Anul 9 Optiune Negru septembrie 2021
În următoarele câteva pagini sunt detalii despre cele trei subiecte de opțiune pentru
elevii din anul 8 în curs. Veți studia unul dintre aceste subiecte începând cu septembrie
2021 până la sfârșitul anului 11.
Ar trebui să le citiți cu mare atenție și să încercați să înțelegeți exact despre ce este
subiectul și cum veți fi evaluat. Detaliile contactelor cursului sunt, de asemenea, pe
aceste pagini, așa că nu ezitați să contactați dacă aveți întrebări suplimentare.
• Sociologia GCSE - paginile 2-3
• BTEC Creative Media Production - paginile 4-5
• BTEC Sport - paginile 6-7
Va trebui să le puneți în ordine - 1 fiind preferatul dvs. și 3 fiind cel mai puțin preferat.
Nu putem garanta că cineva va primi prima lor alegere.
Este foarte important să discutați aceste opțiuni cu părinții / îngrijitorii dvs.

Prima alegere (preferata
ta)
A doua alegere
A treia alegere (cea mai
mică favourtie)

Va trebui să trimiteți un e-mail dnei Cooper (șef adjunct) cu alegerile dvs., în sau
înainte de 1 iulie.
Vă rugăm să vă asigurați că includeți numele complet și casa în adresa de e-mail, vă
rugăm să introduceți „Opțiuni pentru anul 9” în câmpul subiect.
marie.cooper@foresthigh.org.uk

1

GCSE: Sociology
Ce voi învăța?
Studenții dezvoltă o gamă largă de cunoștințe și înțelegere despre societate și modul în care sociologii studiază și săi înțeleg structurile, procesele și problemele. Sociologia este interesantă, interesantă și relevantă pentru viața
studenților.
Această specificație îi încurajează pe elevi să adopte o abordare întrebătoare a dovezilor și problemelor,
dezvoltându-și astfel abilitățile critice, evaluative. Această specificație a fost dezvoltată pentru a permite o progresie
lină către sociologie suplimentară, astfel încât studenții care fac această specificație de sociologie GCSE vor fi bine
pregătiți atunci când trec la sociologia de nivel A. Studiind sociologia, elevii vor dezvolta abilități transferabile,
inclusiv cum să: • investigheze fapte și să facă deducții • să dezvolte opinii și idei noi cu privire la problemele sociale
• să analizeze și să înțeleagă mai bine lumea socială.
How will my learning be assessed?

What grades can I achieve?
This qualification is graded using the
9-1 GCSE scale.
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Unde mă poate duce această calificare?
Această specificație a fost dezvoltată pentru a permite o progresie lină către sociologia de nivel A. Ocupația
tradițională pentru absolvenții de sociologie a fost asistența socială sau o altă formă de asistență socială din sectorul
public, cum ar fi serviciul de probă. Cu toate acestea, în practică, absolvenții de sociologie intră într-o gamă mult
mai largă de locuri de muncă. În industrie, de exemplu, gestionarea resurselor umane (sau personalul așa cum se
numea înainte) este o aplicație apropiată de bunăstare, dar în plus, aspectele legate de marketing se bazează pe
abilitățile sociologice. Practic toate cursurile de sociologie includ metode de cercetare socială și acestea pot avea un
efect iluminator asupra cercetării pieței. Unele dintre marile firme de vânzare cu amănuntul, de la Laura Ashley
până la Marks și Spencer până la Tesco, recunosc că preocuparea lor principală sunt oamenii și, prin urmare, au luat
absolvenții de sociologie în schemele lor de formare în management. De fapt, gama a avut tendința să se extindă
atât în sectoarele public, cât și în cel privat. De exemplu, în ultimele reveniri, intrarea absolvenților în forța de
poliție este o completare vizibilă la prima și jurnalismul la cea din urmă. Mulți absolvenți de sociologie merg la
predare. Aceasta cuprinde predarea școlară, educația continuă și opțiunea de a rămâne în învățământul superior.
Profesorii potențiali de școală și profesorii din educația continuă continuă după absolvire pentru a obține un
certificat postuniversitar în educație și există cursuri de specialitate pentru fiecare sector, adică primar, secundar și
terțiar și, de asemenea, predare pentru nevoi speciale.

De ce Sociologia?
Vă oferă un punct de vânzare unic; foarte puțini tineri după ce au părăsit școala la 16 ani vor avea această calificare,
deoarece este oferită de obicei doar la a șasea formă. Te scoate în evidență!
Contact curs: Dna Marie Cooper
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BTEC Creative Media Production
Ce voi învăța?
Premiul oferă cursanților posibilitatea de a dezvolta cunoștințe și abilități specifice
sectorului într-un mediu practic de învățare. Accentul principal se pune pe patru domenii de
aceeași importanță, care acoperă:
• dezvoltarea abilităților cheie care vă dovedesc aptitudinea în producția media creativă,
cum ar fi investigarea și dezvoltarea ideilor prin pre-producție, producție și post-producție
de produse media
• proces care stă la baza modalităților eficiente de lucru în producția media creativă, cum ar
fi răspunsul la briefuri și feedback, planificarea și generarea de idei
• atitudini care sunt considerate cele mai importante în producția media creativă, inclusiv
managementul personal și comunicarea
• cunoștințe care stau la baza utilizării eficiente a abilităților, proceselor și atitudinilor din
sector, cum ar fi procesele și tehnicile de producție. Acest curs completează învățarea în
calificările GCSE, cum ar fi proiectare și tehnologie, artă și design și informatică, prin
extinderea aplicației sarcinilor de „proiectare și realizare”, lucrarea cu un brief media și
înțelegerea și implicarea diferitelor audiențe prin transformarea convingătoare produse
media.
Cum va fi evaluate invatarea mea?

Evaluarea internă Componentele 1 și 2 sunt evaluate prin evaluare internă (cursuri). Acest
stil de evaluare promovează învățarea profundă prin asigurarea conexiunii dintre cunoștințe
și practică. Componentele se concentrează pe:
• dezvoltarea cunoștințelor și a înțelegerii de bază, inclusiv gama diferitelor tipuri de
produse media, procese de producție și tehnici
• dezvoltarea și aplicarea abilităților, cum ar fi abilitățile de cercetare și abilitățile stilistice și
tehnice
• practică reflexivă prin rafinarea produselor media proprii ale cursanților, care le permite să
răspundă la feedback și să identifice domeniile de îmbunătățire.
Evaluarea sinoptică externă Componenta 3: Creați un produs media ca răspuns la un
rezumat. Proiectarea acestei evaluări externe asigură faptul că există suficientă întindere și
provocare, permițând evaluarea cunoștințelor și înțelegerii la sfârșitul perioadei de învățare.
Evaluarea externă se bazează pe o sarcină cheie care solicită elevilor să demonstreze că pot
identifica și utiliza în mod eficient o selecție adecvată de abilități, tehnici, concepte, teorii și
cunoștințe din întreaga calificare într-un mod integrat. Evaluarea externă ia forma unei
sarcini stabilite în condiții supravegheate. Elevilor li se permite să reia evaluarea externă o

4

singură dată în timpul programului, luând o nouă evaluare. Evaluarea externă cuprinde 40%
din calificarea totală.
Ce note pot obține?
Calificarea este notată pe șapte clase de la Nivelul 1 la Nivelul 2 Distincția, acestea sunt
echivalente cu notele acordate la nivelul GCSE. Elevii trebuie să obțină toate componentele
la nivelul 1 sau mai mult pentru a primi o calificare.
Unde mă poate duce această calificare?
Lucrul în industria media creativă implică o gamă largă de procese practice, abilități și
tehnici - de la mass-media difuzată la produse și platforme din ce în ce mai interactive. Pe
măsură ce tehnologia digitală continuă să evolueze, tehnicile media au devenit mai
sofisticate, iar produsele media au devenit mai avansate. Totuși, ceea ce nu s-a schimbat
este că produsele media încă mai au puterea de a captiva, intriga și afecta publicul.
Studiul acestei calificări ca parte a învățării etapei cheie 4 îi va ajuta pe cursanți să facă
alegeri mai informate pentru învățarea ulterioară, fie în general, fie în acest sector. Cursanții
care în general realizează la nivelul 2 în învățarea etapei cheie 4 ar putea lua în considerare
progresul către:
• Un nivel ca pregătire pentru universitate într-o serie de discipline
• studiul unei calificări profesionale la nivelul 3, cum ar fi BTEC National în mass-media, care
pregătește cursanții să înceapă ocuparea forței de muncă sau ucenicia, sau să treacă la
învățământul superior prin studierea unei diplome în sectorul mass-media.
De ce să alegeți Creative Media Production?
Sectorul media creativ este un sector dinamic, în creștere și plin de satisfacții în care să
lucreze, cu noi oportunități care apar continuu. În ansamblu, industriile creative din Marea
Britanie valorează peste 84 de miliarde de lire sterline pe an pentru economia britanică.
Contact curs: Dl Matt Singer
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BTEC: Sport
Cursul BTEC Sport se bazează în principal pe cursuri, dar va include, de asemenea, o evaluare online, care valorează
25% din nota finală. Elevii vor finaliza diferite sarcini pe baza lucrărilor acoperite în lecții. De-a lungul cursului există
o mulțime de oportunități de a demonstra abilități practice; cu toate acestea, elevii nu sunt evaluați în raport cu
abilitățile lor de performanță. Lecțiile practice îi ajută pe elevi să înțeleagă cum să finalizeze sarcinile bazate pe
cursuri.
Ce voi învăța?
Elevii vor completa 4 unități pe o perioadă de doi ani:
Aceștia vor învăța despre diferitele sisteme ale corpului utilizate atunci când fac exerciții fizice, împreună cu
necesitățile de energie pentru exerciții; modalitățile prin care ne antrenăm și modul în care corpul se adaptează la
antrenament; cum să planificați, să conduceți și să evaluați un program individual de formare; experimentați nevoia
de reguli, reglementări și sisteme de notare în sport, modul în care sunt organizate sporturile și cât de bine se pot
desfășura studenții în aceste sporturi.
Unități de bază (toate urmează a fi finalizate)
Fitness pentru sport și exerciții fizice (30 de ore de învățare ghidate - GLH):
Evaluare externă Sporturi practice (30 GLH): Evaluare internă
Antrenament pentru fitnessul personal (30 GLH): evaluat intern
Opțional (1 unitate opțională selectată din lista de mai jos)
Mintea și performanța sportivă (30 GLH): evaluat intern Performerul sportiv în
acțiune (30 GLH): evaluat intern Activități sportive de conducere (30 GLH):
evaluat intern
Finalizarea cu succes a cursului va fi echivalentul a cel puțin 1 x nota GCSE (9-4). Calificarea acordată pentru primul
premiu BTEC Level Two este:
• Nivel 2 Pass - echivalent grad GCSE: 4
• Nivelul 2 Merit - echivalent grad GCSE: 5
• Distincția de nivel 2 - echivalent grad GCSE: 6-7
• Distincția de nivel 2 * - echivalent grad GCSE: 8-9
Este cursul potrivit pentru mine?
Ar trebui să luați în considerare acest curs dacă:
• aveți un interes real pentru toate aspectele sportului, științei sportului și
industria timpului liber; și
• s-ar putea să intenționați să urmați o carieră în acest domeniu.
• ar trebui să fiți o persoană bine organizată, care să poată gestiona bine sarcinile cursurilor.
Progresie și oportunități de carieră
Cursul va oferi oportunități de angajare în sectorul sportului și al timpului liber
activ sau de a avansa la calificări profesionale, cum ar fi BTEC Nivelul 3 sau o
diplomă în sport.
Contact curs: Dl Mark Hopkins.
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