
Як знайти курси?

Керівництво та інформаційна служба освіти для дорослих (AEGIS) надає доступ до 

якісної, безкоштовної, неупередженої, конфіденційної та професійної служби 

консультування. Ця послуга надає підтримку та інформацію про освітні курси, кар'єру, 

навички та ринок праці в місцевому та навколишньому регіоні та допоможе вам на 

правильному шляху. 

Fetch Courses (fetchcourses.ie) - це пошуковий ресурс, призначений для того, щоб 

допомогти вам знайти курс, який підходить саме вам. Він дасть вам інформацію про 

доступні курси, їх вимоги та зміст, місце розташування та контактні дані. Ви можете 

подати заявку на курси на цьому порталі. Ви також можете подати заявку на 

Центральний офіс додатків (www.cao.ie), який розміщує широкий спектр варіантів 

подальшої освіти та навчання на рівні п'яти та шести, або безпосередньо до коледжу, 

який ви хочете відвідати електронною поштою або особисто.

Яка подальша система освіти в Ірландії?

Подальша освіта та навчання пропонує широкий спектр варіантів освіти протягом 
усього життя для тих, хто старше 16 років. Подальша освіта та навчання включає в 
себе основні послуги з грамотності та числення, навчання громад та дорослих, курси 
Post Leaving Cert1 (PLC), а також стажування та стажування. Подальші освітні та 
навчальні курси та програми надаються через мережу з питань освіти та навчання
(www.etbi.ie/etbs) по всій країні, а також через інші місцеві провайдери, включаючи 
онлайн через eCollege SOLAS (www.ecollege.ie). Подальша освіта та навчальні курси 
надаються на рівнях від одного до шести на Національній рамці кваліфікацій (NFQ)
(NFQ)іпризначені для тих, хто старше 16 років хоче вивчити нові навички або 
покращити існуючі навички, щоб отримати правильну роботу, прогрес на третій 
рівень або підтримати досягнення особистих цілей.

1 Залишковий сертифікат є формальним державним іспитом, який завершується студентами у віці приблизно 16-19 років

Відмова від відповідальності: 
ETBI доклала всіх розумних зусиль для того, 
щоб посилання, надані в цьому документі, були безпечними. Однак 
ці посилання надаються як для зручності, так і для інформаційних 
цілей. ETBI не несе відповідальності за точність, законність або зміст 
зовнішнього сайту або за вміст наступних посилань.  Зв'яжіться з 
зовнішнім сайтом для відповідей на питання щодо його змісту.
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Які типи курсів доступні?

Базове навчання дорослих:

Ці курси зосереджені на грамотності, цифрі, англійській мові для носіїв інших мов 
(ESOL) та цифрових навичок. Вони доступні в навчальних центрах для дорослих та 
інших центрах у громаді як громадська освіта. Fáilte Isteach
(www.thirdageireland.ie/failte-isteach) - це спільний проект, який надає мігрантам 
розмовні курси англійської мови по всій Ірландії. Ці курси дуже неформальні і 
пропонують розслаблений підхід до навчання.

Повернутися до навчання: 
Ці курси зосереджені на забезпеченні основних навичок зайнятості та базової 
професійної підготовки. Вони доступні в місцевих районах і проводяться в 
навчальних центрах для дорослих, навчальних центрах громад та молодіжних 
центрів. Молодіжні центри - це освітні центри у віці 15-21* років, які покинули школу. 
Всі ці опції надаються в налаштуваннях групового класу, а підтримка надається 
репетиторами.

Професійні навички:
Ці курси забезпечують навчання в ряді конкретних дисциплін, таких як бізнес, наука, 
інженерія, охорона здоров'я, догляд за дітьми. Вони доступні в Post Leaving 
Certificate коледжів і навчальних центрів і містять значний компонент досвіду 
роботи.

Учнівство пропонують акредитовані програми структурованої освіти та навчання, які 
поєднують та чергують навчання на робочому місці з навчанням у навчальному та 
навчальному центрі.

eCollege (www.ecollege.ie) пропонує онлайн-навчання, яке забезпечує широкий 
спектр інтерактивних онлайн-курсів навчання, доступних в будь-який час через 
широкосмуговий доступ в Інтернет, для тих, хто хоче вчитися в своєму власному 
темпі.

* Можуть застосовуватися місцеві критерії прийнятності


