
Рівень Основні напрямки діяльності МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ Тривалість*

1-2
Навички фундації: Грамотність, число, англійська мова для носіїв інших мов і цифрових навичок.
Вони забезпечують індивідуальні заняття з великою підтримкою з боку репетиторів.

Центри навчання дорослих 2-6 годин 
на тиждень

3

Загальне навчання: 
Необхідні навички функціональної грамотності та нумерації. 
Вони забезпечують групові робочі заняття за підтримки репетиторів, орієнтованих на особистісний 
розвиток та загальне навчання. Для сертифікації складається колекція робіт, виконаних під час 
занять.

Центри навчання дорослих
Міжнародні навчальні 

центри
2-8 годин 

на тиждень

4

Загальне навчання: 
Основні навички зайнятості та базова професійна підготовка.
Вони надаються в умовах групового класу зі зниженою підтримкою репетиторів, орієнтованих на 
базові навички працевлаштування. Індивідуальна робота з оцінки завершується під час модуля та 
поза класом часу для сертифікації. 

Центри навчання дорослих
Міжнародні навчальні 

центри
Молодіжна діяльність

вісім-двадцять годин 
на тиждень

5-6

Професійне навчання: Навчання в ряді конкретних дисциплін (наприклад, бізнес, наука, інженерія, 
охорона здоров'я, догляд за дітьми).
Це забезпечується в налаштуваннях групового класу і з невеликою / без підтримки репетитора. Учні 
виробляють індивідуальну роботу поза класом для сертифікації.

PLC коледжі
Навчальні центри

Двадцять - тридцять 
годин на тиждень

один-два роки

Дескриптор: 
Навчальні центри для дорослих: Забезпечити освітні та навчальні програми для дорослих, які бажають повернутися до освіти на будь-якому етапі свого дорослого життя.

Громадські навчальні центри & Youthreach: Забезпечити освіту, навчання та робочі програми для випускників ранньої школи у віці від п'ятнадцяти до двадцяти років, які прагнуть 
підготуватися до працевлаштування.

залишити пост Сертифікат & Навчальні центри: Це освітні та навчальні програми, які забезпечують професійну підготовку на основі навичок для людей, які закінчили їх Leaving
Certificate (Ірландський державний іспит) або дорослих учнів. Вони забезпечують технічні та практичні навички, необхідні для роботи в конкретній дисципліні. 
* Тривалість може варіюватися, залежно від повного / неповного часу або гнучких варіантів. Спеціально розроблені курси можуть бути розроблені для задоволення конкретних потреб учня.

** Можуть застосовуватися місцеві критерії прийнятності.


