NVQs (Krajowe kwalifikacje
zawodowe) są kwalifikacjami
opierającymi się na
pracy,
podejmowaną
w miejscu pracy
lubzwykle
otoczeniu,
które

NVQ

replikuje otoczenie robocze. Te kwalifikacje
pomagają uczniom rozwijać umiejętności oraz
wiedzę niezbędną do wykonywania określonej
pracy. Takie staże mogą być płatne, ale mogą
też być wykonywane dobrowolnie i mogą
odbywać się na koniec praktyki, stażu
szkoleniowego lub w trakcie nauki w szkole
średniej lub w szkole. Nie ma ustalonego
programu nauczania w ramach uzyskiwania
kwalifikacji NVQ. To bardzo elastyczny system,
który można dostosować do indywidualnych
potrzeb akademickich lub zawodowych. NVQ
pozwalają zdobyć szeroki zakres kwalifikacji, od
GCSE do studiów podyplomowych i są dostępne
dla niemal wszystkich zawodów i branż.
Kwalifikacje NVQ koncentrują się na jednym
okreś lonym przedmiocie, dlatego są mniej
elastyczne niż inne programy kwalifikacyjne. Z
tego względu są najodpowiedniejsze dla osób,
które wiedzą dokł adnie, co chcą studiować i
mają wizję swojej kariery zawodowej.
Ponieważ są równoważ ne z szeroki zakresem
poziomów nauczania, są odpowiednie zarówno
dla osób mł odych, jak i
dorosł ych.

Dodatkowe
informacje
 Rząd Wielkiej Brytanii (Departament
Edukacji): www.gov.uk/government/
organisations/department-for-education
 Strona internetowa o szkolnictwie:
www.theeducationwebsite.co.uk
 UCAS (Informacje dotyczące szkolnictwa
wyższego):
www.ucas.com
 Szkoły dokształcające IntoUniversity:
www.intouniversityssp.org
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Kwalifikacje

W systemie edukacyjnym
w Wielkiej Brytanii

Kwalifikacje w Wielkiej Brytanii
W tej broszurze znajdują się informacje na temat
kluczowych kwalifikacji oferowanych przez szkoły i
szkoły średnie w Anglii, Walii i Północnej Irlandii:
programów GCSE, A-Levels, BTEC i NVQ.

GCSE

GCSE (General Certificate of Secondary Education) to najczęściej
wybierany program kwalifikacji

w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie w
wieku 14-16 lat, wybierają pięć przedmiotów,
których uczą się w ramach dwuletniej szkoł y
ponadpodstawowej. Po zdaniu szeregu
egzaminów w ciągu dwóch lat, uczniowie
otrzymują ś wiadectwo z każ dego przedmiotu.
Jeszcze do niedawna uczniowie uzyskiwali
stopnie od ‘A*’ do ‘G’. Uczniowi, któremu nie
powiodło się otrzymywał ocenę ‘U’ (brak
klasyfikacji/niezdany egzamin) i nie zaliczał
przedmiotu. Od okresu letniego 2017 roku,
wprowadzony zostanie nowy system oceniania
liczbowego, gdzie nota 9 jest najwyższą a 1
najniższą, jaką uczeń może otrzymać. Za dobry
wynik lub wynik średni uznawana będzie nota
5. Do 2019 roku, wszystkie przedmioty będą
oceniane w nowym systemie.
Egzamin GCSE jest często traktowany jako
ważny etap w rozwoju akademickim i
zawodowym ucznia. Ogólnie rzecz ujmując,
jeżeli uczeń zamierza kontynuować naukę w
dwuletniej szkole średniej (Sixth Form), w
szkole średniej lub w szkole wyższej musi
przystąpić do egzaminu GCSE.

A-Levels
i AS-Levels

Wielu uczniów w wieku między
16 a 18 lat wybiera system AS i
A Levels w ostatnich dwóch
latach trwania szkoły średniej
(klasa 12 i 13). Te kwalifikacje
zdobywać w tej samej szkole,
do której

moż na uczeń uczęszcza (tzw. ‘Sixth Form’) lub
w innej szkole średniej, która pozwala uzyskać
kwalifikacje niezbędne do dostania się do
szkoły wyższej. Istnieje możliwość wyboru
spośród przedmiotów akademickich (i
niektórych zawodowych). Większość uczniów
wybiera cztery przedmioty w klasie 12, z
jednego z nich rezygnuje przed rozpoczęciem
klasy 13.
AS-Levels można rozpocząć jako pierwszą
część pełnej kwalifikacji A-Level lub jako
kwalifikację odrębną (niezależnie od A- Level).
Jest to opcja najczęściej wybierana przez
uczniów, aby ukończyć AS-Levels w klasie 12 w
ramach całościowego A-Level i ukończyć cały
poziom A-Level w 13 klasie. Rozpoczynając od
2017 roku, jeżeli uczeń będzie chciał zdobyć
tylko wykształcenie na poziomie AS-Level,
końcowy egzamin musi zdać pod koniec klasy
12. Te dwa poziomy kwalifikacji są traktowane
jako odrębne w kategorii oceny, dlatego
wyniki ucznia w poziomie AS- Levels nie są
uwzględniane w A-Level.
AS/A-Levels to najczęś ciej wybierany system
edukacji akceptowany przez instytucje
szkolnictwa wyż szego w Wielkiej Brytanii.
Niektóre uniwersytety mogą nie akceptować
innych kwalifikacji oprócz tych, dlatego warto
wziąć to pod uwagę podczas podejmowania
decyzji odnoś nie ostatnich lat w szkole
ś redniej.

BTEC

BTEC (Business and Technology

Education Council) to
system kwalifikacji zawodowych
oferowany na wielu poziomach nauki w szkoł ach
ś rednich oraz w instytucjach szkolnictwa
wyż szego. W szkole średniej, uczeń może
rozpocząć kurs BTEC równocześ nie z innymi
kursami (GCSE i A-Level). Ze względu na charakter
kursów BTEC, mniejszą koncentrację na
przedmiotach akademickich, są one często
realizowane jako alternatywa dla A-Levels,
chociaż istnieje moż liwoś ć ich podejmowania
równocześ nie z A-Levels oraz GCSE. Większoś ć
kursów BTEC opracowano we współ pracy z
pracodawcami,
uniwersytetami
i
innymi
instytucjami. Kursy BTEC ł ączą w sobie nauczanie
w klasie z nauczaniem praktycznym, rozwijającym
umiejętnoś ci związane z pracą, takie jak praca
zespoł owa, twórcze myś lenie i umiejętnoś ci
prezentacji. Są wspaniał ym sposobem na
poł ączenie akademickiego nauczania w szkole lub
szkole ś redniej z praktycznymi umiejętnoś ciami i
wiedzą w celu przejś cia na kolejny etap
akademicki lub zawodowy w ż yciu.
Kursy BTEC są idealną opcją dla uczniów, którzy
interesują się określonym sektorem lub branżą,
ale nie są pewni, jaką pracę chcieliby wykonywać.
Kursy BTEC zapewniają uczniom umiejętności,
jakich potrzebują, aby się dalej kształcić lub dostać
do szkoły wyższej, na staż lub zatrudnić się. 95%
uniwersytetów w Wielkiej Brytanii akceptuje
uczniów z kwalifikacjami na poziomie BTEC obok
A-Levels. Jeżeli uczeń interesuje się konkretną
szkołą wyższą, która nie akceptuje BTEC, ważne
jest uzyskanie tych informacji przed podjęciem
decyzji o realizacji kwalifikacji w klasie 12 i 13.

