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1- اتريش
قوانين، مقررات و آيين نامه هاي آموزشي

جديدترين قوانين آموزشي در اتريش، مبتني بر مصوباتي است كه در قرن بيستم، خصوصاً در دهه هاي 
60 و 70 به تصويب رسيد. از سال 1990، مقررات مربوط به »تيزهوشي«  و »آموزش تيزهوشان«  مورد 
بررسي مجدد قرار گرفت و آموزش دانش آموزان مستعد و تيزهوش، صريحاً به بخشي از برنامة آموزشي 
عموم��ي تبديل ش��د. در حال حاضر، تمايل ب��راي تدوين قوانين و مقررات، بيش��تر به »نيازهاي فردي 

دانش آموزان تيزهوش« و »آموزش تيزهوشان« محدود می شود.
قوانين مدارس در اتريش، بر الگوي عمومي آموزش انفرادي و ايجاد امكان گذراندن دوران تحصيل 
به صورت انفرادي از طريق »تسريع تحصيلي«  و »غني سازي«  محتواي آموزشي در درون مدارس عادي 
و نيز مدارس خاص تأكيد مي كند. عالوه بر جداسازي مبتني بر آموزش فكري و علمي، قوانين مدارس 

تیزهوشان اروپا )2(
آموزش تیزهوشان در 21 كشور اروپايي:
 وضع موجود و چشم انداز

اين سلسله مقاالت، ترجمة 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 اول اين مقاالت كه به معرفی پژوهش و همچنين ارائه خالصه نتايج آن می پرداخت، در ش��ماره 
67 فصل نامه اس��تعدادهای درخشان )پاييز 1387( به چاپ رسيده بود. از اين شماره، ادامه اين مطلب را 

شامل بررسی موردی هر يک از كشورهای مورد مطالعه است،  پی می گيريم.

فرانتس مونكس، رابين فلوگر
  ترجمة رضا گلشن مهرجردي
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بر ضرورت ادامة تس��هيالت آموزشي در حوزه هاي غيرعلمي و فكري نيز )در دورة ابتدايي تا دبيرستان( 
اشاره مي كند.

در قوانين مدارس، فصل ويژه اي وجود دارد )SchOG 1962( كه به تس��هيالتي در مدرس��ه اشاره 
مي كند كه مشخصاً مناسب تيزهوشان است )17$(. اين فصل، شامل مقرراتي راجع به تسهيالت خاص، 
مانند »جهش كالس��ي«  )26$( يا »معافيت از آموزش اجباري« در ش��رايط ويژه و بررس��ي شده )براي 
مثال، براي شركت در كالس هاي دانشگاهي( است كه به طور ضمني، در جهت آموزش كودكان تيزهوش 

است.
از س��ال 1998، انعطاف الزم براي اجازة گذراندن دوران تحصيل از دورة ابتدايي تا دورة دبيرس��تان 
به صورت انفرادي، در قوانين آموزشي ايجاد شده است و »جهش كالسي« هم تا سه نوبت )در هر دورة 

تحصيلي، يک نوبت( مجاز است.
فراغت تحصيلي زودهنگام از مدرسه، به همراه اجازة حضور در دانشگاه، در سن 15 سالگي امكان پذير 
است. براي كسب اطمينان از توانايي هاي علمي مورد نياز، در اين موارد يک آزمون ويژه برگزار می شود. 
در نتيجة اين مقررات، الزم است سن رسمي مجاز براي دانشجويان دانشگاه ها به 15 سال كاهش يابد. 

آموزش خصوصي و تحصيل در منزل، مجاز است.

تس�هيالت و امكانات خاص
همانند نظام آموزش��ي ويژه، مجموعة متنوعي از تس��هيالت خاص نيز در 10 س��ال گذش��ته 

ايجاد ش��ده اس��ت. ايدة »آموزش تلفيقي«  نيز، همانند »جداسازي« ، به كار بسته ش��ده اس��ت.
در اتري��ش، تيزهوش��ان در كالس هاي معمول��ي درس می خوانند ولی از طريق »غني س��ازي 
آموزش��ي«، »كارگاه هاي آموزش��ي«  )دورة پيش دبس��تاني تا دبيرس��تاني(، »مش��اوره انفرادي«  
)خصوصاً دورة دبس��تان( يا برنامه هاي جداگانة ديگر در زمينه هاي زبان، رياضيات، علوم، موسيقي 
ي��ا ورزش )مانند »Atelierbetriebe« و »Lernwerkstatten«(، مورد توجه قرار مي گيرند.

بي��ش از 60 مدرس��ه در وي��ن ، در حال كس��ب تجربه در مورد يک ش��يوة آموزش��ي ويژه با 
عنوان »يادگيري آزاد«  هس��تند. در حال حاضر، »شناس��ايي« و »آموزش انفرادي« دانش آموزان 

تيزهوش در اين چارچوب، در دس��ت بررس��ي اس��ت.
عالوه بر »غني س��ازي آموزش��ي«، »تس��ريع تحصيلي« نيز بر پاية قاعده اي مش��خص، بيشتر 
در دورة ابتداي��ي، م��ورد تجربه قرار گرفته اس��ت. تجربه هاي موفقي در زمين��ة »جهش پايه اي«  
آرام و ماليم به دس��ت آمده اس��ت. پس از طي يک دورة آزمايش��ي حضور در يک كالس در پاية 
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باالت��ر، دانش آموز مي تواند تصميم نهايي خود را در زمينة »تس��ريع« يا »جهش« بگيرد. در دورة 
دبيرس��تان، دانش آموزان تيزهوش مي توانند در كالس هاي آموزش��ي دانشگاهي حضور پيدا كنند. 
اگر آنها در آزمون يكي از اين درس ها نمرة قبولي به دست آورند، پس از ورود به دانشگاه، نيازي 

ب��ه گذران��دن دوب��ارة آن درس ندارن��د.
»مش��اورة روان شناس��ي« ، در همة دوره هاي تحصيلي )دورة پيش دبس��تاني تا دبيرس��تاني( 
در دس��ترس اس��ت. المپيادها و مس��ابقات محل��ي، مل��ي و بين المللي، در زمينة زب��ان خارجي، 
عل��وم طبيع��ي و اجتماعي، رياضيات و همچنين ورزش و هن��ر، در همة دوره هاي تحصيلي )دورة 
پيش دبس��تاني تا دبيرس��تان( مرتباً برگزار مي ش��ود، عالوه بر فعاليت 15 »مدرس��ة تابس��تاني« ، 
اتريش در س��ال 2004 در »برنامة ارش��ميدس«  نيز كه برنامه اي براي دانش آموزان تيزهوش در 

اروپاي مركزي اس��ت، ش��ركت كرد.
برخ��ي از م��دارس، اي��دة آموزش تيزهوش��ان از طري��ق »جداس��ازي«  را  دنب��ال مي كنند. 
دانش آم��وزان تيزه��وش، در كالس هاي ويژه و يا حتي مدارس خاص، مانند »مدرس��ة كال پوپر«  
كه ويژة دانش آموز تيزهوش زباني و يا توانمندي اجتماعي اس��ت، يا »دانشكدة تجارت شومپيتر«  
كه تس��هيالتي عموماً براي دانش آموزان مس��تعد در زمينة بازرگاني و امور اجتماعي ارائه مي كند، 

ش��ركت مي كنند.

معيارهاي شناس�ايي و گزينش
شناس��ايي دانش آموزان تيزهوش، اصوالً به دس��ت متخصصان، مانند روان شناس مدرسه، معلم 
يا دانش��منداني كه آزمون هاي اس��تاندارد را به كار مي برند، صورت مي گيرد. اطالعاتي كه از سوي 

والدين ارائه مي ش��ود، در فرايند شناس��ايي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.
ب��ه منظور شناس��ايي دانش آم��وزان براي برخورداري از تس��هيالت خاص��ي همچون »جهش 
كالس��ي« يا »غني س��ازي برنامة آموزش��ي«، »پيش��رفت تحصيلي«  در س��طح عالي در محدودة 
استعداد آن فرد و »توصيه معلم« به عنوان معيارهاي اصلي محسوب مي شوند )در دورة دبستان(. 
در دورة راهنماي��ي و دبيرس��تان، متخصصان با پس زمينة روان شناس��ي ني��ز، در فرايند انتخاب 

دانش آم��وزان  دخال��ت  دارن��د.
براي ش��ركت در مس��ابقات و المپيادها، »توصية خود دانش آموز«  و »توصية معلم« پذيرفته 

مي ش��ود.
يک معيار خيلي مهم، س��ابقة حضور در دوره هاي ويژة دانش آموزان تيزهوش اس��ت.
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مدارس تخصصي، معيارهاي گزينش خاص خود را دارند. »پيش��رفت تحصيلي« در مدرسه، به 
عنوان نش��انه اي براي اس��تعداد برتر ش��ناخته مي ش��ود.

انجام آزمون هاي روان شناس��ي به دس��ت روان شناس مدرسه، در جريان شناسايي، به كار برده 
مي ش��ود. شناس��ايي پديدة »كم آموزي«  در اتريش، در كانون توجه اس��ت. فرايند مناسبي براي 
تش��خيص اين پديده و يا حتي راهنمايي در اين زمينه، در دس��ت نيس��ت. اميد آن اس��ت كه در 
روش »يادگيري آزاد« )نک به: بخش »تسهيالت و امكانات خاص«(، امكان بهتري براي شناسايي 

دانش آموزان تيزهوش فراهم ش��ود.

آموزش حرفه اي، ارتقاي معلمان و ش�بكه هاي تبادل تجربيات
در ده س��ال گذش��ته، آموزش تيزهوشان به صورت روزافزون به بخش��ي از برنامة تربيت معلم 
افزوده ش��ده است. با اين حال، تنها تعدادي از »كالج هاي تربيت معلم« ، »آموزش تيزهوشان« را 
به عنوان يک بخش اساس��ي در برنامة آموزشي خود وارد كرده اند. در سطح دانشگاه ها، سمينارها، 
س��خنراني ها و كارگاه هاي آموزش��ي در زمينة مس��ائل نظري و تجربي »تيزهوش��ي« و »آموزش 
تيزهوش« به صورت متناوب و بيش��تر از گذش��ته برگزار مي ش��وند. دوره هاي آموزشي مربوط به 
تيزهوش��ي در دورة تربيت معلم، معموالً انتخابي و اختياري هس��تند. در »مؤسس��ات آموزش��ي«  
اتريش كه در هر 9 »استان«  اتريش وجود دارند، بازآموزي معلمان و برنامة ارتقای معلمان راجع 
به آموزش تيزهوش��ان مرتباً براي معلمان دورة ابتدايي تا دبيرس��تان برگزار مي ش��ود. »كالج هاي 
تربيت معلم« و »مؤسس��ات آموزش��ي«، هر دو، دست كم سالي يک بار سمينارها و سخنراني هايي 
ب��راي معلمان، دانش��مندان و ديگر افراد عالقه من��د در اين زمينه برگزار مي كنند. توس��عة حوزة 
آموزش تيزهوش��ان، به ش��دت تحت تأثير برنامة تحصيالت تكميلي »انجمن اروپايي توانايي برتر«  
)ECHA( است كه منجر به دريافت گواهي نامة »متخصص در آموزش تيزهوشان«  مي شود. اين 
برنامه، به همت پروفس��ور فرانتس مونكس و دكتر ويلي پيترز  )دانش��گاه رادبودنيژمگن( توس��عه 
پيدا كرد و از س��وي 9 مؤسسة آموزشي برگزار مي شود. بخشي از هزينة برنامة تحصيالت تكميلي 
ECHA، از ط��رف وزارت آموزش اتريش تأمين مي ش��ود. تاكنون، بي��ش از 600 نفر از معلمان، 

دورة آموزش��ي 500 س��اعته را با موفقيت به پايان رس��انده اند.
اتريش تالش دارد براي هر مدرس��ه، يک نفر »متخصص آموزش تيزهوش��ان« اختصاص دهد.

پژوهش، مراقبت حرفه اي و مش�اوره اي
به طور كلي، بسياري از مدارس دورة ابتدايي توسط معلمان مشاور خدمات مشاوره اي دريافت 
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مي كنن��د. براس��اس توافق دولتي ميان اح��زاب حاكم، وزارت آموزش و مؤسس��ات متعددي براي 
آموزش تيزهوش��ان و پژوهش در زمينة تيزهوش��ي تأسيس نمود. وزارت آموزش، به شدت درگير 

مجموعه اي از فعاليت هاي پژوهش��ي و ارائه خدمات مش��اورة حرفه اي براي تيزهوش��ان اس��ت.
از س��ال 1999، »مركز مل��ي تحقيقات و آموزش تيزهوش��ان اتريش« ، تس��هيالت تخصصي 
خ��ود را در اختيار م��دارس، معلمان، والدين و دانش آموزان قرار داده اس��ت. اين مركز، به عنوان 
يک مركز پيش��گام و صاحب صالحيت براي ارزيابي برنامه ها، پروژه هاي آزمايش��ي را براي آموزش 
تيزهوش��ان هماهن��گ مي كند، و نيز از طريق س��فارش انجام پژوهش، برنامه ه��اي راجع به تأثير 
المپيادها، »جهش كالسي« و »آموزش هاي تابستاني« را مورد ارزيابي قرار مي دهد. مدارس در به 
كارگيري آيين نامه ها و برنامه هاي آموزش��ي متفاوت، آزادي عمل نس��بي دارند. اين وظيفة »مركز 

ملي تحقيقات و آموزش تيزهوش��ان« اس��ت كه رويكردهاي مختلف را مورد ارزيابي قرار دهد.
عالوه بر »مركز ملي تحقيقات و آموزش تيزهوش��ان«، اين مؤسس��ات نيز بنا به نياز مي توانند 
مورد مشورت قرار گيرند: »مؤسسه آموزشي«، »آكادمي آموزشي«  مشتمل بر يک واحد هماهنگي 
براي آموزش تيزهوش��ان )هركدام، در يكي از 16 بخش (، برخي دانشگاه ها مانند »دانشگاه وين«  

)پروفس��ور فردريک اس��والد (، و نيز خود وزارت آموزش.
كنگره هايي راجع به تيزهوش��ي و آموزش��ي تيزهوشان، از سال 1996 به صورت مرتب برگزار 
ش��ده اس��ت. هر دو س��ال يک بار، وزارت آموزش، اعتبار كافي براي برگزاري يک كنفرانس راجع 
ب��ه موضوعات مختلف آموزش تيزهوش��ان را تأمين مي كند. هم��ة ادارات هماهنگ كنندة آموزش 
تيزهوش��ان در 9 اس��تان اتريش، در اين كنگره ها شركت مي كنند. »مركز ملي تحقيقات و آموزش 
تيزهوش��ان« به عنوان مؤسس��ة س��ازماندهي كننده، ايفاي نقش مي كند. در سال 2004، موضوع 

»تيزهوش��ي در رياضيات و علوم«  مورد تأكيد قرار گرفت.

اولويت ه�ا و توقع�ات
آموزش تيزهوش��ان در اتريش، ريش��ه در حوادث سياس��ي دارد. دهة اخير، با اجماع در ميان 
اح��زاب سياس��ي مختلف، به تعريف علمي تيزهوش��ي و نيازهاي آموزش��ي دانش آموزان تيزهوش 
اختصاص يافته اس��ت. بحث »تلفيق يا جداس��ازي« ، به بحث »تلفيق و جداس��ازي«  تبديل شده 
اس��ت كه هرچه بيش��تر بر س��المت و رفاه دانش آموزان تيزهوش تأكيد دارد. ابتكارات مدارس و 

فعاليت هاي بخش خصوصي نيز در چند س��ال اخير به طور جدي توس��عه پيدا كرده اس��ت.
با وجود توس��عة س��ريع كيفيت آموزش تيزهوشان، وضع قوانين و آئين نامه هاي واضح و آشكار 
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بيش��تر همچن��ان در اتريش ضرورت دارد. حساس��يت معلمان، والدي��ن و دانش آموزان در زمينة 
تيزهوش��ي روشن و آشكار اس��ت؛ اما »تنوع موجود« در ميان مدارس راجع به  نيازهاي آموزشي 

تيزهوش��ان بايد توس��عه پيدا كند.
مجموعه اي از نش��ريات علمي در مورد تيزهوشي و آموزش تيزهوشان، در اتريش وجود دارد؛ 
اما مواد آموزش��ي مرتبط به قدر كافي در دس��ترس معلمان قرار نگرفته اس��ت. اين وضعيت بايد 

تغيي��ر كن��د.
البته، مهم ترين كاري كه بايد انجام گيرد، كيفيت بخش��ي به نحوة آموزش تيزهوشان در ميان 
معلمان و نيز مؤسس��ات تخصصي دس��ت اندركار آموزش تيزهوش��ان )از كودكس��تان تا دانشگاه( 
اس��ت. »آموزش تيزهوش��ان« بايد در برنامة آموزش��ي »تربيت معلمان« ادغام شود و نه به شكل 

اختياري،بلكه به ش��كل يک س��رفصل اجباري ارائه ش��ود.
دوره ه��اي بازآموزي پ��س از فارغ التحصيل��ي در زمينة »آموزش تيزهوش��ان«، همانند برنامة 
»انجمن اروپايي توانايي برتر« كه منجر به دريافت گواهي نامة »متخصص در آموزش تيزهوش��ان« 
مي ش��ود. بايد فرصت را براي ادامة تحصيل در سطح دانشگاهي فراهم آورد، و نيز بايد با همكاري 

دانش��گاه هاي اروپايي، دورة آموزشي آموزش تيزهوش��ان در مقطع كارشناسي ارشد تأمين ش��ود. 
معلمان متخصص در امر آموزش تيزهوش��ان، بايد در مدرس��ه مورد توج��ه قرار گيرند و قادر 
باش��ند وق��ت بيش��تري را صرف فعالي��ت در حوزة آموزش تيزهوش��ان كنند. از اي��ن طريق، آنها 
مي توانند به عنوان »ديده بان«  و »مشاور«  تيزهوشان نقش آفريني كنند و روند موفقيت آميزتري 
را در شناس��ايي تيزهوش��ان ايجاد كنند. در اين رابطه، بايد توجه ويژه اي به شناسايي »تيزهوشان 
كم آم��وز«  اعمال ش��ود. توج��ه ويژه اي به بحث »تفاوت جنس��يتي« به خص��وص در فعاليت هاي 
پژوهش��ي، مورد نياز اس��ت. به طور كلي، نياز به تحقيقات بيشتري براي بررسي نيازهاي آموزشي 

و پرورش��ي كودكان تيزهوش، وجود دارد.
گس��ترش آموزش تيزهوش��ان در اتريش در ده س��ال اخير، از تلقي تيزهوش��ي به عنوان يک 
اس��تثنائ تا پذيرش آن به عنوان سياس��ت عمومي آموزش تيزهوشان، بايد همچنان استمرار پيدا 
كند. براي رس��يدن به اين هدف، و براي كس��ب اطمينان از رس��يدن به حدنصاب باال در آموزش 
تيزهوش��ان، س��اختار ارتباط دهندة مؤسس��ات هماهنگ كنندة آموزش تيزهوش��ان در 9 استان 

اتريش با »مركز ملي تحقيقات و آموزش تيزهوش��ان« بايد هرچه بيش��تر تقويت ش��ود.
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قوانين، مقررات و آئين نامه هاي آموزش�ي
در قوانين بلژيک )فالندرز(، تعريف مش��خصي از »تيزهوش��ي« يا »آموزش تيزهوشان« نشده 
و اين مفاهيم رس��ميت نيافته اس��ت. وزير آموزش فعلي، در حال تدوين قانوني اس��ت كه درآن بر 
روي تس��هيالت ويژة »تفاوت هاي ميان كودكان« تمركز ش��ده اس��ت. در اين متن، براي نخستين 
ب��ار در تاري��خ بلژيک، كودكان تيزهوش به عنوان يک گروه ويژه م��ورد توجه قرار خواهند گرفت. 

پيش بيني مي ش��د كه اين روند قانونگذاري، تا پايان س��ال 2002 به اتمام برس��د.
همچنين، دس��تورالعمل هاي غيرمكتوبي از سوي ناظران مدارس و ديگر مسئوالن مرتبط امور 
تنظيم ش��ده اس��ت. در برخي موارد، مستندات مربوط به »تيزهوش��ي«، توسط كادر يک مدرسة 
خاص، براي همان مدرس��ه تهيه مي شود. چنين مستنداتي ش��امل معيارهاي شناسايي و گزينش 
و نيز ابزارهاي تش��خيصي مناسب و ديگر ش��رايط ويژة ورود به اين مدارس مي شود. به طور كلي 

مدارس در چگونگي آموزش تيزهوش��ان اختيار كامل دارند.

تس�هيالت و امكانات خاص
»ورود زودهن��گام«  و »جهش پايه اي«  در فالندرز امكان پذير اس��ت. جهش پايه اي، در دورة 
ابتدايي آس��ان تر اس��ت؛ زيرا براي جهش يک پايه در دورة راهنمايي يا دبيرستان، الزم است يک 
امتحان رس��مي دولتي برگزار ش��ود تا امكان ورود به پايه هاي باالتر فراهم گردد. به طور معمول، 

جهش پايه اي در فالندرز تقريباً نادر اس��ت.
از س��ال 2000، خصوصٌا مدارس ابتدايي، به اين نكته عالقه مند ش��ده اند كه چگونه مي توانند 
كودكان تيزهوش را درون نظام عادي مدارس معمولي اداره كنند. در طول س��ال تحصيلي فعلي، 
برخي مدارس )ابتدايي و نيز راهنمايي و دبيرس��تان( به صورت ابتكاري، ارائة تس��هيالت و كسب 

تجربيات ويژه در خصوص افراد توانمندتر را در دس��تور كار قرار دادند.
از آنج��ا ك��ه مدارس در چگونگ��ي آموزش تيزهوش��ان اختيار كامل دارن��د، برخي از مدارس 
برنامه ه��اي آزمايش��ي را به اجرا درمي آورن��د و برخي ديگر چني��ن كاري نمي كنن��د. تقريباً 10 
ت��ا 15 درص��د مدارس، كالس هايي موس��وم ب��ه »كالس كانگورو« را به مدت 4 س��اعت در هفته 
ايج��اد كرده اند. در اين كالس ها، دانش آموزان تيزهوش از كالس هاي معمولي مختلف و با س��نين 
متف��اوت، در كنار هم جمع مي ش��وند تا ب��ر روي تمرين ها و پروژه ه��اي چالش برانگيز كار كنند. 
اي��ن اقدام ابتكاري در اصل اهداف »ش��ناختي« داش��ت. با اين وجود، پ��س از انجام آزمايش هاي 

2- بلژيک )فالندرز(
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ميدان��ي، به نظر مي رس��د اين اق��دام � كه در آن امكان مواجهه با همتايان فراهم مي ش��ود �  براي 
رش��د »اجتماعي � هيجاني« تيزهوشان نيز حائز اهميت است. اين ارتباط با همتايان، تأثير مثبتي 
بر »حرمت خود« افراد با اس��تعداد دارد. از اين گذشته، در اين كالس ها آنها مي توانند با همتايان 
خ��ود به رقاب��ت بپردازند كه به آنها كمک مي كن��د كه »خودانگاش��ت« واقع بينانه تري از خود به  

دس��ت آورند.
توجه به آموزش تيزهوش��ان در دورة راهنمايي و دبيرس��تان نيز در حال رش��د است. تجربيات 
مختلفي كه اين روزها به اجرا گذاشته مي شود، جايي در ميان الگوهاي موجود »فشرده سازي برنامة 

آموزش��ي«  و »غني س��ازي در س��طح مدرس��ه«  قرار مي گيرند.
بعضي از مدارس، »مطالعة ش��خصي« را به عنوان يكي از تس��هيالت غني سازي براي دانش آموز 
تيزهوش تجربه مي كنند. مهم ترين دستورالعمل موجود در بلژيک در رابطه با طراحي تسهيالت ويژة 

تيزهوش��ان، به جس��ت وجو براي يافتن نقطة تعادلي ميان »جداس��ازي« و  »تلفيق« تأكيد مي كند.
ايدة »جداس��ازي« خصوصاً با توجه ب��ه نتايج »اجتماعي �  هيجاني« ناش��ي از ايجاد گروهي از 

همتايان، بس��يار موفق بوده اس��ت.
فعاليت هاي خارج از مدرسه، عموماً به صورت مسابقه هاي هنري، ورزشي و رياضيات برنامه ريزي 
مي ش��وند. دانش آموزان تيزهوش تحصيلي، مي توانند در فعاليت هاي ديگري نيز شركت كنند كه به 
صورت غيرمس��تمر و بيشتر در سطح آزمايشگاهي )در دورة راهنمايي و دبيرستان( برگزار مي شوند. 
اتحادي��ة اوليا، موس��وم به »بِكينا« نيز دوره هاي تابس��تاني ويژه اي ب��راي دانش آموزان تيزهوش در 

دوره هاي پيش دبس��تاني، ابتدايي و دبيرس��تاني برگزار مي كنند.

معيارهاي شناس�ايي و گزينش
هيچ س��ازوكار رس��مي براي شناس��ايي تيزهوش��ان در فالندرز وجود ندارد. هر مدرسه اي، فرايند 
شناس��ايي ويژة خود را تدارك مي بيند. معموالً »آزمون هاي روان شناختي هوش« در فرايند تشخيص 
به منظور نامزدي يک دانش آموز براي دريافت تس��هيالت خاص، به كار گرفته مي ش��وند. ارزيابي هاي 

تخصصي و كارشناسي كمياب هستند، ولي از سوي مدارس و معلمان مورد پذيرش قرار مي گيرند.

آموزش حرفه اي، ارتقاي معلمان و ش�بكه هاي تبادل تجربيات
از آنج��ا كه مدارس براي برنامه ريزي تس��هيالت ويژة تيزهوش��ان اختيار كام��ل دارند، »معلم« 
عامل اساسي در اين ميان به شمار مي رود. با اين وجود، برنامه هاي تربيت معلم تخصصي در زمينة 
آموزش تيزهوش��ان در دورة آموزش اجباري معلمان در فالندرز وجود ندارد. س��رفصل »تيزهوشي« 
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يا »آموزش تيزهوش��ان«، به هيچ ش��كلي مورد بحث قرار نمي گيرد.
معلم��ان در ح��ال خدمت، مي توانند ب��ه صورت داوطلبان��ه در كالس هايي با موض��وع »آموزش 
تيزهوش��ان« ش��ركت كنند. درخواست براي ش��ركت در اين كالس ها، در حال افزايش است. در سال 
2002، نخستين دورة آموزشي »متخصص آموزش تيزهوشان« از سوي »انجمن اروپايي توانايي برتر« 

با حضور 10 شركت كننده در فالندرز آغاز به كار كرد.
عالوه بر اين، دس��تورالعمل هايي به منظور تسريع انتقال دانش و كسب تخصص در زمينة آموزش 
تيزهوش��ان، براي معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان تدوين شده است. به منظور حصول 
اطمينان بيش��تر در خصوص »آموزش تفكيكي درون كالس��ي«، توجه ويژه اي به تهية مواد آموزش��ي     

تفكيكي شده است.
پژوهش، مراقبت حرفه اي و مش�اوره

در گذش��ته، چند پژوهش بر روي توانايي و اس��تعداد باال، در »دانش��گاه آزاد بروكس��ل«  به اجرا 
درآمده اس��ت. در س��ال 1998، »مركز مطالعات تيزهوش��ي« در »دانشگاه آنتورپ«  تأسيس شد، كه 
در آن نظ��ارت عالي بر پايان نامه هاي مرتبط با حوزة تيزهوش��ي اعمال مي ش��ود. عالوه بر اين »مركز 
مطالعات تيزهوشي« خدمات تخصصي خود، از جمله يک برنامة تخصصي براي شناسايي دانش آموزان 

تيزهوش را به اوليا و معلمان ارائه مي كند.

اولويت ه�ا و توقع�ات
توجه به جايگاه ويژة كودكان تيزهوش در بلژيک، در س��ال 1998 آغاز ش��د. هنگامي كه »مركز 
مطالعات تيزهوشي« در »دانشگاه آنتورپ« تأسيس شد، اوضاع اين گروه از كودكان در فالندرز متحول 
ش��د. تنه��ا حركت ابتكاري كه پيش از اي��ن صورت مي گرفت، مربوط به »انجم��ن اوليای بِكينا« بود. 
تاكنون، قانونگذاري براي تيزهوشان و اقدامات سياسي ديگر صورت نگرفته است؛ ولي وزارت آموزش 

به تدريج بيش از گذشته متوجه نيازهاي ويژه اين كودكان مي گردد.
در ح��ال حاضر، آموزش تيزهوش��ان يک اقدام ابتكاري در مدارس اس��ت. مهم ترين مانع در برابر 
آموزش تيزهوشان در فالندرز، كمبود كمک هاي مالي است. حتي اگر تعدادي از مدارس تسهيالتي را 

براي تيزهوشان در نظر بگيرند، به لحاظ مالي مورد حمايت قرار نمي گيرند.
در نهايت، پژوهش هاي بيشتري مورد نياز و ضروري است. ابتدا، نياز به انجام پژوهش هاي بنيادين 
وجود دارد. س��پس بايد بر روي تجربه هاي آموزشي و ارزيابي »ورود زودهنگام« و »جهش پايه اي« به 

عنوان تسهيالتي براي تيزهوشان، تحققاتي صورت گيرد.
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سيس��تم آموزشي سوئيس، به شيوة كاماًل غيرمتمركز س��ازماندهي شده است. سوئيس شامل 
26 منطقه )كانتون(  اس��ت كه هر كدام، قوانين آموزش��ي و آئين نام��ة مدارس مخصوص به خود 
را دارند. اطالعات زير مبتني بر 19 منطقة آلماني زبان اس��ت كه در كنار هم، »ش��بكة آموزش��ي 
براي آموزش تيزهوش��ان«  س��وئيس را تش��كيل مي دهند. به دليل روابط نزديک و همكاري ميان 
نظام آموزش��ي مناطق آلماني زبان سوئيس و پادش��اهي ليختن اشتاين، ليختن اشتاين نيز بخشي 
از ش��بكة آموزش��ي براي آموزش تيزهوشان سوئيس اس��ت. اطالعات مربوط به ليختن اشتاين نيز 

در اين گزارش ذكر ش��ده اس��ت.

قوانين، مقررات و آئين نامه هاي آموزشي
اكثر منطقه هاي س��وئيس در قوانين آموزش��ي خود، »دانش آموزان تيزهوش« را مدنظر قرار داده اند، 
اطالعاتي در خصوص »آموزش تيزهوشان« فراهم كرده اند و يا دست كم دانش اموزان تيزهوش را به عنوان 

گروهي از دانش آموزان با نيازهاي آموزشي خاص در نظر گرفته اند.
»ورود زودهنگام«  به مدرس��ه در بيش��تر مناطق اجرايي و برنامه ريزي شده است. همة مناطق اجازة 
»جهش پاية تحصيلي«  در دورة ابتدايي را مي دهند. امكان جهش تحصيلي در دورة راهنمايي و دبيرستان 

نيز در قوانين آموزشي بيشتر منطقه ها پيش بيني شده است.

تسهيالت و امكانات خاص
يكي از تسهيالت معمول براي تيزهوشان در سوئيس، »تسريع تحصيلي«  در قالب ورود زودهنگام به 
مدرسه و يا جهش تحصيلي است. در طول روزهاي معمولي فعاليت مدرسه، دانش آموزان تيزهوش اجازه 
دارند در يک مادة درسي خاص در كالس هاي سال هاي باالتر شركت كنند. تسهيالت به رسميت شناخته 
شدة ديگر، »فعاليت هاي غني سازي«  است كه معموالً بر پاية »تفكيک در درون كالس«  و يا در همكاري 
ميان مدرس��ه با »خانه �  مدرسه«  سازماندهي مي شود. »خانه � مدرسه«ها نيز به نوبة خود، فعاليت هاي 

گروهي در محدودة »خانه �  مدرسه« محلي و يا در شبكة »خانه � مدرسه«ها را ارائه مي كنند.
در م��وارد خاص، امكان معافيت دانش آموز تيزهوش از آموزش عمومي اجباري نيز، در يک چارچوب 

محدود وجود دارد.
همچني��ن اس��تفاده از »معلم مش��اور« ، »تدريس خصوصي« و »تفكيک« )آم��وزش در كالس هاي 

تخصصي، معموالً در موضوعات غيرفكري(، اگرچه خيلي كمتر، اما  در بعضي موارد مشاهده مي شود.
جدول 1، گزارشي از تسهيالت ويژة تيزهوشان در منطقه هاي مختلف ارائه مي كند.

3- سوئيس
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 ،)BS( باس��ل اس��تات ،)BL( باس��ل لندش��افت ،)BE( برن ،)AR( آپنزل اوبرهودن ،)AL( راهنماي جدول1: آپنزل اينرهودن

 ،)SH( شافهاسن ،)OW( اوبوالدن ،)NW( نيدوالدن ،)LU( لوزان ،)GR( گرابوندن ،)GL( گالروس ،)FL( پادشاهي ليختن اشتاين

سوئيس )SZ(، سنت گالن )SG(، تورگو )TG(، اوري )UR(، واليس، منطقة آلماني زبان )Vsd(، زوگ )ZG(، زوريخ )ZH(؛

     الف: تسريع     ب: غني سازي   ج: فعاليت گروهي تسهيالت انفرادي    د: پشتيباني متخصصان    ه�: اطالعات بيشتر 

 : در دسترس در اين منطقه، دست كم از سال 2002

 : در دسترس در اين منطقه، دست كم از سال 2004

 : همچنان دور از دسترس، دست كم تا سال 2004

جدول 1 - تصويری ازتسهيالت ويژة تيزهوشان در منطقه های مختلف سوئيس )شامل پادشاهی ليختن اشتاين(

تسهيالت

الف

ورود زودهنگام

شركت در كالس  مشترك با پاية 
باالتر در دروس خاص

جهش پايه اي

ب

غني سازي به عنوان تفكيک درون

همكاري با خانه – مدرسه

قرارداد فراگيري فردي

معافيت از آموزش اجباري 
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معيارهاي شناسايي و گزينش
تصميم اصلي در خصوص اس��تفاده از تس��هيالت خاص تيزهوشان در يک كالس عادي، مبتني 
بر »توصية معلم« و يا »توصية خود« دانش آموز اس��ت. اس��تفاده از ساير تسهيالت، همانند »جهش 
كالس��ي« و ي��ا »ش��ركت در كالس پاية باالت��ر در يک مادة درس��ي« نيازمند انج��ام »آزمون هاي 

روان شناس��ي« توس��ط   روان ش��ناس )در مدرس��ه(    اس��ت.

آموزش حرفه اي، ارتقاي معلمان و شبكه هاي تبادل تجربيات
از  بخشي  تيزهوشان،  آموزش  مي شود.  انجام  معلم«   تربيت  »دانشگاه  در  معلمان  آموزش 
براي  بگذراند.  را  آن  معلم  تربيت  دورة  در  بايد  دانشجويي  هر  كه  است  عمومي  آموزشي  برنامة 
بازآموزي معلمان نيز موضوع آموزش تيزهوشان به صورت منظم و به شيوه هاي مختلف، سمينارها 
براي  آموزشي  دورة  زوريخ«  تربيتي  علوم  »دانشگاه  مي گردد.  ارائه  دكترا  فوق  دوره هاي  تا  گرفته 
محلي  ادارات  و  مدارس  مسئوالن  مي كند.  برگزار  را  تيزهوشان«  اروپايي  انجمن  »گواهينامة  اخذ 
از  تا  مي كنند  فراهم  تيزهوشان  آموزش  متخصصان  براي  را  مناسبي  موقعيت هاي  نيز،  آموزش 
عهدة پاسخگويي به نياز معلمان، والدين و دانش آموزان به مشاورة صحيح، برآيند. امكان برگزاري 
برنامه هاي بازآموزي معلمان نيز وجود دارد. جداي از اينها، اطالعات و محتواي آموزشي راجع به 
»تيزهوشي« و »آموزش تيزهوشان«، به صورت ساختاري در متون آموزشي اين رشته پراكنده شده 
نيز، دوره هاي  � مدرسه«  افزايش دهد. »خانه  را  اين موضوعات  به  آگاهي عمومي نسبت  تا  است 

بازآموزي داخلي را برگزار مي كند.
س��مينارهاي يک هفته اي راجع به »آموزش تيزهوش��ان« با عنوان »وينگز« به شيوة غيردولتي، 

در مراكز مختلف بازآموزي در مناطق مختلف س��وئيس ارائه و برگزار مي ش��ود.
ب��ه ط��ور كلي، تمام مناطق براي تضمين تبادل تجربيات، به صورت ش��بكه اي  با هم در ارتباط 
هستند. شبكه هاي داخلي مدارس و بين مدارس، هر دو براساس موضوع تسهيالت براي »تيزهوشان« 
بني��ان نهاده ش��ده اند. كارگروه ويژه اي ب��ا حمايت مالي 20 منطقه )از جمله ليختن اش��تاين( براي 
همة مناطق آلماني زبان س��وئيس تشكيل شده است و خدمات و اطالعاتي را از طريق اينترنت ارائه 

مي كن��د.

پژوهش، مراقبت حرفه اي و مشاوره 
در سوئيس، تنها تعداد اندكي از متخصصان رشتة آموزش تيزهوشان مهارت هاي خود را در اين 

زمينه ارائه مي كنند. هر منطقه در س��وئيس، يک مقام مس��ئول در زمينة آموزش تيزهوش��ان دارد.
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چند مؤسسه و دانشگاه در زمينة آموزش تيزهوشان تحقيق و پژوهش مي كنند. تحقيقات طولي، 
به منظور ش��ناخت »دانش آموزان تيزهوش« با موضوع »خواندن و محاس��بة زودهنگام به عنوان يک 
واقعيت اجتماعي« و »مراقبت و آموزش دانش آموزان تيزهوش«  انجام مي شود. افزون بر اين، تسهيالت 
ارائه شده براساس مباني قانوني، ارزيابي مي شوند. تعداد زيادي مراكز مشاورة خصوصي براي كمک به 

تيزهوشان در سوئيس فعاليت مي كنند.
اولويت ها و توقعات

آموزش تيزهوش��ان در سوئيس، با ابتكار بخش خصوصي شروع شد. سپس فعاليت هاي مدارس و 
سياستگزاران در پي آن آمد. در حال حاضر، سوئيس در مرحلة تحقق و تثبيت اين فعاليت هاست. اكثر 
منطقه ها، نگاه خود را گس��ترش داده و قوانين و آئين نامه هاي خود را با مالحظة تيزهوش��ي سازگاري 
داده اند. بزرگ ترين مش��كل و مانع پيش��رفت هاي بعدي، تأمين اعتبار طرح ها و راهكارهاي پيش��رفته 

است.


