
 

 

 

 

Üdvözöljük a Blue 

Coat Academy-n 
 

 
 

 

 

Blue Coat Church of England Academy 



 
Értékeink 

 
Bölcsesség, kitartás, szolgálat, kedvesség 

és remény 
 

”Szabadságodat Isten szolgálatával gyakorold, ne a 

szabályok megszegésével. Bánj mindenkivel, akivel 

találkozol, méltósággal. Szeressétek a lelki 

családotokat! Tiszteljétek Istent!  

Tiszteljétek a kormányt.” 
Péter 1. Könyve, 2:16-17 

 
A Blue Coat Church of England Academy egy olyan 

befogadó keresztény középiskola, ahol minden egyes 

ember egyediségét ünneplik, ápolják és kiteljesítik. 

Az iskolai közösség minden tagját arra ösztönzik, hogy 

hozza ki magából a legtöbbet, magabiztos és gondoskodó 

egyénekként teljes mértékben hozzájáruljanak a 

társadalomhoz. 
 

 

 
 

Gyermekek jogait tiszteletben tartó iskola vagyunk (Rights Respecting School), és a Blue 

Coat Church of England Academy diákjai egy erős, befogadó közösség tagjai, ahol minden 

gyermek eredendő méltóságát értékelik. A diákok véleményét meghallgatjuk, és rendszeresen 

konzultálnak iskolánk fejlődéséről.  A diákok pozitívan beszélnek az iskolánkon belüli erős 

kapcsolatokról és a Blue Coat családunkban tanúsított tiszteletről. 



Az iskolai nap időpontjai 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Az iskolából való hiányzás  

Regisztráció,  
Form Time 

8.35 

1.  óra 9.00 

2.  óra 9.50 

Reggeli szünet 10.40 

3.  óra 11.00 

4.  óra 11.50 

Ebédszünet 12.40 

5.  óra 1.20 

6.  óra 2.10 

Az iskola vége 3.00 

A diákoktól elvárják, hogy minden nap 

időben megérkezzenek az iskolába. 

Ha gyermeke késik, L jelet kap, és 

iskola után 30 percet büntetésből bent 

kell maradnia az iskolában. 

A diákoktól elvárják, hogy minden nap 

iskolába járjanak, hacsak nem 

betegek. 

Az összes házi feladat feltöltésre kerül az iskola házi 

feladatának oldalára: Satchel One-ra. Minden gyermek 

felhasználónevet és jelszót kap a webhelyre. 

Ha gyermekének segítségre van szüksége a házi 

feladatokkal kapcsolatban, minden nap házi feladat klubot 

is működtetünk az LRC-ben (könyvtárban) 15 és 16 óra 

között. 

Az LRC iskola előtt 8-tól 8.30-ig és iskola után 16 óráig 

érhető el. A tanulók számítógépeket és nyomtatókat 

használhatnak, és a tantestület egy tagja is rendelkezésre 

áll, hogy segítsen. 

 

 

Az akadémia napja 8.35-kor kezdődik és 15.00 órakor fejeződik be. A tanulók 8.35-

től 9.00-ig vesznek részt az  úgynevezett “Form Time"-on, Regisztráción, ami  

hasonlít egy osztályfőnöki órához. A tanítási nap 6 tanórából áll - mindegyik 50 

percig tart, illetve egy 20 perces reggeli szünetből és egy 40 perces 

ebédszünetből. Felhívjuk figyelmét, hogy a tanlókat napközben nem engedik el az 

akadémia helyszínéről. A diákok vásároljanak ételt az étkezdéből, vagy hozzanak 

magukkal csomagolt ebédet, amelyet az iskolai étkezdében fogyaszthatnak el. 

A diákok biztonsága az iskola területén 

A téli hónapokban, amikor a napok 

rövidebbek, és korán sötétedik, a 

tanulóknak 15.30-ig  el kell hagyniuk a 

helyszínt,  kivéve, ha felügyelt extra 

tantervű klubokban vesznek részt.  

A nyári hónapokban ez 

meghosszabbodik. 

A Blue Coat Akadémia minden 

reggel ingyenes reggelit kínál a 

diákoknak az étkezdében. 

A Reggeliző Klub (Breakfast Club) 

minden tanuló számára ingyenes, 

és 7.30-tól 8.30-ig tart. 

15 órakor ingyenes bageleket is 

kínálunk. 



Hiányzás jelentése 
Ha gyermeke beteg, és nem tud iskolába járni, 

telefonálnia kell, hogy 8.40 előtt elmondja 

nekünk. 
 

Üzenetet hagyhat a telefonunkon vagy 

recepciósainknál.   

Az iskola telefonszáma: 01922 720 558. El kell 

mondania nekünk gyermeke nevét és azt, hogy miért 

nem jött aznap iskolába. 

 

Szünet (Holiday) iránti kérelem 
A törvénynek megfelelően az Akadémia nem engedélyezi a szabadság időtartamát, kivéve kivételes 

körülmények között. Minden kérelmet írásban, a távollét előtt kell benyújtani a főkötelezettnek, és a lehető 

legtöbb információt kell megadni a kérelem körülményeiről. 

 

A félévi időpontok az iskola honlapján érhetők el. Azok a szülők / gondozók, akik a közzététel előtt szeretnék 

tudni az időpontokat, további információkért forduljanak az Akadémiához. 

 

A Walsall Tanácsnak jogában áll megbírságolni a szülőket/gondozókat a hivatali idő alatt kivett 

szabadságok miatt. 

Ha hiányzást szeretne kérni, kérjük, töltse ki az iskola honlapján vagy az iskolai recepción elérhető űrlapot, 

és a lehető leghamarabb adja át az Akadémiának, hogy azt kellő gondossággal és figyelemmel lehessen 

figyelembe venni. 

 

Iskola honlapja 
Minden hasznos információt megtalál az iskola honlapján. Van egy rész kifejezetten a szülők/gondozók 

számára. 

 

Az információk néhány idegen nyelven is elérhetők. 



Lelkigondozás 
A diákokat évcsoportokra osztják. 
Minden évben a csoportnak megvan az év 

vezetője. 
Minden év formokra, osztályokra oszlik. 
Gyermeke minden reggel 8.35 és 9 óra között 

találkozik a form oktatójával, 

osztályfőnökével. 
Ha bármilyen aggálya van a gyermekével kapcsolatban, az évfolyam 

vezetőknek kell lenniük az első kapcsolattartónak. 

 

 
 
Az évfolyamvezető (Head of Year) csapat: 
Mrs Cockayne asszony 
Mr Hendy úr 
Mr Pittaway úr 
Mr Wright úr 
Mrs Vernon asszony 

 

 

 

 
 

 

 

Gyermekvédelmi csapat 

Ez az iskola védőcsapata. Ha gyermekének bármilyen aggálya van, bizalmasan beszélhet a Védőcsapat 

egyik tagjával. 

 

 

 

 Mrs Billingham-Hill asszony Mrs Garratt asszony Mrs Bird asszony 

Évfolyamvezetők a Key Stage 3-ben (7-9.  

évfolyam) 

Mr Wrighton – a Key 

Stage 4. vezetője (10. 

és 11. évfolyam) 

Mrs Vernon - a 6.th 

form vezetője (12. és 

13. évfolyam) 

A hét fénypontja a pénteki 

összejövetelünk a Szent Máté (Saint 

Matthews) templomban, ahol 

meghallgatjuk és megismerjük iskolai 

értékeinket, ünnepelünk és 

megemlékezünk a fontos eseményekről, 

és együtt imátkozunk. 



Iskolai egyenruha 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai felszerelés 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden diáknak fehér inget kell viselnie és 

hordaniuk kell az Akadémia nyakkendőjét. Ez 

megvásárolható az Akadémiától.  

A diákoknak kék blézert kell viselniük. Az 
Akadémia jelvényét az elülső zsebre kell varrni.  
 
A fiúknak fekete nadrágot kell viselniük. 
 
A lányok fekete nadrágot vagy fekete szoknyát 
viselhetnek. 
 
Minden tanulónak fekete cipőt és fekete zoknit 
kell hordani. 
 
Minden diáknak sötétkék vagy fekete kabátot kell 
viselnie.  A kabátoknak logómentesnek kell 
lenniük, betűk és dekoráció nélkül. 
 
Kapucnis felsők, "bombair kabátok" és bőr, 
műanyag vagy farmer anyagok nem 
megengedettek. 
 
A hajat rendben kell tartani, és a szélsőséges 
frizurák (pl. extrém  vagy élénk színűre festett haj) 
nem megengedettek.  
 
Smink vagy körömlakk nem viselhető. 
 
Az átszúrt fülű diákok mindkét fülükben egy-egy 
kisméretű ékszert viselhetnek.  
 
Orr piercingeket és egyéb arc piercingeket nem 
szabad viselni.  
 
A diákok viselhetnek karórát, de más ékszereket 
nem szabad viselni, kivéve, ha azt az igazgató 
jóváhagyta.  
 
Az intelligens órák (smartwatch) nem 
engedélyezettek az iskolában. 
 
Testnevelés (PE) felszerelés: 
 
Az Akadémia kék pólója 
Az Akadémia melegítőalsói/leggingsei 
Fehér zokni 
Sportcipő 
Hidegebb napokra – Az Akadémia gyapjú 
pulóvere 

Minden diáknak táskát kell 

hoznia az iskolába. 

 

Minden diáknak tollat, ceruzát és 

vonalzót kell hoznia az iskolába. 



A tanterv 
 
3. kulcsszakasz (Key Stage 3) 

 
A 7. és 8. évben minden tanuló tanul: 

Művészet, Tervezési technológia, Dráma, Angol, Francia, Földrajz, Történelem, Számítástechnika (ICT), 

Matematika, Zene, Testnevelés, Vallástudomány és Tudományok - Kémia, Biológia és Fizika (Science). 

Heti egy tanórát szentelnek az olvasásnak (Accelerated Reading) a Könyvárban. Minden tanulót tesztelünk, 

hogy meghatározzuk, milyen szinten állnak az angol nyelvű szövegek olvasásában, úgynevezett olvasási 

életkort (reading age) határozunk meg, és ahol szükséges, intenzív felzárkóztató foglalkozásokon vesznek 

részt képzett, az olvasás és szövegértés fejlesztésére specializálódott szakemberekkel. 

Egyes diákok extra angol órákon is részt vehetnek, ESOL, angol, mint idegen nyelv, illetve kulcskészségek 

fejlesztésére (Key Skills), amennyiben ez szükséges. 

A 9. évben minden tanuló tanul: 

Számítástechnika, Angol, Földrajz, Történelem, Matematika, Vallástudomány és Tudományok (Kémia, 

Biológia és Fizika). 

A hallgatók a következő lehetőségek közül is választhatnak, hogy belelássanak és alap ismereteket 

szerezzenek (taster sessions) a 3D-s tervezés, a művészet, az autóipari tanulmányok, az üzleti tanulmányok, 

a tánc, a dráma, az élelmiszer-technológia, a francia, az egészségügyi és szociális ellátás, a 

médiatudomány, a zene, a spanyol, a sport és a textil területén. 

Egyes diákok extra angol órákon is részt vehetnek, ESOL, angol, mint idegen nyelv, illetve kulcskészségek 

fejlesztésére (Key Skills), amennyiben ez szükséges. 

A 7-11. évfolyamos diákok számára a PSHE-t három izgalmas személyes fejlesztési napon keresztül tanítják, 

az évcsoportjuknak megfelelően. A hallgatók különféle foglalkozásokat élvezhetnek a személyes biztonság, 

az egészség, a kapcsolatok, a munka, a pénzügyek, az állampolgárság és a közösség témái körül.  A 

hallgatókat arra ösztönzik, hogy kutassanak és vitassanak témákat. A foglalkozásokat az Akadémia 

munkatársai, külső szakemberek, például a rendőrség, az iskolai ápolók, az alapellátási tröszt és a színházi 

csoportok vezetik. Az iskolát utcai csapatok is támogatják, akik segítenek nekünk a tudatosság növelésében, 

valamint az online problémák (e-biztonság) és a gyermekek szexuális kizsákmányolásának kezelésében. 

4. kulcsszakasz (Key Stage 4) 
 
A 10. és 11. évben minden tanuló tanul: 

Angol nyelv, angol irodalom vagy ESOL opció angolul az országba újonnan érkezők számára, matematika, 

testnevelés, vallástudomány, és vagy kombinált tudomány vagy hármas tudomány (biológia, kémia és fizika.) 

Ezenkívül a tanulók úgy döntenek, hogy legfeljebb hármat tanulnak a következők közül: 

3D tervezés, művészet, autóipari tanulmányok, üzleti tanulmányok, számítástechnika, dráma, francia, 

földrajz, haj és szépség, egészség és szociális ellátás, történelem, vendéglátás és vendéglátás, IKT, 

médiatudomány, zene, előadóművészet, sport és textil. 



Egyes diákok angol nyelvű órákon is részt vehetnek, mint kiegészítő nyelv, kulcskészségek és ASDAN, ha 

szükséges az egyedi igényeikhez. 

A PSHE-t három izgalmas személyes fejlesztési napon keresztül tanítják, amelyek megfelelnek az 

évcsoportjuknak. A hallgatók különféle foglalkozásokat élvezhetnek a személyes biztonság, az egészség, a 

kapcsolatok, a munka, a pénzügyek, az állampolgárság és a közösség témái körül.  A hallgatókat arra 

ösztönzik, hogy kutassanak és vitassanak témákat. A foglalkozásokat az Akadémia munkatársai, külső 

szakemberek, például a rendőrség, az iskolai ápolók, az alapellátási tröszt és a színházi csoportok vezetik. 

Az iskolát utcai csapatok is támogatják, akik segítenek nekünk a tudatosság növelésében, valamint az online 

problémák (e-biztonság) és a gyermekek szexuális kizsákmányolásának kezelésében. 

5. kulcsszakasz (Key Stage 5) 
A 12. és 13. évfolyamon a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy a következő 3. szintű kurzusok számos 

tantárgyát tanulmányozzák: 

Alkalmazott tudomány, biológia, üzleti tanulmányok, kémia, angol irodalom, egészség és szociális ellátás, 

történelem, IKT, jog, matematika, médiatudomány, vallásfilozófia, fizika, pszichológia, szociológia, sport és 

sportvezetés. 

Számos 1. és 2. szintű (Level 1 and Level 2) tanfolyamot is kínálunk: 

2. szint (Level 2): A természettudományok, az angol, a jog, a matematika, a médiatudományok, valamint az 

utazás és a turizmus alkalmazása. 

1. szint (Level 1): Funkcionális készségek angol nyelven, ESOL az újonnan érkezők számára, Funkcionális 

készségek az Számítástechnikában (ICT), Funkcionális készségek a matematikában és Bevezetés a 

vendéglátóiparba. 

Minden hallgatónak lehetősége van arra is, hogy újra tanulja és vizsgázzon a GCSE angol és / vagy GCSE 

matematikát, ha javítani akar / kell javítania a Y11 eredményén. 

Minden diák legalább hetente egyszer vallásoktatási leckét kap, és néhány diák részt vehet az angol mint 

kiegészítő nyelvb (ESOL), a kulcskészségek (Key Skills), az állampolgárság, a munkába lépés, a 

munkatapasztalat óráin is, ha szükséges az egyedi igényeikhez. 

A Személyes, Szociális és Egészségügyi Nevelést, a PSHE-t három izgalmas személyes fejlesztési napon 

keresztül tanítják, amelynek témái igazodnak a tanulók életkori sajátosságaikhoz. A hallgatók különféle 

foglalkozásokon vesznek részt a személyes biztonság, az egészség, a társas kapcsolatok, a munka, a 

pénzügyek, az állampolgárság és a közösség témái körül.  A hallgatókat arra ösztönzik, hogy ismereteket 

szerezzenek, nézzenek utána és mélyüljenek el egyes témák megismerésében. A foglalkozásokat az Akadémia 

munkatársai, külső szakemberek, például a rendőrség, az iskolai ápolók, az alapellátási tröszt és a színházi 

csoportok vezetik. Az iskolát utcai csapatok, (Street Groups) is támogatják, akik segítenek a tudatosság 

növelésében és az online problémák kezelésében. 

 



Házi feladat 

Az iskola a Satchel One webhelyet használja gyermeke házi feladatához. Ez az a hely, ahol gyermeke 

tanárai rögzítik és feladják a házi feladatot. 

A Satchel One eléréséhez meg kell nyitnia a Blue Coat Academy webhelyét 

(www.bluecoatacademy.org), és kattintson a Staff / Student Links elemre. Válassza a 

Tanulói gyorshivatkozások (Student Quick Links)lehetőséget. 

 

Ezután kattintson a Team Satchel elemre. 

 

A bejelentkezéshez kattintson a "Bejelentkezés az Office 365-tel" (Sign in with Office 365) gombra. A 

felhasználónév a gyermek iskolai e-mail címe, a jelszó pedig megegyezik az iskolai számítógépekre való 

bejelentkezéshez használt jelszóval. 

 



Önálló tanulmányok, egyéni tanulás 

Gyermeke számos webhelyet használhat a fejlődés felgyorsítására és gyakorlásra. Íme néhány példa. 

Matematika 
 
A matematika esetében a tanulóknak egyéni bejelentkezésük van ezekhez a webhelyekhez: 
 
https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 
https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 
Az egyéni, önálló munkához és gyakorláshoz a következőket is használhatják: 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j (KS3 matematika) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnb (KS4 matematika) 
 
 www.mathsgenie.co.uk 

 
Tudományok (Fizika, Kémia és Biológia) 

Tudományfüggetlen tanulmányi honlapok: 
 
https://www.kerboodle.com/users/login (Kerboodle bejelentkezésük van)  
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p (KS3 tudományok) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc (KS4 tudományok)  
 

Angol 

www.learningvillage.net 

  

Iskolánk előfizetéssel  rendelkezik a The Learning Village használatára, mely lebilincselő, szórakoztató és 

magával ragadó.  Több mint ezer órát és tevékenységet végeznek a diákok lépésről lépésre, fejlesztik 

helyesírásukat, kiejtésüket, szókincsüket, és bővítik tantárgyspecifikus ismereteiket.  A tanulóknak saját 

bejelentkezési adataik és jelszavaik vannak,  az eredményeket újra rögzítik,  és kéthetente díjakat adnak 

azoknak, akik kiválóak.  

A diákok használhatják a The Learning Village weboldalát az iskolában, otthon laptop vagy számítógép 

segítségével, vagy letölthetnek egy alkalmazást. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvle.mathswatch.co.uk%2Fvle%2F&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VL%2FGmyVe142H94SaKXptjQy5qziOiogUEyO%2BzQNH79o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.ttrockstars.com%2Fauth%2Fschool%2Fstudent&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2F74PqHYi6RM%2FfGHksnx3AIyESM%2FpielQOpPildEimw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzqhs34j&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBMEh1dDKzqK%2B%2BKrnnSj1syH9kJBhzdQlim%2BcSU5XLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fexamspecs%2Fz9p3mnb&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EmWx%2BssvvQti9TINKVSlAtprX5mrtVJlYrvC6iY%2FD8%3D&reserved=0
http://www.mathsgenie.co.uk/
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kerboodle.com%2Fusers%2Flogin&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hifF9eaNAyDHo%2BBPVZMcEsr2Iwl62Kf%2FNJ4JP83rxr8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzng4d2p&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OiVknDyi74kZPPZ3AXcttoqF78j4D4bQfRdw7AbOPDI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzp266yc&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jTBNMnKXXPZfFzv2HtPO2y9Dc3OLrYTuEcZE0YCxN%2Fc%3D&reserved=0
http://www.learningvillage.net/


Jutalmak és szankciók 

A diákok különböző okokból kapnak pontokat: teljesítmény, haladás, részvétel, viselkedés, szorgalom, 

iskolai szolgálat és a szélesebb közösség szolgálata. Ezeket a Satchel One-on rögzítik.  

  

Iskolánk minden félévben jutalomutat szervez azok számára, akik keveset 

hiányoznak és kiválóan viselkednek. Vannak félévi csoportos díjátadók, oklevelek, 

képeslapok, felhívják a szülőket, gondviselőket, hogy megdícsérjék a tanulókat, és 

minden év végén díjátadó ünnepséget rendezünk, ahol tanulóink teljesítményét ünnepeljük minden 

tantárgyukban. 

Az angol mint kiegészítő nyelvi osztály (EAL) 

Iskolánkban van egy EAL osztály, amely elkötelezett az olyan gyermekek támogatása iránt, akik számára 

nem az angol  az első nyelv.  A tanszék egy EAL tanárból és EAL tanársegédekből áll, akik szakemberek az 

EAL gyermekekkel való munkában. A KS4-ben és a KS5-ben angol nyelvű ESOL- órákat, egyszemélyes és 

kiscsoportos intervenciós foglalkozásokat, valamint tanársegédi támogatást és segítséget kínálunk  az órákon.  

Iskolánk munkatársai lengyelül, szlovákul, magyarul és urduul beszélnek,  és a  szülői értekezleteken és 

telefonhívások alkalmával szívesen segítenek a fordításban vagy egyéb ügyintézésekben, megbeszéléseken. 

 

      

 



 

SATS: Kötelező értékelési tesztek 

A 2. és a 6. évben Angliában minden tanuló nemzeti értékeléseket – úgynevezett SAT-okat – végez angol 

nyelv és irodalomból és matematikából a nyári félévben. 

GCSE: 

Az általános középiskolai bizonyítvány (GCSE) olyan képesítés, amelyet általában a legtöbb brit diák a 

középiskola végén szerez. Általában két évig tart, és a záróvizsgákat a 11. év végén teszi le. 

A 11. év után a hallgatók választhatnak, hogy A szinteket, NVQ-t vagy BTEC-képesítést szereznek. Az A 

szintek tanulmányozásához a diákoknak 5-9. osztályzatot kell szerezniük a GCSE vizsgáikon. 

A szintek (A Level): 

Az A-szintek olyan képesítések, amelyeket az iskolák és főiskolák kínálnak 16 és 19 év közötti diákok 

számára. Ezek a képesítések egyetemhez, továbbtanuláshoz, képzéshez vagy munkához vezethetnek. A 

diákok által kapott osztályzatok az A *-E, az A* a legmagasabb. Az olyan egyetemek, mint Oxford vagy 

Cambridge, legalább három A * vagy A osztályzatot igényelnek. Sok egyetem elfogadja az A, B, C 

osztályzattal rendelkező hallgatókat. Ez az egyes egyetemektől függ. További információ az egyetemekről  

az UCAS honlapján található. UCAS - Egyetemek és főiskolák felvételi szolgáltatása. 

www.ucas.com 

http://www.ucas.com/


NVQ 

Az NVQ a nemzeti szakképesítést jelenti. Az NVQ egy  munkaalapú képesítés, amely elismeri azokat a 

készségeket és ismereteket, amelyekre egy személynek szüksége van egy-egy munka elvégzéséhez. Több 

mint 1,000 tantárgyban kaphatók, a vízvezeték szerelőtől a fodrászatig. 

BTEC 

A BTEC az Üzleti és Technológiai Oktatási Tanács rövidítése. A BTEC képzések szakmunkával kapcsolatos 

képesítések.  Kombinálják a gyakorlati tanulást a tantárgyi és elméleti tartalommal. Több mint 2,000 BTEC 

képesítés létezik 16 ágazatban - ezek a belépő szinttől a 7. szintű szakmai képesítésig állnak rendelkezésre 

(ami egyenértékű a posztgraduális tanulmányokkal). 

Az angol iskolák 3. és 4. kulcsszakaszában (Key Stage 3 and 4) a tanulók munkájának 

értékelésére használt osztályzatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kezdő szint 

2. kezdő szint 

1. kezdő szint 

 
 

Funkcionális készségek angolul, matematikából és Informatikából, ’Level 1’ és ’Level 2’  

szint a 12. és 13. évben. 

Azoknak a diákoknak, akik sikeresen teljesítik a belépő szintű vizsgákat (2. vagy 3. bejegyzés), az iskola 
funkcionális készségeket kínál angolul, matematikával és IKT-vizsgákkal két szinten: 1. és 2. szinten. A 2. 
szintű képesítések egyenértékűek a GCSE 3-4. évfolyamával. 
A hallgatók a 12. vagy a 13. évben vizsgázhatnak. 
További információk a következőkről: 
www.aqa.org.uk 

Azoknak a hallgatóknak, akik még 

nem egészen a GCSE szintjén vannak, 

munkájukat a belépő szintű skálán  

(Entry Level) értékelik. 

Minden értékelés a GCSE 1-től 9-ig 

terjedő skálán történik, ahol a 9-es a 

legmagasabb fokozat. 

http://www.aqa.org.uk/


Trinity College London nyelvi képesítés 

Iskolánk angol nyelvű Trinity képesítéseket kínál integrált angol nyelvtudás néven, azoknak a diákoknak, 
akik nemrég érkeztek más országokból, és nem állnak készen a GCSE angol nyelvű vizsgákra.  
A vizsga két részből áll: olvasásból és írásból, valamint beszédből és szövegértésből. A diákokat a 10. és 11. 
évben egy szaktanár készíti fel a vizsgára. 
 
A hallgatók nyelvtanulásától függően 3 különböző szinten kínálunk vizsgákat: ISE Alapítvány (Entry 2.), ISE I 
(Entry 3.) és ISE II (Level 1.).  
 

 
 
 
 

Anyanyelvből GCSE vizsgák 

A hallgatók a GCSE vizsgákat saját anyanyelvükön is letehetik. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, magabiztosan 
kell beszélniük, olvasniuk és írniuk az anyanyelvükön. 
 
Az általunk kínált nyelvek a következők: 
 
Arab / Bengali / Kínai / Francia / Német / Görög / Gujarati, Indiai nyelvcsalád / Japán / Héber /  
Panjabi, Indiai nyelvcsalád / Perzsa /  Lengyel / Portugál / Olasz / Spanyol / Török / Urdu 
 

További részleteket itt talál: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

6th Form – 12. és 13. év 

A Blue Coat Academy 16. életévet betöltött diákoknak tanulmányokat kínál a 6th Form-on. Azok számára, 
akik nemrég érkeztek az országba, vagy még nem állnak készen az egyetemi tanulmányaik megkezdésére, 
’Level One’ tanfolyamokat kínálunk, ahol a hallgatók angolul (ESOL vagy funkcionális készségek), 
matematikát, Informatikát, vendéglátást, valamint életvezetési készségeket tanulnak, mellyel a munkába 
állásra készítjük fel a tanulókat. 
 
Az ’Level One’ csoport célja, hogy növelje a diákok önbizalmát, bevonja őket különböző tanórán kívüli 
tevékenységekbe, és felkészítse őket a további tanulmányokra vagy munkára.  
 
A diákok személyre szabott órarendet követnek, megtanulják, hogyan osszák be az idejüket az önálló 
tanulmányi idő alatt, továbbá különböző iskolai és közösségi rendezvényeken is részt vesznek. 
 

http://www.aqa.org.uk/
http://www.qualifications.pearson.com/


Magyar Közösségek – Birminghami Magyar Tanoda és 
Kulturális Központ 

Birminghami Magyarok 
 

Birminghami Magyar Tanoda és Kulturális 
Központ 
Telefon: +44 775 621 4875 
Weboldal: birminghamiskola@gmail.com 
hungariancommunitygroupwm@gmail.com 

 

Magyar Közösségek – Kármel Gyülekezet, Walsall 

Magyar keresztyén gyülekezet Anglia szívében.  

Vasárnaponként 10:30-12:30 
Bath Street Centre 
Walsall 
WS1 3DB 

mailto:birminghamiskola@gmail.com
mailto:hungariancommunitygroupwm@gmail.com
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