การศึกษาระดับมัธยมศึกษา – ข้ อมูลสําหรับผู้ปกครอง
มัธยมศึกษาปี ที 1-3
ระดับที 3 และ 4
หลักสูตรในสามปี แรกของมัธยมศึกษาจะสร้างขึนมาจากสิ งทีทาํ มาในระดับประถมศึกษา และจะครอบคลุมระดับที 3 และ 4 ของหลักสูตรเพือความ
เป็ นเลิศ
มีแปดสาขาวิชาดังนี
•
•
•
•
•
•
•
•

ศิลปะแสดงความรู้สึก
ภาษา และ การอ่านการเขียน
สุขภาพ และ สุขภาวะ
คณิ ตศาสตร์ และความรู้พนื ฐานด้านการคํานวณ
การศึกษาศาสนาและศีลธรรม
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สังคมศืกษา

การประเมินผลการเรียน
การประเมินผลจะมีข ึนตลอดการเรี ยนรู้ ทีจุดเปลียนและในตอนท้ายของส่วนการเรี ยนรู้ การประเมินผลอย่างเป็ นทางการจะมีข ึนใน S2 และ ทีขนั ตอน
อืนๆ ทีเหมาะสม
การรายงานผลและการให้ คาํ ปรึกษา
ตังแต่ช่วงชัน S1-S6 จะมีการสรุ ปความคืบหน้า และรายงานตอนขันตอนทีสาํ คัญในรู ปแบบประวัติโดยย่อของนักเรี ยน ประวัติโดยย่อนีจะรวมถึงข้อมูล
เกียวกับความคืบหน้าและความสําเร็ จในสาขาวิชาต่างๆของหลักสูตร ความสําเร็ จภายในหรื อภายนอกโรงเรี ยนและบันทึกเกียวกับคุณวุฒิและรางวัล
การประชุมปรึ กษาหารื อจะมีข ึนอย่างสมําเสมอเพือช่วยให้ผปู้ กครองได้หารื อเกียวกับความคืบหน้าของบุตรหลานของพวกเขา ผูป้ กครองจะได้รับการ
สนับสนุนให้ติดต่อทางโรงเรี ยนในครังอืนๆ ถ้าพวกเขามีความกังวลใดๆ และครู แนะแนวจะเป็ นจุดแรกในการติดต่อ
ในช่วงชัน S1-3 นัน, ผูเ้ รี ยนและครู อาจตัดสิ นใจร่ วมกับผูป้ กครองว่า สมควรหรื อไม่และเมือใดทีผเู้ รี ยนควรเริ มต้นทีจะศึกษาในวิชาใดเป็ นพิเศษ
ในช่วงชัน S3 นักเรี ยนจะเลือกคุณวุฒิทีจะนําไปใช้ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปี ที 4-6
ช่ วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายจะเริ มจากช่วงชัน S4-6 (อายุไม่เกิน 18 ปี ) ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนในโรงเรี ยน เรี ยนทีวิทยาลัยหรื อ เรี ยนในรู ปแบบอืน ๆ (เช่น
การฝึ กอบรมในงาน การศึกษาทางไกล) นักเรี ยนจะศึกษาและได้รับการประเมินผลคุณวุฒิจากช่วงชัน S4 เป็ นต้นไป
วิชาดังกล่าวอาจรวมถึง
•
ภาษาอังกฤษ
•
คณิ ตศาสตร์
•
ภาษายุโรปสมัยใหม่
•
วิชาวิทยาศาสตร์
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วิชาสังคม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรื อการศึกษาสมัยใหม่
•
วิชาศิลปะทีสร้างสรรค์เช่น ศิลปะ & การออกแบบ ดนตรี หรื อ การแสดง
•
เรื องเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์ หัตถกรรมออกแบบและเทคโนโลยี (CDT) หรื อการบริ หาร
วิชาอืนๆ เช่นสื อดิจิตอล การถ่ายภาพและการทําผมอาจจะมีอยูภ่ ายใต้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนและวิทยาลัย
•

คุณวุฒิ และ รางวัล
อ่านการเขียน
การคํานวณ

จากช่วงชัน S3 เป็ นต้นไป
จากช่วงชัน S3 เป็ นต้นไป

เข้ าถึงขั0นที (Access)
3
ระดับชาติข0นั ที
(National) 4
ระดับชาติข0นั ที
(National) 5
ขั0นสู ง (Higher)

ไม่มีการประเมินผลการเรี ยนจากภายนอก
ไม่มีการประเมินผลการเรี ยนจากภายนอก
การประเมินการเรี ยนรอบสุดท้ายจากภายนอกมักจะเป็ นการสอบ บวกกับการประเมินหลักสูตรวิธีอืนๆ เช่นการเข้าชันเรี ยน
จําเป็ นสําหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขั0นสู งแบบก้าวหน้ า การศึกษาในระดับทีกา้ วหน้าซึงเป็ นการเตรี ยมนักเรี ยนสําหรับปี แรกของมหาวิทยาลัย
(Advanced Higher)
คนหนุ่มสาวสามารถศึกษาคุณวุฒิต่างๆได้ถึงแปดสาขาจากช่วงชัน S4 ซึงขึนอยูก่ บั ระดับของคุณวุฒิ และว่าพวกเขาจะใช้เวลาเรี ยนหนึงหรื อสองปี
นักเรี ยนสามารถสอบคุณวุฒิระดับชาติ (National) ในระดับที 4 และ 5 ในช่วงชัน S4 S5 และ S6 หรื อโดยผ่านขันนีและมุง่ ตรงไปทีขนั สูง (Highers) ถ้า
ขันตอนดังกล่าวเหมาะสมสําหรับพวกเขา คุณวุฒิดา้ นการอ่านการเขียนและความรู้พนื ฐานด้านการคํานวณสามารถจะสอบได้ตงั แต่ช่วงชัน S3 เป็ นต้น
ไป
ตามกฎหมายนักเรี ยนอาจออกจากโรงเรี ยนเมือพวกเขามีอายุ 16 ปี ซึงหมายความว่าเมือจบ S4 หรื อในเดือนธันวาคมของช่วงชัน S5 แผนกแนะแนวกับ
เจ้าหน้าทีแนะแนวอาชีพในโรงเรี ยนร่ วมกับให้คาํ แนะนําในเส้นทางสู่การศึกษาต่อหรื อการจ้างงาน
คุณวุฒิด้านภาษาในการเข้ ามหาวิทยาลัยสําหรับนักเรียนทีใช้ สองภาษา
มีโอกาสเพิม เติมสําหรับนักเรี ยนทีใช้สองภาษาบางคนให้ได้รับคุณวุฒิในภาษาอังกฤษคือ ESOL (ภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทีพดู ภาษาอืน) คุณวุฒิน ี
สามารถใช้ร่วมกับคุณวุฒิอืนๆในการทีจะเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาสําหรับนักเรี ยนทีใช้สองภาษานีมีการสอนทีวิทยาลัย Stevenson รับทราบ
ข้อมูลเพิม เติมเกียวกับเรื องนีได้ในโรงเรี ยนต่างๆ
โปรแกรมการเข้ าเรียนต่ อในโรงเรียนอย่างเท่ าเทียมในเขต Lothian หรื อ LEAPS เป็ นบริ การทีช่วยนักเรี ยนในการจัดหามหาวิทยาลัยมห้ มิฉะนัน
นักเรี ยนอาจเห็นว่าเป็ นกระบวนการทียากลําบาก พวกเขาสามารถช่วยนักเรี ยนทีใช้สองภาษาให้หาทีเรี ยนในมหาวิทยาลัยและสามารถติดต่อได้โดยผ่าน
เจ้าหน้าทีแนะแนวและการอาชีพ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
นักเรี ยนจะได้รับประสบการณ์ในสถานการณ์การเรี ยนรู้และอุปกรณ์ทีหลากหลายในโรงเรี ยน
พวกเขาอาจจะถูกขอให้ทาํ งานคนเดียว เป็ นคู่ เป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นส่วนหนึงของทังชันเรี ยน พวกเขาอาจทํางานภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครู หรื อ
อาจถูกขอให้ทาํ งานคนเดียว พวกเขาอาจจะได้รับการสอนโดยครู จากด้านหน้าของห้องเรี ยนหรื อได้รับการสนับสนุนให้คน้ คว้าสิ งต่างๆ ด้วยตัวเอง
โดยทํางานคนเดียว หรื อร่ วมกับผูอ้ ืน
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นักเรี ยนอาจจะเรี ยนรู้โดยการใช้ทรัพยากรทีแตกต่างกันเช่น หนังสื อ เอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอืนๆ คอมพิวเตอร์ ทีวี วิดีโอ ฯลฯ พวกเขาอาจใช้
นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพวาด ดนตรี หรื อ ทรัพยากรทีมีประโยชน์อืนๆ
ดังนันห้องเรี ยนไม่ใช่สถานทีทวั ไปของการเรี ยนรู้แบบเงียบๆ และในความเป็ นจริ งนักเรี ยนอาจไม่ตอ้ งใช้เวลาทังหมดของพวกเขาในห้องเรี ยน พวกเขา
อาจไปทีห้องสมุดโรงเรี ยน หรื อห้องชุดคอมพิวเตอร์ หรื อเยีย มชมสถานทีน่าสนใจทางการศึกษานอกโรงเรี ยน พวกเขาอาจจะได้รับโอกาสทีจะใช้เวลา
หนึงวันหรื อมากกว่านันในการไปทัศนศึกษา
สิ งใดก็ตามทีเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้อาจถูกนํามาใช้ในกระบวนการเรี ยนรู้เพือให้
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ทีหลากหลายและน่าสนใจ
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