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“   Isa sa pinakamainit  
na tiket sa  
independyenteng 
edukasyon.”

   



Masaya kaming tinawag na Paaralan ng Dekada ng 
Inglatera ng The Sunday Times. Narito ang ilan sa mga 
magagandang bagay na sinabi nila tungkol sa amin:

Sa ilalim ng pamumuno ni Richard Cairns, ang Brighton College ay 
lumitaw bilang isa sa mga nangungunang institusyon ng Britanya, 
na kinilala bilang Independyenteng Paaralan ng Dekada ng The 
Sunday Times.

Nang manungkulan si Cairns noong 2006, ang paaralan ay nasa 
ika-147 sa gabay ng aming mga paaralan. Pagsapit ng 2010, ika-41 ito 
sa Inglatera at ang matagal na pagpapabuti nito ay ginawang regular 
sa aming nangungunang 10, na umabot sa pangatlong puwesto sa 
2019 - ang pinakamataas na posisyon at ang pinakamagandang 
nakakamit ng isang co-education na paaralan. Sa pagitan ng 2010 at 
2019, ang proporsyon ng mga A* na grado sa A-level ay tumaas mula 
28.4% hanggang 44.2%. Ang Brighton ay tinanghal na aming 
Independyenteng Paaralan ng Taon noong 2011 at 2018.



“   Brighton College  
turns out good  
human beings,  
not just clever ones.”

  
Ang mga mag-aaral ay nagtungo sa 
mga nangungunang pamantasan ng 
Russell Group at 30 o higit pa ay nanalo 
ng mga lugar sa Oxford o Cambridge 
bawat taon mula pa noong 2016 
(hanggang sa isang record 37). Apat 
lamang ang inalok ng mga lugar ng 
Oxbridge noong 2006. Mas maraming 
mag-aaral ng Brighton ang pipiliing 
mag-aral sa Amerika, sa mga 
prestihiyosong institusyon tulad ng 
Columbia at NYU.

Ang mataas na nakamit ng paaralan 
ay hinihimok ng inspirasyon ng 
pagtuturo at ang diin nito sa kabaitan 
at pagpapaubaya.

“Ang pampasiglang 
pagtuturo at pagbibigay-
diin sa kabaitan at 
pagpapaubaya ang susi sa 
tagumpay ng Brighton 
College.”

Nais ng paaralan na maging 
mabuting tao, hindi lamang mga 
matalino. “Sa pagtatapos ng ating 
buhay ay hahatulan tayo hindi sa 
pamamagitan ng kung anong kotse 
ang ating minamaneho, kung anong 
bahay ang pagmamay-ari o trabaho 
na mayroon tayo ngunit kung ano ang 
ipinaramdam natin sa mga tao,” sabi 
ng Head Master, na nagtaguyod ng 
isang maverick na reputasyon para sa 
kanyang mga pagkukusa.

Noong 2006 ang kolehiyo ay naging 
unang independyenteng paaralan na 
inuutos ang Mandarin sa taon 7, at 
nagdala ng isang patakaran na kunin 
ang buong Mababang Ikaanim na 
form sa Auschwitz bawat taon. Ang 
Pagnenegosyo ay isang pangunahing 
bahagi ng kurikulum sa post-16 at 
nakikipagkumpitensya ang mga 
koponan upang manalo ng £10,000 
upang makabuo ng isang ideya.



“   Brighton College  
turns out good  
human beings,  
not just clever ones.”

  
Ang paaralan ay patuloy na 
umangkop upang matugunan ang 
marami at iba`t ibang mga hamon ng 
nakaraang dekada, tinitiyak na ang 
mga bata ay hindi simpleng nilagyan 
ng magagaling na mga resulta sa 
GCSE at antas ngunit nauunawaan 
ang mga hamon na kinakaharap ng 
mundo ngayon at handa nang 
gampanan ang kanilang bahagi.

“Sa ilalim ng nakasisiglang 
pamumuno ng Richard 
Cairns ang mga bata ay 
tinuturuan ng kabaitan at 
respeto sa isa’t isa.”

Ang mga bata na masaya sa kanilang 
sariling balat, pinahahalagahan para sa 
kung sino sila at pinahahalagahan ng 
kanilang mga kapantay ay makakamit 
ang higit pa kaysa sa iniisip ng kanilang 
mga magulang na posible - at iyon 
talaga ang kwento ng Brighton.

Mataas ang inaasahan para sa lahat, 
kabilang ang mga guro. Habang 
naghihintay na mag-aplay upang 
sumali sa Opisina ng Panlabas at 
Komonwelt, si Cairns ay nagsimula ng 
trabaho sa kanyang dating paaralan at 
minahal ang pagtuturo. “Hindi 
kailanman nawala sa paningin ko iyon 
at sa lalong madaling panahon na 
naging pinuno ako, naisip ko na ang 
bawat bata ay karapat-dapat na 
maging inspirasyon sa bawat aralin ng 
bawat guro. Ang paaralan ay kasing 
husay lamang ng mga guro nito. 

Ang Brighton, na naging 175 taong 
gulang noong Nobyembre 2020, ay 
mayroon nang 1,175 na mga mag-
aaral at sa ilalim lamang ng isang-
kapat ng 450 na mga naninirahan dito 
ay nagmula sa ibang bansa.

Mayroong tatlong mga aplikasyon 
para sa bawat lugar sa 13, ang 
pangunahing punto ng pagpasok, kahit 
na tinatanggap ng paaralan ang mga 
mag-aaral mula sa edad na 11 at sa 
Pang-anim na Porma. Ang dalawang 
pinakamalaking feeder ng paaralan sa 
labas ng sarili nitong mga prep school 
ay sina Thomas’s Clapham at Thomas’s 
Battersea sa London, kung saan 
mag-aaral sina Prince George at 
Princess Charlotte.

Ang lingguhang paninirahan ay 
napakapopular sa mga magulang sa 
London. Ang mga bata ay maaaring 
gawin ng apat na gabi sa paaralan at 
tatlong gabi sa bahay. Gumagawa ito 
ng napakatalino para sa mga bata sino 
ang nakakakuha ng lahat ng mga 
benepisyo ng paninirahan nang hindi 
nawawala ang kalidad ng oras kasama 
si Mama at Itay. Gustung-gusto ito ng 
mga pamilya, lalo na kung saan 
nagtatrabaho ang parehong magulang.

“Isa sa mga nangungunang 
paaralan sa Inglatera para 
sa rugby, cricket at netball.”
Ang Brighton ay isa sa mga 
nangungunang paaralan sa England 
para sa rugby, cricket at netball - hindi 
man sabihing ang pangingibabaw nito 



sa beach volleyball.Ipinagmamalaki nito 
ang higit sa 30 Old Brightonian 
sportsmen at kababaihan na kinatawan 
ng kanilang bansa sa nakaraang 
dekada. Kasama sa alumni ang mga 
cricketer ng England na sina Matt Prior 
at Clare Connor. Ang Rugby star na si 
Marcus Smith at atleta na si Toby Harry 
ay nagtungo rin sa kolehiyo.

Ang pokus ay hindi eksklusibo sa pili na 
isport. Sa panahon ng kanyang 
panunungkulan, si Cairns ay gumawa ng 
higit na napapabilang ang palakasan sa 
pamamagitan ng pagdaragdag ng 
bilang ng mga lingguhang sesyon mula 
dalawa hanggang anim kaya’t ang mga 
mag-aaral ng lahat ng mga kakayahan 
ay nakikinabang mula sa 
kadalubhasaan ng nangungunang 
coach ng paaralan, hindi lamang ang 
mga bituin nito.

Ang mga Stereotypes ay hindi 
nakakakuha ng sambahayan dito. Ang 
sayaw ay isang maunlad na aktibidad 
para sa lahat at halos 100 mga batang 
lalaki ang nakikilahok sa mga grupo ng 
sayaw at aralin. Ang konstruksyon ay 
malapit nang magsimula taon sa isang 
sentro ng pagganap ng sining, ang 
pangwakas na piraso ng palaisipan sa 
masterplan upang muling mabuo ang 
campus malapit sa gilid ng dagat sa 
Kemptown. Ang paaralan ng musika 
school ay binuksan ni ni David Gilmour 
ng Pink Floyd noong 2015.

Ang Brighton ay ang nagtatag ng 
London Academy of Excellence 
Stratford, na itinatag upang matulungan 
ang mga kabataan mula sa mga hindi 
magandang pinanggalingan na 
makapasok sa mga nangungunang 
unibersidad. Sa sarili nito ay 

nagpapatakbo ang Kolehiyo ng isang 
programang iskolarsip na nag-aalok ng 
20 libreng ika-anim na Pormularyo ng 
mga lugar sa mga hindi magandang 
pinanggalingan na lokal na kabataan, 
kabilang ang mga refugee.

Masigasig ang Brighton na 
pangalagaan ang isang matibay na 
budhi sa lipunan sa mga mag-aaral 
nito. Tinutulungan nila ang 
magkakaibang hanay ng mga proyekto 
sa komunidad sa buong Sussex sa 
taunang Araw ng Gumawa ng 
Pagkakaiba, at nagboluntaryo bawat 
linggo para sa kawanggawa.

“Mahal ko ang paaralan na 
kinaroroonan ko, at hinahangad na ako 
ay naging isang mag-aaral dito,” sabi ni 
Cairns. “Mahal ko ang maraming 
katangian na kalikasan na maaari mo 
lamang makuha mula sa isang co-ed 
na paaralan. Mahal ko ang lahat ng 
paghahalo ng mga indibidwal. “ 
Naniniwala si Cairns na ang mga 
batang babae at lalaki ay naglalabas 
ng pinakamahusay sa bawat isa. 
Dagdag pa niya: “Sa palagay ko ang 
malaking kagalakan ng isang 
co-edukasyon na paaralan ay 
pinapanood mo ang mga batang 
babae at lalaki na natututunan kung 
paano gumagana ang iba pang 
kasarian at sinisimulan nilang makuha 
iyon at tularan iyon, at iyon ay isang 
magandang bagay upang sa kanilang 
pagpasok sa unibersidad ay hindi sila 
nahimatay sa katotohanang may mga 
kababaihan sa kanilang klase, o mga 
kalalakihan sa kanilang klase. “
Ipinakita ng Brighton sa mga magulang 
na maaari kang magkaroon ng 
nakasisiglang pagtuturo at 
napakagandang mga resulta sa isang 
coeducational na kapaligiran.



rank name

1 St Paul’s Girls’ School
2 Godolphin and Latymer School
3	 Brighton	College
4 King’s College School, Wimbledon
5 Wycombe Abbey School
6 Magdalen College School
7 Guildford High School
8 St Mary’s School Ascot
9  St Paul’s School
10  King Edward VI High School for Girls
11 Eton College
12  Haberdashers’ Aske’s School for Girls
13 Cardiff Sixth Form College
14 Westminster School
15 City of London School
16 North London Collegiate School
17 Concord College
18 Sevenoaks School
19= Hampton School
19= The Perse School
21 Withington Girls’ School
22  University College School, Hampstead
23  The Haberdashers’ Aske’s Boys’ School
24 City of London School for Girls
25 Highgate School
26  South Hampstead High School GDST
27 Latymer Upper School
28 James Allen’s Girls’ School
29 Oxford High School GDST
30 Eltham College
31 Cheltenham Ladies’ College
32 Winchester College
33 St Albans High School for Girls
34 Tonbridge School
35 Lady Eleanor Holles
36 Wimbledon High School GDST
37 Royal Grammar School, Guildford
38 King Edward’s School, Birmingham

rank name

39 Whitgift School
40 Merchant Taylors’ School
41 St Helen and St Katharine
42 Channing School
43 The Manchester Grammar School
44 Abingdon School
45 Ruthin School
46 Putney High School GDST
47 Queen Ethelburga’s College
48 Reigate Grammar School
49 Alleyn’s School
50 Trinity School
51 St Catherine’s, Bramley 
52 St Michael’s School
53= Dulwich College
53=  Notting Hill and Ealing High School
55 Bancroft’s School
56 Stephen Perse Foundation
57 Kingston Grammar School
58 Royal Grammar School, Newcastle
59 Manchester High School for Girls
60 Radley College
61 St John’s College, Cardiff
62 Epsom College
63 Downe House
64 St Mary’s Calne
65 City of London Freemen’s School
66 St Swithun’s School
67 Wellington College
68 Westbourne School
69 The Abbey School
70 Sydenham High School GDST
71 Sir William Perkins’s School
72 Caterham School
73= Ibstock Place School
73= Immanuel College
75 Badminton School

75 Pinakamatataas na Independyenteng  
Sekondaryang Paaralan

Mapagkukunan: The Sunday Times’ pinakamatataas na independyenteng sekondaryang 
paaralan, Nobyembre 2020. Ranking batay sa mga resulta sa A-level at GCSE.



Para sa higit pang impormasyon 
mangyaring makipag-ugnayan sa:

01273 704295
registrar@brightoncollege.net
brightoncollege.org.uk


