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 التعليم يف بريطانيا
واصطبغت بهذه السمة  (مجتمع محافظ(يغلب على المجتمع اإلنجليزي ـ عالمياً ـ وصف 

 كل أنشطة الحياة العامة؛ والسيما التعليمية
 والتربوية، وتحافظ جميع مؤسسات المجتمع على هذه القيم الراسخة، فسياسات التعليم والثقافية

التعلـيم   الرصانة، وبالصرامة في الوقت نفسه، ولم يعـرف مثالً ـ في كل مستوياته ـ تتسم ب  
والرعاية والتمويل  في بريطانيا العفوية والعشوائية في نظامه، وإنما اعتمد دائماً على التخطيط

بالنشـاط والحيويـة،    ويستهدف ـ منذ مراحله المبكرة ـ تنمية عقول تتصف  . غير المتحفظ
الطاقات وتطـوير القـدرات    ركز أيضاً على تفجيروتنزع إلى البحث ومالحقة المعلومات، وي

إلـى أرقـى المسـتويات     والمهارات، ورعاية التفوق والنبوغ، وكل ذلك من أجل الوصـول 
في مجاالت العلـوم   التعليمية والعلميــة، وهــذا ما جعلــــه يتقدم باطراد وخصوصاً

 .البحتة
ية الراسخة التي يعتز بها، وال يتهاون في والحضار  للمجتمع البريطاني عاداته وتقاليده الثقافية

من جذورها، ولذلك كسب نظام التعليم ومناهجـه صـفة    التصدي لمحاوالت تفكيكها واقتالعها
الزمان، استهدف خاللها مساعدة الطالب ـ صغاراً وكبـاراً ـ     الثبات لفترات تمتد لعقود من
ات االستيعاب، بجانب خاصـتي  والتفكير من أجل اكتساب مهار على التحصيل، وإعمال العقل
ــتنباط،  ــتكناه واالس ــور     االس ــناعة التط ــداع وص ــيلتين لإلب ــا وس  .باعتبارهم

الراسخة، أسهم في أن تتبوأ بريطانيا مركزاً متميزاً فـي ريـادة    وهذا النظام التعليمي ذو البنية
هـا،  اإلنسانية المعاصرة، وأن تسود معظـم دول العـالم بلغتهـا، وثقافات    النهضة والحضارة

وصناعاتها وآدابها، وأن تفرض تشريعاتها ونموذجها في السياسـة وإدارة الدولـة،    وعلومها،
ً )قطبـاً جاذبـا  (تُسوق قيمها التعليمية والتربوية واالجتماعيـة، وال غـرو أن أصـبحت     وأن

 لألكاديميين والمهنيين والفنيين وطالب
صوصاً الباحثين عن التخصصـات  والمعارف، وخ الدراسات العليا في مختلف مجاالت العلوم

وجامعاتها، منارات علمية عريقة تهفـو إليهـا قلـوب     الدقيقة، بل أصبحت معاهدها وكلياتها
ألكثر من قرن قلعـة  ) مدينة الضباب(وشمخت . المعمورة الدارسين والباحثين في معظم أنحاء

ثة، وحازت قصب دور ريادي ومؤثر في صناعة النهضة الحدي للعلوم والمعارف التي كان لها
ــزة  ــداعيات القف ــي ت ــبق ف ــالم اآلن   الس ــهدها الع ــي يش ــة الت ــة اإلعجازي  .التقني

) أكسـفورد (و) كمبردج(لعاب أبناء العالم الثالث، وكانت  ولندن ـ مدينة الضباب ـ اسم أسال  
 .مراحـل الطمـوح والتطلعـات العلميـة والبحثيـة      حلماً يسـتهويهم، وتشـكالن أقصـى   

والحضارة اإلنسانية، رغم انحسار ضوء الشـمس عـن    إشعاع للفكرومازالت إنجلترا مركز 
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عن المحافظة على موقعها الريادي في خارطـة  ) الظالم زحف(معظم أجزائها، ولم يقعد بها 
قيمها العلمية واإلنسانية تتسم بذات الرصانة والصرامة،  العلم والحضارة المعاصرة، ومازالت
ستجدات المأسوية المتصلة بثروتها الحيوانية في أيامنا مع الم وانعكس ذلك بوضوح في تعاملها

 هذه
 التعليمي وغاياته أهداف النظام

وأهداف محددة تخـدم النشـاط    تخطط الدول عادة للتنويع في التعليم والتوسع فيه، وفق غايات
للتعليم ـ بصفة عامة ـ في بنـاء    وتكمن الغاية األساسية. الوطني، وتستهدف المصلحة العامة

الدوافع الفردية والعامة للمسـاهمة الفاعلـة    كر الوطني وتنمية المشاعر الوطنية التي تحركالف
وترقية نمط الحياة، وذلك برفع معـايير التحصـيل    في دعم النشاط االقتصادي واالجتماعي،
التي ترفد سوق العمل، ومجرى نهر التنمية عمومـاً،   المدرسي ومستوى المهارات والكفاءات

ــتلخص هــذه  ـ وت ــات واألهــداف  ــي   الغاي ــة ـ ف ــة حكومي ــى وثيق ــاداً عل  :اعتم

تتيح للطالب ـ أطفاالً وكباراً ـ إمكانية تحصـيل     تهيئة نظام التعليم وأوعيته بالصورة التي -
المهارات والمؤهالت بأرقى المستويات، مما يجعلهم قادرين على المشاركة في تحقيق الغايات            

 .والتدريب الوطنية والتعليم
قدراتهم على السؤال  ية المهارات العقلية لدى األطفال، وتشجيعهم على البحث، وتطويرتنم * 

 .والمناقشة بصورة منطقية
المسؤولية في غدهم، ومساعدتهم على فهم مجريات الحيـاة   إعداد األطفال واليافعين لتحمل* 

 .لفةطبيعة العالقات المتبادلة بين األمم المخت في العالم من حولهم، بجانب فهم
والوطنية واألخالقية في نفوس األطفال، وتعويدهم التسـامح   غرس احترام القيم االجتماعية* 

 .األخرى مع األجناس والديانات
وتحدثاً، ودعـم وتطـوير    مساعدة األطفال على استخدام اللغة بكفاءة واقتدار، قراءة وكتابة* 

 .في ذلك البحث النوعي الراقي ، بماالنزعة إلى المعرفة واالستيعاب في جميع المواد الدراسية
استخدام مهـاراتهم ومعـارفهم للتنـافس     تشجيع التعليم المستمر، بحيث يتمكن الطالب من* 

في ميـادين العلـوم الرياضـية والعلميـة      بفاعلية في عالم العمل المتغير، وخصوصاً التعليم
 .والتقنية

ت الخاصة، وإتاحة سـبل ووسـائل   والمحرومين وذوي االحتياجا رعاية األطفال المعوزين* 
 الدراسة والتعليم لهم

تطوير إطار مرجعي متماسك، ذي مؤهالت وطنية راقية لجميع األعمار، بحيث يشمل * 
 .األكاديمي والمهني التحصيل
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 .سـوق العمـل التنافسـي    تشجيع أصحاب العمل على االستثمار في المهارات التي يتطلبها* 

 :أربع ركائز أساسية ساتها التربوية والتعليمية علىوعموماً فإن الدولة تقيم سيا
وبتعدد الخيارات المتاحة أمام  تنمية المعرفة بتوسيع أطر التنوع في النظام التعليمي* 

 .الطالب

 .تطبيق المعرفة في مشكالت معاصرة* 

 تحسين نوعية النظام التعليمي، ورفع مستوى معايير اإلنجاز ما يعني إعداد قوى بشرية* 

 ليةعا
 .المهارة

أكثر مسؤولية أمام  إعطاء المؤسسات المحلية استقاللية أكبر في تسيير شؤونها وجعلها* 
 .الضرائب الطلبة وأولياء أمورهم وأمام أصحاب العمل ودافعي

  :تاريخ التعليم

الوسطى، كما تشير الوثائق التاريخية  ترجع البدايات األولى للتعليم في إنجلترا إلى العصور
م بكاتدرائية كانتر بري التي أنشأها ٥٩٧عام  مية هناك، وبدأ رسمياً ـ وفق هذه الوثائقالرس

الكنيسة مهمة تمويل التعليم الرسمي، واستمرت في  القديس أوغسطين، وفي ذلك العصر تولت
قرون تقريباً ـ ويقول مؤرخو التعليم في إنجلترا إن  مهماتها التمويلية هذه لمدة عشرة

المدارس الثانوية العلمية، ومدارس : من المدارس هما موا ـ آنذاك ـ نوعينالمنصرين أقا
على الذكور دون اإلناث الالتي بقين داخل بيوتهن يتدربن على  الغناء، واقتصر االلتحاق بهما

التعليم في النوع األول من هذه المدارس على اللغة الالتينية،  وركز. الشؤون المنزلية
في جميع أنحاء أوروبا وقتئذ، بينما عول النوع الثاني من المدارس على  باعتبارها لغة العلم
كباراً وصغاراً ـ على الغناء واألناشيد والترانيم الكنسية، بغرض إعدادهم  تدريب الذكور ـ

 .في مجموعات المنشدين داخل الكنيسة، ومساعدة القساوسة في خدماتهم الدينية للمشاركة

 ميالدي، عمدت بعض المدارس الثانوية العلمية ـ مثل مدرسة مدينةنهاية القرن السابع ال وفي

 يورك الشهيرة ـ إلى تدريس مناهج التعليم العام في القرون الوسطى، وبعد ذلك نشط

 )أكسفورد(ء مدارس جديدة في مدينتي المعلمون المتميزون والبارزون، فغادروا إلى إنشا
للجامعتين  وشكلت هاتان المدرستان نواتين. عشرفي القرنين الثاني عشر والثالث ) كمبردج(و

بجانبهما جامعتا  الشهيرتين والوحيدتين في إنجلترا طوال ستة قرون تقريباً، إلى أن ظهرت
الجامعات دافعاً وحافزاً قوياً  درم ولندن في الثالثينيات من القرن التاسع عشر، وكان تأسيس

وشهدت هذه البدايات . لاللتحاق بالجامعات للمدارس الثانوية العلمية لتعد وتهيئ طالبها
وعزوفاً من أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا عن  المبكرة للتعليم في العصور الوسطى إحجاماً
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 .وأقبل عليها بعض أبناء النبالء والطبقة العليا الدراسة والتعليم في هذه المدارس،

 بنية النظام التعليمي

فلك سن الخامسة، فال تستغرب حين يطرق بابك لتنبيهك تعيش في إنجلترا، وبلغ ط إذا كنت
سنة، ) ١٦إلى٥(اصطحاب ابنك إلى المدرسة، فالتعليم إلزامي للفئات العمرية من  بضرورة
 متاح مجاناً في المدارس الحكومية، ومتوافر للجميع بغض النظر عن الجنس واللون وهو

 .والطبقة االجتماعية والدين والسياسة

م، ١٩٧٢ سنة عام ١١الخامسة، ثم رفعت إلى  تعليم اإللزامي تسع سنوات بعدوكانت مدة ال
وتنقسم مراحل التعليم . أن يبلغ السادسة عشرة أي إن الطالب ال يمكنه مغادرة المدرسة قبل

يبدأ الطفل في تلقي تعليم نظامي قبل االلتحاق بالمدرسة  إلى أربع ترتبط بمرحلته السنية، إذ
أنشطة تشتمل على برامج في اللهو والترويح، ويتعلم مهارات محددة   الطفلاإللزامية، ويتلقى

والكتابة والحساب، وهذا النوع من التعليم خاص بمن هم دون الخامسة،  خصوصاً في القراءة
دراسية لكل من يبلغ الرابعة من العمر ورغب والده في تعليمه، وتسمى هذه  وتتوافر فرصة

 يبدأ التعليم اإللزامي للصغار من عمر خمس سنوات وحتى ، وبعدها(Nursery) المرحلة
في أولى عتبات الدراسة، وتمتد لمدة  (Primary) عشرة، وتقف المرحلة االبتدائية السادسة
أي من سن الخامسة وحتى الحادية عشرة، ويتعلم الطالب في هذه المرحلة ـ بتركيز  سنوات،
 وقد تنقسم المدرسة االبتدائية إلى قسمين،. ةلغة بالده والرياضيات والعلوم العام شديد ـ

العمرية  للفئة: ، وثانيهما(Infant) ويطلق عليها)  سنوات٧ إلى٥(أولهما للفئة العمرية من 
 .(Junior) وتسمى)  سنة١١ إلى٧(من 

، فيبدأ مع سن الحادية عشرة (secondary Schools) أما التعليم في المدارس الثانوية
السادسة عشرة، ويخضع الطالب في هذه المرحلة  و ست سنوات أي حتىويستمر لمدة خمس أ

وقد . تضعها وزارة التعليم أو وزارات المقاطعات إلى دراسة المنهج الوطني والمقررات التي
ويطلق )  سنة١٤ إلى١١(للفئة العمرية من : قسمين األول تنقسم المدرسة الثانوية بدورها إلى

 وتسمى)  سنة١٦ إلى١٤(والثاني لألعمار من  ، (Lower High School) عليها

(Higher High school)سنة١٨ إلى ١٦(للفئة العمرية من  ، وقد تلحق بها مرحلة  (
وهي مرحلة التعليم والتدريب بعد  أو تفصل في كلية قائمة بذاتها، (A-Level) وتسمى

ويوجد . ديمية والمهنيةالمؤهالت األكا اإللزامي، ويتاح أمام طالبها مجال االختيار بين مدى
 من التالميذ، ويتكون% ١٥التعليم فيها حوالي  ويتلقى. نظام المراحل الثالث في إنجلترا فقط

 ٩ أو ٨ إلى ٥وهي لألعمار من  (Primary schools) هذا النظام من المدارس األولية
لى  إ٩ أو من ١٢ إلى ٨وهي لألعمار من  (Inter mediate) سنوات، والمدارس الوسطى

 إلى ١٣ أو من ١٦ إلى١٢وهي األعمار من  (High Schools)  سنة، ثم المدارس العليا١٣
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هو األكثر شيوعاً، وطُبق نظام ) االبتدائية والثانوية)  سنة، غير أن نظام المرحلتين١٨
وطبقته بعض السلطات المحلية في المحافظات، ويقسم هذا  م،١٩٦٤المراحل الثالث عام 
 .متوسطة وعليا: االبتدائية إلى قسمين لتي تليالنظام المرحلة ا

 أنواع املدارس      
، (Private) التعليم الحكومي اإللزامي، المدارس األهلية أو الخاصة وتوجد بجانب مدارس
وتنقسم إلى اعتيادية . للتعليم الخاص، وتعنى بالمعوقين جسدياً وعقلياً والمدارس الحكومية

وتنقسم بدورها إلى ثالث  (Independent) د المدارس المستقلةوداخلية ، كما توج (نهارية(
ومدتها عامان من سن خمس سنوات، تليها المرحلة  (Kindergarten) الروضة : مراحل

 التحضيرية
(Preparatory) ومدتها أربعة أو ستة أعوام، ثم المدرسة العامة (public) لمدة أربع أو 

ذلك  ة، وتدرس منهجاً تقليدياً شامالً، وعالوة علىست سنوات، وهي إما داخلية وإما نهاري
 وتدرس مقررات (International) توجد مدارس ما قبل التعليم الجامعي، وهي دولية

على  وتوجد أيضاً مدارس إسالمية ترتكز مقرراتها. تعليمية واسعة تراعي الناحية الدولية
الثانوية : الثانوية هي ثالثة من المدارسالمبادئ والتعاليم اإلسالمية، وتوجد في إنجلترا أنواع 

 التعليم الشامل ومدارس (Modern) والثانوية الحديثة (Grammar) األساسية

(Comprehensive) غالبية طالب  المنتشرة في معظم سلطات التعليم المحلية، وتضم
 .الثانويات

مكاناتهم العلمية أو يدرسون حسب إ إن الطالب الذين يختارون في المدارس الثانوية األساسية
والتاسعة عشرة، أما بقية الطالب المستمرين في  قدراتهم التعليمية، وذلك ما بين الحادية عشرة

 .المدارس الثانوية األخرى التعليم العام فيواصلون تعليمهم في
 شهادة التعليم العام
 هذه الشهادة أي الطالب الذين بلغوا سن السادسة عشرة، واستحدثت يجلس ألداء هذا االختبار،

م ١٩٨٨م، وعقد أول اختبار للشهادة العامة للتعليم الثانوي ١٩٥١في عام  شهادة التعليم العام
 الشهادة العامة للتعليم العادي وشهادة التعليم الثانوي، وباختبار شهادة التعليم ليحل محل

 ظم االختباراتيتحدد للطالب التخصص الذي يستطيع مواصلة الدراسة فيه، وتن (GCSE)العام

 .بواسطة خمس مجموعات امتحانية مستقلة في المملكة المتحدة

ـ  (GCSE) أو (Greneral Certificate Secondary Educ) العام وتعد شهادة التعليم
الشهادة المدرسية أو شهادة المدرسة العالية ـ أعلى شهادة في  التي استحدثت عوضاً عن

 .جامعيالتعليم قبل ال التعليم العام، أو
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تنفيذه، وذلك بالتنسيق مع  وتضع هذا االختبار مجالس عديدة، وتتولى اإلشراف على
 (Ondinary Level:O-Level) معتاد: ومن المعلوم أن لهذه الشهادة مستويين. الجامعات

السادسة عشرة أن  ، وفي مقدور أي طالب بلغ(Advanced Level: A-Level) ومتقدم
تصل إلى عشرة،  ى المعتاد ليحصل على شهادة في مقررات قديجلس ألداء اختبار المستو
عن نيل تقدير  إذا عجز (Ungraded) أو تقدير غير محدد (EوA) وتتراوح تقديراتها بين

المتقدم يدرس ثالث أو  وبعد انتقال الطالب إلى المستوى. من التقديرات األعلى المشار إليها
الذي يؤهل لاللتحاق  ختبار هذا المستوىأربع مواد بشكل مركز وعميق، ويؤدي فيها ا

على تقدير يتراوح  بالجامعات ولبعض أنواع التعليم المهني العالي، ويحصل عند نجاحه
، أو C,B,A :تقديرات أو يكون ضعيفاً، ويحصل على المستوى المعتاد بأحد ثالثة (EوA)بين

 يرسب
بإشراف إدارة معينة  Certificate of Secondary tids واستحدثت شهادة التعليم الثانوي

م، وتتـراوح  ١٩٨٦عـام   (GCSE) الثانوي لالختبارات، كما استحدثت الشهادة العامة للتعليم
وتشتمل اختبارات هذه الشـهادة علـى ورقـة     تقديراً أدنى، Gتقديراً أعلى و A تقديراتها بين

الطالب ومهارتـه  أحد المقررات تحدد تفوق  امتحان إضافي، أو على أسئلة إضافية في اختبار
التعليم الثانوي ـ جزئياً ـ علـى كيفيـة العمـل       الدراسية، وتعتمد الدرجة في اختبار شهادة

 .الدراسيين الفصلي خالل العامين
 املنهج الدراسي

في مراحل التعليم اإللزامي الحكومي، أي  اعتمدت الدولة منهجاً وطنياً يطبق على جميع الطلبة
ووضع هذا . الحكومة سواء أكانت عادية أم خاصة أو إعانات منالمدارس التي تتلقى دعماً 

م، والذي ١٩٨٨لقانون إصالح التعليم الذي أقر عام  المنهج على أربع مراحل أساسية وفقاً
منهج يتسم بالتوازن مشتمالً على محاوالت واسعة، وأن  أناط بالمدارس الحكومية مهمة توفير

 والثقافية والعضلية والبدنية، وأن يكون قادراً على واألخالقية يعزز قيم الطالب الروحية
المسؤوليات في الحياة وبناء الخبرات وهم في سن الرشد، ويشمل عالوة على  إعدادهم لتحمل
م، ١٩٩٣وعدل هذا القانون ونقح بموجب قانون آخر للتعليم صدر عام . الدينية ذلك التربية
  للسنة الدراسية٧ إلى٥المرحلة السنية من : أوالً: األربع التي يطبق فيها المنهج هي والمراحل

للسنة  ١٤ إلى ١١، المرحلة السنية من ٦-٣ للسنة الدراسية ١١ إلى٧، المرحلة السنية 1-2
 ١٠من   للسنة الدراسية١٦ إلى١٤، المرحلة الرابعة للتالميذ من سن ٩ إلى٧الدراسية من 

بنفسها  إال إذا اختارته) الخاصة(قلة وال يطبق المنهج الوطني في المدارس المست. ١١إلى
وأخرى  وفي كل مرحلة من المراحل األربع المشار إليها توجد مقررات محورية. طواعية

 .التعليم أساسية البد من تعليمها للطالب، وتحظى المقررات المحورية بجل وقت
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زية والرياضيات اإلنجلي وتشتمل المقررات المحورية في المرحلتين األولى والثانية على اللغة
، التاريخ، الجغر )تقنية معلومات تصميم،(التقنية : والعلوم، بينما تشمل المقررات األساسية

وتشمل المقررات المحورية في . اللغة األم افيا، اآلداب، الموسيقا، التربية الرياضية بجانب
التقنية، : رات األساسيةوالرياضيات والعلوم بينما تشمل المقر اللغة اإلنجليزية: المرحلة الثالثة

الفنون، الموسيقا، التربية الرياضية بجانب لغة أجنبية حديثة ومتطلبات  التاريخ، الجغرافيا،
 .التربية الدينية والتربية الجنسية أخرى مثل

ذاتها المقررة في المراحل الثالث األولى، بينما  أما المقررات المحورية للمرحلة الرابعة فهي
والتقنية، تقنيات المعلومات، لغة أجنبية حديثة، التربية  التصميم: ألساسيةتشمل المقررات ا

والتربية الجنسية، إضافة إلى متطلبات أخرى كالتوجيه المهني علماً  المهنية، التربية الرياضية
 .اختيار مواد من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو التأهيل المهني بأن الطالب يمكنه

 م الديني فإنه يدرس للطالب في جميع المراحل، بينما يدرس التربية الجنسية فيللتعلي وبالنسبة

مراعاة  ومقررات التربية الدينية والجنسية تقع ضمن مسؤوليات المدرسة بعد. المرحلة الثانوية
لجعل جميع  القانون في اختيار الموضوعات، أما بالنسبة للتعليم المهني فقد خططت الدولة

الطالب في سن  ية مكلفة ومطالبة بتقديم تعليم مهني يناسب تالميذها، ويدرسالمدارس الثانو
التعليم اإلضافية ـ  السادسة عشرة ـ الراغبون في االستمرار بالمدرسة أو االلتحاق بكلية

نهايته على شهادة، ويؤهل  مقرراً قبل التعليم لمدة عام، ويشمل خبرات عملية، ويحصل في
 .للمهن التجارية

 :واملسؤوليات ة التعليميةاإلدار

والعلوم، فهو المسؤول عن  تناط مسؤولية إدارة األنظمة التعليمية في إنجلترا، بوزير التعليم
بناء المدارس، توفير الكتب  بينما تقع مسؤوليات تعيين المعلمين،. التعليم والجامعات

 التعليمية المحلية اختصاص السلطات والمعدات، اإلفادة من المصادر المتاحة والمناهج ضمن
وبصفة عامة تتقاسم . مديري التعليم التي تضم أعضاء منتخبين وموظفين متفرغين وخصوصاً

 Office of ومكتب معيارية التعليم وزير التعليم والتوظيف: مسؤولية التعليم العام

Standard Educationأو مكتب كبير مفتشي جاللتها ، Her Majesty chief 

inspector التعليم في الدول العربية ـ   الهيئات المحلية للتعليم ـ التي تماثل إدارةوتشرف
وتهتم عالوة على ذلك بمتابعة  على تنفيذ سياسة الحكومة ووزارات المقاطعات التعليمية،

 .تطوير المناهج المدارس، وتتولى مسؤولية التوجيه والتقويم واقتراح

العمل مع السلطات التربوية  لتعليم العام، وينسقويشرف الوزير على تدبير الموارد المالية ل
منطقتها، وتتأكد من صالحية المباني  المحلية المسؤولية عن إنشاء المدارس والكليات في

المحلية عبارة عن مجالس منتخبة من  وهذه السلطات. وتوافر العدد الكافي من المدرسين
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الحكومية بواسطة لجان خاصة، الخدمات  مناطق الحكومات المحلية، وتدير هذه السلطات
القانونية تعيين لجنة للتربية تتكون من أعضاء  وهذه المجالس المنتخبة يجب عليها من الناحية

وممثلين للمدرسين، وأن يعين رئيس لمكتب التربية وكذلك  المجلس وبعض المواطنين المحليين
 .اآلخرين بقية اإلداريين والموظفين

  التمويل

وتمولها  (Country) المحافظات مدارس: الي إلى نوعين من المدارس، أوالًيتجه التمويل الم
الخيرية التي تدعمها الكنائس وبعض الجمعيات  المدارس: بالكامل سلطة التعليم المحلية، ثانياً

وتتكون سلطات التعليم المحلية في . السلطات المحلية الخيرية واإلنسانية األخرى بجانب دعم
مجالس اإلقليم المحلية فيما عدا أقاليم العاصمة التي تكون  نا من قبل ـ منالغالب ـ كما أشر
المحلية لمجلس المنطقة، وتوجد سلطة محلية في منطقة لندن تتمتع بحكم  فيها سلطة التعليم
تحولت معظم المسؤوليات المحلية إلى مجالس إدارات المدارس التي تحدد  ذاتي، وأخيراً

زانياتها، وتعين المدرسين وتقيلهم، وهي مسؤولة أمام أولياء وتدير مي سياسات المدرسة
 .األمور

 مدرسة ميزانية مستقلة سنوياً تشمل مرتبات المعلمين والمعلمات، وصيانة المدرسة ولكل

ونظافتها عن طريق عقود مع شركات متخصصة، ويتولى مجلس المدرسة ـ الذي يضم 
 صرف الميزانية، أما تكاليف إنشاء المبانياألمور والمعلمين والطالب ـ مراقبة  أولياء

تصميم  بها مهمات المدرسية نفسها فمن اختصاص وزارة التربية، إذ تتولى اإلدارة المختصة
الحكومة  وعلى وجه العموم فإن. المباني ووضع مواصفات تجهيزاتها من األثاث والمختبرات
شكل منح غير  عليمية المحلية فيالمركزية معنية بتمويل جزء كبير من ميزانية السلطات الت

على العقارات  محددة، وعلى هذه السلطات المحلية استكمال موازناتها من الضرائب المحلية
للعاملين،  وبجانب ذلك يوجد تمويل خاص لبرامج التدريب. والخدمات التجارية والقروض

المالية إلى أن  وتشير التنظيمات. منوطة به إدارة التوظيف ولجنة خدمات القوى العاملة
له اإلدارة المحلية  ميزانية المدرسة يعدها مدير المدرسة بالتعاون مع وكيله وفق ما تخصصه

الماضي، ثم تعرض الميزانية  للتعليم، ودخل المدرسة، والمبالغ المرحلة، من ميزانية العام
 .التنفيذ على مجلس اإلدارة للمصادقة عليها ووضعها موضع

 إدارة املدرسة
وتنفيذية تخولهما متابعة التدريس، وتقـويم    المدرسة وكبير المدرسين صالحيات إداريةلمدير

الالزمة لتطوير عملية التدريس والتعليم في مدرسـته،   المدرسين، واقتراح الطرائق والوسائل
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الخطة السنوية ثم مناقشتها مع مجلس إدارة المدرسة إلقرارهـا   ويتوليان في الوقت نفسه إعداد
 بتعديلها جيهأو التو

اإلدارة المحلية  ويتكون مجلس إدارة المدرسة عادة من مديرها بجانب أربعة من موظفي
من أولياء أمور الطالب  للتعليم واثنين من معلمي المدرسة يختاران بواسطة زمالئهم، وأربعة
رين مجال التعليم، وثالثة آخ ينتخبهم بقية أولياء األمور أنفسهم، بجانب شخص غير عامل في

غير منتسبين لها، ويعمل أعضاء  تقع مهمة تحديدهم على إدارة التعليم ـ شريطة أن يكونوا
مالية نظير مهماتهم وجهودهم في هذا  مجلس اإلدارة طواعية وال يتلقون أي مكافآت أو مبالغ

 .لتبدأ دورة أخرى لمجلس جديد وتستمر دورة المجلس لمدة أربع سنوات،. المجال
وميزانية المدرسة المقترحة من إدارتهـا،   إقرار الخطة الدراسية: ت المجلسوتتضمن مسؤوليا

تعيين المدير ووكيله والمعلمين وغيرهم، االطـالع   تحديد أعداد المقبولين سنوياً، الموافقة على
واقتراحاتهم، تحديد المكافآت أو العقوبات بإزاء المعلمين والعاملين  على مرئيات أولياء األمور

كافة، النظر في االقتراحات المتعلقة بمعالجة سلوك التالميذ، تحديـد اإلجـازات    سةفي المدر
 أما مسؤولية تـأمين . الدراسي، واالطالع على أداء مدير المدرسة ووكيله ومستواهما واليوم

 .المواصالت المجانية فتقع ضمن مسؤوليات اإلدارة المحلية للتعليم
 هموتغذية التالميذ وصحت الدوام املدرسي

فسحتان، أوالهما بعد الحصـة   يبلغ عدد الحصص ليوم دراسي كامل خمس حصص، تتخللها
تتيح للطالب فرصة تنـاول وجبـة    الثانية لمدة ربع ساعة، واألخرى بعد الحصة الثالثة وهي
 طالباً، ويبـدأ  ٣٠الطالب في كل فصل  الغداء، وحددت مدة الحصة بساعة كاملة، ويبلغ عدد

 .في الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر الساعة التاسعة صباحاً، وينتهياليوم الدراسي في 
مقداراً من الحليب قبل اإلفطار مقابل مبلغ مالي رمزي  أما بالنسبة للتغذية، فيتناول الطالب
ومبلغ مالي نظير لوجبتي اإلفطار والغداء أسبوعياً، وإذا كان  خالل الفصل الدراسي الواحد،

المبلغ، فإن المدرسة تتولى ذلك، وهذا مع العلم بأن للطالب حق إحضار   دفعالطفل عاجزاً عن
وتهتم المدارس اهتماماً كبيراً بصحة التالميذ وأمنهم، وال . بموافقة المدرسة طعامه من المنزل

 في هذا الشأن، ولذلك فإنها تعمد إلى اتخاذ احتياطات واسعة إزاء كل أشكال األخطار تتهاون

  يتعرض لها طالبها، سواء أكانت مشكالت صحية، أم أخطاراً طارئة تهددالتي يمكن أن

 سالمتهم، ومجلس إدارة المدرسة وفريق العمل داخلها مسؤول عن أمن التالميذ وصحتهم،

تجرى  ومعني باتخاذ االحتياطات الكفيلة بحمايتهم وضمان سالمة صحتهم طوال الوقت، ولذلك
 .جسم واألسنان وغيرهافحوصات دورية على مختلف أجهزة ال

 املعلمون
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أساسـية   المعلم في إنجلترا باهتمام بالغ، إعداداً وتدريباً وتقويماً وخدمة، باعتباره ركيزة يحظى
الحصـول علـى    من ركائز التعليم، ولذلك البد على الراغبين في االلتحاق بمهنة التدريس من

للحصول على مؤهـل   لوائح الخاصة بالتعيين إلى ثالثة طرقإجازة في هذا المجال، وتشير ال
ثـالث سـنوات تكـون     دراسة مقررات لمـدة : الزم يفتح الطريق أمام هواة التدريس، أولها

أربع سنوات يحمل بعـدها   دراسة مقررات لمدة ثالث أو: محصلتها شهادة في التربية، وثانيها
لطالب الدراسات العليا الحاصلين  حد لمدة عامدراسة مقرر وا: الطالب ليسانس التربية، ثالثها

بمهنة التعليم على خريجي الجامعات،  م اقتصر االلتحاق١٩٨٤ومنذ عام . على درجة جامعية
الشهادة العامـة للتعلـيم فـي مجـالي      بجانب حصول المعلم على تقدير معين من التميز في
فترة اإلعداد في تـدريس مـادة   المعلم في  الرياضيات واللغة اإلنجليزية، ويمكن أن يتخصص

اللوائح التعليمية أن يكون المعلم من حملـة   وتشترط) ابتدائي، ثانوي(معينة أو مستوى محدد 
الجامعية، ويتأهل المعلمون لهذا الدبلوم بعـد اجتيـاز    دبلوم تأهيل المعلمين بعد إكمال الدراسة

دريب المعلمين وتأهيلهم، أمـا  باإلضافة إلى ذلك برامج متعددة لت وتوجد. دورات معترف بها
 فيلزمهم تأهيل خاص معتمد من حاكم الوالية، إضافة إلى برنامج تأهيل معلمو التعليم الخاص

 .المعلمين
ترشـيح المعلمـين    وتقع مسؤولية اختيار المعلم على المدرسة، أي أن مجلس المدرسة يتولى

المحلية للتعليم أمر تعييـنهم،   دارةالذين ترغب المدرسة في تعيينهم وفق حاجتها، ثم تتولى اإل
حقوقه والواجبات المنوطـة بـه، وعلـى     وبعد التعيين يوقع المعلم عقداً مع المدرسة يتضمن

إجراءات تعيين المدرسين بإعالن المدرسـة   وتبدأ. اإلدارة التأكد من مؤهالته وحالته الصحية
الختيار، ويحق لمـدير إدارة  إدارتها لجنة ل عن وظائف معلمين شاغرة لديها، ثم يشكل مجلس

المتقدمين اآلخرين، وإن قبل مجلـس اإلدارة هـذا    التعليم إرسال مرشحين لينضموا إلى قائمة
أما منصب المـدير ووكيلـه فيبـدأ    . اإلعالن عن الوظائف الترشيح فليس بالضرورة بعد ذلك

 ولمـدير إدارة  الشاغرة، ويشكل مجلس اإلدارة لجنـة لالختيـار،   أيضاً باإلعالن عن الوظيفة
ينوب عنه الحق في حضور المقابالت الشخصية، ولكـن ال يحـق لـه     التعليم المحلية أو من

اإلدارة مندوباً للتفاوض مـع اإلدارة المحليـة لالسـتئناس برأيهـا      التصويت، ثم يعين مجلس
 .القرار  ونصائحها قبل اتخاذ

حسب سلم الرواتـب   تأمين رواتبهمويتبع المعلمون لإلدارة المحلية للتعليم، وهي مسؤولة عن 
المـدير والوكيـل فتحـدد     الذي يصادق عليه وزير التعليم، وليس للمدرسة حق تعديلها، أمـا 

 .رواتبهما وفق حجم المدرسة
 والواجبات احلقوق: املعلم
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القائمـة وجميـع    تشير اإلحصاءات إلى أن عدد المدرسين المتفرغين كلياً للعمل في المدارس
التسعينيات مـن    ألف مدرس خالل فترة٥٥٠م اإلضافي ببريطانيا، بلغ حوالي مؤسسات التعلي

وكليـات التعلـيم    القرن العشرين، ويعمل آالف المدرسين والمحاضرين في المدارس المستقلة
 – ١(المعلم إلى الطالب تبلـغ   العالي ومعاهد التقنيات المتعددة، كما تبين اإلحصاءات أن نسبة

١٨(. 
إلى نهايته، وتعتمد المدارس االبتدائية على معلـم   اخل المدرسة من بداية الدوامويبقى المعلم د

 حصة في األسبوع، وحـوالي  ٢٥المعلم التدريسي إلى  الفصل في كل صفوفها، ويصل عبء
يحق له ـ بموجب التعاقد معه ـ االمتناع عـن أداء أي      ساعة في العام الدراسي، وال١٢٦٥

االمتيازات التي يحظى بها المعلم ـ سواء في المرحلـة     وتشمل.عمل يوكل له داخل المدرسة
بتدريب في الجامعات ومعاهد التعليم العالي األخرى، ويتمتع ببـرامج   االبتدائية، أو الثانويةـ

عدة أيام، أو أسابيع، وتدعمها الـوزارات والسـلطات التعليميـة المحليـة      ترويحية تستغرق
كما يمكن للمعلم أحياناً التمتع بإجازة تفـرغ لمـدة   . درسينوالمنظمات المهنية للم والجامعات

 دراسي واحد، أو سنة دراسية مدفوعة الراتب، يخصصها للبحث العلمي، ويمكنه كذلك فصل

والواليات  االستفادة من خطط تبادل المدرسين التي تنظم في إطار التبادل الثقافي بين بريطانيا
إلى الجمعيـات    وبجانب ذلك يستطيع المدرس االنضمامالمتحدة األمريكية ودول الكومنويلث،

 .معايير المهنة المهنية بغية الحصول على رواتب مناسبة وظروف عمل جيدة مع الحفاظ على

نقل أي معلم إلـى مدرسـة    وتؤكد اللوائح واألنظمة أن اإلدارة المحلية للتعليم، ليس من حقها
في االنتقال إلى مدرسة أخرى  وافر الحق للمعلمأخرى تابعة لها، بقصد سد نقص فيها، بينما يت

ــت       ــي أعلن ــاغرة الت ــة الش ــى الوظيف ــة عل ــق المنافس ــن طري ــا ع  .عنه

األول بالمراقبة مـن   ويخضع المعلم للتقويم المستمر طوال عامين دراسيين متواليين، يبدأ العام
مس مسـتوى  الثـاني لـتل   خالل الصف والمقابالت واالجتماعات، وتتواصل اللقاءات في العام
السنوات التالية فيخضع لتقـويم   تقدمه، ومدى قدرته على تحقيق أهداف التعليم وغاياته، أما في

اختصـاص اإلدارة المحليـة للتعلـيم     واحد سنوياً بواسطة مديره، أما تقويم المدير نفسه فمن
 .ومجلس إدارة المدرسة

 املعلمني وكالة تدريب

بتدريب معلميهم،  ونية تستهدف رفع مستويات التالميذوكالة تدريب المعلمين هيئة أهلية تعا
وإجماالً فإن . م1994 وتتضمن مهماتها أيضاً تحسين نوعية التعليم وتطويره، وأنشئت عام

 :أهدافها األساسية تشمل

الذي يتيح للمدرسين الجدد قدراً كبيراً من المعرفة والتفاهم  توفير التدريب المتنوع والراقي * 
 على التفاعل مع طالبهم  يعينهموالكفاءة، ما
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 .تأمين مشاركة فعالة للمدارس في كل أنواع التدريب* 

 .تحسين ظروف المهنة وتطوراتها* 

 .توفير تعليم متميز وعالي الجودة* 

المشورة لوزير الدولة لشؤون التعليم وغيره من المسؤولين فيما يتعلق بتدريب  تقديم* 
 .دارات والهيئات المعنيةعبر قنوات اتصال مع اإل المعلمين

 .ومراجعتها باستمرار وتوظيف مؤهالت عامليها بإيجابية إدارة نشاطاتها بفعالية* 

 .وانتقائية وكفاءة للمعلمين مع الشعور بالمسؤولية السعي لتحقيق براعة* 

 .وتوظيفهم توفير المعلمين* 

 .االستمرار في إجراء دراسات التطوير المهني* 
 التفتيش
 للتقويم والمتابعة؛ تطبقه جميع المؤسسات المعنية بالتخطيط للتعليم وإدارته واإلشراف هو نظام

ألغته بعد  عليه في كثير من دول العالم، حتى المتقدم منها، وكانت بريطانيا تطبق هذا النظام ثم
 والتي انعكست بصـورة  مناقشات عامة، ولكن بعد أن تبينت لها اآلثار السالبة لعملية اإللغاء،
للتطبيق مرة أخـرى عـام    جلية في تدني مستوى األداء، وفي ضعف المدارس وفشلها أعادته

العمل بالمدارس، فهـو يعكـس    وللتفتيش في إنجلترا آثار إيجابية في تطوير وترقية. م١٩٩٢
نقاط قوتها ومكمن الضعف فيها،  صورة علمية دقيقة عن األداء في المدارس الحكومية، ويبرز

المختلفـة لمجـالس إدارات المـدارس      هذه الصورة ورؤيتها من زواياهـا ويتاح استعراض
بآرائهم ومقترحاتهم في تحسين األداء المدرسي  ومعلميها وألولياء األمور، من أجل االستئناس

المستمرة، بجانب التدريب والتقويم والتحفيـز، تثمـر    والشك أن المراقبة والمتابعة. وتطويره
 .التدريس، والنظام التعليمي برمته وى عمليةجميعها في االرتفاع بمست

نوعية التعليم، المستويات، تحصيل الطالب مقارنـة   : وتتلخص مهمات التفتيش بصفة عامة في     
بالمستوى المعياري، السلوكيات الروحية واألخالقية في المدرسة، نمو التالميذ في النـاحيتين             

تدبير موارد المدرسة وإدارة الميزانية بدقـة  التعليم في المدرسة،  االجتماعية والوطنية، كفاءة
 .ثقافة التالميذ وما إلى ذلك وفعالية، تطوير

 Office for Standard in ونظام التفتيش مـن مسـؤوليات مكتـب المعـايير التربويـة     

Education بدرجة وزير  وهو جهاز يتبع للبرلمان مباشرة، ويرأسه مفتش ملكي    (Her 

Majestyص  (Chief Inspector) وتأهيلـه   اختيـار طـاقم التفتـيش   : وتتضمن مهماته
المـدارس   وضع برنامج لتفتيش المـدارس، إبـالغ  : وتدريبه وتقويمه، كما تشمل مسؤولياته

إعطـاء   بالجوانب التي يشملها التفتيش، البحث عن أفضل عروض التفتيش ومـنح العقـود،  
التفتـيش   وافقة على تحديـد نـوع  النصح والتوجيه الذي يضمن نجاح سير عملية التفتيش، الم
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 .وفـرقهم  للمدرسة، إطـالع المدرسـة علـى أسـماء المفتشـين المسـجلين والمتعاقـدين       

 .مهمات المفتشين وتوقيت التفتيش 
المفتشين المسجلين، والمعتمدين من مكتب تفتـيش   وجهاز التفتيش عبارة عن فريق مستقل من

ـ  متعـاونين ـ لحسـاب مكتـب المعـايير      مسجلين و جاللة الملكة، ويعمل جميع المفتشين 
تقارير عنها، ال يملك أحد تغييرها باستثناء مكتـب   التربوية، ومنوط به زيارة المدارس وكتابة

 .جاللتها للتفتيش
المدرسة التي يستهدفها التفتيش عبر الحاسوب، وتتفاوت عضوية فريق التفتيش حسب  وتختار
 ٢٠ إلى ١٥حلة الثانوية يتراوح عدد أفراده بين المدرسة ومرحلتها، ففريق التفتيش للمر حجم

لفريـق   مفتشاً، أما فريق المدرسة االبتدائية فال يتجاوز عدد أعضائه ثالثة مفتشـين، ويمكـن  
 . مدرســـة ســـنويا٦٠٠٠ً إلـــى ٤٠٠٠التفتـــيش أن ينفـــذ زيـــارات لحـــوالي 

لـذي يحـدد   التفتيش ضمن مسؤوليات مكتب المعايير التربوية ومهماتـه، فهـو ا   ويقع توقيت
أما إدارة المفتشين المسجلين فمعنيـة بتنظـيم مواعيـد    . المدارس في أي وقت إمكانية تفتيش
المدارس، والحصول على جميع الوثائق ذات الصلة بالتفتيش من المدرسة، مقابلـة   التفتيش مع

 األمور بغرض إطالعهم على طبيعة التفتيش، واإلجابة عـن استفسـاراتهم، وتـدوين    أولياء

 ظاتهم، ومعنية كذلك بوضع خطة للتفتيش وتحديد واجبات الفريق واقتراحـات أوليـاء  ملحو

 التقويم األمور ومرئياتهم تعد عنصراً أساسياً في أدلة التفتيش وعليها يبنى كثير من
ويعد المفتشون المسجلون تقريراً نهائياً وملخصاً له بعد اكتمال التفتيش خالل مدة ال تزيد على               

المعـايير التربويـة،     وترسل نسخ منه إلى مجلس إدارة المدرسـة، ومكتـب  خمسة أسابيع،
 تتلقى إعانة من الدولة واإلدارية المحلية للتعليم، وحاكم الوالية إذا كانت المدرسة

الفشـل فـي تطبيـق المقـاييس      وإذا حكم فريق المفتشين المسجلين على مدرسة بالضعف أو
جاللتها للتفتيش للنظر في إمكانيـة   ير إلى رئاسة مكتبالصحيحة والمحددة للتعليم، يرفع التقر

ولمجلـس إدارة المدرسـة مهمـات    . التفتيش الموافقة عليه أو رفضه، وتوجيه الفريق بإعادة
المقابالت بين المفتشـين وأوليـاء األمـور، وتوزيـع      متعددة في هذا الشأن، تتمثل في تنظيم
كيفية تنفيذ التوجيهـات واإلرشـادات التـي    خطة تبين  ملخص تقرير المفتشين عليهم، وإعداد

 حواها التقرير
 املساند التعليم

التعليمية التي تتـاح   يقصد بالتعليم المساند أو اإلضافي أو غير النظامي بعض أنواع األنشطة
التعلـيم المهنـي، التعلـيم    : ويشمل للكبار الذين تجاوزوا العمر القانوني لترك مقاعد الدراسة،

األنشطة االجتماعية والترويحية، ويـدار التعلـيم    ،(أو برامج الثقافة العامة(كبار العام، تعليم ال
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المحلية، ويستثنى من ذلك قسم التربية والعلـوم والمصـانع    اإلضافي بواسطة سلطات التعليم
 .ذات العالقة
 :دةيشكل هذا النوع من التعليم نسبة عالية من التعليم اإلضافي، وتعنى به عـا : التعليم المهني

الكليـات بـرامج    الكليات الفنية، كليات التقنية، كليات الزراعة والمعاهد التعليمية، وتقدم هـذه 
وتطـرح  . الدبلوم الوطني العالي الدبلوم العادي، الشهادة الوطنية العالية،: ومقررات تؤهل لنيل

ت، مجلس الجامعا: ذات العالقة، مثل هذه المقررات بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات
في لندن، الجمعية الملكيـة للفنـون، ويتحقـق     التعليم الفني والتجاري، معهد المدينة، النقابات
متخصصـة تعـادل أحيانـاً مسـتويات جامعيـة       التنسيق في تقديم برامج تؤدي إلى شهادات

اإلضافية في شهر سبتمبر أو أكتوبر وتستمر حتى  وتبدأ البرامج الدراسية. ودراسات فنية عليا
 شهر يونيو أو يوليو

الكليات الوسيطة وكليات التعليم اإلضافية والكليات الفنية متشـابهة مـن حيـث     وعموماً فإن
 سنة، ويصنف تعليم من تركوا المدرسـة إلـى   ١٦ومصممة لمن تزيد أعمارهم على  الجوهر
متقدم إضافي نهائي، وتدرس فيه مقررات تؤهل إلى الشهادة العامة للتعليم، مستوى  :مستويين
 .المعاهد للتعليم العالي ويطرح مقررات أعلى تقدم في الجامعات أو الكليات أو يمهد

 تعليم الكبار
البرامج المهنيـة التـي تقـدم فـي المسـاء       تنحصر برامج تعليم الكبار، أو الثقافة العامة في
تعلـيم  ويضع هذه البرامج ويشرف عليها ال بالمدارس الحكومية، وخصوصاً المدارس الثانوية،
التعليم المحلية مثل هـذا النـوع مـن النشـاط      العالي في الكليات والجامعات، وتمول سلطات
تدعم منظمـة تعلـيم العمـال وأقسـام الـدورات       التعليمي في كليات التعليم اإلضافي، بينما

بالجامعات برامج وأنشطة تعليم الكبار، وتتفاوت البرامج المهنية ـ التي تقدم في المـدارس ـ    
الرغبات الخاصة للمنتسبين، وتشمل التدريب على بعض المهـن   الفترة المسائية ـ ووفق في 

 :والمهارات، مثل
 السيارات، النجارة، إعداد الوجبات، تهذيب األشجار، وتنسيق الحدائق والعناية بها، فن إصالح

 حـق الطبخ وإعداد الوجبات، علوم تقنية حديثة ومقررات في علوم الحاسب والبرمجـة، ويلت 

 الدارسون في هذه الدورات عادة لتحقيق أهداف خاصة، وال تعقد اختبارات في نهاية بـرامج 

 .نفقاتها وتتولى المدارس تحصيل رسـوم على هذه المقررات لتغطية. الثقافة العامة
التربية االجتماعيـة،   وتعد خدمات الشباب من أشكال التعليم غير النظامي، وتهدف إلى ترقية

واستثماره في تنمية اهتمامـاتهم   ب عن طريق إتاحة الفرصة لهم لتوظيف فراغهموتعليم الشبا
 مراكز باالشــتراك بين وصقل مهاراتهم، وتقدم مثل هذه الخدمات في نواد أو
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وتتفاوت جوانب التركيز  السلطات العامة وسلطات التعليم المحلية ومنظمات تطوعية مختلفة،
 .والتعليمية والدينية تماعية والترفيهيةفي أنشطة الشباب بين الجوانب االج

 التعليم األهلي
التعليم الحكومي مـن حيـث األنظمـة والمنـاهج      تطبق مدارس التعليم األهلي طواعية نظام

باإلدارة وبالتربيـة، وتـدار مـدارس القطـاع      والمقررات واالختبارات، بل وكل ماله عالقة
مانية خيرية خاصة، وال تتلقى معونـات  ائت الخاص بوساطة أفراد وشركات خاصة، أو هيئات

 .المحلية مالية، وال تخضع للسلطات التعليمية
المدرسـة وسـمعتها    وتتطلب الدراسة في المدارس الخاصة رسوماً عالية، تتفاوت وفقاً لمكانة
تتميـز علـى مبـاني     ومظهرها وجودة مرافقها، وتحظى عادة بمكانة مرموقة، إذ إن مبانيها

، وكذلك خدماتها، والعناية بطالبها ، كما يتقاضى معلموها رواتـب أعلـى             المدارس الحكومية 
وترتفع الرواتب فـي   ومخصصات وخدمات أفضل مقارنة بنظرائهم في المدارس الحكومية ،

المدارس األهلية المماثلة التي تتمتع بسمعة أكبر وأفضل ، وبدخل أكبـر، وتتـراوح الرسـوم        
 نيه إسترليني ألف ج١٥ آالف إلى ٥الدراسية بين 
المدارس ـ بجانب المنهج الدراسي ـ برامج في الحاسـوب والموسـيقا والتربيـة       وتقدم هذه

الرياضية، ولذلك فإن يومها الدراسي أطول منه في المدارس الحكومية، إذ يمتد إلى األمسيات،              
بالتـدريس   قتعنى هذه المدارس عناية فائقة بالمعايير المتعارف عليها أو المقننة فيما يتعل كما

والمنهج الدراسي، وكذلك بالنواحي الصحية واألمنية لطالبها، ولها احتياطات واسعة ومتقدمـة       
مـن تطبيقهـا    في هذا المجال، ولكن مع ذلك فإن لمفتش الحكومة الحق في فحصها والتأكـد 

 أمـا المـدارس  . تسجيلها للمعايير الدراسية واحتياطاتها التي تضمن سالمة طالبها وذلك قبل
ـ   وخصوصـاً الكنيسـة البروتسـتانتية     االبتدائية والثانوية التطوعية، فإن للمنظمات الدينيـة 

تمويلها األكبر من السـلطات التعليميـة    والكاثوليكية ـ دوراً في إدارة ودعم بعضها، وتتلقى 
 .ةأنها جزء من قطاع التعليم الذي تديره الدول المحلية أو الحكومة المركزية، وينظر إليها على

 وخصائصه أهم مالمح التعليم
بوساطة الحكومـة   يوجه التعليم: أوالً: لنظام التعليم في إنجلترا خصائص عديدة، نوجزها في

ترقيته وتطويره، وهو  المركزية وسلطات التعليم المحلية، فهما تعمالن جنباً إلى جنب من أجل
واإلشراف عليه، ويختلـف   تهيختلف عن النظام الفرنسي الذي تنفرد الحكومة المركزية بإدار
 .بشكل محدود كذلك عن النظام األمريكي الذي تسيطر فيه الحكومة المركزية

تعمل كل السلطات العامة والمنظمات التطوعية معاً لدعم التعليم، بينمـا تتنـافس هـذه               : ثانياً
 .المنظمات فيما بينها في عدة دول أخرى
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 افة في تعليم األطفال،المتساوية والمتنوعة ك توفير الفرص: ثالثا
التدريس على المعلمين فـي   المدرسة بجانب استخدام طرائق تقع مسؤولية التنظيم داخل: رابعاً

 .أو ممثلي الحكومة المركزية األساس، ال على موجهي المدرسة
المكتبات العامة، المتاحف، : األخرى مثل تتعاون مع المدرسة كثير من وكاالت التعليم: خامساً

الشركات الكبرى، كما تمـدها هيئـة اإلذاعـة     العرض، هيئات االتصال التعليمي فيصاالت 
 .وتمدها اإلذاعة المستقلة بدروس تلفازية البريطانية بخدمات إذاعية وتلفازية منتظمة،

  :أما أهم املالمح فتتمثل يف 
 ده، كانـت أولوية االهتمام الحكومي للتعليم، االهتمام باختيار مدير المدرسـة وإعـدا   إعطاء

مدرسة  ميزانية التعليم مركزية والمناهج محلية فانعكس األمر اآلن فأصبح المنهج وطنياً ولكل
الخاص ومؤسسـات   ميزانيتها، التركيز على التعليم المهني في الثانويات، التعاون بين القطاع

 والمتابعة، التركيز وعلى التفتيش التعليم في التأهيل المهني، التركيز على المعلم إعداداً وتقويماً
وتوفير جهاز حاسب لكل فصل في االبتـدائيات،   على استخدام الحاسوب أداة لإلنتاج والتعليم،
عدم وجود مدارس مسـتأجرة، عقـد اختبـارات     تقويم دوري للمدرسة مرة كل أربع سنوات،
والهـا  المعلمين مسؤولية المدرسـة، النظافـة تت   مركزية في نهاية كل مرحلة تعليمية، اختيار
األثاث المدرسـي مسـؤولية اتحـاد التجهيـزات      شركات خاصة بموجب عقود مع المدارس،
والمصانع من جهة، وبين المدارس وهذه الشركات  التعليمية الذي يتولى التنسيق بين الشركات
المدارس والمؤسسات التعليمية، دمج المعوقين في  من جهة أخرى، استخدام شبكة اإلنترنت في

والتركيز على دور المجتمعات المحلية وأولياء األمور في سـير   ليم العام، االهتماممدارس التع
 عمل المدارس

 العايل واجلامعات التعليم

أقدم وأعرق الجامعات في  تضرب بعض الجامعات اإلنجليزية بجذورها في التاريخ، وتعد من
بنة للتعلـيم الجـامعي المبكـر    وهذه الل العالم، وتعود بداياتها إلى القرن الثالث عشر الميالدي،

باستمرار وفق متطلبات العصر، بـل وأكسـبته    أكسبته سمعة علمية عالمية ، وجعلته يتطور
التي أسست في بدايات القرن التاسـع عشـر    مرجعية للجامعات في العالم، وعرفت الجامعات

د بناؤها علـى  عن الجامعات العريقة التي اعتم ذات الطوب األحمر نظراً لتميزها: بالجامعات
 .الحجر

 :على أربع مراحل  وتصنف اجلامعات يف بريطانيا
أكسفورد : المتميز، وهي  وتشمل الجامعات الست األولى ذات العراقة واإلرث العلمي:األوىل
م، ١٤٩٥إبردين  م،١٤٥١م، جالسجو ١٤١١م، سانت أندروس ١٢٨٤م، كمبردج ١٢٦٤
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 .م١٥٨٣وأدنبرة 

التوسع في التعليم العالي في العهد  تي أنشئت لتواكب حركة وتشمل الجامعات ال:الثانية
عددها إحدى عشرة جامعة، سرعان ما  الفكتوري أو الجامعات الفيدرالية والمدنية، وبلغ

المعرفة من مختلف العالم، ليستفيدوا  اكتسبت سمعة علمية طوفت اآلفاق، وأقبل عليها طالب
م، لندن ١٨٣٢درم ونيوكاسل: الجامعات ة هذهمن أوعية العلوم والمعارف، وتدخل في قائم

م، ويلز ١٨٤٥م، بلفاست 1898 م، بيرمنجهام١٨٨١م، هنري فرليدز ١٨٧٦وبرستول 
 .م1897 م وشيفلد١٨٨١م، ليفربول ١٨٨٠م، مانشستر ١٨٩٣

واكتسبت هذه   وهي ثمرات سبع أطلت في القرن العشرين، وهي أساساً كليات لندنية،:الثالثة
مستقلة لها  تمنح خريجيها درجات جامعة لندن، ثم انفصلت بعد ذلك جامعاتالصفة، ألنها 

م، 1952-1902 م، ساوثامبتون١٩٤٨-١٨٨١ذاتيتها في مناهجها ودرجاتها، وهي توتنجهام 
 م،١٩٥٤-١٩٢٧،هل١٩٢٦-١٩٠٢م، ريدنج ١٩٦٢-١٩٤٩م، كيل ١٩٥٥-١٩٢٢اكستر 

 .م١٩٥٧-١٩١٨ليستر 

أوالهما، : وتنقسم إلى فئتين  فيها جامعات جديدة عديدة، وهي المرحلة التي شمخت:الرابعة
الخضراء الثماني، وانحصر  جامعات الحقول: وتنتسب إليها ثماني جامعات أطلق عليها

الواحد في الفترة المشار إليها  إنشاؤها جميعها في الستينيات من القرن العشرين، وشهد العام
م، ايست ١٩٦٣-يورك  م،١٩٦١-سكسسسكس وا: أكثر من جامعة، وهذه الجامعات هي
أما . م١٩٦٧-وستيرلنج م،١٩٦٥-م، واريك١٩٦٤-انجليا وكنت وال نكاستر واستيراشكاليد

الحقاً إلى جامعات، ويبلغ عددها  فتشمل كليات التقنية أو معاهد التقنية التي تحولت: ثانيتهما
وهي سالفورد،  ١٩٦٧في عام  م، وواحدة١٩٦٦عشراً، منها تسع كان ميالدها في عام 

 .وات، الفبرة وسيري استون، باث، برادفورد، برونيل، سيتي، هاريوت: والتسع هي

 ٥٦جامعة، وقفز العدد إلى ٤٢م وصل عدد الجامعات البريطانية إلى ١٩٦٧وفي نهاية عام 
جامعية، ويشكل التاريخ نفسه   كلية٤٩ كلية متعددة التقنية، و٣٣م، عالوة على ١٩٩١في عام 
 .م1992 لكليات التقنية التي تطورت إلى جامعات في عامبداية ا

 . المساهمة
عدد الطالب البريطانيين  كما يعتمد مقدار مساهمة الحكومة في ميزانيات الجامعات على
مصادر إضافية أخرى تشمل  وطالب دول السوق األوروبية، وفي هذا اإلطار فإن للجامعات

رسوم الخدمات التي تقدمها  ا مع الشركات، بجانبالرسوم الدراسية للطالب األجانب وعقوده
 للمجتمع
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ميزانية التعليم العالي في بريطانيا بلغت في العام  وتشير البيانات والوثائق الرسمية إلى أن
ومن المعلوم أن الجامعات البريطانية حريصة . إسترليني  بليون جنيه٢,٧م حوالي ١٩٩٤-٩٣

 الصورة الجميلة العالقة في أذهان الدول قاطبة، وال تفتأ وعلى دائماً على سمعتها األكاديمية،
للمحافظة على مكانتها وموقعها في قوائم التصنيف األكاديمي والبحثي،  تبذل جهوداً كبيرة

 تتنافس في المجاالت العلمية واإلدارية والخدمية، وتخطط دائماً الستغالل مواردها ولذلك فهي

إحداث  شرية، ومع ذلك، فهي حريصة على ترشيد نفقاتها دونالمالية وإمكاناتها المادية والب
 .التدريسية تأثير سالب على مستواها العلمي، ونشاطها البحثي التطبيقي، أو بضعف قدرتها

 اجلامعة املفتوحة

، والتي انبثق مفهومها بدوره من )الهواء جامعة(خرج مفهوم الجامعة المفتوحة من عباءة 
هارولدويلسون في خطاب له بجالسجو، إذ تال ذلك  م السيد١٩٦٣ تعبير زعيم المعارضة عام

التخطيط إلنشاء الجامعة المفتوحة، وبالفعل رفعت اللجنة  م، أنيط بها١٩٦٧تعيين لجنة عام 
 .م١٩٦٨عام  دراستها إلى الجهات المعنية

يا، والدراسات العل وتهدف الجامعة إلى تقديم فرص تعليمية على مستوى المرحلة الجامعية
مؤسسات التعليم العالي ألي  بالنسبة لجميع األفراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراساتهم في

معلوماتهم أو االرتقاء بها، أو لالستزادة  سبب، ويلتحق بها أيضاً الراغبون في إعادة تنشيط
ين مؤهالت رسمية لاللتحاق بها، أو أي عدد مع وال تشترط الجامعة المفتوحة أي. المعرفية

م، وتطورت في عقد نشأتها ١٩٧١للجامعة في يناير عام  وبدأ التقديم الفعلي. لسنوات الدراسة
وتقدم مقرراتها لدرجاتها . مشابهة في بعض الدول األخرى ذاك، وشكلت نموذجاً لتطورات
برامج الراديو والتلفزيون، وكذلك من المناقشات التي تعقد في  العلمية عن طريق المراسلة أو

كذلك مقررات نظامية قصيرة، وتدعم جميع مقرراتها بواسطة سلسلة   مجموعات، وتقدمشكل
 .الخاصة كبيرة من الكتب

على اآلداب  وتشمل مواد العام األول مقررات تأسيسية في الرياضيات بجانب مدخل للتعرف
مقررات في ) المعتمدة الوحدات(والعلوم والثقافة، وكذلك فهم المجتمع، وترتكز الدراسة على 

أعلى لمادة معينة، إال بعد  مفردة تستغرق عاماً واحداً، وال يستطيع الطالب الدراسة في مقرر
على تفريعات لموضوعات مقررات  اجتياز سابقه، وتعتمد مواد الدراسة في السنوات التالية

 .المقررات في أي مسار يختارونه السنة التأسيسية، ويشجع الطالب على دراسة مجموعة من

جميع المتقدمين لاللتحاق بها، كما تتعرض  تواجه الجامعة المفتوحة مشكلة عدم إمكانية قبولو
بروز االختالفات النوعية بينها وبين  للنقد من بعض المفكرين، وخصوصاً من حيث عدم

إسهامها في حل المشكالت الخاصة بسد النقص  التعليم في الجامعات التقليدية، ومن حيث عدم
 .في العمالة
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