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Po maturę do Wielkiej Brytanii? Polacy mają wybór
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Uczelnie rywalizują o
przyszłych studentów

Zagraniczni studenci
ratują amerykańskie ...

A A
Boarding schools, czyli szkoły średnie z internatem, stają się coraz
popularniejsze wśród licealistów z Polski. Zwłaszcza, że dzięki nauce
w nich można zdobyć brytyjską maturę.

A

MATURA

Liceum niekoniecznie trzeba kończyć w Polsce, zwłaszcza, jeśli poważnie myśli się o studiach na
zagranicznych uczelniach. Przed licealistami z Polski otworem stoją już szkoły średnie w Wielkiej
Brytanii. Na naukę do szkół w Londynie, Buckswood czy Dorset mogą wyjechać już 16-latkowie,
kończąc edukację brytyjską maturą. Za rok szkolny trzeba jednak słono zapłacić - od 24 do 34
tys. funtów. Jak przekonują jednak przedstawiciele szkół, w wielu przypadkach to jedyna droga
na brytyjską uczelnię.
- Nauka w brytyjskiej boarding school może zając nam jedynie semestr lub cały rok, stając się
zwykłą przygodą, może także trwać całe 2 lata i zakończyć się maturą i studiami na bardzo dobrej
uczelni - mówi Halina Juszczyk z agencji edukacyjnej Language Abroad, które organizuje wyjazdy
polskich licealistów. - Bez względu jednak na czas nauki, trzeba się przygotować na wydatek i
ciężką pracę, bo prywatne szkoły średnie na Wyspach mają poziom znacznie wyższy od liceów w
Polsce. Wystarczy spojrzeć na plan lekcji, gdzie króluje ekonomia, socjologia, psychologia czy
prawo, przedmioty, o których możemy pomarzyć w polskim liceum.

Tłumaczymy całe zdania jak i poszczególne wyrazy
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Wyższy poziom niż w Polsce?

Dyskalkulia zwolni z
matury?

O nauce w brytyjskim liceum powinni zapomnieć ci, którzy myślą, że to zwykła przygoda i
wycieczka. Prywatne szkoły średnie w Wielkiej Brytanii od lat szczycą się wysokim poziomem
nauki, a także największym odsetkiem absolwentów, którzy dostali się do 10 najlepszych uczelni w
Wielkiej Brytanii. Nic więc dziwnego, że w wielu ośrodkach edukacyjnych aż 70 proc. uczniów
stanowią już obcokrajowcy. Tak jest w szkole w Buckswood, gdzie uczą się licealiści z aż 35 krajów
m.in. Japończycy, Niemcy, Francuzi i Amerykanie. Dla nich często boarding school jest trampoliną
do Oxfordu, Durham czy London School of Economics.
- Brytyjskie licea, zwłaszcza prywatne, w niczym nie przypominają polskich - mówi Halina
Juszczyk, dyrektor agencji edukacyjnej Language Abroad. - Program nauki jest o wiele bardziej
intensywny, skupia się bardziej na twórczym myśleniu i doświadczaniu, niż zwykłemu wkuwaniu.
Uczniowie sami też wybierają bloki tematyczne - przedmioty, które ich interesują. Mogą wybierać
nawet takie przedmioty jak ekonomia, prawo, sztuka czy przyroda. W przypadku tych pierwszych
program nauki porównywalny jest z polskim programem na 1. i 2. roku studiów.
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Ale główny powód, dla którego większość obcokrajowców decyduje się na naukę w brytyjskim
liceum w boarding school, to matura tzw. A-Level. To właśnie dzięki niej można aplikować na
najlepsze brytyjskie uczelnie. Nauka, która kończy się dyplomem, trwa 2 lata, samo zdawanie
matury jednak nie ogranicza się do jednego egzaminu, tak jak to jest w Polsce. W ciągu 2 lat
uczniowie zaliczają kolejne moduły, a wyniki sumuje się. Żeby uzyskać maturę, trzeba zdać
egzaminy z 3 lub 4 przedmiotów. Osoby szczególnie utalentowane mogą wybrać 5 przedmiotów.
W sumie wybiera się aż z 30 przedmiotów, wśród których są m.in. matematyka i nauki
przyrodnicze, dramat i nauki o teatrze, biznes, prawo i nauki humanistyczne, literatura angielska i
psychologia.
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Akceptuję regulamin zamieszczania opinii w serwisie i wyrażam zgodę na przetwarzanie

przez Wirtualną Polskę S.A. moich danych osobowych dla celów związanych z
zamieszczeniem mojej opinii w serwisie.
Wirtualna Polska S.A. w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a
ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

wyślij

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
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