Monitorowanie postepow w nauce Panstwa dziecka:
Informacje o nowym systemie monitorowania wynikow w nauce
w Acton High School.
Witamy na wywiadowce.
Celem tego wieczoru jest przekazanie Panstwu informacji dotyczacych postepow w nauce Panstwa
dziecka z kazdego przedmiotu, a takze tego co zmusi zrobic Panstwa dziecko aby osiagnac jeszcze
lepsze wyniki.
Rzad poinformowal szkoly ze dotychaczas uzywany sposob monitorowania wynikow w nauce
uczniow klas 7,8 i 9 nie bedzie od tej pory uzywany. Glowne powody tej zmiany sa nastepujace:
•

Brak jasnosci co dotychczasowe “poziomy” (levels) oznaczaja. Niektorzy rodzice nie rozumieli
jak poziom 3 (level3) przekladal sie na wiedze i umiejetnosci ktore dziecko posiada, i skupiali
sie tylko na fakcie ze jest to poziom wyzszy niz 2 (level 2).

•

Uczniowie czesto skupiali sie tylko na poziomie ktory zostal im przyznany zamiast na tym nad
czym musza popracowac zeby zrobic postepy i osiagnac poziom wyzszy.

•

Poziomy takze powodowaly ze tempo nauczania bylo szybkie ze wzgledu na presje
wywierana na szkolach aby uczniowie szybko przechodzili przez wszystkie poziomy. W
zwiazku z tym istnial wiekszy nacisk na przechodzenie z jednego poziomu na drugi niz na
upewnieniu sie ze uczen skutecznie opanowal wiadomosci z danego przedmiotu.

W zwiazku z wycofaniem przez Rzad poziomow jako systemu oceniania postepow uczniow, szkoly
moga wprowadzic swoj wlasny sposob na monitorowanie wynikow w nauce. Nowy system oceniania
musi brac pod uwage postepy dziecka w nauce, jego wiedze i umiejetnosci w kazdym przedmiocie.
System monitorowania postepow w nauce w Acton High School skupia sie na ocenie stopnia
opanowania przez ucznia wiedzy i umiejetnosci w danym przedmiocie. Na poczatku klasy 7,
uczniowie sa testowani by sprawdzic ich stopien opanowania materialu z zakresu podstawowki (Key
Stage 2) i ich “gotowosc” do pewnego i kompetentnego przyswojenia sobie wiedzy i umiejetnosci z
danego przemiotu w klasie 7 i latach nastepnych- az do zakonczenia Key Stage 3.Postepy w
przyswajaniu sobie wiedzy sa oceniane na lekcjach i podczas regularnie odbywajacych sie
sprawdzianach na zakonczenie kazdego tematu. Wyniki w nauce sa wysylane do rodzicow regularnie
podczas trzech lat Key Stage 3 (klasa 7, 8 i 9).
Program nauczania w Key Stage 3 jest tak opracowany zebywyposazyc uczniow w wiedze i
umiejetnosci ktorych beda potrzebowali aby pewnie i skutecznie przystapic do nauki przedmiotow z
ktorych beda pisac koncowe egzaminy (GCSE) na zakonczenie szkoly sredniej. W zwiazku z tym nasz
nowy sposob pomiaru postepow w nauce skupia sie na tym aby uczniowie opanowali material z
zakresu nauczania Key Stage 3 do konca klasy 9. Dokladne monitorowanie postepow ucznia w
opanowywaniu niezbednych wiadomosci i umiejetnosci wymaganych do nauki przedmiotow
egzaminacyjnych (GCSE) pozwala nauczycielom i uczniom skupic sie na indywidualnych potrzebach
uczniow, ich mocnych i slabych stronach.
Postepy ucznia sa mierzone wzgledem zalozen i celow kazdej lekcji. Stopien trudnosci wzrasta z lekcji
na lekcje aby uczniowie mogli osiagnac zamierzone cele danej lekcji. W Acton High School cele lekcji
sa przedstawione za pomoca kolorow. Kazdy glowny cel jest podzielony na ‘kroki’ (‘steps’).

Uczniowie przechodza przez krok ‘gotowy do Key Stage3’ w roku 7 i pracuja w kierunku kroku
‘gotowy do egzaminow GCSE’ w roku 9.
Wszystkie przedmioty szkolne maja ten sam system krokow “gotowosci” i te same kolory. Kazdy
kolor natomiast opisuje cele typowe dla danego przedmiotu. Sekwencja kolorow jest przedstawiona
ponizej.
Kazdy przedmiot szkolny skupia sie na roznych umiejetnosciach i mozliwosciach i Panstwa dziecko
moze robic dobre postepy w jednej dziedzinie nauki lecz mniejsze postepy w innej. Nauczyciel
wytlumaczy Panstwu mocniejsze i slabsze aspekty nauki Panstwa dziecka tak byscie mogli Panstwo
wspierac swoje dziecko w doskonaleniu tych slabszych punktow.
Poniewaz tematy lekcji i umiejetnosci staja sie bardziej zlozone z kazdym semestrem, Panstwa
dziecko moze robic wolniejsze postepy w nauce przez jakis czas. Przejscie z jednego ‘kroku’ w drugi
moze nie zawsze byc bezproblemowe i czasami postep w nauce danego przedmiotu moze byc
wolniejszy by pozniej znow przyspieszyc. Nauczyciel wytlumaczy Panstwu na ktorym miejscu w
ponizszym schemacie znajduje sie Panstwa dziecko i na czym Panstwa dziecko musi sie skupic zeby
rozwijac swoje umiejetnosci.

Uczen musi zbudowac i wzmocnic niektore wiadomosci i umiejetnosci z zakresu szkoly
podstawowej (Key Stage 2). To pomoze uczniowi w opanowaniu trudniejszych
wiadomosci w nastepnych krokach.
Wiadmosci z zakresu szkoly podstawowej (Key stage 2) zostaly opanowane i uczen ma
wszelkie niezbedne umiejetnosci zeby zrobic dobre postepy w nauce w kazdym
nastepnym kroku.
Nauka nowych wiadomosci i umiejetnosci w Key Stage3
Cele lekcji oparte na wiadomosciach z poprzedniego kroku ktore poszerzaja zakres
umiejetnosci i zapewniaja nowe wyzwania.
Cele lekcji kontynuuja budowanie wiadomosci i umiejetnosci w Key Stage 3 i zapewniaja
uczniom jeszcze bardziej zlozone wyzwania.
Bardziej zaawansowana nauka ktora zapewnia wiedze i umiejetnosci zmierzajace w
kierunku przygotowania do nastepnego kroku (gotowosc na przedmioty konczace sie
egzaminem GCSE).
Wiedza z zakresu Key Stage 3 jest utrwalona. Uczen jest gotowy na nauke z zakresu
GCSE.
Nauka jest o standardzie przedmiotow GCSE. Wiadomosci i umiejetnosci sa na poziomie
pracy GCSE.
Wysoki standard pracy na poziomie GCSE. Jest przewidziane ze uczen osiagnie
najwyzsze noty z egzaminu GCSE.

