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حقـــــوق چــاپ و نشــــــــر در تمــام قالب هــــــا اعــم از 
 بــرای 

ً
کاغــــــذی، الکترونیکــی و صوتــــــــی انحصــــــــارا

انتشـــــارات ترجمــــــان علــــوم انسانی محفـــوظ است.

اين کتـــــاب با کاغذ حمايتـــــی منتشــــــر شــده اســت.

مدرسۀ خالق
چگونه آموزش آزمون محور را سرنگون کنیم؟



معرفـــی نویسنــــده
ِســـر  کـــن رابینســـون  اســـتاد ممتـــاز دانشـــگاه واريک و 
پژوهشـــگر،  نويسنده و کنشـــگر حوزٔه آموزش و پرورش 
بـــود. تمرکـــز او بـــر چگونگـــی تحـــول در آمـــوزش برای 
پـــرورش خاقیت، فرديـــت و مهارت های همزيســـتی 
مسالمت آمیز بود. رابینسون برنامه های تحول آموزش 

را در چنـــد کشـــور اروپایـــی و آســـیایی طراحـــی کـــرد؛ بیـــش از َده کتاب نوشـــت که از 
میـــان آن هـــا جوهره )2009( شـــهرتی جهانی يافت و بیش از يک میلیون نســـخه از آن 
بـــه فـــروش رفت؛ همچنین ســـخنرانی او در کنفرانس ِتد پربیننده ترين ســـخنرانی اين 

مجموعه شـــد. او در ســـال 2020 درگذشـــت. 



فرصت داشـــته باشـــید، چون به محض برداشتن کتاب، به سختی می توانید می بخشـــد. شـــروع به خواندن کتاب نکنید مگر آنکه دســـت کم سه ساعت می دهـــد کـــه چگونـــه می توانیـــم آن را متحول کنیـــم. او بـــه خاقیت معنا اســـاس نادرســـت نظام هـــای آموزشـــی کنونـــی را شـــرح می دهـــد و نشـــان ايـــن همـــان کتابی اســـت که مدت هـــا منتظرش بوديم؛ ِســـر ِکن رابینســـون 
مایکل فوالن، استاد ممتاز دانشگاه تورنتو و نویسندٔه کتاب اصلآن را زمیـــن بگذاريد.

الیوت واشر، نویسندٔه کتاب عزیمت به سوی یادگیرینمی تـــوان در برابر تحـــول مقاومت کرد.دقیـــق و گوياســـت. همان طـــور کـــه مدرســـٔه خاق نشـــان می دهـــد، ديگر ِســـر ِکن رابینســـون دوباره درست به هدف زده است. تبیین ها و مثال هايش 
ست گودینآموزش دهیم، بايد با کمک آنان آموزش دهیم.امیدوارم همٔه والدين و معلمان اين کتاب را بخوانند. نبايد به دانش آموزان 



تقدیم به دانشکدۀ تربیت معلم برتون هال، ویکفیلد )1949- 2001(،

و تمام کسانی که در آن پرورش یافتند.





مقدمه: یک دقیقه به نیمه شب
]1[ بازگشت به اصول
جنبش استانداردها
اوضاع جنبش استانداردها چطور است؟
اثرات جانبی جنبش استانداردها
بازگشت به اصول
]2[ تغییر استعاره ها
آموزش جايگزين
آموزش صنعتی
اهداف صنعتی
ساختارهای صنعتی
اصول صنعتی
مسائل انسانی
پرداخت هزينۀ واقعی
اندامواره و ماشینواره
]3[ تغییر مدارس
قوانینی که می شود تغییرشان داد
داستان دو سیستم
زندگی کردن با درهم بافتگی
داستان دو پروژه
]4[ یادگیرندگان مادرزاد
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جذبه و شکنجۀ يادگیری
يک تجربۀ شخصی
تنوع هوش
آموزش شبیه بازی بچه هاست
 ]5[ هنر تدریس
معلم ها چه نقشی دارند؟
قدرت تدريس
کاس وارونه
تدريس خاق
يادگیری تدريس
]6[ چه چیز  ارزش دانستن دارد؟
هدف برنامۀ درسی چیست؟
مناقشۀ همیشگی
از کجا شروع کنیم؟
پیشنهاد يک ساختار
يافتن سبک صحیح
دمکراسی پويا
اصول برنامۀ درسی
]7[ امتحان، امتحان
استانداردها و استانداردسازی
پیامدهای زيان بار استانداردسازی
پیامدهای زيان بار استانداردسازی و سودی سرشار
مادِر تمام آزمون ها
نیاز به ارزشیابی )و آزمون(
ارزشیابی به مثابۀ يادگیری
تصويری از آينده
]8[ اصولی برای مدیران
نقش هایی برای مديران
تغییردادن فرهنگ ها
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پرورش زمینه ها
آن سوی دروازه ها
رتبه شکنی و پیشروبودن
ريشه های موفقیت
به خانه برمی گردد ]9[ همه چیز 
کمک گرفتن از والدين
مثل عقاب پاییدن
از خانه به مدرسه
به فرزندانتان خوب تدريس کنید
]10[ تغییر جّو
ريشه های موفقیت
سیاست هایی برای رشد
تغییر مسیر
متفاوت عمل  کردن
مشکل چیست؟
سازمان دهی تغییر
نقش شما
سخن آخر
تقدیر و تشکر، پی نوشت ها، نمایه

218
222
22۵
226
231
2۳6
2۳7
2۳9
247
251
2۵2
2۵۵
260
262
269
272
27۳
275
279



تمدن رقابتی است میان آموزش و تباهی.
                   اچ. جی. ولز


