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 التعليم الثانوي في بريطانيا :    

المدارس الثانوية في انكمترا إما أن تكون مستقمة كل االستقالل عن السمطات الحكومية    
ما ان تقوم بتأسيسيا سمطات التعميم المحمية فتصبح  المركزية والمحمية كمدارس خاصة، وا 
ما ان تكون خصوصية طائفية وخاضعة لمسمطات الحكومية بعض  شعبية عامة، وا 

 الخضوع.

حيث ماليتيا عمى ثالثة أقسام : فيي إما أن تكون مستقمة فال تتسمم وتقسم المدارس من 
ما أن تؤسسيا سمطات  مساعدة مالية من وزارة المعارف أو سمطات التعميم المحمية، وا 
ما أن تكون مساعدة وحينيا تصبح ميزانيتيا متكونة من االجور الدراسية  التعميم نفسيا، وا 

 المحمية او المركزية أو من كمييما.  واليبات الخيرية واالعانة الحكومية

صدر قانون المعارف المعروف بقانون ) بتمر (  حيث تغير مفيوم  4944وفي عام    
التعميم الثانوي ووضع عمى أسس جديدة، إذ أعادت بريطانيا بناء نظاميا التعميمي بعد 

من الطالب الحرب العالمية الثانية  فبعد أن كانت المدرسة الثانوية وقفا عمى عدد 
المتميزين، أصبحت الدراسة الثانوية حقا عاما لجميع الطالب ال امتيازا لصفوة مختارة 
منيم. واصبح الطالب يتمتعون ألول مرة في تاريخ انكمترا بدراسة ثانوية مجانية بعد 

وجوب انتقال جميع خريجي المدارس  4944الحادية عشرة من العمر، فقد أقر قانون 
 الدراسة بعد االبتدائية تتفق وقابمياتيم وحاجاتيم.االبتدائية إلى 

لقد كان لمثورة الصناعية في القرن التاسع عشر تأثير كبير في نظام التعميم في انكمترا إذ   
أدت الثورة إلى ظيور أنواع جديدة من المدارس منيا )مدارس األحد( لتعميم االطفال الذين 

ولكنيا لم تكن ذات  4995المدارس الفنية عام تعمل امياتيم في المصانع. كذلك ُانشئت 
طابع ميني معين صناعي او تجاري وانما كانت تيتم بالعموم والتكنولوجيا التي تستند إلييا 

 الصناعات الكبرى 

ان نظام التعميم في انكمترا ال يزال طبقيا في أساسو فيناك التعميم الخاص ألبناء الطبقة    
ة التي تستطيع دفع مصاريف عالية وىناك التعميم الجيد الذي االرستقراطية والطبقة الغني
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يوصل لمجامعة وىو لمقادرين عمى مواصمة الدراسة االكاديمية، وىناك التعميم البسيط لمذين 
 لم يوفقوا في االلتحاق بالتعميم الجيد الذي يوصل لمجامعة. 

ة، وتقسم عمى قسمين ( سن48 – 44سنوات( من سن ) 7مدة التعميم الثانوي في انكمترا )
( سنة يؤدي إلى امتحان الشيادة الثانوية 45 – 44سنوات( من سن ) 4؛ االول مدتو )

 العامة )المستوى العادي( وىو الزامي ومجاني. 

( سنة يؤدي في النياية إلى 48 -45سنوات(  من سن ) 3أما القسم الثاني فمدتو )   
المتقدم ( والذي يؤىل لمدخول لمجامعة والمعاىد  امتحان الشيادة الثانوية العامة ) المستوى

 العميا، ومن أىم انواع التعميم الثانوي العام في انكمترا ىي : 

وىي أقدم انواع المدارس الثانوية في انكمترا وتحظى  المدارس الثانوية العامة : –أ  
في ىذه المدارس  بمكانة اجتماعية كبيرة ألنيا الطريق إلى الجامعة والتعميم العالي، ويقبل

الطمبة من ذوي التحصيل العالي في المرحمة االبتدائية والذين يرغبون في مواصمة التعميم 
 االكاديمي. 

وتتجو الدراسة بيدا النوع من التعميم إلى االىتمام بدراسة اآلداب والمغات الكالسيكية والمغة 
 لشيادة الثقافية البريطانية.  االنكميزية، وتقوم ىذه المدارس بإعداد الطالب لمحصول عمى ا

وىي مدارس تحظى بمكانة متميزة إذ تقبل طالبا من  المدارس الثانوية الفنية: -ب
خريجي الدراسة االبتدائية ممن أتموا الحادية عشرة من العمر لكال الجنسين وبكفاءة عقمية 

لبحرية والفمك عالية وموىبة فنية ممن يرغب أن يصبح فنيا في حقول اليندسة والكيرباء وا
والزراعة والفنون التطبيقية والعموم المنزلية. ويبقى الطالب فييا حتى السادسة عشرة او 
السابعة عشرة من العمر قبل ان يتخرجوا منيا، ويواصل بعضيم الدراسة في المعاىد 

 العميا. 

ف وىي المدارس التي ُانشئت بموجب قانون بتمر وتيد المدارس الثانوية الحديثة : -ج
ىذه المدارس إلى تخريج طالب يستطيعون احتالل مكانة في ناحية من نواحي المجتمع 



 مظهر علي محمد السلطان: اعداد                                                     التعليم الثانىي واإلدارة التربىية 
 

في المعامل والمخازن والمؤسسات الصناعية وغيرىا. وميمتيا كشف القدرات الخاصة 
 لطالبيا وتطوير مياراتيم وتنمية مواىبيم وتدريبيم عمى مسؤوليات المواطنة والتزاميا. 

من انواع التعميم الثانوي في انكمترا، وتعاني من مشاكل كثيرة  وىذه المدارس أقل شأنا  
 أىميا

انخفاض مستوى التعميم فييا وتباين قدرات التالميد المنتمين إلييا وضعف مستوى ىيئة    
 التدريس وانخفاض مؤىالتيم ونقص الخدمات التعميمية المقدمة ليا. 

التعميم الثانوي المختمفة وتقبل ىذه : وتضم جميع انواع  المدارس الثانوية الشاملة -د
المدارس جميع الطمبة دون تمييز، وقد تبنى فكرة ىذه المدارس حزب العمال العتبارات 
تربوية واجتماعية منيا تكافؤ الفرص التعميمية المقدمة لمطمبة، والقضاء عمى طبقية التعميم 

الحاجات المختمفة لمتالميذ الثانوي والتغمب عمى مشكالت القبول في ىذا التعميم ومواجية 
  يناسب قدراتيم وتوفير فرص اكبر لمتعميم والتدريب العممي والعممي.

 

 أهداف التعليم الثانوي في بريطانيا : 

 لقد حدد قانون ) بتمر ( اىداف التعميم الثانوي باآلتي نصو :    

 تييئة الوسائل لنمو المواىب المتعددة لجميع الطمبة.  -4

 رصا كاممة من التربية لمشباب. أن تعطي ف -2

النظر إلى التربية عمى انيا عممية مستمرة مدى الحياة، وعمى المجتمع مسؤولية تيسير  -3
 ىذه العممية لكل أعضائو خالل حياتيم. 

 المساىمة في النمو الروحي واالخالقي والبدني ألبناء المجتمع.  -4

 العامة. تعميم مجانية التعميم في المدارس الثانوية  -5

 تمكين الطمبة من االستفادة من الفرص التعميمية المتاحة ليم بدون مشقة وعناء.  -6
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تعميم ورعاية الطالب من ذوي العاىات البدنية والعقمية حيث يستدعي تعميميم وجودىم  -7
 في مدارس خاصة. 

 


