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Informacja dla rodziców – Edukacja w Szkocji 
 
Dzieci rozpoczynają edukację w wieku 3 lat w przedszkolu (klasie przedszkolnej). W wieku 5 lat 
przechodzą do  szkoły podstawowej (klasy P1 – P7). W wieku 12 lat, dzieci przechodzą do szkoły 
średniej (klasy S1 – S6).  
 

Etap Edukacji Ogólnej (ang. Broad General Education) trwa od wieku 3 do 14 lat (końca klasy S3). 
Następnie, od 15 roku życia (klasy S4) do 18 (klasy S6), rozpoczyna się tzw. “Senior Phase”. 
Podczas “Senior Phase” młodzi ludzie pracują w kierunku zdobycia kwalifikacji; mogą wówczas 
wybrać naukę w szkole, college’u lub kontynuować edukację w inny sposób (np. szkolenie 
zawodowe, nauka na odległość).  

 
Szkocki Program Nauczania – ‘A Curriculum for Excellence’ 

 

Głównym celem ‘Curriculum for Excellence’jest stworzenie każdemu dziecku jak najlepszych 

możliwości, aby wykorzystało swój potencjał by: 
odnosić sukcesy – stać się pewnym siebie – efektywnym uczestnikiem – odpowiedzialnym 

obywatelem 
 

Nauka i Nauczanie Jak wygląda nauka w szkockich szkołach? 
 

Doświadczenia dzieci oraz młodzieży znajdują się w centrum programu nauczania, mają na celu 
wprowadzenie prawdziwego życia do klasy oraz wyniesienia nauki poza klasę.  
 
Nauka opiera się na realizacji czterech Celów Nauczania: 

 Etos i życie szkoły jako społeczności  

 Dziedziny oraz przedmioty programu nauczania 

 Nauczanie interdyscyplinarne 

 Możliwości indywidualnych osiągnięć 
 

Nauczanie często obejmuje pracę w grupach a dzieci i młodzież zachęca się do bycia ‘aktywnymi’ 
uczniami, zadawania pytań, dociekania oraz wnoszenia swoich własnych doświadczeń do procesu 
nauczania. Lekcje często zawierają elementy oraz informacje z różnych dziedzin nauczania, więc 
nauczyciele coraz częściej uczą w sposób zintegrowany. 
 

Dziedziny Programu Nauczania Jakich przedmiotów będzie się uczyło moje dziecko? 
 
Etap Edukacji Ogólnej dzieli się na 8 dziedzin programu nauczania: 
sztuki ekspresyjne, języki oraz nauka czytania i pisania, zdrowie oraz dobre samopoczucie, 
matematyka i nauka liczenia, edukacja moralna i religijna, nauki ścisłe, nauka o społeczeństwie, 
technologie. 
 

Wszyscy nauczyciele odpowiadają za rozwój umiejętności dzieci w trzech kluczowych 
dziedzinach: 
Zdrowie i dobre samopoczucie: wspólna odpowiedzialność za przyjęcie holistycznego podejścia 
aby mieć pewność, że dzieci i młodzież są wychowywane, szanowane, zaangażowane, zdrowe, 
aktywne, odpowiedzialne, bezpieczne i osiągają wyniki. 
 
Czytanie i pisanie: wszyscy nauczyciele pomagają uczniom rozwijać umiejętności czytania i 
pisania porzez tworzenie możliwości, które poszerzają doświadczenia uczniów w dziedzinie 
czytania, pisania, mówienia i słuchania. 
 
Umiejętność liczenia: wszyscy nauczyciele pomagają uczniom rozwijać i stosować ich 
umiejętności liczenia w szerokim kontekście. 
 
Każda z Dziedzin Programu Nauczania zawiera opis Doświadczeń oraz Wyników, które 
odzwierciedlają naukę i osiągnięcia dzieci. Są to stwierdzenia z perspektywy ucznia i często 
wyrażane są w formie: ‘Potrafię...’ lub ‘Dokonałem/am...’ 
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Na przykład: 
Nauki Ścisłe: Planeta Ziemia: Różnorodność biologiczna 

 

Poziom Wstępny (klasa przedszkolna do klasy P1): 
Pomogłem/am sadzić rośliny i potrafię nazwać ich podstawowe części. Potrafię opowiedzieć jak 
rosną i co muszę robić, żeby o nie dbać’. 

 

Poziom Czwarty (klasy S1 do S3) 
‘Poprzez analizę cyklu azotu oraz ocenę wyników otrzymanych w przeprowadzonych 
doświadczeniach, potrafię zasugerować skład nawozu, biorąc pod uwagę jego wpływ na 
środowisko’   

 

Poziomy Programu Nauczania Jakie są poziomy nauczania? 
Powinno się zachować ciągłość nauki i uczniowie będą mieli możliwość rozwoju poprzez sześć 
Poziomów Programu Nauczania, od 3 do 18 roku życia. Każdy poziom obejmuje przeważnie trzy 
lata. Jednakże, dzieci robią postępy w różnym tempie i niektóre być może będą potrzebowały 
dodatkowego wsparca, podczas gdy inne osiągną poszczególne umiejętności wcześniej. 
 

Poziom Etap 

Wczesny lata przedszkolne oraz 1 klasa szkoły podstawowej, lub później dla 
niektórych uczniów 

Pierwszy pod koniec 4 klasy szkoły podstawowej, lub później dla niektórych 
uczniów 

Drugi  pod koniec 7 klasy szkoły podstawowej, lub później dla niektórych 
uczniów 

Trzeci i Czwarty Klasy 1 – 3 szkoły średniej, lub wcześniej/później dla niektórych 
uczniów 

Ostatni  
(ang. Senior Phase) 

od klasy S4 do S6, w szkole/college’u/innej placówce 
edukacyjnej, do 18 roku życia 

 
 

Przez pierwsze cztery poziomy uczniowie otrzymują szeroką, dogłębną, ogólną edukację, która 
opiera się na poszerzaniu wcześniej zdobytej wiedzy. Zapewnia to dobrą podstawę do 
rozpoczęcia nauki w celu zdobycia kwalifikacji, na właściwym poziomie dla danego ucznia w 
dalszych etapach szkoły średniej. Szkoły projektują swoje programy nauczania tak aby 
odpowiadały one kontekstowi danej szkoły oraz spełniały potrzeby wszystkich uczniów. 
Jednakże, program nauczania w każdej szkole opiera się na tych samych siedmiu głównych 
zasadach: wyzwanie i radość; szeroki zakres; postępy; dogłębność tematów; przystosowanie 
do indywidualnych potrzeb i wybór; spójność; adekwatność. 

 

Podczas Poziomów Trzeciego i Czwartego (klasy S1 – S3), uczniowie i nauczyciele, przy 
współpracy z rodzicami, mogą zdecydować czy i kiedy uczeń powinien zacząć specjalizować się 
w danym przedmiocie. Ta specjalizacja pozwoli na naukę na bardziej zaawansowanym poziomie, 
w zależności od umiejętności i zainteresowań. W klasie S3 uczniowie wybiorą, które kwalifikacje 
będą zdobywać w poziomie ‘Senior Phase’ (patrz poniżej). 
 

Przechodzenie na kolejne poziomy edukacji  Jakie są kluczowe punkty edukacji mojego 
dziecka? 
Efektywna organizacja przejścia pomiędzy poziomami jest szczególnie ważna w Programie 

‘Curriculum for Excellence’, aby każdemu uczniowi zapewnić kontynuację nauki. Kluczowe 

punkty przejściowe to: 

 podczas poziomu Wstępnego (z klasy przedszkolnej do szkoły podstawowej) 

 z Drugiego na Trzeci Poziom nauki (przejście ze szkoły podstawowej do średniej) 

 w klasie S3, kiedy uczniowie wybierają, które kwalifikacje będą zdobywać na Ostatnim 
poziomie ‘Senior Phase’ 

 Podczas Ostatniego Poziomu, aby zapewnić pozytywne dążenie do dalszej edukacji, pracy, 
szkolenia zawodowego lub college’u.  
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Zaangażowanie rodziców na każdym z etapów jest bardzo ważne by upewnić się, że dziecko jak 
najlepiej przechodzi na kolejne poziomy (Więcej informacji znajduje się w broszurze ‘Rodzice 
jako Partnerzy w Edukacji Swoich Dzieci’). 
 
Ostatni Poziom, tzw. ‘Senior Phase’ W jaki sposób moje dziecko przygotuje się do pracy, dalszej 
nauki czy studiów? 

 
Poziom ‘Senior Phase’ trwa od klasy S4 do S6 (do 18 roku życia). Uczniowie mogą uczyć się w 
szkole, college’u lub na inne sposoby (np. szkolenie zawodowe lub nauka na odległość). Poziom 
‘Senior Phase’ ma na celu utrwalenie wiedzy, zrozumienia oraz umiejętności poprzez zdobycie 
kwalifikacji i inne sposoby nauki. Na tym etapie, od klasy S4 (15-16 roku życia), młodzi ludzie 
będą się uczyć oraz będą oceniani pod kątem kwalifikacji. (Więcej informacji odnośnie 
kwalifikacji znajduje się w broszurze ‘Ocena, Raporty i Kwalifikacje’). 
 
Kontynuacja nauki po 16 roku życia (czy to w szkole, college’u, praktykach zawodowych lub 
kombinacji placówek) daje młodym ludziom najlepszą szansę na długoterminowe zatrudnienie. 

Program ‘Curriculum for Excellence’ma na celu oferowanie wszystkim młodym ludziom 

odpowiednich, właściwych i atrakcyjnych wyborów aby mogli kontynuować naukę po 16 roku 
życia.  
 
Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj ze swoją lokalną szkołą lub odwiedź poniższe strony 
internetowe: 
www.parentszonescotland.gov.uk 
www.ltscotland.org.uk 
www.sqa.org.uk 

 

 
 

Inne broszury informacyjne dla rodziców: 
Ocena, Raporty i Kwalifikacje 
Rodzice jako partnerzy w edukacji swoich dzieci 
 
 

http://www.parentszonescotland.gov.uk/
http://www.ltscotland.org.uk/

