Edukacja w szkole średniej – informacje dla rodziców

Szkoła średnia, klasa 1-3
Poziom 3 i 4
Program nauczania w pierwszych trzech klasach szkoły średniej to kontynuacja nauki
rozpoczętej w szkole podstawowej, program obejmuje poziom 3 i 4 programu „Curriculum for
Excellence”.
Program nauczania dzieli się na osiem działów:









Sztuki ekspresyjne
Języki i umiejętność czytania i pisania
Zdrowie i dobre samopoczucie
Matematyka
Religia i etyka
Nauki ścisłe i przyrodnicze
Technologie
Nauka o społeczeństwie

Ocena
Uczeń będzie oceniany przez cały czas nauki, w momentach przejściowych i na koniec danej
sekcji nauki. Oficjalna ocena odbędzie się w klasie S2 i odpowiednio na innych etapach.
Raporty i wywiadówki
W klasach S1-S6, postępy w nauce będą opisywane na koniec kluczowych etapów w Profilu
Ucznia (ang. Pupil Profile). W profilu tym znajdować się będą informacje dotyczące postępów
i osiągnięć w każdej dziedzinie programu nauczania, osiągnięć pozaszkolnych oraz zdobytych
kwalifikacji i nagród. Wywiadówki odbywać się będą regularnie tak aby dać rodzicom
możliwość omówienia postępów dziecka. Zachęca się rodziców by kontaktowali się ze szkołą
jeśli będą mieli jakiekolwiek obawy poza okresem wywiadówek, pierwszą linią kontaktu jest
zwykle wychowawca.
W klasach S1-3, uczniowie i nauczyciele, we współpracy z rodzicami, mogą zdecydować czy
i kiedy uczeń powinien zacząć specjalizować się w danym przedmiocie. W klasie S3, uczniowie
zdecydują, które kwalifikacje wybiorą na poziomie ostatnim (ang. Senior Phase).

Szkoła średnia, klasa 4-6
Poziom ostatni (ang. Senior Phase)
Poziom ostatni obejmuje klasy S4-6 (do 18-go roku życia). Uczniowie mogą uczyć się w szkole,
w college’u lub na inne sposoby (np. praktyka zawodowa, nauka na odległość). Uczniowie będą
się uczyć i będą oceniani pod kątem kwalifikacji od klasy S4.
Przedmioty, których mogą się uczyć:

Język angielski

Matematyka

Nowożytny język europejski

Przedmiot ścisły

Przedmiot „społeczny” – historia, geografia, nauka o społeczeństwie

Przedmiot artystyczny, taki jak plastyka i projektowanie, muzyka lub teatr

Przedmiot technologiczny, taki jak komputery, rzemiosło, projektowanie i technologia lub
administracja
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Inne przedmioty takie jak media cyfrowe, fotografia i fryzjerstwo mogą być dostępne
w ramach współpracy z collegem.
Kwalifikacje i nagrody
Pisanie
i czytanie
Matematyka

Od klasy S3

Access 3

Nie ma zewnętrznej oceny.

National 4

Nie ma zewnętrznej oceny.

National 5
Higher

Ocena zewnętrzna, zwykle egzamin i inny rodzaj oceny taki jak praca podczas
zajęć.
Wymagany by uczeń został przyjęty na uniwersytet.

Advanced
Higher

Nauka na zaawansowanym poziomie, przygotowanie uczniów do pierwszego
roku na uniwersytecie.

Od klasy S3

Od klasy S4 uczniowie mogą uczyć się aby zdobyć do ośmiu kwalifikacji, w zależności od
poziomu kwalifikacji i w zależności czy przygotowują się do nich w ciągu jednego czy dwóch
lat. Uczniowie mogą uczyć się na poziomie National 4 i 5 w klasie S4, S5 i S6 lub ominąć je
i przejść bezpośrednio do Highers, jeśli jest to dla nich odpowiedniejsze. Kwalifikacje
z umiejętności pisania czytania i liczenia można zdobywać od klasy S3.
Zgodnie z prawem uczniowie mogą opuścić szkołę gdy skończą 16 lat, co oznacza koniec klasy
S4 lub w grudniu w klasie S5. Wychowawcy współpracują ze szkolnymi doradcami ws. kariery
aby doradzać w kwestiach dalszej edukacji i zatrudnienia.
Kwalifikacje językowe uczniów dwujęzycznych przy przyjęciu na uniwersytet.
Niektórzy uczniowie dwujęzyczni mają dodatkową możliwość zdobycia kwalifikacji z języka
angielskiego: ESOL (język angielski dla osób mówiących w innych językach). Kwalifikacje te
mogą razem z innymi kwalifikacjami zostać wykorzystane podczas starania się o miejsce na
uniwersytecie. Taki kurs językowy dla uczniów dwujęzycznych prowadzony jest w Stevenson
College. Więcej informacji na ten temat dostępne jest w szkołach.
Program Równego Dostępu do Edukacji w Rejonie Lothian (LEAPS), jest to pomoc przy
staraniu się o przyjęcie na uniwersytet osobom, dla których proces ten może być zbyt trudny.
Dostępna jest pomoc dla uczniów dwujęzycznych, którzy chcą dostać się na uniwersytet,
proszę kontaktować się przez wychowawcę lub doradcę ws. kariery.
Środowisko uczenia się
W szkole uczniowie uczą się w różnych sytuacjach i korzystają z różnych materiałów.
Będą proszeni o pracę indywidualną, w parach, grupach, lub jako klasa. Mogą pracować pod
ścisłą kontrolą nauczyciela lub samodzielnie. Mogą być uczeni przez nauczyciela stojącego
przed całą klasą lub wyszukiwać informacji samodzielnie pracując indywidualnie lub we
współpracy z innymi.
Uczniowie mogą uczyć się wykorzystując różne materiały, takie jak książki i inne materiały
pisemne, komputery, telewizję, video, itp. Mogą korzystać z magazynów, gazet, fotografii,
obrazów lub innych źródeł.
W związku z tym na lekcjach nie zawsze będzie cicho, a uczniowie nie będą spędzać całego
czasu w klasie. Możliwe, że pójdą do biblioteki szkolnej, sali komputerowej, lub edukacyjnego
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miejsca poza szkołą. Mogą mieć możliwość spędzenia całego dnia, lub dłużej na wycieczce
edukacyjnej. Wszystko to co wzbogaca środowisko uczenia się może zostać wykorzystane
w procesie uczenia, zapewniając różnorodne i interesujące doświadczenia edukacyjne.
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