Szkolnictwo ponadpodstawowe
Departament Edukacji wprowadzi nową skalę ocen, która po
raz pierwszy zostanie wykorzystana na egzaminach letnich
GCSE 2017 — to najbardziej znacząca zmiana w bieżącym
systemie edukacji. Egzamin GCSE ocenia się w systemie
literowym od A* (najlepsza nota) do G (najgorsza nota), ale w
nowym systemie oceniania będą wykorzystywane liczby od 9
do 1 (gdzie 9 jest najwyższą notą, a 1 najniższą). Oprócz
tego, standard dotyczący uzyskiwania ‘dobrej oceny’ (lub
średniego wyniku) nieznacznie się zwiększy, będzie nim nota
5, co sprawi, że zdanie egzaminu w ujęciu ogólnym będzie
nieco trudniejsze. Prognozuje się, że uczniowie, którzy
osiągali na przykład ocenę A lub wyższą, otrzymają w nowym
systemie notę 7 i wyższą. Uczniowie, którzy uzyskiwali ocenę
C lub wyższą, otrzymają 4 lub notę wyższą. Nowy system
oceniania stopniowo, w różnym czasie obejmie różne
przedmioty, dlatego do momentu całkowitego przejścia na
nowy system w 2019 roku, uczniowie będą mieli do czynienia
z mieszaniną ocen w systemie liczbowym i literowym

Zmiany w szkolnictwie wyższym (wiek 16+)
Departament Edukacji jest w trakcie opracowywania zmian w
systemach kwalifikacji AS-Level i A-Level. Wyniki z egzaminu
AS-Level były do tej pory uwzględniane w zdobywaniu
poziomu kwalifikacji A-level, ale tak dłużej nie będzie: ASLevel i A-Level nie będą już ze sobą powiązane. Jeżeli uczeń
chce obrać wyłącznie ścieżkę edukacyjną AS Level,
wówczas może zdawać egzamin pod koniec 12 klasy, dzięki
czemu zdobędzie kwalifikację samodzielną. Jeżeli uczeń
zmieni zdanie i będzie chciał ukończyć edukację na poziomie
A-Level, pod koniec kursu zostanie ponownie sprawdzona
jego wiedza z 12 klasy oraz klasy 13.
Oprócz tego, kursy nie będą już dostępne jako moduły. To
oznacza, że egzaminy nie będą odbywały się w styczniu.
Oprócz tego, oceny poziomów AS-Level nastąpią po
ukończeniu przez ucznia pierwszego roku oraz po
ukończeniu dwóch lat nauki w przypadku A-Levels. Te nowe
poziomy AS i A-Levels wprowadzono we wrześniu 2015 i
objęły one wiele przedmiotów. Ich wdrażanie będzie odbywać
się w ciągu kolejnych dwóch lat, we wrześniu 2016 oraz we
wrześniu 2017 roku.
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www.aqa.org.uk

 Strona internetowa o szkolnictwie:
www.theeducationwebsite.co.uk/index.php?
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www.ucas.com
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Szkoła pomaturalna/Sixth Form (dwuletnia szkoła średnia)*
12 klasa
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A-Levels, AS-Levels,
państwowe kwalifikacje
zawodowe NVQ, kursy
zawodowe, kursy BTEC,
praktyki

Szkoła wyższa
Uniwersytet

18+

w systemie edukacyjnym w
Wielkiej Brytanii.

Znane także jako ‘testy z podstawy programowej’,
które zdają 11-latkowie w całej Anglii i które
składają się z sześciu pisemnych egzaminów z
matematyki i języka angielskiego. Egzaminy SAT
mają na celu
określenie poziomu nauczania, na jakim znajduje się
dziecko. Mierzą one także jakość poziomu nauczania w
szkole dziecka.

Studia licencjackie,
magisterskie i doktoranckie

*Niektórzy uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole średniej,
aby ukończyć 12 i 13 klasę, ale mają także możliwość nauki w
szkole pomaturalnej.

Szkolnictwo podstawowe

SATs

GCSE

Uczniowie wybierają pięć przedmiotów, które
studiują przez dwa lata w wieku od 14 do
16 lat. Po zdaniu szeregu egzaminów,
uczniowie uzyskują świadectwo GCSE (General
Certificate of Secondary Education) z każdego
przedmiotu.

A-Levels

Szkoła średnia
7 klasa

Najnowsze zmiany

Oceny i
kwalifikacje

System kwalifikacji A-Level jest jedną z
najczęściej wybieranych ścieżek
edukacyjnych
niezbędnych do rozpoczęcia studiów
wyższych i jest dostępny
w szerokim zakresie przedmiotów. Ten etap nauki odbywa
się zwykle w 12 i 13 roku nauczania w dwuletniej szkole
średniej (Sixth Form) lub szkole pomaturalnej. Uczniowie
mogą także ukończyć AS-Level pod koniec 12 klasy, jeżeli
zdecydują się na naukę przedmiotu przez jeden rok.
Uczniowie muszą ukończyć 3 lub 4 A-Levels, aby móc
kontynuować naukę na studiach wyższych, wymagane
oceny zależą od szkoły wyższej oraz kursu do którego
aplikuje uczeń.

i AS-Levels

BTEC

System kwalifikacji BTEC (Business and
Technology Education Council) jest często
najodpowiedniejszym z punktu widzenia
przyszłej kariery lub planów zawodowych, łączy w sobie
nauczanie w klasie z nauczaniem praktycznym, rozwijającym
umiejętności niezbędne w pracy. Te kwalifikacje można
zdobywać równolegle lub jako alternatywę do kwalifikacji
GCSE. Uczniowie mogą także studiować BTECS zamiast ALevels: pozwoli im to zdobyć odpowiednie kwalifikacje
akceptowane przez większość uniwersytetów.

Praktyki

Krajowe kwalifikacje
zawodowe (NVQ) mogą
realizować uczniowie, którzy
zdecydowali się połączyć praktykę
(płatną lub niepłatną pracę, dzięki której uczeń zdobywa
praktyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe). Kwalifikacje
zawodowe NVQ przyznaje się w oparciu o zdolność danej
osoby do skutecznego wykonywania swojej pracy. Uczniowie,
którzy wybrali ścieżkę edukacyjną NVQ jako odpowiednik ALevel mogą podjąć studia na uniwersytecie.

i NVQ

W ostatnich latach dokonano istotnych zmian w
sposobie oceniania dzieci w szkole podstawowej.
Do tej pory, uczniów przydzielano do danych
poziomów nauczania w oparciu o wynik egzaminów,
ale te poziomy nauczania zostały usunięte przez
rząd. Obecnie, szkoły same decydują o sposobie
oceny postępu swoich uczniów. Ta zmiana
szczególnie wpływa na wyniki oceny nauczyciela
oraz wyniki egzaminów SAT.
Zmiany w Ocenie nauczyciela (TA)
Uczniowie będą oceniani na podstawie tego co
potrafią, a nie na podstawie poziomów nauczania.
W raportach znajdą się opisy tego, czego oczekuje
się od dzieci w czasie przeprowadzenia testu. To
właśnie dzięki Ocenie nauczyciela, szkoły są w
stanie ocenić, czy ich uczniowie mogą osiągnąć
oczekiwane standardy.
Zmiany w wynikach egzaminów SAT
Wyniki SAT prezentują poziomy krajowego
programu
nauczania.
Obecnie,
oprócz
’bezwzględnej liczby punktów’—rzeczywista liczba
uzyskanych punktów, uczniowie otrzymają także
wynik według skali. Od lipca 2016 roku, w ramach
wyników z egzaminów SAT w 6 klasie, uczniowie
otrzymają:





Bezwzględną liczbę punktów
Wynik według skali
Potwierdzenie, czy uczeń zdobył, czy nie
średnią krajową 100

