NVQ’ler (National Vocational
Qualifications - Ulusal Mesleki
Yeterlilik Belgeleri)
genellikle bir iş yerinde veya çalışma
ortamına
benzer bir düzende gerçekleş tirilen, çalışmaya
dayalı yeterliliklerdir.
Bu yeterlilikler,
öğrencilerin belirli bir iş için beceriler ve bilgi
birikimi geliştirmesine yardımcı olur. İşe
yerleştirmeler ücretli olabilir veya gönüllü
olarak yapılabilir; ayrıca, çıraklık veya stajyerlik
sırasında veya bir İleri Eğitim Kolejine veya
Okuluna devam ederken gerçekleştirilebilir.
NVQ’lere bağlı sabit bir eğitim programı yoktur
ve bu sayede NVQ’ler, bir bireyin akademik
veya profesyonel ihtiyaçların karşılanması için
düzenlenebilen hayli esnek yeterliliklerdir.
NVQ’ler, GCSE’lerden lisansüstü derecelere
kadar denk bir dizi yeterlilikten oluşur ve
neredeyse tüm mesleki alanlar ve iş sektörleri
için alınabilir.
NVQ’ler genellikle tek bir konuya odaklanır ve
bu yüzden bir derece kadar esnek değildir. Bu
yeterlilikler, hangi eğitimi almak ve hangi
kariyere baş lamak istedikleri konusunda net bir
fikri olan öğrenciler için uygundur. Böylesine
çok sayıda seviyeye denk düş tüğünden dolayı,
hem gençlere hem de yetiş kinlere
uygundur.
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Birleş ik Krallık’taki Eğitim
Sisteminde Sunulan
Yeterlilikler

Birleş ik Krallık’taki Yeterlilikler
Bu broşür, GCSE, A-Levels, BTEC ve NVQ
yeterliliklerini kapsayarak, İngiltere, Galler ve
Kuzey İrlanda’daki okullarda ve kolejlerde
sunulan önemli yeterliliklerden bazılarını genel
olarak açıklar.

GCSE

GCSEs (General Certificate of Secondary Education - Genel
Ortaöğretim Sertifikası), ortaokulda
en yaygın olarak 14-16 yaşlarındaki
alınan yeterliliklerdir.
öğrenciler, ortaöğretim sırasında iki yıl
boyunca beş ders alırlar. İki yılın sonunda bir
dizi sınavı geçtikten sonra, her ders için bir
sertifika almaya hak kazanırlar.
Yakın bir zamana kadar, öğrencilere A* ile G
arasındaki harflerin kullanıldığı bir ölçek
üzerinden not veriliyordu. Bir öğrenci yeterlilik
alacak kadar yüksek not almazsa,
‘U’
(unclassified/ ungraded) notunu alıyor ve
dersten geçemiyordu. Ancak 2017 yazından
itibaren, derslerde yavaş yavaş numaraya
dayanan bir ölçeğe geçiş yapılacak. Bu ölçekte
bir öğrencinin alabileceği en yüksek yeterlilik 9
ve en düşük yeterlilik 1 olacak. ‘Good pass’
veya ortalama bir not, 5 olarak kabul edilecek.
2019 yılına kadar tüm derslere bu yeni ölçek
üzerinden not verilecek.
GCSE yeterliliğini almak, çoğu zaman
öğrencinin
akademik
ve
profesyonel
gelişiminde önemli bir basamak olarak görülür.
Genellikle, bir öğrenci Sixth Form veya Kolejde
İleri Eğitime devam etmeyi veya Üniversitede
eğitim görmeyi dilerse, GCSE yeterliliğini alması
gerekir.

A-Levels
ve AS-Levels

16 ve 18 yaş larındaki birçok
öğrenci, ortaokul eğitimlerinin
kalan iki yılında (12’inci ve
13’üncü sınıfta) AS ve A Levels
eğitimi alır. Bu yeterlilikler,
öğrencinin ortaöğrenimini

aldığı okulda (buna ‘Sixth Form’ denir) veya
İleri Eğitim yeterliliklerinde uzman ayrı bir
Kolejde alınabilir. Bu programlar, çeşitli
akademik (ve bazı mesleki) dersler halinde
sunulur. Öğrencilerin çoğu, 12’inci sınıfta dört
ders seçerek, 13’üncü sınıfta başlamadan önce
bu derslerden birini bırakır.
AS-Levels, tam bir A-Level yeterliliğinin ilk
kısmında veya bağımsız bir yeterlilik olarak (ALevel’dan ayrı olarak) alınabilir. Öğrenciler,
yaygın olarak AS-Levels programlarını genel ALevel programlarının bir parçası olarak 12’inci
sınıfta tamamlar ve A-Level programlarının
tamamını 13’üncü sınıfta bitirirler. 2017’den
itibaren, yalnızca AS-Level yeterlilik almak
isteyen öğrencilerin, 12’inci sınıfın sonunda
final sınavına girmesi gerekecek. Not sistemi
söz konusu olduğunda bu iki yeterlilik
birbirinden tamamen ayrı tutulur ve bu
nedenle öğrencinin AS-Levels programındaki
notları, A-Level notlarına eklenmez.
AS/A-Levels, Birleşik Krallık’taki Yüksek Eğitim
Kurumları tarafından en yaygın olarak kabul
edilen yeterliliklerdir. Bazı üniversiteler,
bunların
dışındaki
yeterlilikleri
kabul
etmeyebilir. Bu nedenle öğrencilerin ortaokul
eğitimlerinin son yıllarında karar alırken bunu
göz önünde bulundurmaları önemlidir.

BTEC

BTEC’ler (Business and Technology

Education Council - İ ş letme ve
Teknoloji Eğitimi Kurulu),
ortaokullarda
ve Yüksek Eğitim Kurumlarında birçok seviyede
sunulan kariyer odaklı veya mesleki yeterliliklerdir.
Öğrenciler, ortaokul eğitimleri boyunca
BTEC
programlarının yanı sıra (GCSE ve A-Level
programlarında) başka kurslara da katılabilirler. Yapı
olarak akademik alana daha az odaklandıkları için,
genellikle A-Levels programlarına alternatif olarak
BTEC programlarına başvurulur ancak bu
programlara A-Levels ve GCSE programlarıyla aynı
anda katılmak mümkündür. BTEC kurslarının çoğu,
işverenler, üniversiteler ve diğer profesyonel
kurumlara
danışılarak
tasarlanmıştır
ve
geliştirilmiştir. BTEC kursları, sınıfta öğrenim ve
pratik, işe yönelik faaliyetleri bir arada sunarak, ekip
çalışması, yaratıcı düşünme veya sunum becerileri
gibi çok sayıda aktarılabilir becerinin geliştirilmesini
sağlar. Sonuç olarak, bir sonraki akademik veya
profesyonel aşamaya geçiş yapmak amacıyla, okulda
veya kolejde sunulan akademik öğrenmeyi pratik
beceri ve bilgi birikimi geliştirmeyle bir araya
getirmek için harika bir yöntemdir.
BTEC’ler, belirli bir sektör veya endüstriyle ilgilenen
ancak hangi işe başlamak istediklerinden emin
olmayan öğrenciler için iyi bir seçenektir. BTEC’ler,
öğrencilere İleri veya Yüksek Eğitime geçiş yapmak,
stajyerlik yapmak ya da doğrudan işe başlamak için
ihtiyaçları olan becerileri sunar. Birleşik Krallık’taki
üniversitelerin %95’i, A-Levels’ın yanı sıra BTEC
yeterliliklerine sahip öğrencileri kabul eder.
Öğrenciler, BTEC’leri kabul etmeyen bir üniversitede
eğitim almak istiyorlarsa, 12’inci ve 13’üncü sınıfta
hangi yeterlilikleri seçeceklerine karar verirken
bunun farkında olmalıdırlar.

