Konferencja Nauczycieli
Londyn, 31 październik 2015

ˮPorównanie brytyjskiego i polskiego systemu

edukacji; praktyczne aspekty edukacji w systemie
brytyjskim.˵

Prezenterka:
Elżbieta Kardynał- anglista, filolog, metodyk szkolny;
dyrektor EWA CIC oraz Polskiej Szkoły w Walsall

r

Nasze Motto:

RAZEM MOŻEMY OTWORZYĆ WIĘCEJ DRZWI.
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Cele spotkania:
Jakie są różnice i podobieństwa edukacji w Polsce i Wielkiej
Brytani- porównanie systemów.

Żargon używany w szkołach angielskich- podstawowe i
najczęściej używane zwroty.
 Rodzaje szkół oraz praktyczne
wskazówki dotyczące przyjęć do szkół.

 Prawa i obowiązki rodziców.
 Co to jest Ofsted i dlaczego jest
ważny/ przykłady?
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EYFS- Early Years Foundation Stage

Nauka wczesnoszkolna
Anglia

 Dzieci do 3 roku życia: przedszkole






prywatne, opiekunka (Child MinderOfsted Registred, rodzina (tylko)
Semestr po ukończeniu 3-go roku
życia:15 godzin w ramach
refundowanej edukacji
przedszkolnej
Holistyczne podejście;
przyzwyczajanie dziecka do jak
największej samodzielności
Zapisy do szkół podstawowych
(zazwyczaj od sierpnia do stycznia
w roku szkolnym poprzedzającym
rozpoczęcie edukacji w zerówce:
Reception class)

Polska

 Dzieci do 5 roku życiaprzedszkole, dom, rodzina,
znajomi, urlopy
wychowawcze
 Wychowanie
wczesnoszkolne oparte o
zabawę i nastawione na
emocjonalny rozwój
dziecka poprzez zabawę
 Zapisy do szkoły
podstawowej z odgórnego
zarządzenia kuratorium

Primary School

Szkoła podstawowa
Anglia

 Zapisy rocznikami wg.

kalendarza szkolnego (1
września do 31 sierpnia)
 Zerówka/ Reception: 4 latki
 Klasa 1/ year1 : 5 latki
 Koniec szkoły podstawowej:
klasa 6 (11 latki)
Fundation Stage: Zerówka (Rec)
Key Stage 1 KS1: Year 1, 2
Key stage 2: Year 3,4, 5 i 6
 Koniec szkoły podstawowej:
Egzamin SATS

Polska

 Zapisy wg. roku

kalendarzowego (od 1
stycznia do 30 grudnia)
 Zerówka: 6 latki
 Klasa 1: 7 latki, itd.
 Koniec szkoły podstawowej:
klasa 6 (13 latki)

High School

Nauka ponadpodstawowa i szkoła średnia
Anglia
Polska
 Szkoła średnia: od klasy 7 do 11  Gimnazjum: klasa 1-3
(podzielona na lower school i
 Liceum: klasa 1-3
upper school) zakończona
egzaminami państwowymi tzw.
zakończone maturą w
GSCE (General Certificate in
wieku lat 18/19
Secondary Education- małe
matury), minimum z 5
 Brak praktyk zawodowych
przedmiotów, w wieku lat 16.
w liceach
 Grammar Schools (egzamin 11+)
 Nauczanie stricte
 Klasa 10 lub 11: praktyki
akademickie- liceum lub
zawodowe
zawodowe- zawodówki
 Nauczanie zawodowe i
akademickie (możliwość wyboru
pomiędzy GSCE i BTEC)

High School

Podział na tzw. sets/ poziomy (z reguły 6)
Dzieci zawsze przechodzą z klasy do klasy
Key stage 3: klasa 7 i 8
Key stage 4: klasy 9,10,11
Key stage 5: klasy maturalne (A Level) 12 i 13
Nauka w szkole średniej może zostać zakończona po klasie 11

po zdanych egzaminach z małych matur: GSCE. Od roku 2014
musi być kontynuowana do 18 roku życia
Egzaminy są poziomowane (foundation tier, higher tier)

Reach Truck and Counterbalance Training M.Klein
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6th Form & Colleges

Nauka w szkole średniej i collegach
Anglia
Polska
 6th Form czyli Szósta Forma lub
 Liceum/ technikum/ szkoła
College :
zawodowa:
 6th form- klasy 12-14
zakończone egzaminmem A Level
 Liceum /technikum
(matura)
zakończone maturą w
 College: NVQ i/albo A Level
wieku lat 18/19
 Aapprenticeship
 Wybór pomiędzy szkołą średnią a  Obowiązek edukacji od 7
collegem dla dorosłych
do 18 roku życia
 Obowiązek edukacji od 4 do 16
roku życia (2012) a od 2013/14
 Edukacja domowa
roku do 18 roku życia
(niekoniecznie w szkole lub
zaakceptowana w Polsce od
Collegu)
1991 choć rzadko
 Możliwość nauczania dziecka
praktykowana
samemu w domu

Higher Education
Studia wyższe

Anglia

 Wszystkie uniwersytety w

Anglii są płatne (cena
uzależniona od prestiżu
uczelni oraz kierunku
studiów)
 Bezpłatne w Szkocji (tylko
dla Szkotów)

Polska

 Uczelnie państwowe

bezpłatne
 Wyższe szkoły: prywatne
organizacje/ płatne
ERAZMUS
Wymiana międzynarodowa

UCAS points

School admissions
Zasady przyjmowania dzieci do szkół

 Istotne zmiany od momentu stworzenia akademii
 Do tej pory:
 Zapisy do szkół w Anglii tylko przez lokalne placówki kuratorium : Local Educational
Authority- LEA
 School Admissions- organ LEA odpowiedzialny za przjęcia formularzy
zgłoszeniowych
 Kryteria przyjęcia do szkoły :
 1. Looked after children & disabled children (pierszeństwo zarezerwowane dla dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych, pod opieką służb socjalnych oraz dzieci
niepełnosprawnych)
 2. Siblings (rodzeństwo)
 3. Denomination/ Faith (wyznanie- w przypadku szkół wyznaniowych: Catholic
Schools, Church of England- CoE, Islamic Schools)
 4. proximity/distance (odległość szkoły od miejsca zamieszkania)
 NOT ANYMORE!- TO JUŻ NIE OBOWIĄZYJE
 W przypadku grammar schools- egzamin wstępny

Rodzaje szkół w Anglii

 Szkoły prywatne- płatne: private schools
 Szkoły państwowe- bezpłatne: public state schools
 Szkoły wyznaniowe i ogólnokształcące: Faith Schools &

Comprehensive Schools
 Grammar Schools- od lat 11/12- obowiązuje egzamin wstępny
 Free Schools i Studio Schools-nowa inicjatywa rządowa
 ACADEMISES- akademie (szkoły podstawowe oraz średnie)
 Alternatywne metody nauczania (dom, centra edukacyjne dla
trudnej młodzieży)

Prawa i obowiązki rodziców w stosunku do
obowiązku edukacji dzieci
 Obowiązek wysłania dziecka do szkoły
 Wymagana frekwencja: 95%, jeśli poniżej kary pieniężne

łącznie z karą pozbawienia wolności
 Rodzic ma prawo przyjść na zajęcia i obserwować dziecko
podczas lekcji/ nauki
 Zarząd nad szkołą sprawują tzw. Gubernatorzy /rada
szkolna , składający się z osób niezależnych, rodziców,
nauczycieli i pracowników oświaty; w przypadku szkół
wyznaniowych: osoba reprezentująca władze w danej wierze
np. ksiądz, pastor, imam A NIE DYREKTOR

Trochę szkolnego żargonu
 PTA-Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców (udział rodziców w życiu szkolnym)
 Decyzje w sprawie dotatkowych prowizji edukacyjnych dla dzieci/programy













interwencyjne:
SEN: Special Educational Needs
SENCO- koordynator zajmujący się dziećmi objętymi indywidualnym tokiem
nauczania
EAL: English as an Additional Language
EAL Coordinator- koordynator zajmujący się pracą z dziećmi obcojęzycznymi
Free school Meals: darmowe posiłki szkolne
Pupil Premium (£1130 na ucznia)
School Psychologist- pedagog szkolny
Learning mentors: mentorzy
Heads of House: Kierownicy tzw. domów
Heads of Department: kierownicy wydziałów
HLTA: Higher Level Teaching Assistant
QTS, NQT, ITT, Head Teacher vs Principal

Co to jest OFSTED?

 OFSTED- inspekcja oświaty
 OFSTED Report- ocena poziomu kształcenia i wychowania w

danej szkole-raport publicznie dostępny na stronie internetowej
 Oceny, które może uzyskać szkoła podczas inspekcji:

 Outstanding -1
 Good-2
 Requires improvement-3
 Inadequate-4/ Requires special measures

Pytania i odpowiedzi
 elizabeth@ewacic.com
Tel: (+44) 0 7875 258 192

Szkoła: 01922 721 071 wew. 250
info@ewacic.com
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Dziękuje za uwagę.
Serdecznie proszę o uzupełnienie
feedback form.

