Cambridge IGCSETM üniversiteler için rehber
Cambridge IGCSE dersleri, dünya çapında önde gelen üniversiteler, yüksek öğrenim
kurumları ve işverenler tarafından akademik başarı göstergesi ve ilerleme ile başarıya
götüren ‘uluslararası geçiş belgesi’ olarak tanınmaktadır.
Cambridge IGCSE’ler genellikle iki yıllık dönem içinde alınan,
derse dayalı yeterlik belgeleridir. Değerlendirme, dersin
sonunda gerçekleştirilir. Cambridge IGCSE’nin geliştirilme
sürecine dünyanın dört bir yanından okullar katkıda
bulunmuştur. Ders programları uluslararası bir bakış açısı ile
hazırlanırken, bir yandan da ilgili bölgeye uygunluk
korunmuştur. Bu programlar, özel olarak uluslararası öğrenciler
için, kültürel yanlılığı önleyecek şekilde oluşturulmuştur.
Ders programlarında ve sınav sorularında kullanılan içerikler veya
örnekler, uluslararası bir bağlamda kültürel duyarlılığı yansıtır. 25
yılı aşkın bir süre önce geliştirilmiş olan bu yeterlikler, Cambridge
Üniversitesi’ne bağlı bir kurum olan Cambridge Assessment
International Education tarafından yönetilmektedir.
2016 yılının Mart ayında, UK NARIC (Birleşik Krallık Ulusal
Tanınırlık Bilgi Merkezi), Cambridge IGCSE’nin, Birleşik Krallık
eğitim sistemi çerçevesinde bağımsız ve nesnel bir karşılaştırmalı
değerlendirme analizini gerçekleştirmiştir. UK NARIC bulgularına
göre, Cambridge IGCSE (A*–G ve 9–1) GCSE ( Genel Orta
Öğretim Sertifikası) standartları ile kıyaslanabilir düzeydedir.

Esnek ders seçimleri
Cambridge IGCSE, her türlü biçimde birleştirilebilecek, 70’den
fazla ders seçeneği ile oldukça esnek bir müfredat sunar.
Zorunlu dersler yoktur; öğrenciler geniş bir yelpazeye yayılan
dersler almakta özgürdür. Öğrencilere seçim hakkı tanımak,
onları eğitimleri boyunca motive etmeye yardımcı olur.

Cambridge IGCSE’ye kimler girer?
Cambridge IGCSE, 14-16 yaş arası gençlere hitap eden,
dünyadaki en popüler uluslararası yeterliktir. 145’i aşkın ülkede
sınavları yapılmakta olup, dünya çapında 5500’den fazla okulda
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okutulmaktadır. 2016/2017 döneminde, dünya çapındaki
okullar tarafından 800.000’den fazla sınav girişi yapılmıştır.
Cambridge IGCSE’lere Birleşik Krallık müfredatında orta
öğretimin 10 ve 11. Sınıflarında girilir.

Cambridge IGCSE neden seçilmelidir?
Cambridge IGCSE, tüm ön lisans programları veya yüksek
öğrenim programlarına yerleşim için ideal hazırlığı sunar; ayrıca
yaratıcı düşünme, soru sorma ve problem çözme becerilerini
geliştirerek performansı iyileştirmeye yardımcı olur.

Benzersiz beceriler geliştirme
Cambridge IGCSE, öğrencilerin şu alanlardaki bilgi, kavrayış ve
becerilerini geliştirir:

• Ders içeriği
• Edinilen bilgileri ve kavrayışı anlayışı hem yeni hem de aşina
olunmayan durumlara uygulama
• Entelektüel sorgulama
• Değişim karşısında esneklik ve hızlı yanıt verme
• İngilizce çalışma ve iletişim kurma
• Sonuçları etkileme
• Kültürel farkındalık.
Yüksek
Öğrenim

Uzmanlaşma

Cambridge IGCSE nedir?

Cambridge International
AS ve A Seviyesi (16-19)
Cambridge Üst Orta Öğretnm
(14-16) IGCSE ve O Seviyesi
Cambridge Alt Orta Öğrenim (11_14)
Cambridge İlk Öğrenim (5_11)

Cambridge ICE (Uluslararası Eğitim Sertifikası)
Cambridge ICE, Cambridge IGCSE’ye yönelik bir grup
sertifikasıdır. Okulların, iki farklı dil içeren beş farklı müfredat
alanından en az yedi Cambridge IGCSE dersinin sınavını geçmiş
olan öğrencilerin başarılarını tanıyarak, kapsamlı ve dengeli bir
müfredat sunmasına olanak verir.
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Notlandırma ve değerlendirme
Cambridge IGCSE dünya çapında A* (en yüksek) ila G (en
düşük performans) arasındaki not sistemi ile değerlendirilir.
Değerlendirme eğitimin sonunda gerçekleştirilirken, yazılı ve
sözlü sınavlar, ödev ve uygulamalı değerlendirme gibi
öğrencilere en uygun olan farklı seçenekler sunulur. Bu sayede,
özellikle anadili İngilizce olmayan öğrencilere, öğrendiklerini
sergilemeleri için daha geniş imkan sağlanmış olur.

Yeni 9-1 Notlandırma Yapısı
Okullardan/öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda, seçili
Cambridge IGCSE’leri 9-1 notlandırma sistemi ile, Haziran 2018
itibariyle Birleşik Krallıktaki okullara sunmaktayız, Haziran
2019’dan itibaren ise 3 no’lu idari bölgemizdeki okullara
sunacağız. Buna Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun bazı
bölgeleri dahildir. 3. İdari bölgedeki (ve Birleşik Krallıktaki)
okullar, ders programlarını değiştirmeye gerek olmaksızın, A*-G
veya 9-1 notlandırma seçeneklerinden birini tercih edebilirler.
Okulun tercih ettiği notlandırma seçeneğine bakılmaksızın, ders
programının içeriği ve değerlendirme aynıdır. Konu ile ilgili daha
fazla bilgi için www.cambridgeinternational.org/gradingchoice adresini ziyaret edebilirsiniz.

Birleşik Krallıktaki üniversiteler, gelen başvuruları Cambridge
IGCSE için A*-G sisteminde almaya devam edecekleri
konusunda bize güvence vermişlerdir.

Sonuçların Bildirimi
Tüm sınav türleri için ders notları, Sonuçların Bildirimi
belgesinde, büyük harfi takip eden köşeli parantez içindeki, ona
karşılık gelen küçük harf ile gösterilir; ör. B(b). Bu format,
notların elle değiştirilmesini önlemek amacıyla bir güvenlik
özelliği olarak kullanılmaktadır.
Cambridge ICE grup sertifikası sonuçları ise, ICE sertifika
kurallarını sağlayan öğrencilerin Cambridge IGCSE Sonuç
Bildirimi belgelerinde belirtilecektir. ICE grup sertifikası üç seviyeli
ölçekte belirlenir: Distinction (Pekiyi), Merit (İyi), Pass (Geçer)
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İki sistem arasında standartların karşılaştırmalı olarak
değerlendirildiği üç farklı dayanak noktası vardır.

Ofqual Tarafından Düzenlemeye Tabi Cambridge IGCSE Ders Programları (Cambridge International
1./2.Seviye Sertifikaları)
İngiltere’deki düzenleyici kuruluş Ofqual tarafından düzenlemeye tabi olan 20’den fazla Cambridge IGCSE ders programımız
bulunmaktadır. 9-1 not sistemli ders programları da dahil olmak üzere, tüm Cambridge IGCSE’lere yönelik düzenleyici belge,
Cambridge International 1. Seviye/2. Seviye Sertifikalarıdır. Cambridge IGCSE ile Cambridge International 1. Seviye/2. Seviye
Sertifikaları arasında standart açısından herhangi bir fark yoktur.
Dikkatli bir değerlendirme sürecinin ardından, düzenlemeye tabi olan Cambridge IGCSE’lerimizin Birleşik Krallıktaki sınav
düzenleyicileri tarafından tanınmasının bundan böyle gerekli olmadığı kararına vardık; dolayısıyla, 2019 yılı bitiminden önce,
Birleşik Krallıktaki tüm Cambridge International 1. Seviye/2. Seviye Sertifikaları düzenleme dışı olacaktır. Konu ile ilgili daha
fazla bilgi için www.cambridgeinternational.org/uk-state-schools adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Örnek sertifikalar
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Cambridge International 1. Seviye/2. Seviye Sertifikası
ve Cambridge IGCSE sertifikaları (A*–G ve 9–1)
Cambridge tarafından sunulan resmi sonuçlara dair
kanıt niteliğindedir. Cambridge belgelendirme
sisteminde bundan başka gizli güvenlik özellikleri de
bulunmaktadır.
Anahtar
1 Alınan dersler
2 Filigran
3 Cambridge Üniversitesi Rektör Yardımcısı İmzası

1

4 Merkez Numarası/Aday Numarası
5 Hologram
6 Seri Numarası
7 Alınan notun büyük ve küçük harfle gösterimi
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CIE Direct

Üniversiteler Tarafından Tanınırlık

Cambridge, güvenli web sitesi olan CIE Direct aracılığıyla
üniversitelere, öğrencilerinin sonuçlarını çevrimiçi olarak
görüntüleme ve doğrulama imkanı sunar. Bu, Cambridge
tarafından sağlanan ücretsiz bir hizmettir.

Dünya çapındaki birçok üniversitenin giriş koşullarını sağlamak için
Cambridge International A Seviyelerinin ve Cambridge IGCSE’lerin
bir bileşimi gerekli olmaktadır. Örneğin, ABD ve Kanada’nın önde
gelen üniversiteleri Cambridge International AS ve A Seviyelerini
gerekli kılarken, ABD ve Kanada’daki yüksek okul ve
üniversitelerden bazıları C veya üzeri not aldıkları beş farklı
Cambridge IGCSE’yi tamamlamış olan öğrencileri kabul
etmektedir. Birleşik Krallıkta, Cambridge IGCSE, GCSE’ye eşdeğer
kabul edilir. Birleşik Krallıktaki birçok üniversite, öğrenci kabul
kararlarını verirken, Cambridge IGCSE notlarına ve Cambridge
International A Seviyesine ilişkin öngörülen notlara bakmaktadır.

CIE Direct kullanıcıların, ‘on-screen search’ (ekranda arama)
işlevi ile bireysel olarak veya ‘multiple candidate search’
(çoklu aday arama) işlevi ile veri şablonu yükleyerek sonuç
aramalarını sağlar. Şablonu çevrimdışı iken doldurup, daha
sonra müsait olduğunuzda sisteme yükleyebilirsiniz
Cambridge sonuçlarına nasıl erişim sağlayacağınız ile ilgili
daha fazla bilgi ve sıkça sorulan sorular için www.
cambridgeinternational.org/ciedirect-userguide adresini
ziyaret edebilirsiniz. Erişim başvurusu yapmak için, kullanıcı
rehberinin sonundaki formu doldurup, recognitions@
cambridgeinternational.orgadresine yollayınız.

Tanınırlık Veritabanı
Tanınırlık veritabanı, Cambridge yeterliklerini resmi ve yazılı bir
şekilde kabul etmiş olan dünya genelindeki kurumları içeren
çevrimiçi bir dizindir. Bu dizin, gelen yeni tanınırlık beyanları ile
birlikte düzenli olarak güncellenerek, Cambridge öğrencilerinin
Cambridge yeterliklerinin nerelerde kabul edildiğini
görmelerini sağlar. Veritabanı tüm kurumları içeren, eksiksiz bir
liste değildir; Cambridge yeterliklerini kabul eden, ancak listede
yer almayan birçok kurum mevcuttur.
Daha fazla bilgi için www.cambridgeinternational.org/
recognitionsearch adresini ziyaret edebilirsiniz.

UK NARIC’e göre, Cambridge IGCSE,
uluslararası orta öğretim düzeyinde
titiz değerlendirme sunan, güvenilir bir
yeterlik olup, standartlarını korumak
için uygulamaya konan yeterli kalite
güvence politikaları ve prosedürleri ile
desteklenmektedir
UK NARIC karşılaştırmalı değerlendirme raporu 2016

Daha fazla bilgi edinin! Cambridge IGCSE hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.cambridgeinternational.org/igcserecognition adresini ziyaret
edin veya +44 1223 553554 no’lu telefondan ya da info@cambridgeinternational.org e-posta adresinden Müşteri Hizmetlerine ulaşın.
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