مدارسآزمايشگاهي
پديدهاي جديد در آموزش
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مدرسة آزمايشــگاهي چيست؟ پاسخ ساده اين
است كه مدارس آزمايشــگاهي مدارسي هستند
كه يك گروه (دپارتمان) دانشگاهي يا مؤسسهاي
كه به معلمان آموزش ميدهد ،آن را پشــتيباني
ميكند .سه فعاليت مكمل به اين مدارس نسبت
داده شده اســت :تحصيل دانشآموزان ،آموزش
معلمان ،و پژوهش .اين ساختار به ايجاد زنجيرهاي
طبيعي ميان آمــوزش و پژوهش ميانجامد و به
واسطة آن ،توســعه و آزمودن راهكارهاي جديد
ممكن ميشود.
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شكلگيري مدارس آزمايشگاهي

مدارس آزمايشــگاهي از ديرباز در محيطهاي
دانشگاهي وجود داشتهاند .براساس برخي منابع،
پيشــينة اين مــدارس در اروپا و ژاپــن به قرن
هفدهــم ميالدي برميگردد و ايــن مدارس را با
عنوان «مدارس وابســته» ميشناســند .مدارس
آزمايشــگاهي از اواســط قرن نوزدهم و بيستم
ميــادي در آمريكا گســترش يافتند و نقشــي
اساسي در تحقيقات آموزشي داشتهاند .گسترش
چشــمگير اين مدارس در نيمة اول قرن بيستم،
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بعضي تحقيقات آموزشــي را ممكن ســاخت و
همزمان با اجراي اين تحقيقــات ،امكان ارزيابي
آنها نيز فراهم شد .بهطور مشخص ،اين مدارس،
دانش ما را در زمينة رشد كودك ارتقا دادهاند.

فضايي براي اجراي تحقيقات تجربي
آموزشي

براساس شرايط ،ميزان سطح تمركز بر آموزش
معلمان و پژوهش ،ميتواند متفاوت باشــد .براي
مثال ،در شيكاگو پژوهش اولويت بيشتري دارد و
آموزش معلمان در پسزمينه اســت .اين روند در
برخي مدارس برعكس است.
بعضي مدارس ديگر مانند مدرسة آزمايشگاهي
خان ،2شيوة آموزشي خود را بر تازهترين تحقيقات
بنا نهادهاند.
مدرسة خان به هيچ دانشگاهي وابسته نيست و
در وبگاهش خود را چنين تعريف كرده است« :ما
بهعنوان يك مدرســة آزمايشگاهي ،بر يافتههاي
جديد تحقيقات آموزشي و يادگيري علم نظارت
ميكنيــم تا آگاهي خــود را بــراي انتخابهای
برنامهريزي شده افزايش دهيم».

با ادغام مدرسه در دانشگاه ،دانشگاه مسئوليتهايي
را ميپذيرد كه بهطور ســنتي ،خارج از حيطة آن
است .شكلگيري بســياري از اين مدارس ،از روند
تكاملي آموزش عالي ـ كه مشاركت بيشتر جامعه
اســت ـ جداشــدني نيست .بســياري از مدارس
آزمايشــگاهي ،به اين دليل كه دانشگاهها آنها را
تأسيس كردهاند ،مدارســي خصوصي هستند اما
هيچ دليلي وجود ندارد كه دولتی نباشند.
دانشگاه پنســيلوانيا در سال  1998با همكاري
يك مدرسة دولتی و فدراسيون معلمان فيالدلفيا،
يك مدرســة آزمايشــگاهي دولتی تأسيس كرد.
دانشگاه بهطور قابلتوجهي از اين مدرسه حمايت
مالي ميكند و در زمينه استخدام معلمان بيشتر،
حامي آن است.

شبكة بينالمللي

در فضــاي رو بــه رشــد بينالمللــي ،مدارس
آزمايشــگاهي در سراســر جهان در حال برقراري
پيوند با يكديگرند .بســياري از اين مدارس عضو
اتحادية بينالمللي مدارس آزمایشگاهی وابسته به
دانشگاه  3هستند .مدرســة آزمايشگاهي در وبگاه
اين اتحاديه ،تعريف گســتردهاي دارد كه مدارس
متنوعي را پوشــش ميدهد .اين تنوع به شرايطي
كه مدرســه در آن ايجاد شده است ،بستگي دارد؛
مث ً
ال ممكن است يك مدرسة آزمايشگاهي بهصورت
رسمي در يك بخش دانشگاهي ادغام شده باشد.
مدرسة آزمايشــگاهي ميتواند سيستمي باشد
كه يك مدرســه راهاندازي كرده است تا به كسب
مهارتهاي پژوهشــگران براي ايجاد آموزشــي
شواهد -محور منجر شود .يك نمونه از اين مدارس
در ســال  2016در جمهوري چك تأسيس شد.
اين مدرسه را كه براساس توجه به نيازهاي فردي
دانشآموزان پايهگذاري شده و هدف آن شكوفايي
حداكثر توانايي دانشآموزان است ،يك اتاق فكر
متشكل از مديران مدرسه ،معلمان ،دانشگاهيان،
ســازمانهاي غيردولتــي و نمايندگاني از وزارت
آموزش اداره ميكند .مدرســة ياد شده بهعنوان
مدرسهاي مدرن ،دوستانه ،دوزبانه ،خالق ،فعال،
اجتماعي ،همگاني و آيندهنگر مطرح شده است.

به اشــتراكگذاري دانش و ترويج
تجربهها

بــا اينكه مدارس آزمايشــگاهي ســاختارهاي
مختلفي دارند ،مؤلفة اصلي همة آنها ،مشاركت

در ســاخت دانش با استفاده از رويكردهاي علمي
يا «براســاس شواهد» اســت .در اينجا ،منظور از
شــواهد ،دادههاي واقعي اســت .در اين مدارس،
هدف اين است كه فعاليتهاي آموزشي به جاي
آنكه براســاس شيوههاي سنتي باشــند ،بر پاية
چنين دادههايي انجام پذيرند.

آيــا ميتــوان از مفهــوم مدارس
آزمايشگاهي در كشور استفاده كرد؟

در كشورهايي كه بين دانشگاه و مدرسه همكاري
وجود نــدارد ،اجراي چنين ســاختاري ميتواند
بسيار سودمند باشد .مدرســههاي آزمايشگاهي
فقــط در پي برقــراري ارتباط ميــان پژوهش و
فعاليتهاي آموزشــي نيســتند بلكــه در برخي
موارد ،هدف آنها حمايت از تفاوتهاي فرهنگي،
اجتماعي ،اقتصادي يا كمك به كودكان استثنائي
اســت .به همين دليل ،اين مدارس آزمایشگاهی
به نخبگان اجتماعي اختصاص ندارند بلكه فضايي
براي كنار هم قرار گرفتن ،به اشــتراك گذاشتن
و تبادل اجتماعي هســتند .مدرسة آزمايشگاهي
بايد با اعمال سياســتهاي آموزش آزاد ،گردش
اطالعات را تا حد ممكن تسهيل كند و معلمان و
دانشآموزان آزادانه به دستاوردهاي آن دسترسي
داشته باشند.
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