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قوانين، مقررات و آيين نامه هاي آموزشي
قوانين مدارس دانمارك در قالب »قانون آموزش عمومي«  ارائه شده است. نه اصطالح »تيزهوشي« 
و ن��ه دانش آم��وزان تيزهوش به عن��وان يك زيرگ��روه از دانش آموزان در اين قانون مورد اش��اره قرار 
نگرفته اند؛ اما تش��خيص تفاوت هاي فردي يكي از اصول بنيادين »قانون آموزش عمومي« اس��ت. در 
نتيجه، تفكيك درون مدرس��ه اي، خط مشي اساسي آموزش هاي مدرسه اي در دانمارك است. بنابراين 
وظيفۀ مدرسه اين است كه شناسايي نيازهاي فردي هر دانش آموز را تضمين كند و ملزومات پرورش 
اس��تعدادهاي بالقوه او را عرضه نمايد )فصل 2، مواد الحاقي 4 و 5(: »س��ازمان دهي آموزش، ش��امل 
انتخاب روش هاي تدريس و فعاليت، مواد آموزش��ي و انتخاب موضوعات درس��ي در هر ماده درس��ي، 
بايد اهداف قانون آموزش عمومي را برآورده كند و نيز بايد گوناگون و متنوع باشد چنان كه با نيازها و 
پيش نيازهاي هريك از شاگردان هم خواني داشته باشد. وظيفۀ معلم ارشد )سرگروه( است كه تضمين 

تیزهوشان اروپا )4(
آموزش تیزهوشان در 21 كشور اروپايي:
 وضع موجود و چشم انداز
فرانتس مونكس، رابين فلوگر
  ترجمة رضا گلشن مهرجردي

5- دانمارك

اين سلسله مقاالت، ترجمۀ پژوهشی است كه به سفارش وزارت علوم و آموزش جمهوری آلمان درباره 
ويژگی های تربيت دانش آموزان تيزهوش در كش��ورهای اروپايی تهيه و در سال 2005 منتشر شده است. 
قس��مت های اول تا سوم اين مجموعه، شامل توصيف كلی پژوهش و سپس بررسی وضعيت در كشورهای 

اتريش،  بلژيك،  سوئيس و آلمان بود، در شماره های پيشين منتشر شده بود.
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نماي��د معلم اصلي و ديگر معلمان كالس، تدريس خود را چنان برنامه ريزي و س��ازمان دهي كنند كه 
تمامي شاگردان را با خود درگير و همراه كند.«

تسهيالت و امكانات خاص
برنامۀ رس��مي براي آموزش تيزهوش��ان در دانمارك وجود ندارد. در ح��ال حاضر، مدارس اندكي 
توج��ه خاص به آموزش تيزهوش��ان دارند و يا تس��هيالت خاصي براي دانش آم��وزان تيزهوش فراهم 
مي آورند. در »مدرسۀ سلطنتي باله« به افراد مستعد در هنر باله، تسهيالتي براي پرورش استعدادشان 
 Sct در اي��ن زمينه خاص ارائه مي ش��ود. دانش آموزان تيزهوش در زمينۀ موس��يقي در »دبيرس��تان

Anna« آموزش مي بينند.

در مركز ملي نوآوري آموزشي، ديدگاه ها و ايده هاي جديدي دربارۀ روش هاي تدريس و تسهيالت 
آموزش��ي نظير تفكي��ك، ارائۀ دروس پروژه محور، اس��تفاده از پوش��ه كارها و خودمخت��اري همگاني 

دانش آموزي، در سطح آزمايشي طراحي، آزمايش و ارزشيابي شده است.
در س��ال 2002، يك مطالعۀ چهارس��اله آغاز شده اس��ت )به بخش »پژوهش، مراقبت حرفه اي و 
مش��اوره اي« نگاه كنيد(. در سال 2004، يك مدرس��ۀ ويژۀ كودكان تيزهوش )با نام Mentiqa( در 
نزديك��ي كپنه��اك فعاليت خود را آغاز كرد. اكنون نزديك به 100 دانش آموز در اين مدرس��ه حضور 
دارند و برنامۀ تأس��يس ش��عب ديگري در شهرهاي فونن  و يوتلند  نيز در دستور كار است. همچنين، 
در س��ال 2004 يك دبيرستان دورۀ اول )14 تا 16 ساله ها( با نام Odsherred، كالس هاي ويژه اي 

در زمينۀ رياضيات براي شاگردان تيزهوش راه اندازي كرد.
معيارهاي شناسايي و گزينش

فرايند عمومي براي شناس��ايي دانش آم��وزان تيزهوش در دانمارك وجود ندارد. موارد اس��تثناء، 
مدرسۀ سلطنتي باله و دبيرستان Sct Anna هستند كه معيارهاي خودساخته شان را براي دو زمينۀ 

باله و موسيقي تدوين كرده اند. 
آموزش حرفه اي، ارتقاي معلمان و شبكه هاي تبادل تجربيات

معلمان س��طوح صفر تا 3 در معيار بين المللي طبقه بندي آم��وزش، يك برنامۀ عمومي و اجباري 
تربيت معلم را پش��ت س��ر مي گذارند. برنامه هاي بازآموزي، به صورت منظم ارائه مي شوند. موضوعات 
»تيزهوش��ي« و »آموزش تيزهوش��ان« در ميان موضوعات مورد بحث هيچ ي��ك از دوره هاي آموزش 
اجباري و بازآموزي معلمان وجود ندارد. چند س��الي اس��ت كه يك شبكۀ ارتباطي كودكان تيزهوش، 
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از س��وي تعدادي از والدين كودكان تيزهوش راه اندازي ش��ده است. اين ش��بكه را فردي به نام مسنا 
دنمارك تأسيس نموده و همچنان به دست او اداره مي شود.

پژوهش، مراقبت حرفه اي و مشاوره اي
در سال 2002، يك برنامۀ تحقيق و توسعۀ آزمايشي چهار ساله در شهرداري شهر لينگبي تاربك  

آغاز ش��د. در اين طرح ابتكاري كه از س��وي هماهنگ كنندۀ طرح، اول كيد ، با همكاري دو نفر از 
اس��تادان دانش��گاه تعليم و تربيت دانمارك، كريس��تن بالتزر  و پل نيسن  انجام مي شود، حدود 30 
دانش آموز از س��وي معلمان و والدين شناس��ايي ش��ده اند و طي چهار س��ال تحصيلي مورد بررسي 
خواهند بود. دانش آموزان شناسايي شده از پايۀ اول تا پايۀ نهم را شامل مي شوند و 9 مدرسۀ تحت 
پوش��ش ش��هرداري و يك مدرسۀ خصوصي در طرح مش��اركت دارند. آزمون هايي از دانش آموزان و 
والدين گرفته ش��ده است و دانش آموزان، والدين و معلمان آنها، به پرسشنامۀ آخنباخ پاسخ داده اند. 
اين طرح پژوهش��ي، نتيجۀ يك مباحثۀ نزديك به ده س��اله در دانم��ارك راجع به موضوع كودكان 
تيزهوش و آموزش آنان اس��ت. اين مباحثه از س��وي اول كيد آغاز ش��ده و عالقه به اين موضوع در 

حال گسترش يافتن است.
اولويت ها و توقعات

تسهيالت ويژۀ تيزهوشان )اگر چنين چيزي وجود داشته باشد(، بايد از سوي طرح هاي خصوصي 
س��ازمان دهي ش��ود. همچنان، معلمان اندكي به موضوع آموزش تيزهوش��ان حساس هستند و تعداد 
معلمان آموزش ديده در اين خصوص بس��يار اندك اس��ت. متخصصان اين رش��ته، در حال بحث در 
خصوص خأل رس��ميت سياس��ي و مالحظات قانوني در امور مربوط به كودكان تيزهوش هستند. نياز 
اساس��ي به تجربه در زمينۀ آموزش و بازآموزي معلمان و ديگر مربيان در زمينۀ آموزش تيزهوش��ان 

وجود دارد.
امكان ورود زودهنگام به مدرس��ه و جهش كالس��ي، از تس��هيالت مورد نياز ب��راي دانش آموزان 
تيزهوش به نظر مي رس��د. تمايل گس��ترده اي براي تبادل تجربيات معلمان، در درون مدارس و ميان 
مدارس مختلف، در س��طح محلي و ملي وجود دارد. همچنين عالقۀ مش��ابهي به شبكه هاي اروپايي و 
بين المللي ابراز مي ش��ود. و سرانجام، كاس��تي هاي فراواني در خصوص پژوهش در موضوع تيزهوشي، 
تعداد متخصصان اين حوزه و مراقبت هاي حرفه اي در اين زمينه وجود دارد. توليد اطالعات و انتشارات، 

برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي دربارۀ تيزهوشي، به تدريج ظاهر مي شوند.




