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Στην Αγγλία και στην Ουαλία η γενική υποχρεωτική εκπαίδευση 
απευθύνεται σε όλα τα παιδιά που είναι µόνιµα εγκατεστηµένα στη χώρα, 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, και διαρκεί έντεκα χρόνια. Υπάρχουν 
ιδιωτικά και δηµόσια σχολεία� στα δηµόσια σχολεία η φοίτηση είναι δωρεάν. Η 
υποχρεωτική εκπαίδευση στην Αγγλία και την Ουαλία διαιρείται σε τέσσερα 
στάδια (Key Stages): Το Στάδιο 1 είναι µέχρι την ηλικία των 7 ετών, το Στάδιο 
2 για τις ηλικίες 7 έως 11, το Στάδιο 3 για τις ηλικίες 11 έως 14 και το Στάδιο 4 
για τις ηλικίες 14 έως 16. Είναι επίσης δυνατό ένα παιδί να δεχτεί την 
εκπαίδευση στο σπίτι, αλλά οι γονείς θα πρέπει να λάβουν σχετική έγκριση. 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
Η Υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στο ∆ηµοτικό Σχολείο (primary school) (ή 
σε σχολείο ειδικών αναγκών). Η εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό διαρκεί τα δύο 
πρώτα Στάδια και µέχρι την ηλικία των 11. Τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση σε καθορισµένες ηµεροµηνίες οι οποίες ορίζονται 
από τη Γραµµατεία της Εθνικής Συνέλευσης της Ουαλίας και συνήθως είναι οι 
31 Αυγούστου, 31 ∆εκεµβρίου και 31 Μαρτίου. Μόλις το παιδί φτάσει στην 
ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρέπει να αρχίσει το σχολείο µε την 
έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου. Τα περισσότερα παιδία αρχίζουν το 
σχολείο µεταξύ των τεσσάρων και πέντε ετών. Το ∆ηµοτικό Σχολείο παρέχει 
ένα ισόρροπο και πολύπλευρο πρόγραµµα µαθηµάτων, κατάλληλο για την 
παιδική ηλικία και ικανότητα, καθώς για κάποια ειδική ανάγκη που µπορεί να 
έχει ένα παιδί. Ο Εκπαιδευτικός Νόµος του 2002 ορίζει ως ισόρροπο και 
πολύπλευρο το πρόγραµµα που προάγει την πνευµατική, ηθική, ψυχική και 
σωµατική ανάπτυξη των µαθητών στο σχολείο και την κοινωνία. Επίσης 



προετοιµάζει τους µαθητές για τις προοπτικές, ευθύνες και εµπειρίες για τη 
συνέχεια της ζωής τους. Κατά τα πρώτα χρόνια της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης δε διδάσκονται ειδικευµένα αντικείµενα και έµφαση δίδεται στην 
ικανότητα γραφής - ανάγνωσης και µαθηµατικών. Τα Σχολεία ειδικών 
αναγκών (Special needs schools) απευθύνονται σε παιδιά που µειονεκτούν 
διανοητικά ή σωµατικά και δεν µπορούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα 
στο σχολείο και τα προετοιµάζουν για την αγορά εργασίας. 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευση 
Η ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Αγγλία και στην Ουαλία διαιρείται σε δύο 
Στάδια (Key Stages). Το Στάδιο 3 είναι για τις ηλικίες 11 έως 14 και το Στάδιο 
4 για τις ηλικίες 14 έως 16.  
Όλα τα δηµόσια σχολεία στην Αγγλία και την Ουαλία πρέπει να παρέχουν 
γενική εκπαίδευση στους µαθητές όπως ορίζεται στο Εθνικό Πρόγραµµα 
Μαθηµάτων. Το Εθνικό Πρόγραµµα αποτελεί το πλαίσιο το οποίο τα σχολεία 
πρέπει να ενσωµατώσουν στο πρόγραµµά τους και καθορίζει τη διδακτέα ύλη, 
χωρίς ωστόσο να ορίζει τη διάρκεια διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος. 
Στην Αγγλία, το Στάδιο 4 παρουσιάζει µια µείωση στον αριθµό των 
υποχρεωτικών µαθηµάτων και οι µαθητές έχουν το δικαίωµα να λάβουν 
εκπαίδευση σχετιζόµενη µε την εργασία. Στην Ουαλία, το Στάδιο 4 απαιτεί 
όλοι οι µαθητές να ακολουθούν ένα πλαίσιο εκπαίδευσης συναφούς µε την 
εργασία, εγκεκριµένο από την Εθνοσυνέλευση της Ουαλίας. 
Οι µαθητές φοιτούν για την απόκτηση του Γενικού Πιστοποιητικού 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (General Certificate of Secondary Education - 
GCSE) στο τέλος του Σταδίου 4 (16 χρονών). Οι εξετάσεις για το 
πιστοποιητικό GCSE διεξάγονται για κάθε µάθηµα και βαθµολογούνται από 
ανεξάρτητες εξεταστικές επιτροπές. Οι µαθητές συνήθως εξετάζονται σε έως 
10 διαφορετικά µαθήµατα περιλαµβανοµένων των Μαθηµατικών και της 
Αγγλικής Γλώσσας. Οι εξετάσεις βαθµολογούνται µε τους βαθµούς A*, A, B, C, 
D, E, F, και G, µε το A* να είναι ο µεγαλύτερος βαθµός. Οι µαθητές που δεν 
επιτυγχάνουν το βαθµό G καταχωρούνται ως U (unclassified) και δεν 
παίρνουν πιστοποιητικό. Ο βαθµός του GCSE απονέµεται βάσει της πορείας 
του µαθητή στα µαθήµατα τα τελευταία δύο χρόνια µαζί µε τις εξετάσεις. Το 
ποσοστό βαθµολογίας διαφέρει από µάθηµα σε µάθηµα. Πρόσφατα 
προστέθηκε η δυνατότητα να λαµβάνονται πιστοποιητικά σε οκτώ 
επαγγελµατικά αντικείµενα (εφαρµοσµένες τέχνες, επιχειρήσεις, εφαρµοσµένη 
µηχανική, υγεία και κοινωνική περίθαλψη, εφαρµοσµένη πληροφορική, 
ψυχαγωγία και τουρισµός, βιοµηχανία και εφαρµοσµένες επιστήµες). Νέα 
επαγγελµατικά αντικείµενα εξετάζονται και µπορεί να προστεθούν στο µέλλον. 
Το Επαγγελµατικό πιστοποιητικό (Vocational GCSE) είναι ισότιµο µε δύο 
(γενικά/ακαδηµαϊκά) πιστοποιητικά από άποψη ζήτησης. 
Για αυτή την περίοδο των σπουδών υπάρχει ένας αριθµός διαφορετικών 
τύπων σχολείων: µονοτάξια σχολεία, λύκεια, ειδικευµένες σχολές, αστικά 
κολλέγια τεχνολογιών και ακαδηµίες. 
Το πιο συνηθισµένο από αυτά είναι µακράν το µονοτάξιο σχολείο 
(comprehensive school), το οποίο παρακολουθεί το 90% των µαθητών. Το 
σχολείο αυτό δεν είναι επιλεκτικό και δέχεται µαθητές ανεξαρτήτως των 
ικανοτήτων τους. 
Τα Λύκεια (Grammar schools) κάνουν επιλογή των µαθητών ανάλογα µε τις 
ικανότητές τους. Στην Αγγλία υπάρχουν 164 τέτοια σχολεία και οι υποψήφιοι 
συνήθως δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις. 



Τα ειδικευµένα σχολεία (Specialist schools) ειδικεύονται σε ένα συγκεκριµένο 
αντικείµενο, ενώ παράλληλα παρέχουν στους µαθητές το Εθνικό Πρόγραµµα 
Μαθηµάτων και µία ευρεία και ισόρροπη εκπαίδευση. Τα αντικείµενα των 
σχολείων αυτών είναι 10: τέχνες, επιχειρήσεις, µηχανολογία, ανθρωπιστικές 
σπουδές (ιστορία, γεωγραφία ή Αγγλικά), γλώσσες, µαθηµατικά και 
πληροφορική, µουσική, επιστήµες, αθλητισµός και τεχνολογία. Τα σχολεία 
µπορούν να συνδυάζουν δύο οποιαδήποτε από τα αντικείµενα αυτά και 
πρέπει να ανανεώνουν την ειδικότητά τους κάθε τέσσερα χρόνια. Μπορούν 
επίσης να επιλέγουν µέχρι το 10% των µαθητών τους και πρέπει να έχουν 
κάποια εξωτερική χρηµατοδότηση. Περισσότερα από τα µισά σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργούν ως ειδικευµένα σχολεία. Το 
πρόγραµµα των σχολείων αυτών εφαρµόζεται µόνο στην Αγγλία.  
Τα Αστικά Κολλέγια Τεχνολογιών (City technology colleges και city technology 
colleges for the technology of arts) υπάρχουν µόνο στην Αγγλία και είναι 
ανεξάρτητα σχολεία µε δηµόσια χρηµατοδότηση. Τα σχολεία αυτά ανήκουν 
και διοικούνται από επιτρόπους ή αναδόχους, οι οποίοι πρέπει να κάνουν µια 
σηµαντική εισφορά στο σχολείο. Πρέπει να βρίσκονται σε αστικές περιοχές, 
να µη χρεώνουν δίδακτρα, να παρέχουν εκπαίδευση στους µαθητές της 
περιοχής ανεξαρτήτως επιπέδου και να παρέχουν ένα ευρύ πρόγραµµα 
µαθηµάτων µε έµφαση στις επιστήµες και τις τεχνολογίες ή την εφαρµογή των 
τεχνολογιών στις τέχνες. 
Οι Ακαδηµίες (Academies) ιδρύονται από αναδόχους επιχειρηµατικών, 
κοινωνικών ή εθελοντικών οµάδων που συνεργάζονται µε φορείς της τοπικής 
κοινωνίας. Οι Ακαδηµίες πρέπει να βρίσκονται σε µειονεκτούσες περιοχές, να 
παρέχουν εκπαίδευση σε µαθητές της περιοχής διαφορετικών ικανοτήτων, να 
παρέχουν ένα ευρύ και ισόρροπο πρόγραµµα µαθηµάτων και να µη 
χρεώνουν δίδακτρα. 
Μία επιλογή επίσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι τα ιδιωτικά 
σχολεία, τα οποία συνήθως είναι γνωστά ως ανεξάρτητα σχολεία. Τα σχολεία 
αυτά ιδρύονται από ιδιώτες και τα µεγαλύτερα έσοδα τους προέρχονται από 
τα δίδακτρα που χρεώνουν. Μερικά επίσης λαµβάνουν δωρεές και ενισχύσεις 
από δωρητές. 
Σε µερικές περιοχές εφαρµόζεται διαφορετικό σύστηµα από αυτό του 
συνδυασµού του πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου σχολείου. Σύµφωνα µε 
αυτό το σύστηµα οι µαθητές αφήνουν το πρώτο σχολείο σε ηλικία οκτώ ή 
εννέα ετών για να παρακολουθήσουν το επόµενο (middle) µέχρι την ηλικία 
των δώδεκα ή δεκατριών και στη συνέχεια να πάνε σε ανώτερο (upper) 
σχολείο. 
Μετά - υποχρεωτική Εκπαίδευση  
Στην Αγγλία και την Ουαλία, η µετα-υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται στα 
λεγόµενα sixth form σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για τη φοίτηση 
στα σχολεία αυτά δεν υπάρχουν επίσηµες τυπικές προϋποθέσεις, καθώς τα 
σχολεία θέτουν τις δικές τους προϋποθέσεις εισαγωγής. 
Η φοίτηση οδηγεί στο Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ανώτερου Επιπέδου 
(General Certificate of Education Advanced-level examinations - GCE A-
levels) και αποτελεί την κύρια οδό για την Ανώτερη Εκπαίδευση. Η δοµή του 
πιστοποιητικού GCE A levels αναθεωρήθηκε πρόσφατα και είχε ως 
αποτέλεσµα το νέο σύστηµα AS/A2. Για να αποκτήσουν το πλήρες A level, οι 
µαθητές πρέπει να συµπληρώσουν τρία AS units (advanced subsidiary) και 
τρία A2 units. Τον πρώτο χρόνο της µετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι 



µαθητές µπορούν να επιλέξουν µέχρι πέντε αντικείµενα, στα οποία δίνουν 
εξετάσεις. Μετά τη συµπλήρωση του πρώτου έτους οι µαθητές µπορούν είτε 
να επιλέξουν το αντικείµενο µόνο σε ανώτερο επίπεδο (AS) και να λάβουν 
αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών ή να συνεχίσουν στο επόµενο έτος (A2), του 
οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στο A level. 
Τα πιστοποιητικά A levels καλύπτουν περίπου 80 αντικείµενα εκ των οποίων 
τα 14 είναι Επαγγελµατικά (VCEs - Vocational Certificate of Education). 
Τα πιστοποιητικά GCE A-level και GCE AS βαθµολογούνται στην κλίµακα A 
ως E. Η βαθµολογία U δηλώνει απόρριψη. 
Τα Επαγγελµατικά Πιστοποιητικά VCE έχουν επίσης αναµορφωθεί και έχουν 
την ίδια δοµή µε τα AS/A2. Οι τίτλοι σπουδών ονοµάζονται GCE A levels σε 
εφαρµοσµένα αντικείµενα και διακρίνονται σε τέσσερις τύπους: 
Advanced Subsidiary General Certificate of Education. Προϋποθέτει τρία AS 
units και βαθµολογείται A-E. 
Advanced Subsidiary General Certificate of Education (double award). 
Προϋποθέτει έξι AS units και βαθµολογείται AA, AB-EE. 
Advanced General Certificate of Education. Συνήθως προϋποθέτει τρία AS 
units και τρία A2 units και βαθµολογείται A-E. 
Advanced General Certificate of Education (double award). Προϋποθέτει έξι 
AS units και έξι A2 units και βαθµολογείται AA, AB-EE. 
Ένας επίσης τίτλος σπουδών είναι το Advanced Extension Awards (AEA) ο 
οποίος δίδεται από το 2002 και είναι διαθέσιµος σε µαθητές που αναµένεται 
να βαθµολογηθούν µε Α. Ο τίτλος AEA κατά την τρέχουσα περίοδο είναι 
διαθέσιµος σε 19 αντικείµενα και αποτελεί µία εκ των προϋποθέσεων για την 
είσοδο στο πανεπιστήµιο. 
Η πλήρους ωραρίου και µερικού ωραρίου µετα-υποχρεωτική εκπαίδευση 
παρέχεται επίσης στα κολλέγια µετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στα sixth 
form κολλέγια. 
Επαγγελµατική Κατάρτιση 
Η µαθητεία είναι ένα πρόγραµµα κατάρτισης για νέους ανθρώπους βασισµένο 
στην εργασία. Οι νέοι αµείβονται µε µισθό και έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν µία νέα ειδικότητα. Κατά την τρέχουσα περίοδο σε µαθητεία 
βρίσκονται περισσότεροι από 255.000 νέοι σε πλέον των 150 επαγγελµάτων. 
Η µαθητεία µπορεί να διαρκέσει από 1 έως 5 χρόνια ανάλογα µε το 
αντικείµενο. Μετά την ολοκλήρωση της µαθητείας, ο νέος διαθέτει: πρακτική 
εµπειρία, Εθνικό Επαγγελµατικό Τίτλο (National Vocational Qualification - 
NVQ) επιπέδου 2, και επιπλέον προσόντα που απαιτούνται για το επάγγελµα. 
Η µαθητεία παρέχεται σε όποιον είναι 16 µε 24 ετών και ζει στην Αγγλία.  
Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Στην Αγγλία και στην Ουαλία η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ως ιδιαίτερα 
σηµαντική βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η εκπαίδευση µπορεί να 
γίνει είτε µε πλήρες είτε µε µερικό ωράριο και παρέχεται στα κολλέγια µετα-
υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα οποία παραδοσιακά παρέχουν µαθήµατα 
επαγγελµατικής φύσης, αλλά συνεχώς αυξάνουν την παροχή ακαδηµαϊκών 
προσόντων. 


