodka Urzędu ds. Szkoleń
i Zatrudnienia (FAS Office) w Ennis
lub do Centrum Informacji Obywatelskiej
(Citizens Information Centre).

Stypendia na trzeci stopień
edukacji

I

nformacje: Dział Stypendiów Komisji
Edukacji Zawodowej w Clare (Clare VEC
Grants Section), telefon: (065) 682 8107.
Rada Hrabstwa Clare (Clare County Council),
Wydział Stypendiów na Trzeci Stopień
Edukacji (Third level Grants Section).
Telefon: (065) 682 1616.

Zajęcia z angielskiego

I

nformacje o kursach języka angielskiego
i szkoleniach dla dorosłych w regionie:
Centrum Informacji Obywatelskiej (Citizens
Information Centre — CIC).
CIC w Ennis — telefon: (065) 684 1221.

Pakiet informacyjny dla imigrantów
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Komisja Edukacji Zawodowej w Clare
(Clare Vocational Education Committee)
Edukacja dorosłych jest głównym zadaniem Komisji
Edukacji Zawodowej w Clare (Clare VEC)
VTOS — dla bezrobotnych

omisja Edukacji Zawodowej w Clare
(Clare VEC) oferuje Program
Szkoleń Zawodowych (Vocational Training
Opportunities Scheme — VTOS). Jest to program dwuletnich dziennych szkoleń (zakończonych uzyskaniem świadectwa) w Ennis,
Scarriff i Kilrush, dla bezrobotnych i innych
osób pobierających świadczenia socjalne.

kich poziomach zaawansowania — od podstawowego do zaawansowanego. Większość
jednak skierowana jest do osób o słabej znajomości angielskiego. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku, rano, po południu i wieczorem. Ponadto można korzystać
z kursów informatycznych, dotyczących kultury irlandzkiej i specjalistycznych kursów
językowych.

Program Youthreach

Edukacja na szczeblu lokalnym

K

J

est to program skierowany do młodych osób, które przedwcześnie zakończyły edukację. Dostępny w Kilrush, Scarriff,
Shannon, Miltown Malbay i Ennis.
Sprawdź www.clareadulteducation.org
(bezpośredni link http://tinyurl.com/mp74mz).

Edukacja podstawowa dla dorosłych

P

rogram Edukacji Podstawowej dla
Dorosłych w Clare (Clare Adult Basic
Education Service — CABES) oferuje dorosłym indywidualne i grupowe szkolenia
w zakresie umiejętności czytania i pisania
oraz edukacji na poziomie podstawowym.
Dostępne są również zajęcia rodzinne, szkolenia zawodowe i nauka angielskiego
Zobacz www.cabes.ie
Nauka języka angielskiego: w ramach tego
programu dostępne są zajęcia na wszyst-
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ramach programu Edukacji Lokalnej
(Co m m u n i ty E d u c a t i o n S e r v i c e )
Komisji Edukacji Zawodowej w Clare (Clare
VEC) wspierane są lokalne inicjatywy edukacyjne dla dorosłych w hrabstwie Clare.
Celem jest upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych w Clare.
Sprawdź www.clarelearningnetwork.org
(bezpośredni link http://tinyurl.com/mn3kak).

Ciągła edukacja

O

rganizacja na rzecz Ciągłej Edukacji
w Clare (Clare Lifelong Learning
Network) ma na celu upowszechnianie ciągłej edukacji w Clare. Zapewnia pomoc przy
współpracy pomiędzy pobierającymi naukę
i organizacjami edukacyjnymi.
Zobacz www.clarelearningnetwork.org

EDUKACJA DOROSŁYCH
Ośrodki edukacji dla dorosłych VEC w Clare
Ośrodek

Miejsce

Kontakt

Siedziba główna VEC w Clare
(Clare VEC Head Office)
Centrum Edukacji Społecznej
i Dorosłych (Adult and
Community Education Centre)
Centrum Edukacji Dorosłych
— Zachodnie Clare (West Clare
Adult Learning Centre)

Station Road, Ennis

(065) 682 8107

Clonroad, Ennis

(065) 682 4819

Cooraclare Road, Kilrush

(065) 705 2131
(065) 905 2799

Centrum Edukacji Dorosłych
— Wschodnie Clare (East Clare
Adult Learning Centre)

Scarriff

(061) 640 760
(061) 921 863

Centrum Wsparcia —
Zachodnie Clare (West Clare
Resource Centre)
Centrum Edukacji Dorosłych
(Adult Learning Centre)

Ballard Road, Miltown Malbay (065) 708 4774
Town Centre, Shannon

Doradztwo edukacyjne

U

sługi Doradztwa dla Dorosłych w Clare
(Clare Adult Guidance Service) są
dostępne od 2000 roku. Dzięki nim dostępne
są informacje i doradztwo dla osób dorosłych uczestniczących w programach VTOS,
BTEI oraz edukacji podstawowej w całym
hrabstwie. Doradcy przyjmują w Scarriff,
Ennis i Kilrush.
Sprawdź www.clareguidance.ie

„Powrót do szkoły” — BTEI

I

nicjatywa Powrót do Szkoły (Back to
Education Initiative — BTEI) oferuje
szkolenia w trybie zaocznym i wieczorowym, zakończone uzyskaniem świadectwa, w całym hrabstwie. Jest współfinansowana przez rząd Irlandii i UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sprawdź www.clarelearningnetwork.org
bezpośredni link http://tinyurl.com/m63cup)

Opieka nad dziećmi

(061) 365 495

Zajęcia wieczorowe

K

omisja Edukacji Zawodowej (VEC) szeroki wybór różnych kursów w placówkach edukacyjnych VEC.
Sprawdź www.clarelearningnetwork.org

Centrum im. Św. Józefa
(St Joseph’s Centre)

C

entrum Edukacyjne im. Św. Józefa
(St. Joseph’s Education Centre) należy
do sieci 33 Centrów Edukacyjnych dla
Społeczności Travellers (Senior Travellers
Training Centres) działających w całym
kraju. Ośrodek ten oferuje różne programy
edukacyjne, np. w ramach edukacji podstawowej, w ramach programów edukacyjnych FETAC (FETAC jest krajowym organem
kwalifikacyjnym dla szkolnictwa pomaturalnego i szkoleń) zakończonych otrzymaniem
świadectwa i programów przygotowujących
do tzw. matury stosowanej — LCA (Leaving
Certificate Applied). Sprawdź www.stjotc.ie

K

omisja Edukacji Zawodowej (VEC)
dysponuje dwoma żłobkami w Ennis
i Kilrus, co ma na celu pomoc osobom
uczęszczającym na kursy VEC w tych
miastach.
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Szkoły podstawowe w Ennis
Szkoła

Rodzaj szkoły, religia
i miejsce

Numer telefonu

Chroíst Rí

Katolicka podstawowa,
Cloughleigh.

(065) 682 0105.

Christian Brothers

Katolicka podstawowa, New (065) 682 2150.
Road.

Ennis Educate Together

Bezwyznaniowa, Gort Road. (065) 682 6070.

Holy Family

Katolicka podstawowa
(klasy Junior), Station
Road.

Holy Family

Katolicka podstawowa
(065) 682 8893.
(klasy Senior), Sation Road.

Ennis National School

Katolicka podstawowa,
Kilrush Road.

(065) 682 9156.

Gaelscoil Mhichíl Cíosóg

Katolicka podstawowa,
Irish Speaking. Gort Road.

(065) 682 1220.

St Annes

Specjalnych potrzeb,
Corrovorrin.

(065) 682 9072.

St Clare’s

Specjalnych potrzeb, Gort
Road.

(065) 682 1899.

Nazwa

Adres

Numer telefonu

Coláiste Mhuire

Harmony Row, Ennis, Co.
Clare.

(065) 682 9497

Ennis Community College

Harmony Row, Ennis, Co.
Clare.

(065) 682 9432

Rice College

New Road, Ennis, Co.
Clare.

(065) 682 2105

St Flannan’s College

Ennis, Co. Clare.

(065) 682 8019

(065) 682 9809.

Szkoły średnie w Ennis

Więcej informacji o szkołach w hrabstwie Clare
Lista szkół w hrabstwie Clare dostępna jest na stronie biblioteki:
www.clarelibrary.ie
(bezpośredni link: http://tinyurl.com/nuwy42)

redakcja i projekt graficzny www.sheilaokelly.com
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