Masomo ya
Kitaifa Katika
Scotland

Maongozi Ya Haraka
Kijitabu hiki cha maongozi kinakupatia habari za msingi juu ya Masomo ya Kitaifa
(National Qualifications) (NQs), katika Scotland na kukuelezea habari za vyeo
vingi vya masomo yanayopatikana.

Masomo ya Kitaifa katika scotland – Maongozi ya
Haraka.
Kijitabu hiki cha maongozi kinakamilisha habari nyingi zaidi zinazopatikana
kwenye shule na vyuo vikuu.
Je, nini Masomo ya Kitaifa?
NQs ni vyeo vya masomo kwa wanafunzi kwenye shule za sekondari na pia yanatolewa katika vyuo vikuu
kwa elimu ya mbele. NQs ni Vyeo vya Kawaida (Standard Grades), Masomo ya Kitaifa (National Courses)
na Vituo vya Kitaifa (National Units) na kuhusika na mamia ya mambo ambayo yatafaa mahitaji na uwezo
wa kila mtu.
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Cheo Cha Kawaida (Standard Grade)
Vyeo vya kawaida vinachukuliwa kwa miaka mitatu na minne kwenye shule ya sekondari, na wanafunzi
wanaandika mtihani mnamo mwisho mwa mwaka wa nne. Kwa kawaida wanafunzi wanapata masomo
katika mambo saba ama nane pamoja na Hesabu na Kiingereza.
Kuna madaraja matatu ya masomo: Heshima, Ya Desturi, na Msingi (Credit, General and Foundation). Kwa
kawaida wanafunzi wanaandika mtihani kwenye madaraja mawili — Heshima na ya Desturi, ama ya Desturi
na Msingi. Itahakikishia kuwa wanafunzi wanapata nafasi ya kujipatia cheo cha juu kiwezekanacho.
Muhtasari hii itaonyesha madaraja na vyeo ambazo zapatiwa.
Daraja
Heshima
Ya Desturi
Msingi
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Mwisho wa Mafunzo

7

Masomo ya Kitaifa
Mlango 1, 2 na 3 (Access 1, 2 and 3)
Mlango 1 umepangiwa kwa wanafunzi ambao wanahitaji misaada mikubwa ya fedha kwenye mafunzo, na
Mlango 2 umepangiwa kwa wanafunzi wanaopatiwa misaada ya kawaida ya msingi.
Mafundisho kwenye madaraja ya Milango ya 1, 2 na 3 yanahesabiwa kwenye shule ama chuo kikuu —
wanafunzi hawahitaji kuandika mtihani rasmi.
Ya kati 1 na 2 (Intermediate 1 and 2)
Ya kati 1 na 2 ni vyeo vya masomo kwa wanafunzi ambao wameshatimiza vyeo vya Kawaida, Mlango 3
ama wale wanaopenda kujifunza mambo mapya kwenye shule ama chuo kikuu. Kwa wanafunzi kadha, Ya
kati 2 ni ngazi ya kupanda Juu, kwa kuwa shauri la kukamilisha cheo cha juu katika mwaka mmoja tu
litakuwa gumu sana. Sasa shule kadha zinatoa Masomo ya Vituo na Mafunzo badala ya Vyeo vya Kawaida
katika mwaka wa tatu na wa nne.

Ya juu (Higher)
Ya Juu zimepangiwa hasa kwa wanafunzi ambao wameshatimiza masomo ya daraja la Cheo cha Kawaida
– Heshima, ama wamefaulu kukamilisha somo la cheo cha Ya Koti 2. Wazima, wakitaka kusomea kwa Ya
Juu sana kwenye chuo kikuu, hawahitaji kutimiza masomo ya kwanza. Masomo Ya Juu yanahitajika kwa
kawaida kuingia vyuo vikuu kwa madaraja ya Cheti cha Kitaifa cha Juu ama Masomo ya Diploma. (HNCs na
HNDs).
Ya Juu Sana (Advanced Higher)
Masomo Ya Juu Sana yamepangiwa kwa wanafunzi waliotimiza Ya Juu, na kwa kawaida yaanzisha mnamo
mwaka wa sita kwenye shule ama chuo kikuu. Yanatoa maarifa na ujuzi wa juu zilizo zaidi ya zile za Ya Juu,
tena ni ya cheo cha juu zaidi ambazo zitafaa kuingia vyuo vikuu vya elimu ya juu ama vituo vya kazini.
Vituo Vya Kitaifa (National Units)
Vituo Vya Kitaifa ni vya aina za pekee, na kama kawaida vinachukua mnamo saa 40. Masomo ya Kitaifa ni
ya Vituo vya Kitaifa vitatu ambavyo vinahesabiwa na walimu wenyewe.
Vituo Vya Kitaifa na Masomo vinahesabiwa namna gani?
Kazi za kuhesabu zinapangiwa na kutimizwa na walimu wenyewe. Wanafunzi wanajulishwa mapema majira
ya kuhesabiwa kuhakikishia kuwa wanapata nafasi za kutosha wawe tayari na masomo.
Masomo ya kitaifa kutoka Ya Kati 1 hadi Ya Juu Sana ni pamoja na taratibu za kuhesabiwa na watalaamu
wa nje. Hizi zaweza kuwa mtihani, kazi za mipango ama daftari zilizoelekana ambazo zilikamilishwa katika
kipindi cha masomo. Masomo hayo yanatiliwa sahihi na Utawala wa Masomo katika Scotland (Scottish
Qualifications Authority (SQA)). Jinsi kazi zinavyohesabiwa na watalaamu wa nje zitadhihirisha cheo cha
ukamilifu wa masomo.
Tuzo za Vyeo na Mafunzo.
Tuzo zinatolewa zikitegemea jinsi mwanafunzi anavyohesabiwa na watalaamu wa nje. Walakini, ili kupata
cheti kamili cha mafunzo, lazima wanafunzi atimize Vituo vitatu vya Kitaifa pamoja na daraja maalum katika
ukaguzi wa nje. Madaraja ya kutimiza yanatolewa katika nukta za A, B, NA C, na nukta ya D inatolewa kama
mwanafunzi anashindwa kupokea nukta ya C.
Ujuzi wa Kiini
Ujuzi wa Kiini ni muhimu sana kwa kuwa unawasaidia watu katika elimu, mabunzo, kazi na maisha. Ujuzi
huu umeingizwa katika Vituo vya Kitaifa na Masomo ya Kitaifa, ili wanafunzi hawahitajiki kuandika mtihani
wala ukaguzi zaidi, lakini Ujuzi wa Kiini waweza kufundishwa kama mafunzo ya aina ya pekee. Usitawi wa
Ujuzi wa Kiini umekuwa sikuzote mafunzo ya aina ya pekee. Usitawi wa Ujuzi wa Kiini umekuwa sikuzote
mafungu ya mafunzo ya shule na vyuo vikuu na mpango wa Masomo ya Kitaifa unasitawisha kwa hakika.
Hivi sasa viko aina tano za vyeti vya Ujuzi wa kiini:
•
•
•
•

Kusuluhisha Matatizo
Kuwasiliana
Tarakimu
Tekenolojia ya kusambaza habari
(mara nyingi yaitwa kama ICT — information
and communications technology)
• Kushirikiana na wengine.

Jinsi NQs zinavyohusika na mafunzo mengine katika Scotland?
Msingi wa Heshima na Mafunzo katika Scotland (Scottish Credit and Qualifications Framework) (SCQF),
umepangiwa kuwasaidia wanafunzi, matajiri na watu wa kawaida kufahamu kamili maeneo yote ya mafunzo
ya akili katika Scotland. Maeneo ya SCQF yaweza kuonekana chini:
Msingi wa Heshima na Mafunzo Katika Scotland
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Maswali yanayoulizwa kwa wingi kuhusu Masomo ya Kitaifa
1.

Ukaguzi wa Kituo ni muhimu ama mwanafunzi atilie mkazo juu ya mtihani rasmi?
Wanafunzi wanalazimika kushinda ukaguzi wote wa Kituo pamoja na kushinda mtihani ili kupata cheo
cha masomo.

2.

Kama mwanafunzi ye yote hawezi kushinda ukaguzi wa Kituo, itamaanisha kuwa hawezi
kuandika mtihani wala kupata cheo cha masomo?
Wanafunzi watapata nafasi ya pili ya ukaguzi wa Kituo katika majira hayo. Ijapokuwa wataandika
mtihani lakini hawatapata cheo kamili cha masomo mpaka wasiposhinda ukaguzi wote wa kituo na
mtihani rasmi.

3.

Itakuwaje ikiwa mwanafunzi ye yote anashinda ukaguzi wote wa Kituo lakini hakushinda mtihani
rasmi?
Wanafunzi watapata Cheti cha Masomo ya Scotland, (Scottish Qualifications Certificate) (SQC) ,
kikileza idadi ya ukaguzi wa kituo uliokwisha kushindwa. Ndipo mwanafunzi ataruhusiwa kuandika
mtihani rasmi baadaye mwakani, bila kutimiza ukaguzi wo wote wa Kituo. Katika mifano kadha, shule
ama chuo kikuu yaweza kusikia maombi ya mwanafunzi – tazama swali namba 6.

4.

Kama mwanafunzi ye yote anaingia daraja fulani la masomo lakini hawezi kuendelea vizuri, ama
anaona masomo kuwa rahisi kabisa, je ataweza kuingia katika daraja lingine?
Mambo haya yabariziwe pamoja na walimu wa masomo; itategemea aina ya masomo mnamo majira ya
mafundisho. Huenda itakuwa vigumu kuingia katika daraja la juu kwa kuwa mwanafunzi huyu angeona
vigumu kufuatana na wengine.

5.

Je, nini maana ya Mfuko wa Kitaifa wa Ukaguzi, NAB?
Maana ya maneno haya inatumiwa na walimu/wanafunzi kuhusu ukaguzi wa Kituo unaochukuliwa
kutoka kwa Mfuko wa Kitaifa wa Ukaguzi.

6.

Kama mwanafunzi ama mzazi wake akigombana na matokeo ya mtihani, je, anaweza kutoa
mashitaka?
La, Shule ama chuo kikuu pekee inaweza kupeleka mashitaka kwa Utawala wa Masomo katika
Scotland, (SQA), na itapeleka hivi kama inafikiri kuwa akili na ujuzi wa mwanafunzi zinatofautiana sana
na matokeo halisi ya mtihani. Mafikira hayo yatategemea juu ya kazi na vitendo za mwanafunzi katika
majira kamili.

Je, wapi nitaweza kupata habari zaidi?
Maelezo zaidi ya maongozi haya yapatikana kwenye ubao wa kamputa zifuatazo. Shule ama chuo kikuu cha
kimtaa zaweza kutoa habari zaidi juu ya Masomo ya Kitaifa na mashirika yaliyotajwa kandoni zaweza kutoa
mashauri, vitabu na karatasi za habari pia.
Nakala Zaidi
Kwa kujipatia nakala zaidi za maongozi haya, wagusie simu namba 0845 279 1000 na kutaja namba ya
kumbukumbu ya BD2072. Hata hizi zitapatikana katika lugha nyingine za kijamii na mtindo tofauti.
Kwa maelezo zaidi ya Maongozi haya, taja namba ya kumbukumbu ya BD2088.
Utawala wa Masomo Katika Scotland (Scottish Qualifications Authority)
Simu: Kituo cha kukutana na Watu (Customer Contact Centre) namba 0845 279 1000
E-mail: customer@sqa.org.uk
Ubao wa Kamputa: www.sqa.org.uk
Mafunzo na Masomo Scotland (Learning and Teaching Scotland)
Simu: Ofisi ya kutoa habari kwa watu. Namba 08700 100297
E-mail: enquiries@LTScotland.org.uk
Kituo cha Elimu ya Mbele katika Scotland (Scottish Further Education Unit)
Simu: 01786 892000
E-mail: sfeu@sfeu.ac.uk
Ubao wa kamputa: www.sfeu.ac.uk
Idara ya Kazi za elimu katika Scotland (Scottish Executive Education Department)
Simu: 0131-556 8400 ama 0845 774 1741
E-mail: ceu@scotland.gov.uk
Ubao wa kamputa: www.scotland.gov.uk
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