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New!

Polish
Now a curricular language for Leaving Certiﬁcate
To read the curriculum specification, go to: http://bit.ly/LeavingCertPolish

What does this mean?
•

Students can sit the Polish Leaving Cert exam at Higher or Ordinary level

•

The new specification is aimed at the same level as existing foreign
languages e.g. French, German, Spanish*

•

Assessment will now also include oral and listening skills

•

It will be examined for the first time in 2022

•

Polish will be treated the same as other Leaving Certificate subjects for CAO
and matriculation

•

Support for schools introducing the new Polish subject will be available from
PPLI, a Department of Education and Skills unit supporting foreign languages
e.g. teachers can be provided

•

Students who do not have access to a teacher may have the option of
attending a Saturday class or they may choose to study it independently.

•

Learners will develop a Language Portfolio over the two years in which they
will record and reflect on their language learning**. Supports will be
developed to guide students and teachers on the development of the
Language Portfolio.

Have you asked if Polish classes will be available in your school? You can let them
know that PPLI will support them in offering Polish as a Leaving Cert subject.
With the
introduction of the
new curriculum Polish
will no longer be
available as a noncurricular examination
from 2022.

* This is broadly aligned with A2/ B1 levels of the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR)
** While the Portfolio itself will not be assessed, during the oral
examination learners will engage in conversation about their
Language Portfolio
Any questions or for further information, please email: info@ppli.ie
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Nowosc

Lekcje polskiego
już dostępne w ramach programu nauczania w irlandzkich
szkołach!
Pod linkiem: http://bit.ly/LeavingCertPolish

Co to oznacza w praktyce ?
•
•

•
•
•
•

•

•

Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego
na dwóch poziomach : rozszerzonym lub podstawowym
Stopień trudności wymagań nowego programu nauczania dla języka
polskiego jest zbliżony do nauczanych już w szkołach innych języków
obcych , np. francuskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego*
Ocena maturalna, oprócz pracy pisemnej, będzie teraz obejmować
również egzamin ustny oraz z umiejetności słuchania
Pierwszy egzamin maturalny w nowym formacie zostanie
przeprowadzony w 2022 roku
Język polski będzie traktowany tak samo jak inne przedmioty maturalne
brane pod uwagę przez CAO
Szkoły irlandzkie oferujące lekcje języka polskiego otrzymają wsparcie
PPLI, organizacji podległej Ministerstwu ds. Edukacji i Umiejętności ,
koordynującej nauczanie języków obcych, która to może min. zapewnić
szkołom wykwalifikowanych nauczycieli
Uczniowie, których irlandzka szkoła jeszcze nie oferuje lekcji języka
polskiego, będą mogli uczęszczać na zajęcia w sobotę lub zdecydować
się na samodzielną naukę
W ramach 2 letniego kursu uczniowie opracują min. portfolio językowe,
w którym będą dokumentować swoje doświadczenia i obserwacje
zdobyte w trakcie procesu uczenia się **
Wraz z
wprowadzeniem języka
polskiego do nowego
programu nauczania,
od 2022 roku nie
będzie on już dostępny
jako przedmiot
pozalekcyjny.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie otrzymają szczegółowe
wskazówki dotyczące procesu tworzenia takiego portfolio.
* zgodne z poziomami A2 / B1 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (CEFR)
** samo portfolio nie będzie oceniane, ale uczniowie będą je prezentować
podczas egzaminu ustnego z języka polskiego

email: info@ppli.ie
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