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Ebeveynler-Bakıcılar için Bilgi (2/3): Değerlendirme, Bildirim ve Nitelikler 
 
 
DEĞERLENDİRME 
Çocuğum Geniş Kapsamlı Eğitimde (kreşten S3'e) nasıl değerlendirilecek? 
Değerlendirmenin amacı, öğrencilerin ilerleme kaydettiklerinden emin olmaktır.  Öğretmenlere şu konularda yardımcı 
olur: 

• öğrenmeyi izleme 

• öğrenmeyi etkili bir şekilde destekleme  

• öğrenme için sonraki adımları planlama 

• öğrenmeyi özetleme ve farkında olma 

• ebeveynlere ve bakıcılara çocuğun veya gencin öğrenmesi hakkında bilgi verme 
 
Değerlendirmeler, öğrencilerin yaptığı (örneğin bir model veya bir deney) çalışmaların sözlü ve yazılı kanıtlarını ve 
kanıtlarını içerir.  Öğrencileri kendilerini ve birbirlerini değerlendirmeye teşvik ediyoruz.  Çocuklar ve gençler de 
öğrenmelerine yardımcı olması için öğretmenlerin değerlendirmelerini kullanır.  Daha sonra kendi öğrenmeleri için 
hedefler koyabilirler.   
 
Çocuğum ne zaman değerlendirilecek? 
Erken Aşamadan Ortaokulun Son Sınıfına kadar, değerlendirme öğrenim boyunca gerçekleştirilir.  Geçiş noktalarında 
ve öğrenme bölümlerinin sonunda değerlendirmeye odaklanılabilir.  Okuryazarlık ve Matematiksel Beceride standart 
testler P1, P4, P7 ve S2'de yapılır. 
 
Çocuğum okul dışında daha geniş başarıları için başarı kazanacak mı? 
Mükemmellik için Müfredat, öğrencilerin daha geniş başarılarını ve okul dışındaki yaşamlarını tanımayı ve kutlamayı 
amaçlar, örneğin: gönüllü çalışma veya topluluk çalışması, başka bir dilde beceri geliştirme vb. 
 
 
ORTA OKULA GEÇİŞ 
Tüm değerlendirme bilgileri ilkokuldan ortaokula aktarılır.  P7'de (ortaokula hazırlanmak için) öğrenciler hem okul 
içinde hem de okul dışında başarıları hakkında yazar ve paylaşırlar.  Buna bir Profil adı verilir.  Öğretmen ve öğrenciler, 
doğru öğrenme seçimlerini yapmak için bu bilgileri kullanır. 
 
 
EBEVEYNLERE VE BAKICILARA BİLDİRİM 
 
Çocuğumun okulda ne kadar ilerlediğini nasıl bileceğim? 
 
Bildirim her yıl yapılacaktır.  Bunun nasıl ve ne zaman olacağına okul karar verecektir.  Hem sizi hem de çocuğunuzu 
içerecek ve şunlar dahil olabilir : yazılı bildirimler, öğrenci sunumları, açık gün bilgileri, iş paylaşımı, veli danışma 
toplantıları. 
 
Bildirim ayrıca: 

• çocuğunuzun neleri başardığını ve ne üzerinde çalışmaya devam etmesi gerektiğini açıklayacak 

• sekiz müfredat alanındaki ilerlemeyi gösterecek  

• Müfredat Düzeyindeki başarıyı gösterecek 

• diğer başarıları gösterecek 

• hedefleri ve sonraki adımları gösterecek 

• sunulan herhangi bir özel desteği belirleyecektir. 
 
Bildirim, çocuğunuzun Geniş Kapsamlı Eğitim Müfredatı Kademeleri (kreşten S3'e) dahilinde öğrenmesinin net bir 
tanımını sağlayacaktır.  Çocuklar farklı hızlarda ilerlerler ve farklı konularda farklı kademelerde olabilirler, örneğin bir 
çocuk Okuryazarlık için Kademe 1 ve matematiksel beceri için Kademe 3 olabilir.  Müfredat bu esnekliği sağlar.  Her yıl 
çocuklar seviyeleri ne olursa olsun bir üst sınıfa geçerler.  Sınıftaki diğer öğrencilerle karşılaştırmalı olarak değil, kendi 
çocuklarının ilerlemesini ebeveynlere ve bakıcılara bildiriyoruz. 
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Son Aşamada, bildirim, niteliklere yönelik çalışma ile ilerlemeyi içerecektir. 
 
Mükemmellik Müfredatı Kademeler ve Aşamalar (sınıf/yıl) 

 Kademe Aşama (sınıf/yıl) 

Geniş Kapsamlı 

Eğitim 

Erken eğitim Okul öncesi yıllar ve İlköğretim 1 (P1) 

İlk öğretim İlkokul 4'ün sonuna kadar (P4) 

Orta öğretim İlkokul 7'nin sonuna kadar (P7) 

Orta öğretimin ilk üç 

ve son yılı 

Ortaokul 1'den (S1) ortaokul 3'e (S3) kadar 

Son Aşama Ulusal Yeterlilikler 18 yaşına kadar, okulda/kolejde/diğer eğitim türlerinde, S4'ten S6'ya 

kadar 

 
 
Ulusal Yeterlilikler 

Yeterliliğin adı Açıklama Eğitim 
Kademesi 

SCQF puanı 

Diploma İleri düzeyde, genellikle S6'da çalışmak. 
Ders ve sınav. 
Öğrenciler şu seviyelerde ilerleyebilir: 

• Yüksek Ulusal Diploma (YUP) 

• Lisans derecesi (üniversite) 

• Teknik Çıraklık 
 

7 32 

İleri Seviye Genellikle S5 ve S6'da çalışmak.  Ders ve sınav. 
Öğrencilerin üniversiteye girebilmeleri için İleri Seviye’ye 
ihtiyaçları vardır.  Farklı üniversite kursları, belirli konular ve 
notlar gerektirir. 
 
Öğrenciler şu seviyelerde ilerleyebilir: 

• Diploma kursları 

• Ulusal Sertifika (US) veya Ulusal İlerleme Ödülü (UİÖ) 

• İleri Seviye Ulusal Sertifika (İSUS) veya Yüksek Seviye 
Ulusal Diploma (YSUD) 

• Lisans derecesi (üniversite) 

• Modern Çıraklık 
 

6 24 

Ulusal 5 Sınav, kurs veya her ikisi ile değerlendirilir. 
Öğrenciler şu seviyelerde ilerleyebilir: 

• İleri Seviye kursları 

• Ulusal Sertifika (US) veya Ulusal İlerleme Ödülü (UİÖ) 

• Temel Çıraklık 

• Modern Çıraklık 
 

5 24 

Ulusal 4 Öğretmen tarafından değerlendirilen üniteler (kurs). 
Öğrenciler şu seviyelerde ilerleyebilir: 

• Ulusal 5 kursları 

• Ulusal Sertifika (US) veya Ulusal İlerleme Ödülü (UİÖ) 

• Modern Çıraklık veya diğer istihdam 
 

4 24 

Ulusal 3 Öğretmen tarafından değerlendirilen üniteler (kurs). 
Öğrenciler şu seviyelerde ilerleyebilir: 

• National 4'te ilgili kurslar 

• Ulusal Sertifikalar (US) veya Ulusal İlerleme Ödülleri (UİÖ) 

• İstihdam 

3 18 
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Öğrenciler ilk resmi sınavlarına ne zaman girerler? 
Gençler S4, S5 ve S6'da Ulusal 4 ve 5 yeterliliklerini alabilir veya kendileri için uygunsa doğrudan İleri Seviye’ye(S5) 
gidebilirler.  Gençler, 1 veya 2 yıl boyunca yeterlilikler için eğitim alabilirler.  Bu, öğrencilerin ihtiyaçlarına bağlıdır.  
Öğrenciler Okuryazarlık ve Matematiksel yeterliliklerini S3'ten alabilirler. 
 
 
Öğrenciler kaç yeterlilik alabilir? 
Yeterlilikler, S3'te öğrenme üzerine kuruludur.  Gençler, S4'ten sekiz adede kadar yeterlilik eğitimi alabilirler.  Bu, 
yeterlilik düzeyine ve 1 veya 2 yıl boyunca çalışılıp çalışılmadığına bağlıdır. 
 
 
Gençler Son Aşama boyunca nasıl ve nerede öğrenebilir? 
Son Aşamada, gençler okulda kalabilir, koleje veya üniversiteye gidebilir, iş temelli öğrenime katılabilir veya gönüllü 
olabilir.  Kolejler ve diğer kuruluşlarla çalışmak daha fazla deneyim sunabilir, örn. İş Becerileri kursu; İşler, İstihdam ve 
Eğitim (JET) girişimi. 
 
 
 
 
 
Daha Fazla Bilgi 
Parentzone Scotland | Parent Zone (education.gov.scot) 
Scottish Qualifications Authority - SQA 
Scotland's national skills agency | Skills Development Scotland 
Welcome to Edinburgh College | Edinburgh College 
UCAS | At the heart of connecting people to higher education 
 
 
İki dil bilen ebeveynler/bakıcılar için diğer bilgi broşürleri  

• İskoçya'da Eğitim 

• Çocuklarının Eğitiminde Ortak Olarak Ebeveynler-Bakıcılar 
 
Bunlara henüz sahip değilseniz okuldan isteyebilirsiniz. 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.edinburghcollege.ac.uk/
https://www.ucas.com/

