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در آلمان، آموزش و پرورش، بخشي از وظايت ايالت هاي فدرال 16گانه است. سياست هاي آموزش و 
پرورش، در نشست هاي مشترك وزراي امور فرهنگي و آموزشي ايالت ها هماهنگ مي شود. در اين مجال 
اندك، نمي توان تصوير كاملي از حدود اقدامات هر ايالت و آئين نامه ها و دس��تورالعمل  مدرس��ه ها دربارة 
تحصيل كودكان تيزهوش در مدارس همة ايالت ها را ارائه كرد. براي ارائة گزارش��ي به تفكيك ايالت ها، 

بايد به گزارشي كه توسط هولينگ و همكاران  )2004( تهيه شده، مراجعه نمود.
در گزارش مزبور، جزئياتي از مقررات قانوني، ش��رحي از اقدامات انجام شده براي »حمايت خاص«، 
»معيارهاي شناسايي و گزينش«، »آموزش هاي پايه اي و پيشرفتة معلمان«، »پژوهش و حمايت كيفي«، 
همچنين فرآيند تحقق آموزش تيزهوشان ارائه شده است. جزئيات اين گزارش، بر مبناي اطالعات همكار 
ما در آلمان و گزارش هولينگ و همكارانش )2004( تهيه ش��ده اس��ت. مؤلفان اين گزارش ها مس��ئول 

صحت اين اطالعات هستند.

تیزهوشان اروپا )3(
آموزش تیزهوشان در 21 كشور اروپايي:
 وضع موجود و چشم انداز
فرانتس مونكس، رابين فلوگر
  ترجمة رضا گلشن مهرجردي

4- آلمان

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 های اول و دوم اين مجموعه، ش��امل توصيف كلی پژوهش و سپس بررسی وضعيت در كشورهای 

اتريش،  بلژيك و سوئيس بود، در شماره های پيشين منتشر شده بود.
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قوانين، مقررات و آيين نامه هاي آموزشي
اصطالح »تيزهوش��ي«، به وضوح در قانون بعضي از ايالت ها آمده است. به عالوه، درمقررات تعدادي 
از ايالت ه��ا ضوابطي حاكم اس��ت كه تدابير مقتضي را براي پش��تيباني هاي خاص، ب��ا تأكيد بر آموزش 
تيزهوشان، و اطالعاتي دربارة چگونگي اجراي اين تدابير ارائه مي دهد. در تمام ايالت ها، دستورالعمل هايي 
ب��راي گذار به س��وي يك نظام انعطاف پذير در مدارس، به واس��طة گام هايي مث��ل »ورود زودهنگام به 

مدرسه« )در دورة ابتدايي( و »جهش تحصيلي« )در دورة ابتدايي تا دبيرستان( وجود دارد.

تس�هيالت و امكانات خاص
در آلم��ان فدرال مجموعه اي از تس��هيالت ويژه ب��راي اقدامات حمايتي از تيزهوش��ان به كار 
بس��ته شده است. عالوه بر »ورود زودهنگام به مدرس��ه« )دورة ابتدايي(، امكان گذراندن منعطف 
و تس��ريع ش��دة دورة س��ني ش��روع مدرس��ه و »جهش تحصيلي« )دورة ابتدايي تا دبيرستان( و 
»اقدامات حمايتي درون مدرس��ه اي« ، از قبيل ايجاد فرصت براي دانش آموزان ك در كالس هاي 
پايه ه��اي تحصيلي باالتر ش��ركت كنن��د، روش هاي متنوعي از »تس��ريع تحصيل��ي« در الگوهاي 
متفاوت در ايالت هاي مختلف، آزموده ش��ده  و تا اندازه اي عملي گشته  است. عالوه بر اين، تشكيل 
گروه هاي كاري، از قبيل همكاري با دانش��گاه ها، ش��ركت هاي تجاري و غيرتجاري )در ابتدايي تا 

دبيرس��تان( نيز به عمل درآمده اس��ت.
يك روش متداول ديگر براي »پش��تيباني درون مدرس��ه اي« از كودكان تيزهوش، استفاده از 
»محتواي درس��ي فوق برنامه«  )در دورة پيش دبس��تاني تا دبيرس��تان( است. »رقابت هاي درون 
مدرس��ه اي«  نيز معموالً وجود دارد. عالوه بر اين، دانش آموزان و والدين آنها مي توانند از خدمات 

پش��تيباني روان شناس��ان هم بهره مند ش��وند )در دورة ابتدايي تا راهنمايي(.
در خارج ازمدرس��ه، دوره هاي پيشرفتة ويژه و »اردوهاي تابستاني«  توسط خدمات دهندگان 
مختلف برگزار مي ش��ود )در دورة ابتدايي تا دبيرس��تان(. عالوه بر اين، دانش آموزان با اس��تعداد 
در رقابت هاي ايالتي و رقابت هاي سراس��ري آلمان ش��ركت مي كنند و پش��تيباني مي شوند )دورة 

ابتدايي تا دبيرس��تان(.

معيارهاي شناس�ايي و گزينش
در صورت درخواس��ت والدين، كودك مي تواند از پيش از 6 س��الگي وارد مدرس��ه ش��ود، به 
ش��رطي كه مش��اركت موفق دانش آموز در دوران مدرسه، بتواند در رابطه با توانايي هاي اجتماعي، 
فيزيكي و ش��ناختي، برآورندة انتظارات باشد. براس��اس يك گزارش كارشناسي، در نهايت معموالً 
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اين مدير مدرس��ه اس��ت كه در مورد پذيرش زودهنگام دانش آموز در مدرس��ه تصميم مي گيرد.
موفقيت ه��اي تحصيلي دانش آموز در مدرس��ه و انگيزة مش��هود او، ش��رط بديه��ي موافقت با 
»جه��ش تحصيلي« اس��ت. نتيجة آزمون هاي روان شناس��ي، معموالً به م��دارك الزم براي فرآيند 
گزينش اضافه مي ش��وند، اگرچه معموالً ضروري نيستند. به طور كلي، تصميم گيري در مورد اينكه 

دانش آموزي زودتر به كالس باالتر برود، در يك جلس��ة كنفرانس كالس��ي گرفته مي ش��ود.
براي حضور در »فعاليت هاي اضافي درون مدرس��ه اي« براي دريافت پشتيباني بيشتر، مراحل 
وي��ژه اي ب��راي گزينش در درون مدرس��ه بايد طي ش��ود. معيارهاي گزينش ب��راي »فعاليت هاي 
خارج مدرس��ه اي«، توس��ط همان س��ازمان هايي كه آن فعاليت  را اجرا مي كنند، تنظيم مي ش��ود. 
براي ش��ركت در اين فعاليت ها، معموالً توصيه معلمان، والدين و حتي خود دانش آموزان پذيرفته 
مي ش��ود. موفقيت هاي فوق العادة تحصيلي در مدرس��ه، عموماً به عنوان يك پيش شرط در فرآيند 
انتخ��اب در نظر گرفته مي ش��ود. ابتكار عمل ه��اي ديگر بخش خصوصي، اغل��ب ضوابطي را براي 

گزينش به كار مي گيرد كه با نمرة بهرة هوش��ي )IQ( در تس��ت هاي هوش ارتباط دارند.

آموزش حرفه اي، ارتقاي معلمان و ش�بكه هاي تبادل تجربيات
تنه��ا تع��داد كمي از اياالت فدرال، »آموزش  تيزهوش��ان« را در س��رفصل هاي اجباري برنامة 
تربي��ت معلمان خود دارند. در آلمان، گه گاه موقعيتي براي بازآموزي معلمان و آموزش پيش��رفتة 
آنها پيش مي آيد )دورة پيش دبس��تاني تا دبيرس��تان(. »مركز بين المللي تحقيقات تيزهوشي«  در 
»دانش��گاه مونس��تر« ، برنامه هاي بازآموزي را براي معلمان »متخصص در آموزش تيزهوشان«  و 
معلمان »متخصص در آموزش پيش دبس��تاني تيزهوش��ان«  هماهنگ و برگزار مي كند )گواهينامة 
انجم��ن اروپاي��ي توانايي برتر(. تجربي��ات حاصل از اين برنامه ها، در برخ��ي ايالت ها � به خصوص 
در نورت راين وس��تفالي ، � مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. برخي شهرها نيز خودشان مسئوليت 
ارتقاي معلمان را در زمينة آموزش تيزهوش��ان به عه��ده مي گيرند. به عنوان مثال، »مركز تعيين 
صالحي��ت آموزش كودكان تيزهوش«  در ش��هر »دوس��لدورف« ، با همكاري »مرك��ز بين المللي 
تحقيقات تيزهوش��ي«، برنامة »انجمن اروپايي تواناي��ي برتر« براي »آموزش معلمان متخصص در 
آم��وزش ك��ودكان تيزهوش« را براي گروهي از معلمان مدارس اين ش��هر آغاز كرد. عالوه بر اين، 
اي��ن مركز خدمات اندازه گيري فردي روان شناس��ي را براي دانش آموزاني كه توانايي و اس��تعداد 
بااليي دارند، ارائه مي كند. به جز اين، ش��بكة ارتباطي آموزش تيزهوش��ان نيز س��ازماندهي شده 

اس��ت. تمام يا بخش��ي از همة اين خدمات، با هزينة ش��هر ارائه مي ش��وند.
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پژوهش، مراقبت حرفه اي و مش�اوره اي
در آلمان، برخي مؤسسات فعاليت خود را وقف موضوع تحقيق دربارة »تيزهوشان« و »آموزش 
تيزهوش��ان« كرده اند. در برخي دانشگاه ها هم، دانشجويان دورة دكترا روي موضوع »تيزهوشان« 
و »آموزش تيزهوش��ان« تمركز نموده اند. در تعدادي از شهرها )مثاًل روستوك ، ماربورگ ، مونيخ 
، مونس��تر ، هانوف��ر ، ارف��ورت ، توبينگن  و اولم (، مؤسس��اتي مرتبط با دانش��گاه وجود دارند كه 
خدمات��ي براي ايجاد ارتباط بين مس��ئوالن، معلمان، والدين و ديگر اف��راد مرتبط ارائه مي دهند. 
اي��ن مؤسس��ات، عالوه بر پروژه ه��اي تحقيقاتي خود در مورد »شناس��ايي و گزينش« ، »اقدامات 
حمايتي« ، »تحليل محيطي«  و »خالقيت« ، معموالً به پروژه هاي مدرس��ه اي مربوط به آن ايالت 

هم كمك مي كنند.  
ج��دا از اينها، تع��دادي مركز تخصصي مراقبت و مش��اوره نيز، براي هر دو مورد »شناس��ايي 
تيزهوش��ان« و »مش��اورة تيزهوش��ان« وج��ود دارد. اين مراك��ز، معموالً با مؤسس��ه هاي علمي و 
دانش��گاهي مانند »مركز مش��ورتي آموزش تيزهوش��ان گس��دانكر«  وابس��ته به »دانشگاه رادبود 
نيژمگن« در ارتباط هس��تند. در تعدادي از شهرها، والدين دانش آموزان دست به اقدامات ابتكاري 
زده اند. پروژه هاي آموزش تيزهوش��ان نيز از سوي انجمن ها و بنيادهايي نظير »بنياد كارگ« اجرا 

و حمايت مي ش��وند.

اولويت ه�ا و توقع�ات
ش��كل اجراي آموزش تيزهوش��ان در 16 ايالت آلمان كاماًل متفاوت است و تنها با يك بررسي 
اس��تان به اس��تان قابل دسترسي اس��ت. بنابراين ش��ما را عالوه بر گزارش هولينگ و همكارانش 
)2004( ب��ه گزارش ديگ��ري از هولينگ و همكاران  )2001( ارجاع مي دهيم كه ش��امل فصل ها 
و توصيه هايي براي پياده س��ازي اقدامات حمايتي، فرايند شناس��ايي و گزينش، آموزش پيش��رفتة 
معلمان و ارزش��يابي اقدامات اس��ت و به عنوان يكي از نتايج »بررسي نيازهاي خاص دانش آموزان 

و تغييرات ضروري در نظام آموزش��ي آلمان« تهيه ش��ده اس��ت.
عالوه بر تلقي تقويت ش��ده دربارة اهميت دورة پيش دبس��تاني، تحول و ايجاد انعطاف در نظام 
ادارة مدارس، »ورود زودهنگام به مدرس��ه« )دورة ابتدايي( و ام��كان »جهش تحصيلي« نيز مورد 
نظر اس��ت. عالوه بر اينها، براي آنكه »گروه بندي هاي بر اساس توانايي« ، )نظير »تسريع تحصيلي 
يك گروه دانش آموزان«، »درس خواندن يا كار كردن گروهي«  و غيره«، در محيط مدرس��ه بهتر 
مديريت ش��ود و تدابير »تنوع بخش��ي«  به آموزش )همانند »آموزش انفرادي« ، »محتواي درسي 
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فوق برنامه«، »ش��ركت در كالس ه��اي پايه هاي باالتر«  و غيره( به اج��را درآيد، تغيير روش هاي 
تدريس و برنامه هاي درس��ي توصيه مي ش��ود. خصوصاً، با توجه به فرايند شناس��ايي دانش آموزان 
ب��راي اقدام��ات حمايتي، ما به ض��رورت انجام يك ارزيابي در مورد ميزان هماهنگي و س��ازگاري 
ميان اين مهارت ها با فهرس��تي از نيازها تأكيد مي كنيم. با توجه به ناهمگوني برنامه هاي حمايتي 
و وجود تفاوت هاي فردي ميان دانش آموزان، راه حل هاي معيارش��ده بايد كنار گذاش��ته ش��ود. به 
جاي آنها، سياس��ت هاي چندوجهي و چندالگويي، مثاًل شبيه به آنچه توسط »هلر«  )2000( ارائه 
ش��ده است، توصيه مي شود. آزمون هاي معيار شده براي برنامه هاي حمايتي در مدارس، بايد فقط 

براي وضوح بيش��تر آزمون هاي گروه بندي مورد اس��تفاده قرار گيرند.
بح��ث كردن درب��ارة »آموزش تيزهوش��ان« در برنام��ة تربيت معلمان و ني��ز در آموزش هاي 
پيش��رفتة معلم��ان، به عنوان يك نياز ضروري مطرح اس��ت. اين نكته ني��ز به صورت جدي مورد 
تأكيد اس��ت كه معلمان نياز دارند تا صالحيت هاي تش��خيصي، آموزش��ي و پرورش��ي و ارزشيابي 
مرب��وط به تيزهوش��ان را، همانن��د مهارت هاي مورد نياز ب��راي انطباق دادن خود ب��ا برنامه هاي 

آموزشي تيزهوشان، كسب نمايند.




