SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE – STAN
OBECNY I PLANOWANE REFORMY

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO – ANGLIA
1. Populacja uczących się i język nauczania
W 2010 roku, 37,5% populacji była w wieku od 0 do 29 lat. W styczniu 2011 roku, 6,6 milionów
2
uczniów wieku od 5 do 16 lat objętych było obowiązkowym kształceniem w Anglii.
1

Oficjalnym językiem nauczania jest, tradycyjnie i w praktyce, język angielski.

2. Administracja i finansowanie edukacji
Na placówki dotowane ze środków publicznych składają się szkoły dotowane znane jako maintained
schools, oraz academies, które – choć z prawnego punktu widzenia są niezależne – są również
finansowane przez Departament Edukacji (Department for Education) na takich samych zasadach, jak
szkoły dotowane (maintained schools). Szkoły niedotowane znane są jako szkoły prywatne lub
niezależne.
Według danych opublikowanych w styczniu 2011 roku, 91% uczniów uczęszczało do szkół
dotowanych ze środków publicznych (z wyjątkiem szkół specjalnych), a 6% dzieci uczących się w
szkołach dotowanych ze środków publicznych uczęszczało do academies. 1,2% uczęszczało do szkół
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specjalnych, a 7% uczęszczało do niedotowanych szkół niezależnych.
Szczebel krajowy
Za organizację edukacji dzieci w Anglii odpowiadają następujące instytucje: Departament Edukacji
(DfE) oraz Ministerstwo ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności (Department for Business, Innovation
and Skills, BIS). Do obowiązków DfE należą: planowanie i monitorowanie organizacji edukacji w
szkołach, zapewnianie zintegrowanych usług dla najmłodszych oraz koordynacja polityki dotyczącej
dzieci i młodzieży. BIS jest odpowiedzialne za kształcenie i innowacje, umiejętności, further education,
szkolnictwo wyższe i działalność gospodarczą. Urząd ds. Standardów Kształcenia, Usług na Rzecz
Dzieci i Umiejętności (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills, Ofsted) jest
pozaresortowym wydziałem rządowym odpowiedzialnym za inspekcję i kontrolę opieki dziennej oraz
opieki społecznej dla dzieci, jak również inspekcję usług na rzecz dzieci, szkół, kolegiów, kształcenia
nauczycieli, inicjatyw młodzieżowych, kształcenia w miejscu pracy i edukacji dorosłych. Na poziomie
szkolnictwa wyższego istnieje Agencja ds. Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (Quality
Assurance Agency for Higher Education, QAA), która zapewnia jakość w usługach na terenie
Zjednoczonego Królestwa. Agencja jest niezależna od rządów w Zjednoczonym Królestwie i jest
własnością organizacji, które reprezentują dyrektorów instytucji szkolnictwa wyższego w
Zjednoczonym Królestwie.
Od kwietnia 2010r. Agencja Finansowania Umiejętności (Skills Funding Agency) jest odpowiedzialna
za finansowanie i organizowanie edukacji i szkoleń dla młodzieży w wieku ponad 19 lat. Agencja
Finansowania Umiejętności, wraz z Agencją Nauki Młodych Ludzi (Young People’s Learning Agency,
YPLA) zastąpiły Radę Finansowania Umiejętności (Learning Skills Council, LSC), której zakres
działań był szerszy i obejmował finansowanie całości edukacji dla młodzieży w wieku powyżej 16 lat.
YPLA zostanie zlikwidowana w kwietniu 2012 roku.
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BKS – Biuro Krajowych Statystyk (ONS – Office for National Statistics (UK)), 2010. Szacunkowe
dane na temat liczby ludności w połowie 2010 roku dostępne są pod adresem:
http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-231847 [stan na:
13 września 2011]. Wykres 4
2
Źródło: Departament Edukacji (DfE – Department for Education): „Szkoły, uczniowie i ich cechy”
(Schools, Pupils and their Characteristics), styczeń 2011. Wykres 1A, 1B, 1C
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Organem odpowiedzialnym za finansowanie szkolnictwa wyższego jest Rada ds. Finansowania
Szkolnictwa Wyższego w Anglii (Higher Education Fundind Council for England, HEFCE). Koszty
bezpośrednie poszczególnych projektów badań są finansowane przez Rady na Rzecz Badań w
Zjednoczonym Królestwie (UK Research Councils), które znajdują się pod ustawową kontrolą BIS i
swoją działalnością obejmują teren całego Zjednoczonego Królestwa.
Szczebel lokalny
Na szczeblu lokalnym organizacją kształcenia w szkołach finansowanych ze środków publicznych
zajmują się 152 organy lokalnych władz różnego szczebla. Obowiązkiem tych władz jest zapewnienie
edukacji odpowiedniej jakości i możliwości szkoleń tak, aby zaspokoić podstawowe potrzeby
wszystkich młodych ludzi w ich okolicy. Dotyczy to młodzieży powyżej wieku obowiązkowego
nauczania, ale poniżej 19 roku życia, lub pomiędzy 19 a 25 rokiem życia z potwierdzonymi
trudnościami w nauce. Oceniając przydatność danego typu kształcenia lub szkoleń władze lokalne
muszą brać pod uwagę między innymi ich jakość i mogą wyrazić sprzeciw, jeżeli jest ona niska lub
nieodpowiednia. Władze lokalne odgrywają również główną rolę w zapewnianiu dostępności szkół,
jednak ta rola obecnie się zmniejsza ze względu na fakt, iż znaczna liczba szkół średnich przekształca
się w academies, które są niezależne od władz lokalnych.
Władze lokalne przydzielają dotacje rządowe dla szkół dotowanych w danym obszarze stosując
lokalny algorytm finansowania. Nie finansują academies ani kształcenia i szkoleń dla 16-19-latków
(choć kształcenie 16-19-latków w szkołach dotowanych finansują właśnie władze lokalne). Władze te
finansują również kształcenie trzy- oraz czterolatków w różnych instytucjach wczesnej edukacji,
włącznie z placówkami prywatnymi i społecznymi, jak również szkoły dotowane oraz przedszkola.
W ostatnich latach nastąpiły zmiany w zakresie odpowiedzialności władz lokalnych za usługi
edukacyjne. Od 2005 roku, po wprowadzeniu polityki określonej przez dokument „Liczy się każde
dziecko” (‘Every Child Matters’) oraz Ustawę o Dzieciach z 2004 roku, władze lokalne mają obowiązek
mianować Dyrektora ds. Usług na Rzecz Dzieci (Director of Children’s Service, DCS)
odpowiedzialnego zarówno za edukację, jak i za pomoc społeczną przeznaczoną dla dzieci.
Obowiązkiem DCS jest zapewnianie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez władze
lokalne oraz podnoszenie jakości kształcenia dla wszystkich dzieci. Zgodnie z wymogami, jeden z
wybranych radnych powinien zostać mianowany Głównym Przedstawicielem (Lead Member) dla
wszystkich usług na rzecz dzieci i młodych ludzi.
Szczebel placówek
Wszystkie placówki mają organ prowadzący, odpowiedzialny za ogólne kierowanie placówką, w
którego skład wchodzą przedstawiciele różnych grup społecznych.
Ramy prawne dla dotowanych szkół podstawowych i średnich dzielą je na szkoły lokalne (community
schools), szkoły społeczne (voluntary schools) oraz szkoły fundacyjne (foundation schools).
Większość stanowią szkoły lokalne, które są zakładane i w całości finansowane przez lokalne władze.
Szkoły społeczne były pierwotnie zakładane przez organizacje i instytucje społeczne, głównie kościoły,
które zachowały pewną kontrolę nad ich zarządzaniem, a obecnie są finansowane przez władze
lokalne, ale zarządzane przez organ prowadzący lub fundacje charytatywne. Trust schools są
szkołami fundacyjnymi, które tworzą fundusz charytatywny wraz z partnerem zewnętrznym, np. z firmą
lub organizacją dobroczynną. Istnieje również mniejsza, jednak rosnąca liczba academies, które są
finansowane bezpośrednio przez Departament Edukacji na takich samych zasadach, jak szkoły
dotowane przez władze lokalne.
Wszystkie szkoły posiadają szeroką autonomię, zaś academies posiadają dodatkowy zakres
autonomii.
Placówki further education i szkolnictwa wyższego są w pełni autonomiczne. Uczelnie wyższe mające
status uniwersytetów są upoważnione na mocy dekretu królewskiego lub ustawy parlamentarnej do
opracowywania programów studiów i nadawania stopni akademickich.
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3. Edukacja przedszkolna
Ustawa o Strukturze i Standardach w Szkolnictwie (School Standards and Framework Act) z 1998
roku, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Ustawę o Edukacji z 2002 roku, definiuje edukację
przedszkolną jako kształcenie w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin przeznaczone dla dzieci,
które nie osiągnęły jeszcze wieku obowiązku szkolnego (co następuje podczas pierwszego semestru
po piątych urodzinach dziecka), prowadzone w szkołach (zwykle przedszkolach, klasach
przedszkolnych lub w szkołach podstawowych) lub innych placówkach edukacyjnych. W styczniu 2011
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roku 881 740 dzieci w wieku od 2 do 4 lat uczęszczało do placówek wychowania przedszkolnego.
Opiekę nad dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 3 lat zapewnia się głównie w sektorze placówek
prywatnych i społecznych, a od rodziców pobiera się opłaty. Mimo to, 20 000 spośród najmniej
uprzywilejowanych dzieci zapewnia się dostęp do 10-15 godzin bezpłatnej opieki tygodniowo.
Wszystkie 3- i 4-latki mogą, na życzenie rodziców, uczęszczać bezpłatnie na zajęcia przedszkolne. Są
one organizowane w dotowanych przedszkolach, w klasach przedszkolnych w dotowanych szkołach
podstawowych lub w społecznych lub prywatnych placówkach. Dzieci mogą uczęszczać na zajęcia w
wymiarze 15 godzin zajęć tygodniowo przez 38 tygodni w roku. Zdecydowana większość 3- i 4-latków
uczęszcza na zajęcia tego typu.
Na mocy Ustawy o Opiece nad Dzieckiem z 2006 roku, we wrześniu 2008 roku w Anglii wprowadzono
Etap Przygotowawczy Wczesnej Edukacji (Early Years Foundation Stage, EYFS). EYFS określa
przepisy dotyczące uczenia się, rozwoju i opieki nad dziećmi poniżej 5 roku życia. Na Etapie
Przygotowawczym dzieci zmierzają do osiągnięcia „celów edukacji wczesnoszkolnej”, które obejmują
sześć kluczowych dziedzin programu nauczania: rozwój osobowy, emocjonalny i społeczny;
komunikacja, język i umiejętność czytania i pisania; rozwiązywanie problemów; rozumowanie i
umiejętność liczenia; rozumienie i wiedza o świecie; rozwój fizyczny oraz rozwój twórczy. Rozwój
dziecka w kontekście wymienionych celów poddawany jest ocenie poprzez ciągłą obserwację. Wnioski
wyciągnięte na podstawie obserwacji rejestrowane są w profilu EYFS, który na zakończenie Etapu
dostarcza podsumowania postępów i potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.

4. Kształcenie obowiązkowe
a)

Etapy

Primary education (szkolnictwo podstawowe)

Wiek: 5-11 lat

Secondary education (szkolnictwo średnie I stopnia)

Wiek: 11-16 lat

Wiele dzieci rozpoczyna naukę w klasie zerowej szkoły podstawowej w wieku 4 lat.
Większość uczniów przechodzi ze szkoły podstawowej (primary school) do szkoły średniej (secondary
school) w wieku 11 lat, choć w niektórych regionach Anglii uczniowie uczęszczają do middle school w
wieku, odpowiednio, od 8 lub 9 do 12 lub 13 lat.
Wiele szkół średnich prowadzi również kształcenie na poziomie ponadobowiązkowym dla uczniów w
wieku od 16 lat do 18 lat i powyżej.
Kryteria przyjęć
Za przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej lub średniej finansowanej ze środków publicznych nie
można pobierać opłat.
Rodzice mogą składać podanie o przyjęcie dziecka do dowolnej szkoły. Władze lokalne zobowiązane
są stosować skoordynowane zasady przyjęć w celu uproszczenia procesu rekrutacji tak, aby dziecko
dostało miejsce w jednej szkole w tym samym dniu.
Proces rekrutacji do szkół musi być zgodny z przepisami zawartymi w „Zasadach przyjęć do szkół”
(School Admissions Code) oraz w „Zasadach odwołań w procesie przyjęć do szkół” (School Admission
Appeals Code, 2010). Wszystkie szkoły dotowane ze środków publicznych (maintained schools), które
dysponują wolnymi miejscami, muszą je bezwarunkowo udostępnić wszystkim kandydatom. Organ
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Źródło: DfE: „Szkoły, uczniowie i ich cechy”, styczeń 2011. Wykres 1A
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władz lokalnych lub organ prowadzący (zależnie od statusu prawnego szkoły) musi opracować
politykę przyjęć, w której przedstawia zasady przydziału miejsc w przypadku, gdy liczba podań
przekracza liczbę miejsc w szkole. Dokument „Zasady przyjęć do szkół” określa kryteria decydujące o
tym, których kandydatów traktować priorytetowo w przypadku zbyt dużej liczby chętnych. Zabronione
jest przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z dziećmi i ich rodzinami. W oparciu o przepisy
zawarte w Ustawie o Edukacji i Umiejętnościach z 2008 roku, wprowadzone w 2010 roku zmiany w
ww. zasadach mają na celu usprawnienie procesu rekrutacji poprzez: zobowiązanie odpowiednich
władz do konsultacji z rodzicami i wspólnotą lokalną podczas ustalania zasad rekrutacji, ustanowienie
forów reprezentujących podmioty zainteresowane w celu monitorowania lokalnej polityki przyjęć oraz
określenie jednolitych dla całego kraju terminów składania podań w celu uproszczenia całego procesu.
W 2011 roku rozpoczęto konsultacje dotyczące proponowanych zmian w zasadach przyjęć do szkół.
Większość szkół podstawowych i średnich finansowanych ze środków publicznych to szkoły
koedukacyjne. Do wszystkich szkół podstawowych przyjmuje się dzieci niezależnie od ich zdolności.
Większość szkół średnich w Anglii to szkoły ogólnodostępne przyjmujące młodzież niezależnie od
zdolności, choć w niektórych regionach kraju istnieją także grammar schools prowadzące selekcję.
b)

Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć

Szkoły muszą być czynne przez 190 dni w roku (380 sesji trwających pół dnia). Ponadto, od
nauczycieli wymaga się dyspozycyjności przez dodatkowe 5 dni w roku, które powinny być
poświęcone na zajęcia inne niż nauczanie, np. doskonalenie zawodowe. Dokładne terminy
semestrów, ferii i wakacji ustalają lokalne władze lub organ prowadzący, zależnie od statusu
prawnego szkoły. Rok szkolny trwa na ogół od początku września do drugiej połowy lipca. Szkoły
prowadzą zwykle zajęcia przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Obecnie zmierza się
do ustanowienia roku szkolnego podzielonego na sześć okresów, w którym daty ferii i wakacji są
bardziej równomiernie rozłożone w roku niż dotychczas. Decyzja w sprawie wprowadzenia roku
szkolnego podzielonego na sześć okresów pozostaje w gestii lokalnych władz lub organu
prowadzącego.
Minimalny zalecany tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych przedstawia tabela:
Wiek od 5 do 7 lat

Wiek od 7 do 11 lat

Wiek od 11 do 14 lat

Wiek od 14 do 16 lat

21

23,5

24

25

Dzień nauki w szkole rozpoczyna się na ogół około 9:00, a kończy o 15:00 lub 16:00. O organizacji
czasu w ciągu dnia decyduje szkoła.
c)

Wielkość klas/podział uczniów na klasy

Klasy dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat mogą liczyć maksymalnie 30 uczniów. O łączeniu uczniów w
grupy decydują same szkoły. W klasach szkoły podstawowej uczą się najczęściej uczniowie o
zróżnicowanym poziomie zdolności, ale w obrębie takich klas wielu nauczycieli dzieli uczniów na
grupy według zdolności. W szkołach średnich lekcje niektórych przedmiotów prowadzi się zwykle w
grupach podzielonych według uzdolnień uczniów do nauki danego przedmiotu (tzw. setting),
natomiast innych przedmiotów uczy się w klasach o zróżnicowanym poziomie zdolności. Wszyscy
nauczyciele mają zapewnić dostęp do zadań o różnorodnym charakterze dla uczniów o różnych
zdolnościach. W szkołach podstawowych zajęcia dydaktyczne prowadzą przeważnie nauczyciele
przedmiotów zintegrowanych, natomiast w szkołach średnich uczą nauczyciele przedmiotu.
d)

Programy i treści nauczania

Do niedawna we wszystkich sprawach związanych ze szkolnym programem nauczania rządowi
angielskiemu doradzała Agencja Rozwoju Kwalifikacji i Programów Nauczania (Qualifications and
Curriculum Development Agency, QDCA), która przestała funkcjonować w jesieni 2011 roku, choć
część odpowiedzialności prawnej jest utrzymana do marca 2012 roku. Rola QDCA podlega obecnie
gruntownym zmianom, a odpowiedzialność za opracowanie programów nauczania przejął
Departament Edukacji.
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Wszystkie szkoły mogą samodzielnie opracować cały program nauczania w sposób odzwierciedlający
specyfikę ich potrzeb i warunków działania, są natomiast zobowiązane zadbać o to, by program był
odpowiednio zrównoważony i miał szerokie podstawy. W przepisach ustalono również specjalne
wymagania dotyczące nauczania określonych przedmiotów, które są takie same dla wszystkich szkół
finansowanych ze środków publicznych, włącznie ze szkołami stosującymi system selekcji uczniów.
Program kształcenia obowiązkowego jest podzielony na cztery kluczowe etapy (key stages – KS):
KS1 (wiek: 5-7 lat), KS2 (7-11 lat), KS3 (11-14 lat), KS4 (14-16 lat). Obowiązkowymi przedmiotami
krajowego programu nauczania na etapach KS1-KS3 są m.in.: język angielski, matematyka,
przedmioty ścisłe i przyrodnicze, projektowanie i technika, technologie informacyjno-komunikacyjne,
historia, geografia, wychowanie plastyczne i projektowanie, muzyka oraz wychowanie fizyczne. Na
etapie KS3 obowiązkowymi przedmiotami są również język obcy i wychowanie obywatelskie. Od 2011
roku planowane jest wprowadzenie języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego również na etapie
KS2.
Na etapie KS4 liczba przedmiotów obowiązkowych jest mniejsza, są to: język angielski, matematyka,
nauki ścisłe i przyrodnicze, technologie informacyjno-komunikacyjne, wychowanie obywatelskie i
wychowanie fizyczne. Dodatkowo, przepisy wyznaczają tzw. curriculum entitlement areas (CEA), czyli
cztery dziedziny wiedzy, w ramach których szkoły do pewnego stopnia zobowiązane są organizować
zajęcia: sztuka, projektowanie i technologie, przedmioty humanistyczne, nowożytne języki obce.
Szkoły zobowiązane są organizować zajęcia w zakresie co najmniej jednego cyklu w każdym z
czterech entitlement areas.
Istnieją również inne przedmioty obowiązkowe, które nie wchodzą jednak w zakres krajowego
ramowego programu nauczania: religioznawstwo – na etapach KS1-KS4 oraz wychowanie seksualne i
orientacja zawodowa – na etapach KS3-KS4. Prowadzenie kształcenia na potrzeby rynku pracy jest
wymagane na poziomie KS4. Przedmiot „Rozwój indywidualny, przygotowanie do życia w
społeczeństwie i edukacja zdrowotna” (PSHE) nie jest wprawdzie obowiązkowy w Anglii, ale od szkół
oczekuje się prowadzenia takich zajęć na wszystkich etapach nauczania.
Program nauczania na poziomach KS3 i KS4 został zmodyfikowany, zmiany zaczęto wprowadzać we
wrześniu 2008 roku, a ukończono ich wprowadzanie we wrześniu 2010. Nie zmieniła się lista
przedmiotów obowiązkowych, ale wśród nowych elementów programu wymienić należy: bardziej
elastyczne treści przedmiotowe, bardziej precyzyjne ujęcie podstawowych koncepcji i procesów w
ramach danego przedmiotu, stwarzanie możliwości powiązań międzyprzedmiotowych sprzyjających
przedsiębiorczości oraz rozumieniu kultury i różnorodności, większy nacisk na umiejętność czytania,
pisania, liczenia, logicznego myślenia i uczenia się oraz umiejętności osobiste.
W Anglii nie określa się w przepisach liczby godzin, jaką należy przeznaczyć na poszczególne
przedmioty w programie nauczania, i nie wydaje się ogólnych zaleceń w sprawie metod nauczania czy
materiałów dydaktycznych. W raporcie rządowym „Jak ważne jest nauczanie” opublikowanym w
listopadzie 2010 roku, ministrowie zapowiedzieli plany ograniczenia zaleceń i materiałów oferowanych
szkołom w celu zwiększenia autonomii szkoły w zakresie doboru treści kształcenia. W wyniku tego,
wszelkie materiały i zalecenia zostały usunięte ze strony internetowej krajowego programu nauczania.
Szkoły i nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za wybór metod nauczania i materiałów. Podręczniki
są wydawane przez wydawców komercyjnych i nie wymagają zatwierdzenia przez władze
odpowiedzialne za edukację.
W styczniu 2011 roku ogłoszono przegląd krajowego programu nauczania. W nowym programie
nauczania spodziewa się nacisku na wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, raczej niż
zdobywanie ogólnych umiejętności uczenia się, oraz zmniejszenia zakresu zaleceń na poziomie
centralnym, dając szkołom więcej autonomii pod względem interpretacji programu nauczania.
Konsultacja nowego programu nauczania została zaplanowana na początek 2012 roku. Nowy
program nauczania będzie wprowadzany stopniowo. Od września 2012 roku będzie dostępny program
nauczania matematyki, języka angielskiego, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wychowania
fizycznego (obowiązywał będzie od września 2013 roku), a od września 2013 roku będzie dostępny
program dla innych przedmiotów (obowiązywał będzie od września 2014 roku).
e)

Ocena, promocja i kwalifikacje

Obecnie przepisy przewidują obowiązkową ocenę w I klasie szkoły podstawowej i przed
zakończeniem kluczowych etapów 1, 2 i 3. Obejmuje ona ocenę dokonywaną przez nauczycieli oraz,
w niektórych przypadkach, sprawdziany przeprowadzane i oceniane przez instytucje zewnętrzne lub
weryfikowane przez te instytucje pod kątem jednolitego stosowania zasad oceniania.
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Agencja Rozwoju Kwalifikacji i Programów Nauczania (Qualifications and Curriculum Development
Agency, QDCA) była do niedawna odpowiedzialna za organizację oceniania; QDCA przestała
funkcjonować na jesieni 2011 roku, choć część odpowiedzialności prawnej zostanie utrzymana do
marca 2012 roku. System obowiązkowych sprawdzianów i ocen jest obecnie zarządzany przez
Agencję Standardów i Testowania (Standards and Testing Agency, STA). Odpowiedzialność za
kwalifikacje młodzieży w wieku 14-19 lat została przeniesiona do Departamentu Edukacji oraz Biura
ds. Regulacji Zasad Kwalifikacji i Egzaminów (Office of Qualifications and Examinations Regulation,
Ofqual), zaś odpowiedzialność za kluczowe umiejętności została przeniesiona do Ministerstwa ds.
Biznesu, Innowacji i Umiejętności (Department for Business, Innovation and Skills, BIS). Ofqual jest
organem odpowiedzialnym za utrzymywanie standardów i upowszechnianie informacji odnośnie
kwalifikacji i egzaminów.
Organy przyznające kwalifikacje oferują szereg państwowych kwalifikacji, choć większość uczniów
przystępuje do egzaminów z pojedynczych przedmiotów ogólnych i zawodowych, które kończą się
uzyskaniem świadectwa General Certificate of Secondary Education (GCSE). Systemy oceniania są
różne, ale zawsze obejmują egzaminy czy sprawdziany przeprowadzane i oceniane przez instytucję
zewnętrzną. Ocena może obejmować ocenę ustną, praktyczne sprawdziany umiejętności oraz
egzaminy pisemne, w zależności od przedmiotu nauczania. Controlled assessments jako część
nowych kryteriów zastąpiły tradycyjne treści kursów w przypadku większości przedmiotów. W
odróżnieniu od treści kursów, uczniowie uzupełniają controlled assessments pod nadzorem.
Kwalifikacje zdobywane na etapie KS4 mogą prowadzić do podjęcia kształcenia
ponadobowiązkowego, szkolenia lub pracy.
Uczniowie prawie zawsze są promowani do następnej klasy. Nie jest to wymóg prawny, a raczej
zwyczaj i praktyka, wynikające z faktu, iż podział uczniów na grupy leży w gestii szkoły. Niskim
osiągnięciom pojedynczych uczniów przeciwdziała się poprzez zastosowanie zróżnicowanego
podejścia do nauczania oraz zapewnienie wsparcia, powtarzanie roku jest rzadko praktykowane.

5. Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne
a)

Rodzaje kształcenia

Secondary school (szkoła średnia II stopnia)

Wiek: 16-18+ lat

Further education (kształcenie osób, które przekroczyły wiek Wiek: 16-18+ lat
obowiązkowej nauki, z wyjątkiem instytucji szkolnictwa wyższego) w
następujących placówkach:
•

sixth form college

•

further education college

•

tertiary college

Szkoły średnie i sixth form colleges prowadzą kształcenie ogólne, oferując również przedmioty
zawodowe; further education colleges prowadzą głównie kształcenie zawodowe, choć wiele z nich
prowadzi także kształcenie ogólne, a w tertiary colleges prowadzi się zarówno kształcenie ogólne, jak i
zawodowe.
b)

Kryteria przyjęć

Warunki przyjęć są ustalane przez poszczególne szkoły i colleges. Uczniowie mogą ubiegać się o
przyjęcie do każdej instytucji. Kształcenie ponadobowiązkowe jest bezpłatne do ukończenia 19 roku
życia.
c)

Programy i treści nauczania

Na tym poziomie nie ma treści obowiązkowych. Uczniowie/słuchacze wybierają cykl kształcenia z
oferty szkoły lub placówki further education zależnie od kwalifikacji, jakie zamierzają uzyskać.
Nauczyciele samodzielnie wybierają odpowiednie metody kształcenia i materiały dydaktyczne.
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d)

Ocena, promocja i kwalifikacje

Sprawy związane z kwalifikacjami zewnętrznymi oferowanymi w szkołach i kolegiach są regulowane
przez Urząd ds. Kwalifikacji i Programów Nauczania. Organy przyznające kwalifikacje oferują szeroki
wybór kwalifikacji państwowych. Najczęściej przyznaje się General Certificate of Education Advanced
level (GCE A Levels). Systemy oceny A Levels w przypadku przedmiotów ogólnych, jak i
praktycznych, są różne, ale zawsze obejmują egzaminy czy sprawdziany przeprowadzone i oceniane
przez instytucję zewnętrzną. Mogą również obejmować ocenianie wewnętrzne przez szkołę i
weryfikowane przez inną instytucję pod kątem jednolitego stosowania zasad oceny, zaś treść kursów
lub praktyczne egzaminy mogą być stosowane w przypadku niektórych przedmiotów, jeżeli jest to
niezbędne do oceny konkretnych umiejętności.
Dostępny jest również szeroki zakres kwalifikacji zawodowych.
Kwalifikacje uzyskane na tym poziomie mogą prowadzić do dalszego kształcenia w ramach
szkolnictwa wyższego, dalszego specjalistycznego szkolenia lub pracy.

6. Szkolnictwo wyższe
a)

Rodzaje uczelni

System szkolnictwa wyższego obejmuje universities (uniwersytety), higher education colleges (kolegia
prowadzące studia zawodowe) i niewielką liczbę university colleges (kolegiów uniwersyteckich).
Uczelnie są zróżnicowane pod względem rodzajów, wielkości, misji i historii.
b)

Warunki wstępu

Uczelnie wyższe są instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i
warunki przyjęć na studia. Mogą one być wyrażone w punktach UCAS (Universities and Colleges
Admissions Service). Przelicznik UCAS umożliwia porównywanie różnych rodzajów kwalifikacji na
terenie całego Zjednoczonego Królestwa. Mimo to uczelnie wyższe nie są zobowiązane korzystać z
tego przelicznika, a wstęp na wiele kierunków wymaga podania wyników z A Levels z konkretnych
przedmiotów i na konkretnym poziomie. Większość uczelni wyższych przyjmuje podania od dorosłych
kandydatów, którzy mimo braku formalnych kwalifikacji posiadają odpowiednie doświadczenie
zawodowe.
Uczelnie wyższe są uprawnione do pobierania rocznych opłat od dziennych studentów na studiach
pierwszego stopnia. Prawo reguluje wysokość opłat. W ostatnich latach coroczny wzrost opłat był
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powiązany z wysokością inflacji; maksymalna opłata roczna za rok 2011/12 wynosi £3,375. Istnieje
powszechny system kredytów studenckich udzielanych na pokrycie kosztów całych studiów, jak
również połączenie stypendiów i kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania.
Rząd określił plany reformy sposobu finansowania szkolnictwa wyższego oraz wsparcia finansowego
dla studentów. Zmiany te będą obowiązywać w odniesieniu do studentów rozpoczynających naukę we
wrześniu 2012. Uczelnie wyższe będą mogły pobierać czesne w wysokości £6,000, a nawet do
maksymalnej wysokości £9,000 pod warunkiem posiadania zaakceptowanego „porozumienia ws.
dostępu”, które określać będzie środki (np. zasięg lub wsparcie finansowe) w celu poprawienia
dostępu i umożliwienia studentom kontynuacji studiów. Rząd również planuje zmienić warunki
spłacania kredytów studenckich poprzez podniesienie progu spłaty do £21,000, pobieranie
rzeczywistej wysokości odsetek od osób spłacających kredyt oraz wydłużenie maksymalnego okresu
spłaty kredytów z 25 do 30 lat. Kredyty na czesne obejmą również studentów zaocznych studiów
pierwszego stopnia.
Wymiar czesnego dla studentów na studiach drugiego i trzeciego stopnia nie jest regulowany prawem.
c)

Kwalifikacje

W Zjednoczonym Królestwie kwalifikacje akademickie nie stanowią kwalifikacji państwowych, lecz są
przyznawane przez poszczególne uczelnie, spośród których wiele posiada uprawnienia do
przyznawania własnych tytułów, stopni i innych kwalifikacji. Tytuły i inne kwalifikacje przyznawane
przez większość higher education colleges zatwierdzają instytucje zewnętrzne – uniwersytet lub
państwowy organ akredytacyjny.

Informacje na temat czesnego i opłat są dostępne na portalu finansowym dla studentów Directgov:
http://www.direct.gov.uk/studentfinance
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Poszczególne uczelnie przyznają różne kwalifikacje i tytuły: świadectwa ukończenia studiów (higher
education certificates) i dyplomy ukończenia studiów (higher education diplomas), tytuły ukończenia
studiów w kolegiach przygotowujących do dłuższych lub bardziej zaawansowanych studiów
(foundation degrees), tytuły licencjata (bachelor’s degree) i licencjata z wyróżnieniem (bachelor’s
degrees with honours), a po ukończeniu studiów wyższego stopnia – tytuły magisterskie (master’s
degrees) i doktoraty (doctorates). Największą grupę programów stanowią studia I stopnia prowadzące
do bachelor’s degrees with honours, określanych często jako honours degrees. Studia prowadzące do
tych tytułów trwają na ogół trzy lata (w przypadku studentów studiów dziennych), choć niektóre są
dłuższe.
W Anglii, Walii i Irlandii Północnej opracowano pięciopoziomową strukturę ramową, która ma
przedstawiać w sposób bardziej przejrzysty klasyfikację kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie
wyższym i przyczynić się do spójnego używania nazw kwalifikacji.

7. Kształcenie specjalne
Obecna polityka kładzie nacisk na kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN)
na możliwie szeroką skalę, razem z ich rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych. Jeżeli dziecko
wymaga pomocy w szerszym zakresie, niż szkoła jest w stanie zapewnić w ramach dostępnych jej
środków, władze lokalne są zobowiązane wydać orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
w którym przedstawia się szczegółowo potrzeby i zakres niezbędnego dodatkowego kształcenia.
W 2008/2009 roku 2,7% ogółu uczniów w Anglii posiadało orzeczenie o specjalnych potrzebach
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edukacyjnych. W 2011 odsetek uczniów uczęszczających do szkół specjalnych wynosił około 1,2%.
Ustawa o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych i Niepełnosprawności z 2001 roku (Special
Educational Needs and Disability Act 2001) poszerzyły prawa uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w zakresie pobierania nauki w szkołach ogólnodostępnych. Prawo również nakłada na
placówki obowiązek stworzenia odpowiednich warunków do kształcenia niepełnosprawnych uczniów i
studentów.

8. Nauczyciele
Nauczyciele nie są urzędnikami państwowymi. Nauczycieli szkolnych zatrudniają władze lokalne lub
poszczególne placówki, zależnie od rodzaju szkoły. Nauczyciele w innych typach kształcenia są
pracownikami poszczególnych instytucji.
Ścieżka nauczyciela do uzyskania „statusu wykwalifikowanego nauczyciela” (Qualified Teacher
Status) może przebiegać w różny sposób, według modelu równoległego lub etapowego.
Model równoległy jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy posiadają już stopień licencjata. Model ten
oparty jest o zawodowe szkolenie prowadzące do uzyskania świadectwa Professional
Graduate/Postgraduate Certificate in Education (PGCE) – stopnia akademickiego, z QTS –
kwalifikacją zawodową. Zazwyczaj kursy prowadzone zgodnie z modelem równoległym były
przeznaczone dla praktykantów przygotowujących się do nauczania w szkołach średnich, jednak
model etapowy jest coraz bardziej popularny w szkolnictwie podstawowym i stanowi obecnie ścieżkę
wybieraną przez większość przyszłych nauczycieli szkół podstawowych.
Na model równoległy składają się 3 lub 4-letnie studia prowadzące do uzyskania stopnia licencjata z
QTS. Większość kursów w ramach modelu równoległego jest przeznaczonych dla nauczycieli szkół
podstawowych i prowadzą do BEd, jednak jest również kilka kursów umożliwiających nauczanie
poszczególnych przedmiotów na poziomie szkoły średniej, zwłaszcza w przypadku przedmiotów
takich, jak wychowanie fizyczne i technologia projektów, prowadzących do dyplomu licencjata (BA lub
BSc) z QTS.
Model równoległy jest zazwyczaj organizowany na podstawie zintegrowanego wzoru, na który składa
się kształcenie w instytucji szkolnictwa wyższego, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Od 2001 roku wszyscy nauczyciele rozpoczynający pracę w sektorze further education są
zobowiązani posiadać specjalistyczne kwalifikacje pedagogiczne. W Anglii wprowadzono zasadnicze
zmiany w kształceniu nauczycieli dla sektora further education. Polegają one na wprowadzeniu od
września 2007 roku kwalifikacji „Nauczyciel wykwalifikowany” (Qualified Teacher Learning and Skills,
QTLS) i „Nauczyciel o niepełnych kwalifikacjach” (Associate Teacher Learning and Skills, ATLS) dla
osób zajmujących się zawodowo nauczaniem i szkoleniem.
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Źródło: DfE: „Szkoły, uczniowie i ich cechy”, styczeń 2011. Wykres 2A
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Uczelnie organizują szkolenia dla swej kadry, zwłaszcza dla początkujących w zawodzie nauczycieli
akademickich. Nie są one obowiązkowe, jednak poszczególne uczelnie mogą wymagać ich
ukończenia poprzez zapisy w umowie. Kursy, np. Postgraduate Certificate in Higher Education
(PGCHE) są akredytowane przez Akademię Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Academy,
HEA), która jest niezależną organizacją finansowaną przez granty pochodzące z czterech instytucji
finansujących szkolnictwo wyższe w Zjednoczonym Królestwie, a także poprzez składki wnoszone
przez uczelnie oraz wpływy z grantów i umów na konkretne inicjatywy.

Opracowanie: Krajowe Biuro Eurydice: Anglia, Walia i Irlandia Północna.
Bardziej szczegółowe informacje o systemach edukacji w Europie można znaleźć w prowadzonej
przez EURYDICE bazie danych EURYPEDIA (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurypedia).
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