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WPROWADZENIE

Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego
prezentuje Panstwu kolejny numer "Zeszytów informacyjno-meto-
dycznych doradcy zawodowego".

Zawarty w tym numerze material rozpoczyna serie prezentacji
dotyczacych "Systemu ksztalcenia, szkolenia i poradnictwa zawo-
dowego w krajach Europy".

Rozpoczynamyte serie od informacjidotyczacychWielkiejBryta-
nii, gdyz to wlasnie ten kraj jest przedmiotemaspiracji edukacyjnych
wielumlodychPolaków.Materialten w wersjiangielskiejjest dostepny
na stronachinternetowych- http://www.euroguidance.org.uk.

Material dotyczacy Wielkiej Brytanii poprzedzony zostal wste-
pem, w którym wyjasniamy, w jaki sposób wlaczenie sie do progra-
mu Leonardo da Vinci stwarza szanse nadania europejskiego wy-
miaru polskiemu poradnictwu zawodowemu.



WSTEP

Perspektywa przystapienia Polski do Unii Europejskiej otwiera
nowe mozliwosci edukacyjne, a w przyszlosci równiez zawodowe,
obywatelom naszego kraju. W swietle rosnacego zainteresowania
ksztalceniem i szkoleniem poza granicami kraju celowe wydaje sie
podjecie dzialan sluzacych gromadzeniu odnosnej informacji eduka-
cyjnej i zawodowej.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi inicjatywa Krajowego
Urzedu Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej przystapienia do
projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa, które bedzie
gromadzic i upowszechniac informacje o mozliwosciach edukacyj-
nych w innych krajach europejskich. Jest to projekt realizowany
w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Program Leonardo da Vinci ustanowiony zostal decyzja Rady
Unii Europejskiej z dnia 6 grudnia 1994 roku. Czas realizacji pro-
gramu okreslono na 5 lat w okresie od l stycznia 1995 r. do
31 grudnia 1999 r. Program Leonardo da Vinci stanowijedna z dróg
wdrazania polityki Wspólnot Europejskich w dziedzinie ksztalcenia
i szkolenia.

Dzialania podejmowane w ramach programu Leonardo da Vinci
sluzyc maja realizacji nastepujacych priorytetów:

nabywanie nowych umiejetnosci,
tworzenie scislejszychpowiazan miedzy instytucjamiksztalcenia
i szkoleniazawodowegoorazprzedsiebiorstwami,
zwalczanie ograniczen w dostepie do rynku pracy i zycia zawo-
dowego,
promowanie inwestowaniaw zasoby ludzkie,
upowszechnianie dostepu do umiejetnosci zawodowych za po-
moca narzedzi spoleczenstwa informacyjnego, w ramach ucze-
nia sie przez cale zycie.

7



Program Leonardo da Vinci zostal otwarty dla stowarzyszonych
panstw Europy Wschodniej i Srodkowej zgodnie z warunkami okre-
slonymi w umowach dotyczacych uczestnictwa tych krajów
w programach Wspólnot. Polska przystapila do programu Leonardo
da Vinci w marcu 1998r.

Programjest otwarty dla instytucji, które maja osobowosc praw-
na. Moga one przystapic do programujako promotorzy lub partnerzy
w ramach projektów wspieranych przez program. W programie mo-
ga brac udzial wszystkie instytucje zaangazowane w ksztalcenie
i szkolenia zawodowe - szkoly zawodowe, uczelnie, przedsiebior-
stwa, partnerzy spoleczni, instytuty, placówki badawcze, wladze
publiczne.

W ramach programu przyznawane jest wsparcie finansowe na
realizacje projektów w wysokosci 50 do 80% kosztów projektu.
Wsparcie finansowe obejmuje koszty rzeczywiscie poniesione przez
partnerów w czasie trwania kontraktu i niezbedne do wykonania
czynnosci wyszczególnionychw projekcie.

Na mocy decyzji Rady Ministrów Unii Europejskiej z dnia
26 kwietnia 1999 r. zatwierdzono druga faze programu Leonardo da
Vinci. Realizacja tej fazy ma nastapic w latach 2000-2006.

W ramach Programu Leonardo da Vinci realizowany jest rów-
niez projekt Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowe-
go (National Resource Centre for Vocational Guidance - NRCVG).
Jest to projekt, który wspiera dazenie Unii Europejskiej zmierzajace
do zapewnienia wszystkim obywatelom Europy takich samych moz-
liwosci dostepu do ksztalcenia i szkolenia w krajach Europy.

Podstawowe funkcje Narodowego Centrum Zasobów Porad-
nictwa Zawodowego to:
- gromadzeniei opracowywanieinformacjio systemachoswiatyoraz

mozliwosciach ksztalcenia i szkolenia w Polsce, a takze w po-
szczególnychkrajach Unii Europejskiejna potrzeby róznorodnych
grupklientówz wlasnegokrajujak i innychkrajówEuropy,

- rozwijanie zasobów poradnictwa zawodowego poprzez nawiaza-
nie wspólpracy z innymi krajami Europy w zakresie gromadzenia,
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udostepniania i wymiany infonnacji na temat mozliwosci eduka-
cyjnych, a takze mozliwosci rozwoju zawodowego i budowania
kariery zawodowej zarówno w Polsce, jak i w innychkrajach,

scisla wspólpraca z siecia NRCVG w krajach czlonkowskich UE
w zakresie rozwiazan proceduralnych, a takze tworzenia trans-
granicznej bazy infonnacji obejmujacej bazy danych o mozliwo-
sciach zdobywania i podwyzszania kwalifikacji zawodowych
przez obywateli Polski i innych krajów Europy,

tworzenie, rozwijanie i przekazywanie do stosowania przez do-
radców zawodowych nowoczesnych metod, technik i srodków
zbierania i udostepniania infonnacji edukacyjnej,

oddzialywania infonnacyjne i popularyzacja wiedzy o europej-
skich systemach ksztalcenia i szkolenia zawodowego z wykorzy-
staniem róznych fonn promocji (targi, gieldy, dni infonnacji
itp.),

udzial w opracowywaniu standardów kwalifikacyjnych dorad-
ców zawodowych,
doskonalenie kadr doradców.

W projekcie Narodowego Centrum Zasobów Poradnictwa Za-
wodowego uczestnicza wszystkie kraje Unii Europejskiej, w wiek-
szosci przypadków kontynuujac wczesniejsze zadania realizowane
w innych programach europejskich (glównie w programie Petra).
W chwili obecnej do programu wlaczyly sie równiez kraje stowarzy-
szone Europy Srodkowowschodniej,w tym takze Polska.

Centra funkcjonuja w scislej wspólpracy z odnosnymi placów-
kami innych krajów. W wyniku dobrej wspólpracy miedzynarodo-
wej i coraz lepiej ksztaltujacych sie relacji utworzona zostala po-
nadnarodowa siec powiazan pomiedzy Centrami poszczególnych
krajów, tzw. NRCVG Network.

Ze wzgleduna charakterswoichfunkcjii celów,Centraposzczegól-
nychkrajówmoga dzialacefektywniejedyniew sytuacji,gdy harmonij-
nie i skuteczniedzialasiec.Z koleiskutecznosci wiarygodnoscdzialania
sieci jest wprost uzalezniona od dzialania poszczególnychCentrów.
PrzedstawicieleNarodowegoCentrumZasobówPoradnictwaZawodo-
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wego z poszczególnych krajów w ramach wzajemnego porozumienia

okreslili szereg dzialan wspomagajacych dzialanie Sieci, a tym samym
dzialania poszczególnych Centrów. Najwazniejsze z nich to:

coroczne seminaria przedstawicieli NRCG Network,
tworzenie tematycznych grup roboczych,
wytwarzanie i wymiana produktów i uslug,
tworzenie powiazan z innymi sieciami,
analiza i ocena efektywnosci dzialania.
Dzieki wlaczeniu do Sieci NRCVG kraje Europy moga lepiej

wspólpracowac i skuteczniej realizowac potrzeby klientów zaintere-
sowanych podjeciem ksztalcenia i szkolenia zawodowego w innych
krajach europejskich.

Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego Kra-

jowego Urzedu Pracy w wyniku porozumienia pomiedzy Krajowym
Urzedem Pracy i Ministerstwem Edukacji Narodowej opracowalo
w imieniu obu stron aplikacje do tego projektu na okres kontraktowy
1.07.1999-30.06.2000. Aplikacja zostala przyjeta i podpisany zostal

kontrakt w sprawie przyznania grantu Unii Europejskiej na realizacje
zadan Narodowego Centrum Zasobów Poradnictwa w Polsce. W ra-
mach tego projektu nawiazano kontakty z przedstawicielami wybra-

nych Centrów, zostaly tez zebrane pierwsze informacje o funkcjonowa-
niu sieci europejskich Centrów Zasobów Poradnictwa a takze informa-
cje na temat systemu edukacji, szkolenia zawodowego i systemu porad-
nictwa zawodowego w innych krajach Europy.
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EUROPEJSKI PODRECZNIK
DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

WIELKA BRYTANIA

WPROWADZENIE

Obszar, ludnosc, gestosc zaludnienia
Obszar (km kw.) - 244,755
Ludnosc (1992) - 57,384,000
Gestosc zaludnienia (na km kw.) - 253
Stolica i jej ludnosc
Stolicajest Londyn,
ludnosc (1991) - 6,794,400
Jezyki
Jezyk angielski jest jezykiem uzywanym w calej Wielkiej Brytanii.
Jezyki celtyckie uzywane sa w niektórych regionach kraju, np. wa-
lijski w czesci Walii i celtycki w czesci Szkocji. Wielka Brytania
byla przez setki lat punktem docelowym dla emigrantów z calego
swiata. Wielu z nich calkowicie zasymilowalo sie z brytyjska kultu-
ra, podczas gdy inni w dalszym ciagu podkreslaja swa kulturowa
odrebnosc. To wlasnie emigrantom zawdzieczamy powstanie wielo-
kulturowych spolecznosci w wiekszosci angielskich miast.
Narodowa waluta i jej podzial
l funt szterling = 100 pensów
Praktyczne informacje dla cudzoziemców

Wielka Brytania jest panstwem funkcjonujacym jako unia Anglii,
Irlandii Pólnocnej, Szkocji i Walii; w takiej formie istnieje od 1221 r.
Kierowanie panstwem to domena rzadu w Londynie, jednak kazdy
z regionów posiada wlasnego Ministra (Sekretarza Stanu) odpowie-
dzialnego za polityke lokalna. Sytuacja ta sankcjonuje wystepowa-
nie róznic, np. pomiedzy systemem edukacji w Szkocji i Anglii oraz
Walii i Irlandii Pólnocnej. Mozemy równiez zaobserwowac róznice
porównujac system prawny Szkocji i reszty kraju.
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A. ZRÓDLA INFORMACJI DLA PRAKTYKÓW
PORADNICTWA ZAWODOWEGO

A.l. INFORMACJE WSTEPNE

A.l.l. Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa
Zawodowego(NationalGuidanceResourceCentre)

KARIERY EUROPEJSKIE
CAREERSEUROPE

Instytucja Kariery Europejskie, jako czesc organizacji Kariery
Bradford, jest brytyjskim centrum miedzynarodowego doradztwa
zawodowego. Dostarcza wszechstronnego europejskiego i pozaeu-
ropejskiego serwisu informacyjnego dotyczacego spraw zwiazanych
z podejmowaniem pracy. Oferuje baze danych dostepna na dyskiet-
kach, informacje drukowana, regularnie wydawane aktualnosci
(newsletter) oraz uslugi w zakresie badan i analiz. Ponadto instytu-
cja ta dziala jako brytyjskie centrum w sieci Narodowego Centrum
Zasobów Poradnictwa Zawodowego w ramach Programu Leonardo
da Vinci.

A.1.2. Inne mozliwosci kontaktu i zródla informacji
dla praktyków poradnictwa zawodowego

EDUKACYJNE CENTRUMDORADCZE
ADVISORY CENTRE FOR EDUCATION (ACE)

To centrum doradztwa edukacyjnego oferuje porady w zakresie
szkolnictwa publicznego, telefoniczny serwis informacyjny, publi-
kuje poradniki i broszury dla rodziców, dzieci, nauczycieli oraz pra-
cownikówuslug edukacyjnych.

STOWARZYSZENIE OPERATORÓW BAZY DANYCH EDUKACJI
I SZKOLENIA. ASSOCIATION OF DATABANK SERVICES IN
EDUCATION AND TRAINING (ADSET)

Brytyjski komponent EUDAT - zintegrowanej sieci europej-
skiej bazy danych w zakresie szkolenia zawodowego.
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BRITISH COUNCIL - LONDYN
Zapewnia serwis informacyjny dla cudzoziemców oraz publi-

kuje broszury informacyjne, np. dotyczace szkolnictwa wyzszego
w Wielkiej Brytanii.

CENTRUMINFORMACYJNEKARIERY I ZAWODU
CAREERS AND OCCUPATIONAL INFORMATION CENTRE
(COIC)

Gromadzi i dystrybuuje informacje dotyczace zawodów
i metod poszukiwania pracy, odpowiednich zarówno dla osób doro-
slych,jak i mlodziezy zgodnie z poziomem zdolnosci.

KRAJOWA RADA DORADCZA DS. KARIERY I PORADNICTWA
SZKOLNEGO
NATIONAL ADVISORY COUNCIL FOR CAREERS AND
EDUCATIONAL GUIDANCE (NACCEG)

Znana takze jako "Rada Poradnictwa Zawodowego". Jest to in-
stytucja niezalezna, która rozpoczela dzialalnosc w 1994 r. Jej
czlonkowie rekrutuja sie z róznorodnych srodowisk zainteresowa-
nych ta problematyka, w sklad Rady wchodza przedstawiciele orga-
nizacji profesjonalnych, resortu edukacji, instytucji szkoleniowych
oraz departamentów rzadowych. Do zadan tej organizacji nalezy
miedzy innymi promocja i zapewnienie wysokiej jakosci poradnic-
twa zawodowego dla nauczania i pracy, a w szczególnosci ujednoli-
cenie funkcjonujacych standardów doradztwa zawodowego i za-
pewnianie wysokiej jakosci poradnictwa zawodowego, dostepnego
dla wszystkich przez cale zycie. Wstepny proces ujednolicania stan-
dardów zostal zakonczony w 1998r.

KRAJOWA AGENCJA MLODZIEZY (ANGLIA)
NATIONAL YOUTH AGENCY (ENGLAND)

Powstala z inicjatywy rzadu instytucja dostarczajaca informacji
i wspierajaca wszystkich majacych do czynienia z nieformaIna
i spoleczna edukacja mlodych ludzi, zwlaszcza inicjowana przez
organizacje mlodziezowe. Ich uslugi obejmuja publikacje, wspieraja
i akredytuja szkolenia, zajmuja sie sprawami doradztwa zawodowe-
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go, a takze obsluga biblioteki. Podobna pomoc zapewnia w Walii
Walijska Agencja Mlodziezy,w Szkocji- Rada EdukacyjnaSpolecz-
nosci Szkockiej(ScottishCommunityEducation Council),a w Irlandii
- RadaMlodziezowaIrlandiiPólnocnej.

KRAJOWE CENTRUMINFORMACJI SZKOLENIOWEJ
NATIONAL TRAINING INFORMATION CENTRAL SUPPORT
(NTICS)

A.2. INSTYTUCJE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

W Wielkiej Brytanii Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo
Pracy zostaly polaczone w Departament Edukacji i Zatrudnienia
(DepartmentJor Education and Employment - DjEE),któregocze-
sciajest Wydzial Szkolen, Przedsiebiorczosci i Edukacji.

W ramach DffiE placówkami odpowiedzialnymi za rozwój po-
radnictwa zawodowego sa Wydzial Informacji i Poradnictwa Zawo-
dowego oraz Wydzial Wyboru Kariery zajmujacy sie doradztwem
edukacyjnym dla mlodziezy.

W Szkocji odpowiedzialnosc za sprawy edukacji i zatrudnienia
spoczywa na Biurze Szkockim, a w Walii na Biurze Walijskim.

Porad i informacji w zakresie wstepnej edukacji zawodowej
udziela w Wielkiej Brytanii Agencja Rozwoju Edukacji Uzupelniaja-
cej (Further Education Development Agency - FEDA), natomiast
w Szkocji poradnictwem w tym zakresie zajmuje sie Szkocki Oddzial
Edukacji Uzupelniajacej (Scotish Further Education Unit- SFEU).

W Irlandii Pólnocnej Departament Edukacji Irlandii Pólnocnej
(Departmentoj EducationJor NothernIreland - DENI) odpowie-
dzialny jest za sprawy zwiazane z edukacja. Rada Programowa
Irlandii Pólnocnej jest statutowym organem wspierajacym DENI we
wszystkich sprawach zwiazanych z opracowywaniem programów
nauczama.

Najlepszy punkt kontaktowy dla spraw zwiazanych z Unia Eu-
ropejska to: Biuro Komisji Wspólnot Europejskich (Anglia, Szkocja,
Walia, Irlandia Pólnocna).
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B. EDUKACJA I SZKOLENIA DLA MLODZIEZY

B.l. OGÓLNY PRZEGLAD

Brytyjski system edukacji sklada sie z dwóch segmentów,pierw-
szy to szkoly podstawowe i srednie, drugi segment skonstruowany
jest z trzech poziomów: szkola podstawowa, nastepnie srednia
i wyzsza. Struktury te funkcjonuja obok siebie, zgodnie z wytycz-
nymi opracowanymi przez lokalne wladze edukacyjne (local educa-
tion authority - LEA) .

Prawie 90% uczniów w przedziale wiekowym od 11 do 16 lat
lub tez od 11 do 18 lat uczeszcza do panstwowych gimnazjów
(secondary schools). Pozostale dzieci w wieku od 11 do 18 lat ucza
sie w liceach ogólnoksztalcacych (grammarschools) lub (od 11 do
16 roku zycia) w szkolach przygotowujacych do zawodu,
(secondary modern schools). Niektóre z lokalnych wladz edukacyj-
nych oferuja nauke w szkolach o profilu technicznym.

Klasy przeznaczone dla uczniów powyzej 16 roku zycia nosza
nazwe "Szósta Forma" (Sixth Form). Szkoly ksztalcace mlodziez
w wieku od 11 do16 lat moga byc laczone z "Szósta Forma" lub tez
z Kolegium dla uczniów powyzej 16 roku zycia (Collegefor pupils
over sixteen). Nastolatki maja równiez mozliwosc przeniesienia sie
do Further Education College (w doslownym tlumaczeniu na jezyk
polski: kolegium edukacji uzupelniajacej). Kolegium to posiada ce-
chy zarówno "Szóstej Formy", jak i Kolegium dla uczniów powyzej
16 roku zycia. Kolegium Further Education oferuje mozliwosc uzu-
pelnienia nauki, niezaleznie od wieku, a takze poziomu wiedzy oso-
by zainteresowanej. Na terenie Anglii dziala 465 takich placówek,
w Walii- 36,w Szkocji- 46, a w IrlandiiPólnocnej- 24.Omówio-
ne struktury funkcjonuja zgodnie z Wytycznymi Edukacji Uzupel-
niajacej (Further Education Regulations), proponuja one bogata
oferte kursów akademickich i zawodowych dla mlodziezy, a coraz
czesciej równiez dla doroslych.

Szkoleniadla mlodziezyorganizowanesa na podstawiekontrak-
tów zawieranychz niezaleznymiorganizatoramiszkolen,czestosa nimi
prywatnipracodawcy.Szkoleniatakietrwajazazwyczajdwa lata.
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PÓLNOCNA IRLANDIA

Wiekszosc dzieci w wieku 11-12 lat uczy sie w szkolach pod-
stawowych; pozostale ksztalca sie w specjalnych oddzialach maja-
cych za zadanie przygotowanie dzieci do nauki w szkole sredniej
(preparatory departments oj grammar schools) - zazwyczaj pla-
cówki takie pobieraja czesne.

Rekrutacja do szkól srednich odbywa sie poprzez selekcje na
drodze testów. Na podstawie testów uczniowie maja mozliwosc wy-
boru gimnazjum badz liceum ogólnoksztalcacego. Oba rodzaje szkól
gwarantuja podobny poziom ksztalcenia, liceum przeznaczone jest
dla dzieci w wieku od 11 do 18 lat, gimnazjum - od 11 do 16 lat.

Kolegia Further Education oferuja kursy akademickie i zawo-
dowe dla ludzi, którzy przekroczyli juz obowiazkowy wiek szke>lny.

Szkolenia mlodziezy organizowane sa przez Centra Szkolenio-
we (Training Centres), Srodowiskowe Warsztaty Pracy (Community
Workshops) oraz Kolegia Further Education. Szkolenia te trwaja
zazwyczaj dwa lata.

SZKOCJA

Szkockie wladze edukacyjne odpowiedzialne za ksztalcenie na po-
ziomie szkoly sredniej proponuja bogata oferte szkoleniowa, obej-
mujaca duza róznorodnosc kursów, przeznaczonych przede wszyst-
kim dla mlodziezy o róznych uzdolnieniach. Wiekszosc szkól sred-
nich zapewnia 6-letnia edukacje (4 lata nauki obowiazkowej i 2 lata
nauki fakultatywnej). Uczniowie moga zakonczyc nauke w wieku
16 lat. Egzaminy, które zwykle zdaje sie w 17 roku zycia, zapew-
niaja wstep na uczelnie wyzsze.

Kolegia Further Education oferuja kursy przedmiotów akade-
mickich i zawodowych dla poczatkujacych i zaawansowanych.
W niektórych z nich moga uczestniczyc uczniowie szkól srednich.
Kolegia prowadza tez szkolenia dla komponentu "pozostajacy poza
praca" (oJJthe job), zgodnie ze schematem Szkolenia Mlodziezy
(Youth Training).
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Szkolenia dla mlodziezy organizowane sa na podstawie kon-
traktów zawieranych z niezaleznymi organizatorami szkolen, czesto
sa nimi prywatni pracodawcy. Trwajazazwyczaj dwa lata.

Instytucje szkolnictwa wyzszego to: uniwersytety, instytuty
techniczne, uczelnie humanistyczne, kolegia medyczne oraz insty-
tuty ksztalcace nauczycieli.

B.2. EDUKACJA OBOWIAZKOWA

B.2.1. Struktura, czas trwania oraz cel

Edukacja obowiazkowa w Wielkiej Brytanii rozpoczyna sie od
5 roku zycia, trwa do ukonczenia 16 lat i jest podzielona na dwa eta-
py: nauka w szkole podstawowej (od 5 do 11 roku zycia) oraz nauka
w gimnazjum (od 11 do 16 roku zycia). Wiele szkól srednich oferuje
mozliwosc ksztalcenia do ukonczenia 18 lat. Reforma edukacyjna
z 1988 r. zainicjowala opracowanie pierwszego Narodowego Progm-
mu dla dzieci w wieku szkolnymw Anglii i Walii (NalionalCurricu-
lumJor school chi/dren in England and Wales). Program ten obej-
muje jezyk angielski, matematyke, nauki scisle, zajecia techniczne,
historie, geografie,zajecia plastyczne,muzyke,wychowanie fizyczne,
a w szkolachsrednich- nowozytnyjezykobcy. W Waliijezykwalij-
ski wprowadzonyjest jako dodatkowy przedmiot Programu Narooo-
wego. Wymogiemw stosunku do wszystkichdziecijest ponadto edu-
kacja religijna, która nie jest elementem Programu Narodowego; jej
tematykaokreslanajest na poziomie lokalnym.

B.2.2. Rodzaje instytucji, sciezki edukacyjne
(wlaczajac przygotowanie do zawodu)

Dzieci w Anglii, Walii i Irlandii Pólnocnej uczeszczaja do szkól
podstawowych w wieku od 5 do 11 lat, a w Szkocji od 5 do 12 lat.
Poniewaz niektóre lokalne wladze edukacyjne (LEA) opracowuja
wlasny system szkolnictwa sredniego, wiek, w którym dziecko roz-
poczyna nauke w szkole sredniej moze byc zróznicowany: 11,12,13,
a nawet 14 lat. Szkoly podstawowe sa zazwyczaj koedukacyjne.
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Nauka w szkole sredniej trwa w wiekszosci przypadków od
11 do 16 roku zycia. Uczniowie przechodza typowy program pro-
wadzacy do otrzymania swiadectwa ukonczenia szkoly sredniej -
General Certificate oj Secondary Education (GCSE) - mala matura..

W Anglii i Walii istnieja trzy typy szkól srednich:
· szkoly ogólnoksztalcace (Comprehensive), przeznaczone dla

dzieci o róznym stopniu zdolnosci. Blisko 90% wszystkich
uczniów szkól ponadpodstawowych ksztalci sie yv tego typu
placówkach,

· licea ogólnoksztalcace (Grammar), zapewniajace zajecia na po-
ziomie akademickim dla 20% najlepszych uczniów pomiedzy
11 a 19 rokiem zycia, wyselekcjonowanych na podstawie testów,

· miejskie kolegia techniczne (City Technology Colleges), nieliczne

rozpoczely dzialalnosc w 1989 r. Uczniom pomiedzy 11 a 16 ro-
kiem zycia oferuja ogólna edukacje na poziomie gimnazjalnym
z silnym ukierunkowaniem technicznym i biznesowym.

W Irlandii Pólnocnej istnieja cztery glówne typy szkól srednich:
· publiczne licea ogólnoksztalcace i gimnazja,
· ogólnodostepne licea ogólnoksztalcace,
· srednieszkolykatolickie,
· szkolyintegracyjne.

W Szkocji wszystkie dotowane przez panstwo szkoly srednie sa
ogólnodostepne i w wiekszosci z nich nauka trwa 5-6 lat. Istnieje
równiez blisko 2500 nie dotowanych szkól niezaleznych, znanych
takze jako szkoly prywatne lub szkoly nie dotowane. Rekrutacja do
takich placówek odbywa sie na drodze egzaminu wstepnego. Nie
dotowana szkola srednia przygotowuje dzieci do takich samych eg-
zaminówjak szkoly panstwowe lub dotowane.

B.2.3. Egzaminy i poziomy kwalifikacji mozliwe do
osiagniecia

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu, edukacja obo-
wiazkowa zostala podzielona na cztery kluczowe fazy: od 5 do 7 lat,
od 7 do 11 lat, od 11 do 14 lat oraz od 14 do 16 lat. Dla kazdego
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przedmiotu w ramach Narodowego Programu rzad opracowal pro-
gramy nauczania oraz kryteria wymagan dla nauczycieli i kryteria
osiagniec dla uczniów. Weryfikacja postepów ucznia dokonuje sie
poprzez ocenianie realizacji celów okreslonych w ramach programu
przedmiotu. Procedura ta przeprowadzana jest pod koniec kazdego
z czterech etapów. Na ocene postepów ucznia sklada sie opinia na-
uczyciela pracujacego z dzieckiem oraz wyniki uzyskane przez
ucznia w standardowych testach przygotowanych przez instytucje
zewnetrzne. Dziesieciostopniowa skala, na której wyspecyfikowane
zostaly zaplanowane do zdobycia umiejetnosci, mierzy osiagniecia
ucznia. Na zakonczenie czwartej fazy edukacji osiagniecia te beda
oceniane glównie pod katem Ogólnego Swiadectwa Ukonczenia
Szkoly Sredniej (General Certificate oj Secondary Education -
GCSE) lub jego odpowiednika w Szkocji - (Standard Grades).
GCSE jest egzaminem przeznaczonym dla l6-letnich uczniów, któ-
rzy podlegaja wytycznym ProgramuNarodowego.

Sytuacja w Irlandii Pólnocnej przedstawia sie podobnie. Statu-
towy Program (Statutary Curriculum) przeznaczony jest dla
uczniów w wieku od 5 do 16 lat i zorganizowany w szesc bloków
edukacyjnych:jezyk angielski, matematyka, nauki scisle i technolo-
gia, srodowisko naturalne i spoleczne, studia twórczosci i ekspresji
oraz - tylko dla szkól srednich - studiajezykowe.

W Szkocji doradztwo jest zwiazane z ogólnymi zaleceniami
i zrównowazonym programem dla wszystkich uczniów. Program
szkolny w Szkocji nie jest ustawowo okreslony i odpowiedzialnosc
za kierowanie programem lezy w rekach wladz edukacyjnych oraz
nauczycieli prowadzacych.

B.3. EDUKACJA PO UKONCZENIU SZKOLY SREDNIEJ

B.3.1. Struktura, czas trwania oraz cele

Klasy dla uczniów powyzej 16 roku zycia nosza nazwe "Szósta
Forma". W niektórych szkolach istnieje mozliwosc ksztalcenia sie
od 11 do 19 lat, jednak w placówkach, gdzie edukacja na poziomie
srednim konczy sie w wieku lat 16,nauka dla mlodziezy w wieku od
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16 do 19 lat odbywa sie wlasnie w ramach "Szóstej Formy" lub
w Kolegiach dla uczniów powyzej 16 roku zycia. Uczniowie maja
takze mozliwosc przeniesienia sie do Kolegium Further Education.

B.3.2. Typy instytucji, sciezki edukacyjne

W wieku 16 lat mlodzi ludzie, którzy chca kontynuowac eduka-
cje w pelnym wymiarze, moga pozostac w szkole. Czasami moze to
oznaczac przejscie do Kolegium "Szóstej Formy". Klasy takie prze-
znaczone sa dla mlodziezy pomiedzy 16 a 19 rokiem zycia, choc
niektóre z nich przyjmuja nieco starszychuczniów. Tertiary College
pQsiada cechy zarówno "Szóstej Formy", jak i Kolegium Further
Education. Omówione struktury funkcjonuja zgodnie z Wytycznymi
Edukacji Uzupelniajacej (Further Education Regulations). Wszyst-
kie proponuja bogata oferte kursów akademickich i zawodowych dla
mlodziezy.

B.3.3. Oceny, egzaminy, poziomy kwalifikacji

Wielu mlodych ludzi, którzy pozostana w szkole lub przeniosa
sie do kolegiów bedzie kontynuowalo nauke w celu zdania Pan-
stwowego Egzaminu na poziomie zaawansowanym - poziomie A
(Advanced Level). Duzym zainteresowaniem cieszy sie równiez
poziom zaawansowany uzupelniajacy - poziom AS (Advanced Sup-
plementary Level). W Szkocji odpowiednikiem poziomu A jest po-
ziom wyzszy (Higher Level). Oba te egzaminy poprzedzone sa
dwuletnimi kursami przeznaczonymi dla uczniów, którzy wykazuja
zdolnosci w kierunku ksztalcenia akademickiego. Jednak jedno-
roczne kursy przygotowujace do egzaminów AS i Higher zawieraja
tylko polowe materialu z poziomu A. Zgodnie z taka zasada ucznio-
wie, którzy w programie swoich studiów wybiora poziom AS, moga
poszerzac zakres zajec o moduly zawierajace elementy i tryb pozio-
mu A. CertyfikatA jest warunkiem wstepu na wyzsze uczelnie, choc
uzyskane na innej drodze kwalifikacje zawodowe moga to równiez
umozliwic. Stopniowo wzrasta liczba mlodych ludzi, którzy konty-
nuujac nauke w szkole staraja sie uzyskac certyfikat okreslany jako
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Ogólne Panstwowe Kwalifikacje Zawodowe (General National Vo-
cational Qualijications - GNVQ). Certyfikat ten stanowi niejako
pomost pomiedzy tradycyjna akademicka natura edukacji szkolnej
a swiatem pracy.

BA. POCZATKOWA EDUKACJA ZAWODOWA
I SZKOLENIA

Poczatkowe ksztalcenie zawodowe jest zapewniane dzieki pro-
gramombazujacymna programachnauczaniaw college i schematach,
które lacza college z praktycznymiszkoleniamiwarsztatowymi.

B.4.1. Struktura, czas trwania i cele

EDUKACJA UZUPELNIAJACA
Termin "edukacja uzupelniajaca" (Further Education) moze byc

uzywany w ogólnym znaczeniu w odniesieniu do wszystkich form
edukacji po ukonczeniu szkoly. W Anglii nazwa ta oznacza mozli-
wosci ksztalcenia oferowane osobom, które ukonczyly juz szkole
srednia i nie mysla o podjeciu studiów uniwersyteckich.

BA.2. Rodzaje instytucji, edukacja i sciezki szkolen

Edukacja uzupelniajacajest w glównej mierze edukacja zawodo-
wa, ale oferuje tez mozliwosci kontynuowaniaksztalcenia na pozio-
mie ogólnym dla ludzi w kazdym wieku. Stanowi ona alternatywe
w stosunku do szkoly dla mlodziezypomiedzy 16 a 19 rokiem zycia.
W Wielkiej Brytanii na kursy edukacji uzupelniajacej uczeszcza 2,5
miliona osób (poza programami kulturalnymi i innymi formami wy-
pelniania czasu wolnego, oferowanymi przez instytuty wieczorowe).
Bardzo elastycznysystem tego rodzaju ksztalceniapozwala kazdemu
osiagnac standard kwalifikacji zgodny z jego zdolnosciami i w do-
godnymczasie. Nie wyznacza sie górnego limitu wiekowegoi dzieki
temu edukacjauzupelniajaca stwarzadoroslymmozliwoscprzekwali-
fikowania sie. Ponadto opracowywane sa programy adresowane do
specjalnychgrup spolecznych,np. mlodychbezrobotnych.
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Instytucje dzialajace w ramach edukacji uzupelniajacej prze-
ksztalcaja sie lub tez zmieniaja nazwy majac na celu wyrazne sy-
gnalizowanie swych obszarów aktywnosci. Nazwa szkoly nie ozna-
cza prawnego statusu tej instytucji. Wiele placówek nazwano imie-
niem slawnych inzynierów, lokalnych polityków itp. lub po prostu
wykorzystano nazwy miejsc, w których sie znajduja.

Najbardziej popularne kategorie i nazwy placówek w Anglii
i Walii to:

· Technical College - najstarszy z uzywanychterminów,
· College of Further Education - nazwa czesto uzywana w celu

podkreslenia nizszego poziomu tej instytucji lub specjalizacji
w takich kierunkachjak catering, biznes lub sztuka,

· College of Technology- nazwa czasem uzywana po to, by wska-
zac, iz jest to instytucja oferujaca ksztalcenie na wyzszym pozio-
mie, chociazwiekszosc z nich mozebyc na poziomienizszym,

· Institute of Higher Education - nazwa sugeruje, ze te kolegia

oferuja niektóre kursy konczace sie swiadectwami, chociaz
wiekszosc z nich moze byc na poziomie nizszym.
Ponadto istnieje pewna liczba kolegiów specjalistycznych

o charakterze jednokierunkowym, glównie muzyczne, budowlane,
rolnicze oraz w dziedzinie sztuki i wzornictwa. Wszystkie wymie-

nione kategorie instytucji, z wyjatkiem Instytutu Wyzszej Edukacji,
dzialaja takze w Szkocji. Jednak to nie wskazuje na róznice w po-
ziomie oferowanych kursów.

INNE FORMY

Pozaszkolne i bazujace na kolegium formy edukacji zawodowej,
oferujace wstepne szkolenia zawodowe coraz czesciej mieszcza sie
w strukturze krajowych programów szkolen zawodowych organizo-
wanych przez Rady Szkolenia i Przedsiebiorczosci (Training and
Enterprise Counei/s - TECs) w Anglii i Walii oraz Lokalne Stowa-
rzyszenie Przedsiebiorczosci w Szkocji (Local Enterprise Compa-
nies -LECs).
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Szkolenia Mlodziezy (Youth Training - YT)

Kazdy uczen, który opusci szkole przed ukonczeniem 18 roku
zycia i nie podejmie studiów wyzszych ani nie skorzysta z oferty
edukacji uzupelniajacej, ma mozliwosc wziecia udzialu w programie
YT. Ta forma obejmuje zewnetrzne szkolenie w celu uzyskania
kwalifikacji zawodowych oraz staze w przedsiebiorstwie. Szkolenie
moze byc finansowane przez system kredytów przeznaczony na cele
szkoleniowe. Zostal on zaprojektowanyw celu zapewnienia mlodym
ludziom mozliwosci "zakupu" wlasnego szkolenia.

Nowoczesnepraktyki zawodowe (ModernApprenticeships)
Sa one organizowane na zasadzie wspólpracy pomiedzy praco-

dawcami a kolegiami Further Education. Trwaja dwa lub trzy lata
i stwarzaja mozliwosc uzyskania Panstwowych Kwalifikacji Zawo-
dowychna trzecimpoziomie(NationalVocationalQualifications-
NVQ).

B.4.3. Oceny, egzaminy oraz mozliwe do osiagniecia
kwalifikacje

Kolegia Further Education zapewniaja mozliwosci uzyskania
zróznicowanych kwalifikacji: teoretycznych GCSE, poziomu A i AS,
szkockiego ekwiwalentu, a takze Panstwowych Kwalifikacji Zawo-
dowych (National Vocational Qualifications - NVQs), które okre-
slane sa na podstawie standardów zawodów opracowanych przez
pracodawców. Zalozeniem standardów NVQ bylo potwierdzenie
indywidualnych kompetencji zawodowych i oceny wykonywania
prac przez uczacych sie wg tych standardów. NVQ podzielony jest
na Jednostki Kompetencji (Units ofCompetence), które moga zostac
zakonczone oddzielnymi egzaminami. General NVQ jest przezna-
czony przede wszystkim dla mlodych ludzi ksztalcacych sie
w kolegiach lub w szkole, którzy nie dokonali jeszcze ostatecznego
wyboru swojej drogi zawodowej. Inna opcja to GNVQ (General
National Vocational Qualifications), który przygotowuje mlodziez
do kariery zawodowej, ale równiez do podjecia studiów wyzszych.
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Certyfikat GNVQ kladzie wiekszy nacisk na rozwój umiejetnosci
zwiazanych z wiedza i rozumieniem, a w mniejszym stopniu na de-
monstrowanie pelnej kompetencji zawodowej.

W Szkocji Kolegia Further Education dysponuja bogata oferta
kursów na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Organizo-
wane kursy maja zwykle charakter zawodowy i obejmuja zarówno
zajecia teoretyczne, jak i praktyczne, które moga prowadzic do uzy-
skania Szkockich Kwalifikacji Zawodowych (Scottish Vocational
Qualijications - SVQ), bazujacych na takich samych standardachjak
NVQ lub innych kwalifikacji.

REGULACJE OBUSTRONNE

Pomiedzy Irlandia a Wielka Brytania zawarte zostalo porozu-
mienie o Wspólnych Certyfikatach (Joint Certijication).

Certyfikat taki wydawany jest przez polaczone wladze dwóch
upowaznionych organów. Posiada on podwójne logo i jest podpisy-
wany przez reprezentantów obu partnerów - Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Pólnocnej. Wszyscy uczestnicy kursów specjalistycznych
maja mozliwosc uzyskania wspólnego certyfikatu na bazie FAS
(Foras Aiseanna Saothair) wydawanego przez Irlandzki Urzad ds.
szkolen i zatrudnienia (Irish Training and Employment Authority) na
bazie egzaminów prowadzonych przez wladze miejskie i Cechy
(City and GuildsExaminations).

Agencje zajmujacesieporównywaniempoziomu szkolenzawodowych
Odpowiedzialnosc za koordynacje dzialan na poziomie krajo-

wym w obszarze porównywalnosci kwalifikacji zawodowych spo-
czywa na Koordynatorze Porównywalnosci w Sekcji Standardów
i Kwalifikacji (Qualijications and Standards Branch - Comparabi-
lity Coordinator), w Departamencie Edukacji i Zatrudnienia, który
jednoczesnie dostarcza informacji dotyczacych zawodów objetych
regulacjami w procedurach Komisji Europejskiej.

Szczególowe informacje zawiera Dyrektywa Komisji Europej-
skiej 90/3666/ECC.
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B.5. SZKOLNICTWO WYZSZE

B.5.1. Typy instytucji szkolnictwa wyzszego

Instytucje szkolnictwa wyzszego dziela sie na dwie glówne ka-
tegorie:
· Uniwersytety,które oferujapelnyzakreskwalifikacjii przedmiotów

laczniez pracamibadawczymi,
· Kolegia i Instytuty Wyzszej Edukacji, które znacznie róznia sie

miedzy soba ranga i warunkami. Niektóre z nich to wielkie,
wielozadaniowe instytucje. Inne natomiast specjalizuja sie w jed-
nej dziedzinie badan, np. ksztalceniu nauczycieli.

B.5.J.J. Uniwersytety

W 1992r. Ustawa o Edukacji Wyzszej i Uzupelniajacej (Further
and Higher Education Act) zniosla rozróznienie pomiedzy "starymi"

, uniwersytetami, których bylo blisko 50, a politechnikami. W chwili
obecnej wszystkie uczelnie wyzsze okreslane sa jako uniwersytety
i maja prawo przyznawania wlasnych stopni. Niektóre Kolegia i In-
stytutyWyzszej Edukacji staly sie od tamtej pory uniwersytetami.

Kazda z wyzszych uczelni opracowuje wlasny system re-
krutacji, glówne zasady sa jednak podobne w odniesieniu do
wszystkich uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Kandydaci mu-
sza zdac Egzamin Panstwowy na poziomie A lub AS. Wiekszosc
aplikacji dotyczacych rozpoczecia studiów rozpatrywana jest
przez Sluzby Rekrutacyjne Uniwersytetów i Kolegiów
(Universities and Colleges Admissions Service).

Zgloszenia na podyplomowe kursy wstepnego szkolenia nauczy-
cieli w Anglii i Walii musza zostac wpisane do Rejestru Absolwen-
tów Szkolen dla Nauczycieli (Graduate Teacher TrainingRegistry).

Tradycyjnie uniwersytety oferowaly przede wszystkim kursy
specjalistyczno-przedmiotowe, ale stopniowo coraz bardziej popu-
larne staja sie krótkie kursy organizowane w formie oddzielnych
modulów. Umozliwiaja one elastyczne laczenie programów po-
szczególnych przedmiotów. Rok akademickijest podzielony na trzy
czesci, jednak obecnie wiele uniwersytetów preferuje system seme-
stralny. Pierwszy semestr trwa od pazdziernika do stycznia, nato-
miast drugi od lutego do czerwca.
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Kursy prowadza do czterech glównych typów kwalifikacji:
· kwalifikacje zawodowe na wyzszym poziomie, takie jak Wyzszy

Panstwowy Dyplom (Higher National Diplomas - HNDs) za-
twierdzany przez Rade Edukacji Technicznej i Biznesowej
(Business and Technician Education Counci/- BTEC- obecnie
nazywana Excel) lub Szkocka Rade Edukacji Technicznej
(Scottish Technical Education Counci/- SCOTVEC). Kwalifika-
cje te mozna uzyskac po dwóch latach studiów, oferowane sa
glównie przez byle politechniki,

· pierwszy stopien naukowy - Licencjat z Nauk Humanistycznych
(Bachelor of Arts - BA) lub Licencjat z Nauk Scislych (Bachelor
of Science - Bsc) po 3 lub 4 latach nauki,

· stopnie naukowe po zakonczeniu studiów - Magister Nauk Hu-
manistycznych (Master of Arts - MA) lub Magister Nauk Sci-
slych (Master of Science - Msc) po roku nauki oraz Doktor Filo-
zofii (Doctor ofPhilosophy - PhD) po trzech latach nauki,

· kwalifikacje profesjonalne.

Przyklady podane na tej liscie nie sa wyczerpujace, poniewaz nie-
które instytucje przyznaja podobne kwalifikacje, ale nadaja im inne
nazwy, a ponadto istnieja specjalistyczne stopnie naukowe charaktery-
styczne dla niektórych dziedzin, np. prawa (LLB) lub edukacji (Bed).

Niektóre uniwersytety proponuja zajecia na wszystkich poziomach
na bazie niepelnego wymiaru godzin (system dzienny lub wieczorowy),
w zwiazku z tym czas niezbedny do ukonczenia nauki podwaja sie.

B.5.1.2.Kolegia i instytuty szkolnictwa wyzszego

Blisko 70 Kolegiów i Instytutów Wyzszej Edukacji dzialajacych
w Wielkiej Brytanii dysponuje bogata oferta kursów akademickich
i zawodowych. Znaczna czesc placówek to kolegia specjalistyczne,
koncentrujace sie na szkoleniu nauczycieli, sztuce lub rolnictwie.

B.S.2. Mozliwosci przenoszenia sie z jednego typu instytucji do
innego

Wprowadzenie Systemu Kredytowania i Transferu (Credit Ac-
cumulation and Transfer Scheme - CATS) ulatwilo przenoszenie sie
z jednego uniwersytetu na drugi oraz "przechodzenie" pomiedzy
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Instytutami Wyzszej Edukacji a uniwersytetami. Zgodnie z tym
systemem kursy na róznych poziomach nauki oceniane sa za pomo-
ca punktów powiazanych z wiekszoscia 3-letnich programów stu-
diów. Niestety, nie wszystkie instytucje zaakceptowaly te zasady.

Sytuacjawyglada podobnie w odniesieniudo edukacjiuzupelnia-
jacej i wyzszej - coraz wiecej uniwersytetów organizuje zajecia dla
studentów z pierwszego roku w sasiedztwie Kolegiów Further Edu-
cation. W niektórych przypadkach daje sie koncesje ("franchise") na
przeprowadzanietych zajec KolegiomFurtherEducation.

B.S.3. Kandydaci z zagranicy

W Wielkiej Brytanii sektor wyzszej edukacji zainteresowanyjest
naplywem studentów spoza Unii Europejskiej. Istnieja jednak regu-
lacje prawne zwiazane z rekrutacja na studia, stosowane wobec kan-
dydatów w zaleznosci od kraju ich pochodzenia. Osoby pragnace
podjac studia w Wielkiej Brytanii powinny zasiegnac informacji
w British Councillub w Ambasadzie Brytyjskiej. Instytucje te ofe-
ruja równiez pomoc zainteresowanym odbyciem szkolenia lub pod-
jeciem pracy w Wielkiej Brytanii.

Nie istnieja zadne specjalne regulacje odnoszace sie do cudzo-
ziemców pragnacych studiowac w Wielkiej Brytanii. Kandydaci
powinni zwracac sie do Sluzb Rekrutacyjnych Uniwersytetów i Ko-
legiów. Osoby, które ukonczyly lub kontynuuja studia za granica
i chcialyby kontynuowac nauke w Wielkiej Brytanii, powinny zgla-
szac sie osobiscie na wybrany przez siebie uniwersytet. Termin
skladania aplikacji uplywa 15 grudnia (15 pazdziernika w przypadku
Cambridge i Oxford). Obywatele Unii Europejskiej zainteresowani
studiami wyzszymi lub uzupelniajacymi moga zostac obciazeni
oplata za nauke na poziomie studenta krajowego.

B.6. EDUKACJA I SZKOLENIA DLA LUDZI
NIEPELNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE
LUB UMYSLOWO

Edukacja dla dzieci z problemami emocjonalnymiw zachowaniu
lub trudnosciami w nauce nazywanajest w Wielkiej Brytanii eduka-
cja specjalna. W Wielkiej Brytanii coraz wiecej dzieci otrzymuje
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wsparcie, które umozliwia im uczeszczanie do normalnych szkól,
ale równoczesnie istnieje blisko 1500 szkól specjalnych dla tych,
którzy nie moga dostosowac sie do glównego nurtu edukacji. Cza-
sami lekcje aranzowane sa w szpitalu lub w domu.

Kursy zawodowe dla mlodziezy ze specjalnymi potrzebami or-
ganizowane sa w Kolegiach Further Education. Programy Szkolen
dla Mlodziezy (Youth Training) i Szkolen dla Pracy (TrainingJor
Work) zapewniaja w fazie wstepnej szkolenia dla grup o szczegól-
nych potrzebach i dostarczaja pomocy w zakresie czytania, pisania,
liczenia, czytania osobom niewidomym, tlumaczenia dla nieslysza-
cych itp. Istnieje takze wiele specjalnych inicjatyw dla inwalidów,
np. szkolenia w kolegiach z mieszkaniem czy warsztaty pracy chro-
nionej (sheltered workshops).

Lokalne wladze edukacyjne (LEA) zapewniaja informacje, do-
radztwo zawodowe oraz wsparcie dla tych, którzy maja problemy
z analfabetyzmem. Organizuja równiez kursy jezyka angielskiego
(EnglishJor Speakers oj Other Languages - ESOL), które maja za
zadanie wspieranie osób slabo mówiacych w jezyku angielskim
w wejsciu na rynek pracy.

B.7. KSZTALCENIE KORESPONDENCYJNE

Tak zwane Uniwersytety Otwarte (Open University) zapewniaja
mozliwosc edukacji na odleglosc w ramach kursów ksztalcenia ko-
respondencyjnego organizowanych przez instytucje szkolnictwa
wyzszego. Zasady okreslajace funkcjonowanie ksztalcenia kore-
spondencyjnego pozwalaja na uzyskanie stopnia naukowego.
Otwarte Uniwersytety stwarzaja tez mozliwosc uczestnictwa
w szkoleniach zawodowych i kursach edukacji spolecznej. W nie-
których przypadkach kursy wspierane sa przez media (programy
radiowe i telewizyjne).

Stopniowo wzrasta liczba podmiotów oferujacych mozliwosci
ksztalcenia korespondencyjnego zarówno na poziomie akademic-
kim, jak i zawodowym. Jest to wynikiem inicjatywy rzadu majacej
na celu zachecanie pracodawców do stosowania tego podejscia przy
rozszerzaniu szkolenia na stanowiskachpracy.
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Uniwersytety i Kolegia Further Education oferuja pracownikom
coraz wiecej elastycznych form ksztalcenia, laczac elementy uczest-
nictwa urozmaicone materialami o charakterze korespondencyjnym,
tak papierowymi, jak i z wykorzystaniem komputerów. Istnieja tez
otwarte mozliwosci uczenia przez TV i radio.

B.S. ROZWIAZANIA DLA CUDZOZIEMCÓWZWIAZANE
Z NAUKA JEZYKA

Organizatorami licznych kursów jezyka angielskiego sa kolegia
i niezalezne szkoly jezykowe oraz instytucje akredytowane przez
British Council. Lista tych placówek dostepna jest w Brytyjskim
Stowarzyszeniu Panstwowych Kolegiów Jezyka Angielskiego
(BritishAssociation oj State Colleges in English Language Teaching
- BASCELT - kursy sektora publicznego) oraz w ARELS
(Association oj Recognised English Language Schools) dla sektora
prywatnego.

Cudzoziemcy, którzy chca studiowac w Wielkiej Brytanii moga
zostac poddani sprawdzianowi z jezyka angielskiego w ramach
Miedzynarodowego Systemu Testowania Jezyka Angielskiego
(International English Language Testing System - IELTS). Szcze-
góly mozna uzyskac na Uniwersytecie w Cambridge - Sekcja Eg-
zammacYJna.

Lokalne wladze edukacyjne (LEA) równiez organizuja kursy je-
zyka angielskiego (English Jor Speakers oj Other Languages -
ESOL), maja one za zadanie wspieranie osób mówiacych w innych
jezykach.
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C. EDUKACJA I SZKOLENIA
DLA DOROSLYCH

C.l. EDUKACJA OGÓLNA

Kursy na poziomie podstawowych umiejetnosci edukacyjnych
organizowane sa przez Kolegia Further Education, organizacje
dzialajace na zasadzie wolontariatu oraz lokalne wladze edukacyjne.
Dorosli maja mozliwosc uczestniczenia w kursach prowadzacych do
uzyskania certyfikatu GCSE i zdania Egzaminu Panstwowego na
poziomie A. W Kolegiach Further Education w zajeciach bierze
udzial zarówno mlodziez, jak i osoby dorosle. Dorosli moga równiez
podnosic swoje kwalifikacje poprzez ksztalcenie w systemie otwar-
tym lub korespondencyjnym (patrz w rozdziale powyzej). Kursy nie
zwiazane ze szkoleniem zawodowym, które nie koncza sie certyfi-
katem GCSE lub Egzaminem na poziomie A sa akredytowane przez
system Sieci Otwartych Kolegiów (Open College Network).

Wiele Kolegiów oferuje "powrót do nauki" - kursy pomagajace
ksztalcic sie doroslym, którzy przez dluzszy czas nie szkolili sie
w zadnym zakresie. Niektóre z nich organizowane sa specjalnie dla
kobiet. Inne mozliwosci nauki zapewniaja grupy srodowiskowe
oraz organizacje dzialajace na zasadzie wolontariatu, najbardziej
znana jest Stowarzyszenie Edukacji Pracowników (Workers Educa-
tion Association), ma ono swoje oddzialy w calym kraju.

Coraz wieksza uwage przywiazuje sie do koniecznosci zapew-
nienia edukacji doroslym w starszym wieku. Najbardziej znana ini-
cjatywa to Uniwersytet Trzeciego Wieku (University oj the Third
Age), który prowadzi zajecia niekoniecznie na poziomie wyzszej
edukacji w róznych miastach, ale sa tez inne instytucje tego typu.

C.2. DOSTEP DO SZKOLNICTWA WYZSZEGO

Specjalne jednoroczne kursy (Access Courses) organizowane
przez Kolegia Further Education oraz zajecia na niektórych uniwer-
sytetach przeznaczone sa dla doroslych, którzy nie spelniaja warun-
ków rekrutacjina studia wyzsze,mianowicienie zdali EgzaminuPan-
stwowego na poziomie A. Kursy te trwaja zwykle1 rok, ale istnieje
mozliwoscnauki przez okres 2 lat w niepelnymwymiarzeczasu.

30



Niektóre Kolegia maja w swojej ofercie kursy przygotowawcze
na wyzsze uczelnie. Kursy organizowane sa w ten sposób, iz ukon-
czenie zajec gwarantuje przyjecie na studia akademickie.

Uniwersytety niekoniecznie gwarantuja miejsca, ale ukonczony
z pelnym sukcesem kurs zasluguje na taki sam szacunek,jak kurs na
poziomie A. Rosnacy odsetek osób doroslych podejmujacych studia
wyzsze spowodowanyjest zabiegamiopisanymiw punkcie B.5 -
uniwersytety coraz czesciej organizuja zajecia dla studentów pierw-
szego roku w Kolegiach Further Education. Wszystkie brytyjskie
uniwersytety wykazuja coraz wyzszy odsetek dojrzalych studentów
(powyzej 21 roku zyda) na kursach w pelnym i niepelnym wymiarze
czasu. W wiekszosci przypadków dorosli uczestnicza w zajeciach
razem z mlodzieza. Wyjatkiem jest Uniwersytet Otwarty (Open
University), który zostal utworzony specjalnie dla osób doroslych.

C.3. SZKOLENIA ZAWODOWE I PROFESJONALNE

Kursy w zakresie szkolenia zawodowego sa organizowane przez
Kolegia Further Education, zazwyczaj takze w ramach schematu
szkolen dla mlodziezy. Niektóre z nich sa odplatne, inne - zwlasz-
cza te przeznaczone dla bezrobotnych doroslych - finansowane
przez rzad. Przyklady takich inicjatywto:
· Nowy Lad (New Deal) - program przeznaczony dla mlodych

doroslych pomiedzy 18 a 21 rokiem zycia, którzy sa bez pracy co
najmniej 6 miesiecy. Moga oni wybierac liczne sciezki, laczac
nauke i szkolenia zwiazane z praca.

· Nauka Pracy (Trainingfor Work - TFW) - te programy sa koor-
dynowane na poziomie lokalnym przez Rade Szkolen i Przedsie-
biorstw (Training and Enterprise Council), sa one dostepne tyl-
ko dla doroslych, którzy mieszcza sie w okreslonych katego-
riach, np. sa bez pracy od co najmniej 6 miesiecy lub maja trud-
nosci z jezykiem angielskim w mowie lub pismie itp. Osobom
takim proponuje sie uzyskanie kwalifikacji zawodowych na po-
ziomie Narodowych Kwalifikacji Zawodowych- NVQ (National
Vocational Qualifications) lub Generalnych Narodowych Kwa-
lifikacji Zawodowych - GNVQ (General National Vocational
Qualifications). Wiekszosc programów Trainingfor Work ofe-
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ruje tez szkocki ekwiwalent czyli Scottish VocationalQualijica-
tions (SVQ).

· Profesjonalne szkolenia w róznych dziedzinach organizowane sa
przez uniwersytety lub odpowiednie wyspecjalizowaneorganiza-
cje. Programy takich kursów zatwierdzane sa przez odpowiednie
profesjonalne instytucje, np. Aktualnosci Zawodowe, Przemy-
slowe i Handlowe (ProJessional, Industrial and Commercial
Updating- PICKUP) przygotowywanesa przez Departament
Edukacji i Zatrudnienia (Department oj Education and Employ-
ment). Program ten ma na celu zachecanie uniwersytetów i kole-
giów do udoskonalania swojej oferty szkoleniowej i dostosowy-
wania jej do potrzeb pracowników wylaniajacych sie w trakcie
ich pracy zawodowej.

C.4. DOSTEPNOSC ZWOLNIENIA Z PRACY
W CELACH EDUKACYJNYCH

W Wielkiej Brytanii pracownik zainteresowany samodzielnym
podnoszeniem swoich kwalifikacji moze liczyc na specjalny dodatek
na cele edukacyjne. Niestety nie wszyscy pracodawcy sklonni sa
zaoferowac swoim podwladnym tego rodzaju wsparcie. Nie jest jed-
nak rzadkoscia wymaganie od pracodawców wydawania zgody na
zwolnienia w celach edukacyjnych. Ostateczna decyzja zawsze na-
lezy do pracodawcy zatrudniajacego pracownika.

C.5. GLÓWNE ZRÓDLA INFORMACJI

a) Narodowy Instytut dla Doroslych Kontynuujacych Edukacje
(National Institute Jor Adults Continuing Education - NIA CE),

b) Oddzial Promocji Szkolen Doroslych, Departament Edukacji
i Zatrudnienia (Adults Training Promotions Unit,DjEE),

c) Agencja PodstawowychUmiejetnosci (BasicSkills Agency)
Jest to agencja panstwowa dzialajaca na terenie Anglii i Walii. Ofe-
ruje wsparcie w zakresie podstawowych umiejetnosci: czytania
i pisania, liczenia i odpowiednich umiejetnosci komunikowania sie.
Publikuje liczne materialy szkoleniowe, udziela informacji i porad
osobom poszukujacym pomocy w zakresie podstawowych umiejet-
nosci oraz pragnacym kierowac praca studentów (tutors).
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D. INFORMACJA I PORADNICTWOKARIEROWE

D.l. USLUGI I PRAKTYCY PORADNICTWA

Nazwa
Urzedu

Uslugi
Zwiazane
z Kariera

Edukacja
karierowa
w szkolach
i kolegiach

Nadzór Klienci Oferowane
administrac .n uslu i

prywatne firmy glównieosobyw wywiady, pra- glównie osoby
ds. poradnictwa wieku 14-19 lat, ca w grupach, z wyksztalce-
karierowego, takze sluchacze informacja, niem wyzszym
koncesjonowane edukacji uzupel- koordynacja lub podyplomo-
przez Departa- niajacej w sprawach wym w zakresie
ment Edukacji pracy, posred- poradnictwa
i Zatrudnienia - nictwo karierowego
DfEE

szkoly,
Further
tion

Personel

Kolegia
I

glównie osoby wywiady,
Educa- w wieku 14- informacja,

-19 lat, czasami programy
uczniowie klas ksztalcenia
mlodszych oraz
starsi sluchacze
kolegiów

Uslugi uniwersytety
w zakresie i Kolegia
poradnictwa na poziomie
karierowegowyzszym
w szkolnict-
wIe

szym

Sluzby
Zatrud-
nienia

wyz-

Departament
Edukacji
i Zatrudnienia

nauczyciele
i wykladowcy,
niektórzy
z wyksztalce-

niem podyplo-
mowym lub po
kursach dosko-
nalac ch

studenci, zwykle wywiady, glównie osoby
w wieku 18-21 praca w gru- z wyksztalce-
lat, ale takze ros- pach, informa- niem wyzszym,
naca liczba star- cje, koordyna- z ukonczonym
szychstudentów cja w sprawach szkoleniem

pracy, posred- w zakresie us-
nictwo lug oraz za-

swiadczeniami

lub dyplomami
studiów pody-

Iplomowych
mlodziez powy-

I

wywiady, pracownicy
zej 16 lat praca grupowa, sluzb zatrudnie-

posrednictwo nia i przeszko-
leni pracownicy
edukacji uzu-
pelniajacej oraz
uslug
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Uslugi zwiazane z kariera w Wielkiej Brytanii, z wyjatkiem Ir-
landii Pólnocnej, swiadczone sa obecnie przez firmy prywatne, które
w poszczególnych regionach wspólpracuja z Departamentem Edu-
kacji i Zatrudnienia (DjEE) poprzez Lokalne Biura Rzadowe (Local
Government Ofjices) w celu oferowania uslug dostosowanych do
potrzeb lokalnych. Kontakty sa zawierane na 5 lat, sa one umiesz-
czane w lokalnych ksiazkach telefonicznych jako Careers Service.
Wiekszosc tych firm swiadczy uslugi poradnictwa zawodowego
adresowane do osób doroslych, niektóre z nich moga byc odplatne.

W dotowanych przez panstwo szkolach edukacja karierowa re-
alizowana jest jako jeden z instytucjonalnych obowiazków majacy
na celu przygotowanie uczniów do mozliwosci, obowiazków i do-
swiadczen doroslego zycia. Odpowiedzialnosc za indywidualne po-
radnictwo dzielona jest czesto pomiedzy nauczycieli oraz Instytucje
PoradnictwaKarierowego(CareersService)..

Zapewnienie odpowiedniego standardu poradnictwa karierowego
w Kolegiach Further Education to obowiazek dyrektoralub asystenta
dyrektora. Jednak nauczyciele-opiekunowieprowadzacy zajecia od-
grywajakluczowarole w udzielaniuporad na tematydotyczacekierun-
ków ksztalceniaoraz mozliwoscikorzystaniaz uslug poradni zawodo-
wych.

Uslugiporadnictwa dla cudzoziemców
Sluzby poradnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii oferuja

mlodymludziomprzyjezdzajacymz panstw Unii Europejskiejporad-
nictwo i informacje zawodowa. Wiele z nich sluzy tez pomoca doro-
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Uslugi Porad- lokalne wladze mlodziez powy- wywiady, osoby z wyz-
nictwa Eduka- edukacyjne zej 19 lat praca w gru- szym wyksztal-
cyjnego i Ka- (TEC, LEC) pach, infor- ceniem, niektó-
rierowego dla l mne macje re po szkoleniu
doroslych (tyl- w zakresie po-
ko wybrane radnictwa
dziedziny)
Prywatne prywatny niezaleznie od wywiady, psychologowie
agencje porad- wieku, specjali- testy psych0- doradcy zawo-
nictwa zawo- ZUJaSIew spra- metIyczne dowi po szkole-
dowego wach mlodziezy OlU

lub zmianach
zawodu



slym obywatelom Unii. Oddzial Zapewniania Pracy Cudzoziemcom
(OverseasPlacing Unit - OPU) realizuje doradztwo zawodowe dla
cudzoziemcówdotyczacewarunkówzycia i pracyw WielkiejBrytanii.

D.2. GLÓWNE ZRÓDLA INFORMACJI
O PORADNICTWIE ZAWODOWYM

COIC Wydawnictwo HOBSONS, patrz takze bibliografia.

D.3. PLACÓWKI SZKOLENIOWE I BADAWCZEZAJMUJACE
SIE PORADNICTWEM ZAWODOWYM

a) Centrum Doradztwa i Badan nad Kariera Zawodowa
Careers Research and Advisory Centre - CRAC,

b) Krajowy Instytut Edukacji Ustawicznej dla Doroslych
(National lnstitute Jor Adults Continuing Education - NIACE), pro-
wadzi liste lokalnych uslug w zakresie Poradnictwa Edukacyjnego
dla Doroslych (Educational GuidanceServicesJor Adults - EGSAs),

c) Narodowy Instytut Edukacji w Zakresie Kariery i Poradnictwa
Zawodowego
(NationallnstituteJor CareersEducation and Counselling- NICEC),
sponsorowanyprzez CRAC, funkcjonujejako centrum badan w zak-
resie poradnictwazawodowego,

d) Rada Wielkiej Brytanii ds. Studentów Cudzoziemców
(UK Counci/ on Overseas Student Affairs).

D.4. ORGANIZACJE ZAWODOWE PRAKTYKÓW
PORADNICTWA

a) Association oJGraduate CareersService (AGCAS)
StowarzyszenieDyplomowanychPracownikówSluzbZatrudnienia,

b) lnstitute oj Careers Guidance (ICG)
Instytut Orientacji Zawodowej,

c) The National Association oj Careers and Guidance Teachers
(NACGT)
KrajoweStowarzyszenieNauczycieliOrientacjii KarieryZawQdowej,

d) National Association Jor Educational Guidance Jor Adults
(NAEGA)
Krajowe Stowarzyszenie Orientacji Edukacyjnej dla Doroslych.
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E. ORGANIZACJE ZWIAZANE
Z TRANSNARODOWA EDUKACJA,
SZKOLENIEM I POSREDNICTWEM
W ZAKRESIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

E.l. KOORDYNACJAPROGRAMÓWUNll EUROPEJSKIEJ

SOCRATES
ERASMUS- RadaDotacjidla Studentóww RamachProgramu

Erasmus(ErasmusStudentsGrantsCouncil)publikujeprzewodnik
po brytyjskich instytucjach szkolnictwawyzszego. .

COMENIUS- koordynujewspólpracepomiedzyszkolamioraz
projekty majace na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników
resortu edukacji. Organem wykonawczym jest Centralne Biuro
Wymian i Stazy Edukacyjnych (CentralBureaufor Educational Vi-
sits and Exchanges). Szkolenia emigrantów, wedrujacych za praca
i Cyganów- Departament Edukacji i Zatrudnienia (DfEE).

LINGUA - Oddzial w Wielkiej Brytanii (UKLingua Unit).
LEONARDO - Centralne Biuro Wymian i Stazy Edukacyjnych

(CentralBureaufor Educational Visitsand Exchanges.
YOUTH FOR EUROPE - Mlodziez dla Europy, informacje

mozna uzyskac w Centralnym Biurze Wymian i Stazy Edukacyjnych
(CentralBureaufor Educational Visitsand Exchanges.

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE - Europejska Organi-
zacja Wolontariuszy - Inspektor Europejski (European Officer),
Krajowa Rada Organizacji Wolontariuszy (National Council of Vo-
luntary Organisations).

ADAPT-ESF Zespól DfEE - Departament Edukacji i Zatrud-
nienia (Londyn).

EMPLOYMENT: HORIZON, NOW and YOUTHSTART ESF
Zespól - Departament Edukacji i Zatrudnienia (Londyn).

E.2. KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE W SIECI
EUROPEJSKIEJ

ENGLANDEURYDICE- KrajowaFundacjaBadanEdukacyj-
nych (National Foundationfor Educational Research).
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SZKOCJA - Szkocka Rada Badan Edukacyjnych (Scottish Co-
uncilfor Research in Education).

EUDAT - Stowarzyszenie Serwisu Bazy Danych Edukacji
i Szkolenia (Association of Databank Services in Education and
Training - ADSET).

CEDEFOP EC - Sekcja Edukacji i Szkolen (Educational and
Training Division), pokój E6B, Wydzial Edukacji i Zatrudnienia
(Sheffield).

EURES- kontakt jedynieprzez SluzbyZatrudnienia:
./ Anglia - Oddzial Pracy dla Cudzoziemców (Overseas Placing

Unit- OPU),
./ Szkocja - Centrum Pracy Sluzb Zatrudnienia (Employment Se-

rvice Job Centre),
./ Walia - Biuro Walii, Zespól Informacji Europejskiej (Ofjicefor

Wales,European Information Unit),
./ Irlandia Pólnocna - Agencja Szkolen i Zatrudnienia (Training

and Employment Agency).
IRIS - Komisja Równych Szans (Equal Opportunities Commis-

sion),
NARIC- British Council.
EURODESK:

./ Anglia - Centralne Biuro Wizyt Edukacyjnych oraz Wymiany
(CentralBureaufor EducationalVisitsandExchanges,

./ Szkocja - Szkocka Rada Wspólnoty Edukacyjnej (Scottish
CommunityEducation Council),

./ Walia - EuroEd Walia Ltd.

E.3. UZNAWANIE I PORÓWNYWALNOSC
KWALIFlKACn

E.3.1. NARIC

Krajowe Centrum Informacji Uznawania Tytulów Akademic-
kich Zjednoczonego Królestwa (UK National Academic Recogni-
tion Information Centre) zostalo utworzone w 1975 r. przez British
Council. Jest ono czescia europejskiej sieci podobnych osrodków.
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Obecnie znajduje sie w Manchester; funkcjonuje jako centrum in-
formacyjne zajmujace sie diagnozowaniem kwalifikacji akademic-
kich uzyskanych poza granicami Wielkiej Brytanii dla organizacji
i jednostek.

E.3.2. Organizacje i agencje zwiazane z porównywalnoscia
szkolenia zawodowego

Odpowiedzialnosc za krajowa koordynacje w dziedzinie po-
równywania kwalifikacji zawodowych ponosi Departament Eduka-
cji i Zatrudnienia (Department oj Education and Employment), Od-
dzial Kwalifikacji i Standardów (Unit oj Standards and Qualijica-
tions), który ponadto dostarcza na szczeblu krajowym informacji
o wymaganychw Komisji Europejskiejprocedurachuznawania kwa-
lifikacji - Certyfikaty Doswiadczenia Zawodowego (CertijicatesJor
Work Experience). Koordynator Porównywalnosci Kwalifikacji
i Standardów Branzowych jest umiejscowiony w Departamencie
Edukacji i Zatrudnienia(DfEE).

E.3.3. Regulacje obustronne

Pomiedzy Irlandia a Wielka Brytania zawarte zostalo porozu-
mienie o Wspólnych Certyfikatach (Joint Certijication).

Certyfikat taki wydawany jest przez polaczone wladze dwóch
organów odpowiedzialnych za uznawanie kwalifikacji. Posiada on
podwójne logo i jest podpisywany przez reprezentantów Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pólnocnej. Wszyscy uczestnicy kursów specjali-
stycznych maja mozliwosc uzyskania wspólnego certyfikatu na ba-
zie FAS wydawanego przez Irlandzki Urzad ds. szkolen i zatrudnie-
nia (Irish Training and Employment Authority). Instytucje dostar-
czajace informacji:
1. City and Guilds oj London Institute - CGLI,
2. FAS - Training and Employment Authority,
3. Le National Academic Recognition InJormation Centre du

Royaume-Uni zostalo utworzone przez British Council w 1975 r.
Obecniejest usytuowane w Manchester.
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F. RYNEK PRACY

Brytyjscy pracodawcy ponosza w sensie prawnym odpowie-
dzialnosc za zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracowników. Od-
powiedzialnosc ta obejmuje równiez uczestników szkolen (zgodnie
z regulacjami podpisanymi w 1999r.). Instytucje dzialajace w Wiel-
kiej Brytanii, które wysylaja mlodych ludzi na szkolenia poza gra-
nicami kraju, równiez zobowiazane sa do zapewnienia im ochrony
w tym zakresie. Brytyjskie prawo sankcjonuje obowiazek ubezpie-
czania pracowników przez pracodawce, jednak kwoty te nie wystar-
czaja na pokrycie wszystkich kosztów zwiazanych z uczestnictwem
pracownika w szkoleniu. Byc moze konieczne stanie sie wprowa-
dzenie nowych uregulowan prawnych wymagajacych od pracodaw-
cy ubezpieczania pracownika od nastepstw nieszczesliwych wypad-
ków na okres szkolenia. Byc moze równiez instytucje oferujace
szkolenia poza granicami kraju zostana zobowiazane do podobnego
ubezpieczania uczestników kursów.

Mlode osoby pochodzace z panstw Unii Europejskiej przeby-
wajace na terenie Wielkiej Brytanii maja prawo do bezplatnej opieki
zdrowotnej w przypadku koniecznosci natychmiastowegorozpocze-
cia leczenia. Osoby te moga równiez korzystac z uslug specjali-
stycznych,jezeli wymaga tego ich stan zdrowia, np. diabetycy. Jesli
okres pobytu w Wielkiej Brytanii jest dluzszy niz 6 miesiecy, oby-
watel Unii Europejskiej ma prawo do takiej samej standardowej
opieki medycznej jak mieszkaniec Anglii. Obywatele Unii Europej-
skiej uprawnieni sa do uczestnictwa w brytyjskich programach
szkolenia, np.: Youth Training i Trainingfor Work, jezeli spelniaja
takie same kryteria jak obywatele brytyjscy.

F.l. ZAROBKI

F.I.I. Zarobki minimalne

W Wielkiej Brytanii nie ustalono jak dotad placy minimalnej,
jednak w najblizszym czasie rzad zamierza przedstawic decyzje w tej
spraWIe.

39



F.l.2. Wynagrodzenia praktykantów i uczniów

Uczestnicy kursów Youth Training otrzymuja stawke szkolenio-
wa, której wysokosc nieznacznie wzrasta w trakcie trwania drugiego
roku szkolenia.Uczestnicymoga równiez liczycna pomoc finansowa
w postaci zwrotu kosztów podrózy, jesli przekraczaja one ustalona
kwote tygodniowa. Kolejne udogodnienie to otrzymanie na okres
szkolenia "statusu zatrudnionego", co pozwala na przyznanie pelnej
stawkiwynagrodzeniaza prace wykonywanapodczas szkolenia.

Uczestnicy kursów bioracy udzial w warsztatach Training for
Wark otrzymuja normalna stawke szkoleniowa plus kieszonkowe.
Moga tez liczyc na zwrot kosztów podrózy, jesli przekraczaja one
ustalona stawke tygodniowa.

F.2. SLUZBY ZATRUDNIENIA

Osoby poszukujace pracy w Wielkiej Brytanii moga korzystac
z pomocy Sluzb Zatrudnienia (Job Centres), lokalnych firm porad-
nictwa zawodowego (Careers Service) oraz prywatnych agencji za-
trudnienia.

F.2.1. Publiczne sluzby zatrudnienia

Job Centres wywieszaja oferty pracy, pozwalajaceposzukujacym
wybrac te, które im odpowiadaja. Przed zaaranzowaniem spotkania
kandydata z potencjalnym pracodawca pracownicy Centrum propo-
nuja konsultacjemajace na celu sprawdzeniepodstawowychumiejet-
nosci pracownika pod katem wymagan zwiazanychze stanowiskiem
pracy. Sluzby Zatrudnienia dysponuja bogata oferta programów re-
orientacjizawodowej dla osób, które nie pracowaly przez okres 3 lub
6 miesiecy, np. Kursy Ponownego Startu (Restart Courses), trwajace
l tydzien, Kluby Pracy (Job Club) oraz Warsztaty Przegladu Mozli-
wosci Zatrudnienia (Job Review Workshops)dla tych, którzy mysla
o zmianie kariery zawodowej. W ramach wielu z tych programów
prowadzonejest poradnictwo w zakresie sciezek kariery zawodowej.
Angielskie firmy zajmujace sie poradnictwem zawodowym oferuja
równiez uslugi zwiazane ze znalezieniem zatrudnienia i tradycyjnie

maja dobrekontakty z pracodawcami.
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Sluzby Zatrudnienia aktualizuja równiez baze danych zawie-
rajaca oferty pracy przeznaczone dla mlodziezy ponizej 19 roku
zycia.

Sluzby Zatrudnienia utworzyly w Sheffield Oddzial Pracy dla
Cudzoziemców (Overseas Placing Unit - OPU), który dziala na
podobnych zasadach jak EURES w Wielkiej Brytanii. Organizacje
te gromadza i udostepniaja:
· informacje o miejscach pracy na terenie Unii Europejskiej,
· formularze zgloszeniowe dla osób zainteresowanych podjeciem

pracy w panstwach Unii Europejskiejoraz inne zwiazanez tym in-
formacje,

· informacje dotyczace wystepowania o pozwolenie na zatrudnie-
nie na terenie Wielkiej Brytanii,

· materialy zwiazane z rekrutacja obcokrajowców do pracy
w Wielkiej Brytanii.
Z OPU mozna kontaktowac sie za posrednictwem Centrum Pra-

cy (Jobcenter). OPU realizuje jedynie uslugi instytucjonalne.

F.2.2. Inne mozliwosci znalezienia pracy

Na terenie Wielkiej Brytanii dziala wiele agencji posrednictwa
pracy z oddzialami mieszczacymi sie przy glównych ulicach wiek-
szych miast. To glównie pracodawca obciazanyjest kosztami zwia-
zanymi z tymi uslugami. W lokalnych gazetach umieszczane sa
oferty pracy. Oferty takie prezentuja tez wybrane stacje radiowe
i telewizyjne.

F.3. PRACA OKRESOWA

F.3.1. Zatrudnianie do pracy okresowej (z wlaczeniem prac
sezonowych)

Uslugi w tym zakresie realizowane sa przez Centra Pracy (Job-
center) i prywatneagencje,podobniejak w przypadkupracy stalej.

Ogloszenia o pracy okresowej zamieszczane sa w prasie lokal-
nej oraz lokalnych stacjach telewizyjnychi radiowych.
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F.3.2. Praca Au Pair (posrednictwo oraz warunki pracy)

W Wielkiej Brytanii praca Au Pair przeznaczona jest dla ludzi
pomiedzy 17 a 27 rokiem zycia, bez obciazen rodzinnych, którzy
chcieliby uczyc sie jezyka angielskiego i mieszkac z rodzina anglo-
jezyczna. Wiecej szczególowych informacji dotyczacychbrytyjskich
regulacji dla Au Pair dostepnychjest w Home Office.

Osoba zatrudniona w Anglii jako Au Pair mieszka z rodzina an-
gielska i moze pozostac z nia do dwóch lat. W zamian za mieszkanie
z utrzymaniem i wynagrodzenie (kieszonkowe) zobowiazanajest do
wykonywaniaprac domowych oraz/lub opiekowania sie dziecmi, ale
nie dluzej niz 30 godzin tygodniowo. Ponadto osoba taka powinna
otrzymac dwa dni wolne w ciagu tygodnia i mieszkac we wlasnym
pokoju. Kolejny wymóg to zapewnienie mozliwosci uczeszczania
na lekcje jezyka angielskiego. Pensja powinna wynosic miedzy 30
a 40 funtów tygodniowo (dane na 1994r.). Nalezy tez stworzyc pra-
cownikowi Au Pair mozliwosc uczestniczenia w praktykach religij-
nych,jesli sobie tego zyczy.

W rzeczywistosci jednak warunki pracy moga byc bardzo zróz-
nicowane. Kazdy, kto poszukuje zatrudnienia na zasadach Au Pair,
powinien znac, najlepiej w formie pisemnej, swój zakres obowiaz-
ków, ilosc i wiek dzieci, którymi bedzie sie opiekowac, stawke pla-
cy za wykonywana prace, wymiar czasu wolnego oraz inne warunki
pracy.

Agencje Au Pair dzialajace w Wielkiej Brytanii zarabiaja pie-
niadze obciazajac stosownymi oplatami rodziny, które poszukuja
kandydatów do pracy. Agencje takie nie moga pobierac oplat za
znalezienie miejsca pracy w Wielkiej Brytanii, jednak inne ofero-
wane przez nie uslugi sa odplatne.

F.4. INSTYTUCJE OFERUJACE POMOC
CUDZOZIEMCOM POSZUKUJACYM PRACY

a) City and Guilds oj London Institute (CGLI),
b) Low Pay Unit - Organizacja Niskiej Placy - instytucja nie-

zalezna, udzielajaca pracownikom porad zawodowych, zajmuje sie
podatkami i ochrona socjalna,
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c) British Youth Council- publikuje wydawnictwo "Pakiet Mlodego
Pracownika" (Young Workers Pack),

d) Commission for Racial Equality - Komisja Równosci Raso-
wej - dostarcza informacji, oferuje wsparcie w zakresie promocji
równych szans na rynku pracy i walki z dyskryminacja plciowa,

e) Trades Union Congress - Brytyjskie Narodowe Centrum Zwiaz-
ków Zawodowych - reprezentuje interesy pracowników róznorodnych
branz przemyslu oraz uslug. Wydaje szereg publikacji i udziela infor-
macji na temat dzialan i polityki zwiazków zawodowych.



ZALACZNIKI

Bibliografia
SPIS KURSÓW W EDUKACJI UZUPELNIAJACEJW WALU.

Opublikowany przez Walijski Komitet Edukacji Zespolonej (Welsh
Joint Education Committee).

ECCTIS jest brytyjska baza danych, która zapewnia szybki do-
step do informacji na temat ponad 100 000 kursów prowadzonych
na terenie Wielkiej Brytanii. W szczególnosci zawiera: zakres tresci,
stawiane wymagania, typy kursów i uzyskane kwalifikacje.
ECCITS 2000 publikuje tez informacje dotyczace spisu kursów
Access i kursów Credit Accumulation and Transfer, zawierajace
miedzy innymi ogloszenia o wolnych miejscach na kursach na sto-
pien naukowy w letnim okresie naboru. Dodatkowy serwis dostep-
ny jest dla prenumeratorów.

GATEWAy - edukacja w ramach Gateway oraz System Szko-
len Poradnictwa Zawodowego (Training Guidance System) jest
systemem opartym na bazie PC. Zapewnia on dostep do odpowied-
nich baz danych zawierajacych informacje na temat mozliwosci
szkolen, poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej,
edukacyjnej i szkoleniowej.

High Technology National Training (Krajowe Szkolenia w za-
kresie Wysokiej Technologii) publikowane przez COIC - dostar-
czaja informacji na temat kursów na poziomie podyplomowym,
wspieranych przez Departament Edukacji i Zatrudnienia.

Job Outlines (Praca w zarysie) - publikowana przez COIC seria
informacji wykorzystywanychw szczególnosci przez instytucje do-
radztwa zawodowego.

Just the Job (Po prostu Praca) - dostepna w Departamencie
Edukacji i Zatrudnienia, w sekcji Pomocy Szkoleniowych.

NCVQ - Database (NCVQ - baza danych) - dostarcza miaro-
dajnych i aktualnych informacji na temat wszystkich Panstwowych
Kwalifikacji Zawodowych (NVQs), z uwzglednieniem jednostko-
wych komponentów skladajacych sie na te kwalifikacje. Oferuje
takze informacje o organizacjach i placówkach zatwierdzajacych
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kwalifikacje. Dane te stanowia znaczace wsparcie w planowaniu
kariery oraz opracowywaniu programów ksztalcenia i szkolen.

Occupations '98 (Zawody'98) - publikowane przez COIC,
osiem edycji Poradnika Zawodowego; na 600 stronach opisane sa
wszystkie zawody i odpowiedniewymagania szkoleniowe.

SAMI - skomputeryzowany system informacji z zakresu porad-
nictwa zawodowego zawierajacy obszerna informacje dotyczaca
modulów Panstwowego Certyfikatu SCOTVEC, a takze informacje
na temat programów kwalifikacji. Zawiera takze informacje
o uznawanych i akceptowanych przez szkockie przedsiebiorstwa
kwalifikacjach (takze przez Highlands and Islands Enterprise).

School-Leaver's Handbook (Poradnik dla Absolwentów) - wy-
dawany przez wszystkie wladze lokalne. Szczególowo omawia za-
gadnienia takie jak: edukacja, szkolenia, zatrudnienie, ochrona so-
cjalna itp. Zawiera liste istotnych informacji i adresy waznych in-
stytucji.

Scottish Universities Entrance Guide (Przewodnik dla Kandy-
datów na Uniwersytet Szkocki) - opublikowany przez Szkocka
Uniwersytecka Rade Rekrutacyjna (Scottish Universities Council on
Entrance).

Second Chances (Druga Szansa) - opublikowana przez Cen-
trum Informacyjne Kariery i Zawodu (Careers and Occupational
Information Centre), zawiera informacje na temat mozliwosci edu-
kacji i szkolen dla doroslych na terenie Wielkiej Brytanii.

Survivor's Guide (Przewodnik Przetrwania) - opublikowany
przez telewizyjny kanal 4. Moze byc zamawiany bezposrednio, ad-
res: PO BOX 4000, Londyn W3 6XJ.

TrainingAccessPoints - TAPs(PunktyInformacyjneo Szkole-
niach) - baza danych o lokalnych mozliwosciach szkolen zawodo-
wych. Kontakt poprzez lokalna Rade Przedsiebiorczosci i Szkolenia
(Training and Enterprise Council) lub Zwiazek Lokalnych Przed-
siebiorstw (LocalEnterprise Company).

Unemployment and Training Rights Handbook (Poradnik Praw
Uczestnika Szkolenia oraz Bezrobotnego) - opublikowany przez
Departament Edukacji i Zatrudnienia (DjEE).
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Unemployment and Tra ining Rights Handbook (Bezrobocie
i Uprawnienia Szkoleniowe - Poradnik) - opublikowany przez
Sekcje ds. Bezrobotnych (Unemployment Unit).

UCAS Handbook (Poradnik UCAS) - opublikowany przez
UCAS przewodnik po systemie aplikacji wstepnych na uniwersytet
oraz do kolegium.

Young Scot - The Book (Mlody Szkot) - mozna zamówic po-
przez Rade Edukacji Spolecznosci Szkockiej (Scottish Community
Education Counci/ - SCEC). .

Young person 's Guide to Northern Ireland (Przewodnik po Ir-
landii Pólnocnej dla mlodziezy) - opublikowany przez Mlodziezo-
wa Siec (Youth Net) w imieniu Mlodziezowej Rady Irlandii Pólnoc-
nej (Youth Counci/ for Northern Ireland) i dystrybuowany przez
Serwis Edukacyjny NI-CO (NI-COEducation Services).

Twój wybór w wieku 15 lat i powyzej (Your Choice at 15+) -
opublikowane przez Centrum Poradnictwa i Badan nad Kariera
(Careers Research and Advisory Centre), zawiera informacje na
temat sciezek edukacyjnych, które mlodzi ludzie moga wybrac
w wieku 15 lat.

Zródlo: Internet

http://www .euroguidance.org. uk.



Adresy
Advisory Centre for Education (ACE)
lb Aberdeen Studios

22 Highbury Grove
London N5 2EA

Tel: +44 (0)171 3548321
Fax: +44 (0)171 3549069

The Association ofDatabank Services in Education and Training (ADSET)
73 Botley Road, International House
Oxford OX2 OBS
Tel: +44 (0)1865727424
Fax: +44 (0)1865794552

Association ofRecognised English Language Schools
Ewart Place
Summertown
Oxford OX2 7BZ
Tel: +44 (0)186554291

Basic Skills Agency
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
London WCIA lNU

Tel: +44 (0)171 4054017
Fax: +44 (O)171 440 6626

British Council
10 Spring Gardens
London SWIA 2BN
Tel: +44 (0)1719308466
Fax: +44 (0)171 8396347

British Council (NARIC)
Medlock Street
Manchester MI5 4AA

Tel: +44 (0)161 9577065
Fax: +44 (0)161 9577561

The British Youth Council
57 Chalton Street
London NWI lHU
Tel: +44 (0)171 3877559
Fax: +44 (0)1713833545

Business and Technician Education Council (BTEC)
See EdExcel

Careers Research and Advisory Centre (CRAC)
Sheraton House, Castle Park
Cambridge CB3 OAX
Tel: +44 (0)1223460277
Fax: +44 (0)1233311708
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Careers & Occupational Information Centre (COl C)
Moorfoot

Sheffield SI 4PQ.
Tel: +44 (0)114 259 4563
Fax: +44 (0)114 259 3439

Central Bureau for Educational Visits and Exchanges
10 Spring Gardens
London SWIA 2BN
Tel: +44 (0)1713894004
Fax: +44 (0)171 3894426

City and Guilds ofLondon Institute (CGLI)
I Giltspur Street
London ECIA 9DD

Tel: +44 (O) 171 2942468

COMENIUS

Department for Education and Employment
Sanctuary BuildingsGreat Smith Street
London SWIP 3BT

Tel: +44 (O) 171 925 5560
Fax: +44 (O) 171 925 6985

Commission ofthe European Communities Office in England
8 Storey's Gate
Jean Monnet House
London SWIP 3AT
Tel: +44 (0)1712228122
Fax: +44 (0)1712220900/2228120

In Northem Ireland:
9/15 Bedford Street
Windsor House
Belfast BTI 7EG

Tel: +44 (0)1232 240708
Fax: +44 (0)1232 248241

In Scotland:
9 Alva Street

Edinburgh EH2 4PH
Tel: +44 (O)l31 225 2058
Fax: +44 (O)l31 226 4105

In Wales:
4 Cathedral Road
CardiffCFI 9SG
Tel: +44 (0)1222 371631
Fax: +44 (0)1222395489

Commission for Racial Equality
Elliot House, 10/12Allington Street
London SWlE 5EH
Tel: +44 (0)1718287022
Fax: +44 (O)171 630 7605
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Department for Education and Employment
Caxton House, Tothill Street
London SW I H 9NF

Tel: +44 (O)171 273 4879
Fax: +44 (O)171 273 5364

For Scotland contact:
Scottish Office

Victoria Quay
Edinburgh EH6 6QQ
Tel: +44 (0)131 5568400

For Wales contact:

Welsh Office, Education Department
Govemment Buildings, Ty Glas Road
Llanishen
Cardiff CF4 5WE

Tel: +44 (0)1222761456
Fax: +44 (0)1222 761249

For Northern Ireland contact:

DENI -Department ofEducation for Northem Ireland
Balloo Road, Rathgael House
Bangor
County Down
B 19 7PR

Tel: +44 (0)1247 279279
Fax: +44 (0)1247 279777

Department for Education and Employment
Qualifications for Work, Information and Advice Services Unit, and Qualifications
and Standards Branch,
Room E4B
Moorfoot

Sheffield SI 4PQ
Tel: +44 (0)114 259 4151
Fax: +44 (O) 114 259 4531

Department for Education and Employment, Training Credits Branch
Al3 Porterbrook House
Moorfoot

Sheffield S I 4PQ
Tel: +44 (O)1742 597626
Fax: +44 (0)1742 593643

Department for Education and Employment, European Social Fund
Level One
236 Grays Inn Road
London WCIX 8HL
Tel: +44 (0)1712114710
Fax: +44(0)171 211 4749
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The National Advisory Council for Careers and Educational Guidance (NACCEG)

Chancery House, Dalkeith Place
Kettering
Northants NN 16 OBS.

Tel: +44 (0)1536 411017
Fax: +44 (0)1536 414274

The National Association ofCareers and Guidance Teachers (NACGT)
General Secretary: Janice Cook
Portland House, 4 Bridge Street
Usk
Gwent NP5 lBG.

Tel: +44 (0)1291 672985
Fax: +44 (0)1291 672090

National Institute of Adult Continuing Education (NIACE)
21 De Montfort Street
Leicester LE 1 7GE

Tel: +44 (0)116 2551451
Fax: +44 (0)116 2854514

National Institute for Careers Education and Counselling (NICEC)
Sheraton House
Castle Park

Cambridge CB3 OAX
Tel: +44 (O)1223 460277
Fax: +44 (O)1223 311708

Northem Ireland Curriculum Council (NICC)
IDB House
64 Chichester Street
Belfast BTI 4JX
Tel: +44 (0)1232 544902
Fax: +44 (0)1232 544900

NUS -National Union of Students
Nelson Mandela House

457-461 Holloway Road
London N7 6LJ

Tel: +44 (O)171 272 8900
Fax: +44 (O)171 263 5713

NUS -Scotland

11 Broughton Market
Edinburgh EH3 6NU
Tel: +44 (0)131 5566598

NUS -Wales
107 Walter Road

Swansea SA 1 5QQ
Tel: +44 (0)1792 643590
Fax: +44 (0)1792 648554
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National Council for Yocational Qualifications (NCYQ)
222 Euston Road
London NW1 2BZ
Tel: +44 (0)1713879898
Fax: +44 (0)1713870978

National Council for Yoluntary Organisations (NCYO)
Regent's Wharf
8 Ali Saints Street
London NI 9RL

Tel: +44 (0)171713 6161
Fax: +44 (O)171 713 6300

National Institute for Adult Continuing Education (NIACE)
21 De Montfort Street,
Leicester LE 1 7GE

Tel: +44 (0)116 204 4246
Fax: +44 (0)116 285 4514

Northern Ireland Curriculum Council (NICC)
29 Clarendon Road
Belfast BTI 3BG

Tel: +44 (0)1232 261200
Fax: +44 (0)1232 261234

National Training Inforrnation Central Support (NTICS)
Unit 4
AYEC
1 Sidney Street
Sheffield SI 4RG
Tel: +44 (0)114 2731883
Fax: +44 (0)114 273 0024

Office for Wales

European Inforrnation Unit
Companies House
Crown Way
Maindy
CardiffCF43UW

Tel: +44 (0)122 238 0780
Fax: +44(0) 1222383944

Open University
Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA.
Tel: +44 (0)1908 274066
Fax: +44 (0)1908 653744

Overseas Placing Unit (OPU)
Level I, Rockingham House
123 West Street
SHEFFIELD S I 4ER

Tel: +44 (0)114 259 6051
Fax: +44 (0)114 259 6040
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The Princes Youth Business Trust

18 Park Square East
London NWl 4LH

Tel: +44 (0)171 543 1234

SCEC -Scottish Community Education Council
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh EH12 5EZ
Tel: +44 (0)131 313 2488
Fax: +44 (O)131 313 6800

Scottish Council for Research in Education
15 St John Street
Edinburgh
EH8 8JR
Tel: +44 (0)131 5572944
Fax: +44 (O)13l 556 9454

Scottish Enterprise
120 Bothwell Street

Glasgow G2 7JP
Tel: +44 (0)1412482700
Fax: +44 (0)141221 3217

Scottish Further Education Unit (SFEU)

Argyll Court, The Castle Business Park, Stirling FK9 4TY.
Tel: +44 (O)1786 892000
Fax: +44 (O)1786 89200 l

SCOTVEC (Scottish Technical Education Council)
Hanover House

24 Douglas Street
Glasgow G2 7NG
Tel: +44 (O) 141 2487900

TUC -Trade Union Congress
Great Russell Street

Congress House
London WCIB 3LS

Tel: +44 (0)171 6364030
Fax: +44 (O)171 636 0632

Training and Employment Agency
Gloucester House
Chichester Street
Belfast BTl 4RA

Tel: +44 (O) 1232252270
Fax: +44 (O) 1232 252 280
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The UK LlNGUA Unit

Central Bureau for Educational Visits and Exchanges
British Council

lO, Spring Gardens
LONDON SWIA 2BN

Tel: +44 (O) 171 3894852
Fax: +44 (O) 171 3894426

Universities and Colleges Admissions Services (UCAS)
Fulton House

Jessop Avenue
Cheltenham
Gloucestershire GL50 3SH

Tel: +44 (O) 1242227788
Fax: +44 (O) 1242221622

University of Cambridge Local Examinations Syndicate
HiIIs Road

Cambridge
Tel: +44 (O)1223 553311
Fax: +44 (0)1223 460278

Welsh Youth Agency
Lon- Y-lIyn
Caerphilly CF83 1BQ
Tel: +44 (0)1222 880088
Fax: +44 (0)1222 880824

Workers Educational Association

TempIe House
17 Victoria Park Square
London E2 9PB

Tel: +44 (0)181983 1515
Fax: +44 (O)171 983 4840

Youth Council ofNorthem Ireland
Lamont House

Purdy's Lane
Belfast BT8 4TA

Tel: +44 (0)1232 643882
Fax: +44 (0)1232 6433874

y outh Exchange Centre
The British Council

10 Spring Gardens
London SWIA 2BN

Tel: +44 (0)1713894030
Fax: +44 (0)171 3894033
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