Ortaöğretim
Eğitim Bakanlığı, ilk kez Yaz 2017 GCSE sınav
sonuçlarında kullanılacak olan yeni bir not verme sistemi
getirecek. Bu, mevcut sistemde yapılan en büyük
değişiklik anlamına geliyor. Bugüne dek GCSE sınavları,
A* (en yüksek) ile G (en düşük) arasındaki harflerin
kullanıldığı bir ölçek üzerinden değerlendirilirken, yeni
sistemde 9-1 (9 en yüksek ve 1 en düşük not) rakamları
kullanılacak. Ayrıca, ‘good pass’ (veya ortalama puan)
için standart, Not 5’e yükseltileceğinden, bu yeterlilik
genel olarak daha zor hale gelecek. Öngörüldüğü üzere,
örneğin A veya daha yüksek not alan öğrenciler 7 veya
daha yüksek not alacaklar. C veya daha yüksek not alan
öğrenciler 4 veya daha yüksek not alacaklar. Farklı
dersler, bu yeni not verme sistemine farklı zamanlarda
geçiş yapacaklar ve bu nedenle 2019’da sisteme
tamamen geçiş yapılana dek, öğrenciler harflerden ve
rakamlardan oluşan notlar alabilirler.

Daha fazla bilgi için
Yararlı Kaynaklar

Web siteleri
 Birleşik Krallık Hükümeti (Eğitim Bakanlığı):
www.gov.uk/government/organisations/
department-for-education

 Ortaöğretimdeki not sistemine yapılacak
değişiklikler hakkında:
www.aqa.org.uk

 The Education Website:
www.theeducationwebsite.co.uk/index.php?
page=schools

 UCAS (Yüksek öğretim hakkında bilgi):
www.ucas.com

 IntoUniversity Supplementary Schools:

İleri Eğitimde Değişiklikler (16 yaş üzeri)
Eğitim Bakanlığı, AS ve A-Levels yeterliliklerinde de
değişiklik yapmaktadır. Şu anda AS-Level sonuçları Alevel sonuçlarına ekleniyor olsa da, gelecekte AS ve A
levels bir araya getirilmeyecek. Bir öğrenci yalızca AS
Level eğitimi almayı dilerse, 12’inci sınıfın sonunda
bağımsız bir yeterlilik olarak AS Level sınavına
girebilecek. Öğrenci fikrini değiştirir ve A-Level sınavının
tamamına girmek isterlerse, eğitiminin sonunda hem
12’inci sınıfta hem de 13’üncü sınıfta öğrendiği konular
üzerinden yeniden sınava girecek.
Ayrıca, kurslar artık önceden olduğu gibi modüllere
ayrılmayacak. Dolayısıyla, artık Ocak ayında sınavlar
yapılmayacak. Bunun yanı sıra, değerlendirmeler AS-Level
için öğrencinin ilk eğitim yılının ardından ve A-Levels için
iki yılın sonunda yapılacak. Bu yeni AS ve A-Levels
yeterlilikleri ilk olarak bazı dersler için Eylül 2015’te
başlatılmıştı ve Eylül 2016 ile son olarak Eylül 2017’de
olmak üzere önümüzdeki ki yıl boyunca yayılmayı
sürdürecekler.
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Öğrenciler, 14 ile 16 yaşları arasında
öğrenecekleri beş dersi
seçerler. Bir dizi sınavı başarıyla
geçen öğrenciler, her ders için GCSE (General
Certificate
of
Secondary
Education-Genel
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A-Levels, üniversiteden önce
alınması gereken en yaygın
ve ASyeterliliktir ve birçok derste
alınabilirler.
Levels Öğrenciler genellikle A-Levels yeterliliği
için ortaokullarında (Sixth Form) veya kolejde 12’inci
ve 13’üncü sınıfta eğitim alır. Dersi yalnızca bir yıl
boyunca almak isterlerse, AS-Level yeterliliğini 12’inci
sınıfın
sonunda
da
alabilirler.
Öğrencilerin
üniversiteye kabul edilmeleri için 3 veya 4 A-Levels
yeterliliğini tamamlamaları gerekir. Gereken notlar,
başvurulan üniversite veya kursa bağlıdır.

BTEC

BTEC (Business and Technology Education Council - İşletme ve Teknoloji
Eğitimi Kurulu) yeterlilikleri, öğrencinin
iş
veya kariyer planlarına daha ilişkindir ve
gelecek
sınıfta öğrenim ve pratik, işe yönelik beceri gelişimini
bir araya getirirler. BTEC’ler, GCSE ile birlikte veya
GCSE’lere alternatif olarak alınabilirler. Öğrenciler
ayrıca A-Levels yerine BTEC yeterliliği alabilirler. Bu
durumda denk bir yeterlilik alacaklardır.

Çıraklıklar

Mesleki Yeterlilik
Belgeleri, (NVQ’ler-National
Vocational Qualifications),
ve NVQ’ler
çıraklığa (öğrencilere pratik bilgi ve
iş deneyimi veren ücretli veya ücretsiz iş) başlamayı
seçen öğrenciler tarafından alınabilir. NVQ’ler, bir
kişinin işini verimli bir şekilde yapabilme becerisine
dayanarak verilir. A-Level yeterliliğine denk bir NVQ
yeterliliği alan öğrenciler, üniversiteye başvurabilirler.

İlköğretim
Son yıllarda, ilkokul eğitimi boyunca öğrencilerin
değerlendirilmesi konusundaki yöntemlerde büyük
değişiklikler yapıldı. Eskiden öğrenciler sınavlardaki
performanslarına dayanarak seviyelerine göre
gruplara ayrılırken, bu seviyeler devlet tarafından
kaldırılmıştır. Artık, okullar çocukların gelişimini
değerlendirme
yöntemlerine
kendileri
karar
vermektedirler. Bu değişikliğin özellikle öğretmen
değerlendirmeleri ve SAT sonuçlarına etkisi
olmuştur.
Öğretmen
Değerlendirmelerinde
Değişiklikler
(Teacher Assessments-TA)
Öğrenciler, seviyeler yerine ‘pupil can’ (öğrenci
becerisi) bildirimleriyle eşleştirilir. Bunlar, test
sırasında
öğrencilerden
neler
yapmaları
beklendiğine
dair
açıklamalardır.
Öğretmen
Değerlendirmeleri sayesinde, okullar öğrencilerinin
beklenen standartlara ulaşıp ulaşamadıklarını
görebilirler.
SAT sonuçlarında değişiklikler
Eskinden SAT sınav sonuçları, milli müfredat
seviyeleri olarak veriliyordu. Şimdiyse öğrencilere
ölçülen bir not, ayrıca ‘ham not’ (öğrencinin aldığı
gerçek not) verilecek. Temmuz 2016’dan itibaren,
6’ıncı sınıfın SAT sonuçları yayınlandığında,
öğrencilere aşağıdakiler verilecek:





Ham not
Ölçülen not
Milli ortalama 100’e ulaşılıp
ulaşılmadığına dair onay

