GELİŞİM KOLEJİ’NDE EDEXCEL
A LEVEL DİPLOMA PROGRAMI
BAŞLADI
2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren okulumuzda başlayan I- GSCE temelli ingilizce eğitimi ile
Gelişim Koleji öğrencileri Dünyanın en prestijli uluslararası diplomalarından biri olan EDEXCEL A level
diploma almaya hak kazanıyorlar.

A Level Nedir?
General Certificate of Education Advanced Level adı verilen GCE Advanced Level ve daha genel adı ile
bilinen A Level, İngiltere eğitim sisteminde lise seviyesinde ve üniversite oncesi eğitim alan 16-19 yaşındaki
öğrencilere sunulan eğitimdir. 2 yıllık eğitimden sonra öğrenci aldığı dersler ile ilişkili olan bölümleri sunan
üniversiteye direkt geçebilir.
Suresi: Bu programın süresi iki yıldır ve Gelişim Koleji öğrencileri 9. ve 10. sınıfta I-GSCE eğitimi aldıktan
sonra 11. ve 12. sınıflarda A Level derslerinden alabilirler. Öğrenci öğrenim gördüğü süre boyunca
toplamda en az 3 ders almalıdır. Genelde 4 ders alınmaktadır. Ilk yıl alınan eğitim AS Level yani Advanced
Subsidiary Level'dir ve programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ikinci yıl A2 hakkını alır. 2 yılın
sonunda programı bitirenler A Level kualifikasyonunu kazanarak İngiltere'nin en iyi üniversitelerine de
başvuru yapabilirler.
Hangi Ülkelerde Geçerlidir? Bu programı en çok Ingiltere ve Ingiliz eğitimine yakın olan Avustralya ve
Yeni Zelanda tanımaktadır. Ingiltere'de A Level tamamlayan ögrenciler diğer tüm İngiltere üniversitelerinin
yani sıra Oxford, Cambridge gibi Ingiltere'nin en koklu üniversitelerinde de eğitim alma sansini elde
ederler.

Neden A Level Programı?
A Level, Oxford ve Cambridge dahil olmak üzere öğrenciye en iyi İngiliz üniversitelerinin kapısını
aralar. Zira bu iki üniversite, Köprü Yılı adi verilen Foundation Year programından geçiş yapan
öğrencileri kabul etmemektedir. Sadece A Level ve IB yapan öğrenciler bu üniversitelere
başvurabilir.
İngiltere'deki eğitim sistemine göre Türkiye’de liseden mezun olan öğrenci üniversiteye
başlayabilecek yeterliliğe sahip değildir ve hangi üniversitede okuyabileceğini saptamak için ek bir
eğitimden geçmesi gerekmektedir. Bu ek eğitimlerden en iyisi İngiltere’de A Level’dir zira
İngiltere’nin resmi üniversite girişi için geçerli olan sistemdir.

Her öğrenci 11. sınıfa geldiğinde
A Level derslerinden alabiliyor mu?
I-GCSE yani Türkiye’de lise eğitiminin 9. ve 10. sınıflarına denk gelen programın sınavlarında başarılı olan
öğrenciler A Level (Advanced Level GCE yada A2) diye bilinen ve üniversiteye hazırlayan programa
yönlendirilir.

•
•

A Level’ın ilk yılını tamamlayan öğrenciler (11. sınıf sonu) AS-Level düzeyine ulaşmış olurlar.
(Advanced Subsidiary Level)
A Level’ın ikinci yılını tamamlayan öğrenciler (12. sınıf sonu) A2 düzeyine ulaşmış olurlar.

A Level ise bu her iki yılda aynı konu ve bölümden AS ve A2’yi başarınca kazanılır. İki yıl farklı dersler
seçilirse A Level tamamlanmış olmaz. Yıl içindeki başarıya ek olarak Advanced Level (A Level) senelik
başarısı Haziran ayı içinde yapılan sınavlar sonucunda belli olur. Sınav sonuçları Ağustos ayında belli olur ve
yeterli dereceyi alamayan öğrenciler Ocak ayında yeniden sınava girebilir. Bu sınavın sonuçları da Mart ayı
içersinde belli olur.
Bu eğitimi bitiren her öğrenci muhakkak bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanmaktadır. Başarı notu ne
kadar yüksek olursa, öğrenci de o kadar iyi bir üniversiteye kabul edilecektir. Aynı zamanda bu eğitim
bitiminden sonra her dersin sonunda alınan belgeye verilen isim de A Level'dir.

A Level sınavları ve not dağılımı
Advanced Level (A Level) eğitimi boyunca, edebiyat, matematik ve kimya derslerini almış olan bir öğrenci
eğer her 3 derste de başarılı elde ederse edebiyat , matematik ve kimya Advanced Level (A Level) diploması
olmak üzere 3 ayrı belge almaktadır.
Reading (Okuma), Translation (Çeviri) ve Writing (Kompozisyon yazma) olarak üç aşamalı olan AS ve A2
sınavlarının her biri için üçer saat süre tanınır.
AS sınavında 200 kelimelik, A2 sınavından ise topik yada kitaplardan oluşan sorulardan 250 kelimelik 2
adet kompozisyon yazmanız gerekir.
Alacağınız puanlara göre de değerlendirme notu aşağıdaki çizelgede gösterilen puan sistemine göre
belirlenir. AS ve A2 sınavlarında alınabilecek dereceler A ile E arasındadır. Üniversitelerin çoğu A ile C
arasındaki dereceleri kabul etmektedirler. Örneğin; Cambridge, Oxford gibi...
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