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تیزهوشان اروپا ()5

آموزش تيزهوشان در  21كشور اروپايي:
وضع موجود و چشم انداز
فرانتس مونكس ،رابين فلوگر
ترجمة رضا گلشن مهرجردي

این سلسله مقاالت ،ترجمة پژوهشی است که به سفارش وزارت علوم و آموزش جمهوری آلمان درباره
ویژگیهای تربیت دانشآموزان تیزهوش در کش��ورهای اروپایی تهیه و در سال  2005منتشر شده است.
قس��متهای اول تا سوم این مجموعه ،شامل توصیف کلی پژوهش و سپس بررسی وضعیت در کشورهای
اتریش ،بلژیک ،سوئیس و آلمان بود ،در شمارههای پیشین منتشر شده بود.

 -6اسپانيا
قوانين ،مقررات و آييننامههاي آموزشي
«دانشآموزان تيزهوش» ،به صراحت در قوانين آموزش��ي اسپانيا مورد اشاره قرار گرفتهاند« .فرمان
سلطنتي  2 ،BOE( »1995 /696ژوئن) به صراحت زمينه را براي توجه آموزشي به دانشآموزان داراي
نيازهاي ويژۀ موقت يا دائمي مرتبط با س��وابق تحصيلي يا ناشي از تيزهوشي ،اختالل یادگیری يا نقص
حس��ي و حركتي ،فراهم ميكند .به اين ترتيب ،قوانين موجود جنبههاي مرتبط با س��اختار سازماني و
منابع الزم را مهيا كردهاند .عالوه بر اين« ،قانون نظام آموزش عمومي» ( ،LOGSEمادۀ  ،)36از طريق
تنظيم «دستورالعمل فرايند شناسايي نيازهاي ويژۀ آموزشي» و «ارائۀ فعاليتها و تسهيالت انفرادي» به
عنوان نتيجۀ فرايند شناسايي ،به طور ضمني به آموزش تيزهوشان پرداخته است.
به منظور دس��تيابي به اهداف مورد اش��اره در م��ادۀ  36اين قانون ،نظام آموزش��ي بايد معلمان
متخص��ص در زمينههاي مطالعاتي مرتبط و ديگر متخصصان واجد ش��رايط ،همچنين ابزارهاي مؤثر
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آموزش��ي و منابع مادي الزم را در اختيار داش��ته باش��د ،به طوري كه دانشآموزان بتوانند در فرايند
يادگيري هرچه بيش��تر مشاركت نمايند .مدارس بايد چهارچوب آموزش��ي مناسبي در اختيار داشته
باشند و تغييرات و تنوع مورد نياز را در برنامۀ درسي اعمال كنند تا دستيابي دانشآموزان به اهداف
آموزش��ي تسهيل ش��ود .همچنين ،مدارس باید ش��رایط فیزیکی ومادی خود رامطابق بانیازهای این
دانشآموزان وفق دهند.
توجه به دانشآموزان با نیازهای ویژۀآموزشی ،بايد ازهمان لحظۀ شناسايي آغازشود .بدين منظور،
ارائۀ هرگونه خدمات آموزشي كه سبب تقويت و توسعۀپرورش بهينۀ اين دانشآموزان شود ،پذيرفتني
خواهد بود و در نتيجه ادارات آموزش و پرورش در هر منطقه ،ميتوانند آموزش مناسب اين دانشآموزان
را تضمي��ن كنند .انتقال يك دانشآموز به يك مدرس��ۀ آموزش ويژه تنه��ا زماني صورت ميگيرد كه
نيازهاي آن دانشآموز ،جز در يك مدرسۀ خاص قابل دستيابي نباشد .اين وضعيت به صورت مستمر
بررس��ي ميشود تا امكان ادغام هرچه بيشتر دانشآموزان در نظام آموزشي عمومي فراهم آيد .ادارات
آموزش و پرورش ،والدين و معلمان را تشويق و آماده ميكنند تا در تصميمگيريهايي كه بر آموزش
دانشآموزان داراي نيازهاي ويژه مؤثر اس��ت ،مشاركت كنند (قانون نظام آموزش عمومي،LOGSE ،
 ،1990مادۀ 37؛ نيز :فرمان سلطنتي .)1995 /696
در ماه آوريل س��ال  ،1996تدوين ضوابط و طراحي س��ازوكار براي ايجاد انعطاف در امر تس��ريع
تحصيلي دانشآموزان تيزهوش تحصیلی ،براي هر دو دورۀ ابتدايي و متوسطۀ آموزش اجباري ،به پايان
رسيد ( .)1996 ،BOEبه طور خاص ،روشهاي شناسايي نيازهاي منحصربهفرد آموزشي دانشآموزان
تيزهوش تحصیلی در آموزش و پرورش مورد اشاره قرار گرفت (مصوبۀ  29آوريل  .)1996پس از آن،
كار تعيي��ن مهلت ،تدوين زمانبندي و تصويب تقاضانامۀ دانشآموزان داراي نيازهاي آموزش��ي ويژۀ
مرتبط با تيزهوشي فكري به انجام رسيد (مصوبۀ  20آوريل .)1997
اي��ن قان��ون ،ضوابطي را براي انعط��اف نظام آموزش و پ��رورش در زمينۀ «تس��ريع تحصيلي» و
«غنيسازي» به شرح زير فراهم ميآورد (دستورالعمل  24آوريل 1996؛ نيز 3 ،BOE :مه :)1996
ـ دوران تحصيل اجباري ميتواند حداكثر دو سال كاهش يابد ،به شرط آنكه تحت هيچ شرايطي
اين دو سال مربوط به يك دوره و پايۀ تحصيلي واحد نباشد.
ـ «جه��ش تحصيل��ي» در دورۀ تحصيل اجباري ،منوط به يك فرايند ارزشيابي مس��تمر اس��ت و
چنانچه دانشآموز نتواند به اهداف تایینش��ده دست یابد ،ممكن است لغو شود .در اين صورت ،چنين
دانشآموزي در دوره و پايۀ تحصيلي متناسب با سن خود به ادامۀ تحصيل خواهد پرداخت.
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ـ مطابق دستورالعمل  24آوريل « ،1996آغاز زودهنگام تحصيل» و «جهش تحصيلي» در دوران
تحصيل اجباري ،به ش��رطي قابل انجام اس��ت كه س��نجشهاي آموزش��ي و روانشناختی نشان دهد
دانشآموز به اهداف پايۀ تحصيلي مورد نظر دس��ت يافته اس��ت و اطمينان حاصل شود كه اين اقدام،
براي ارتقاء ميزان ثبات شخصيتي و پيشرفت فرايند اجتماعي شدن دانشآموز نيز راهگشاست.
ـ در هر صورت« ،سازگاريانفرادي برنامۀ درسي» ،شامل تعديل يا بسط اهداف و محتواي آموزشي
و تعيين معيارهاي منعطفتر در ارزشيابي خواهد بود و مشروط و مقيد به روششناسي ويژهاي است
كه با توجه به سبك يادگيري دانشآموز و شرايط تحصيلي وي ،درخور و مناسب باشد.
ـ «غنيس��ازي» هنگامي به اجرا درميآيد كه دانشآموز در برخي زمينههاي محدود ،كارآيي در
س��طح استثنايي از خود به نمايش ميگذارد و يا هنگامي كه دانشآموز به طور كلي كارآيي در سطح
استثنايي دائمي و در عين حال ،عدم تعادل عاطفي و اجتماعي را بروز ميدهد.
ـ «سازگاري برنامۀ درسي» ،شامل توسعۀ اهداف و محتواي آموزشي و تعيين معيارهاي منعطفتر
در ارزشيابي خواهد بود و مش��روط و مقيد به روششناس��ي ويژهاي اس��ت كه بايد با توجه به سبك
يادگيري دانشآموز و شرايط تحصيلي وي ،به اجرا درآيد.
ـ «س��ازگاري برنامۀ درس��ي» كه براي اين دانشآموزان طراحي و اعمال ميشود ،سبب پيشبرد روند
دستيابي كامل و پايدار به صالحيتهاي تعيين شدۀ مندرج در اهداف كلي آموزش و پرورش خواهد شد.
ـ به طور كلي ،مدارس آزادي و اختيار دارند كه برنامۀ آموزشي خود را به گونهاي سازماندهي كنند تا
دانشآموزاني با دانش و سطح يادگيري مشابه ،بتوانند با يكديگر به تحصيل بپردازند (.)1990 ،LOGSE
ـ و س��رانجام ،قوانيني براي آموزش معلمان در خصوص «آموزش كودكان تيزهوش» وضع ش��ده
است (فرمان سلطنتي  28 /696آوريل 1995؛ نيز 2 ،BOE :ژوئن .)1995
از  24دسامبر ( 2002نك .به ،)307 ،BOE :قانون جديدي راجع به نظام آموزشي به اجرا درآمد
(قان��ون كيفيت آموزش و پرورش  .)2002/10اين قانون توجه صريح و ويژهاي به «كودكان تيزهوش
تحصیلی» اختصاص داده اس��ت .مادۀ  43از بخش س��وم در فصل هفتم اين قانون ،اصول بنياديني را
به شرح زير مقرر ميدارد:
1ـ دانشآموزان تيزهوش تحصیلی ،توجه ويژهاي از جانب ادارات آموزش و پرورش دريافت خواهند كرد.
2ـ به منظور فراهم كردن زمينۀ پاس��خگويي آموزش��ي مؤثر به اين دانشآموزان ،ادارات آموزش و
پرورش تدابيرضروري در جهت شناسايي و ارزيابي زودهنگام نيازهاي آنان را اتخاذ خواهند كرد.
3ـ دول��ت ،پس از رايزني با جوامع خودمختار ،هنجارهايي را تعيين خواهد كرد كه امكان به پايان
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رس��اندن تسريعي (جهش��ي) دوران آموزش اجباري را ،مستقل از سن تقويمي اين دانشآموزان فراهم
كند؛ و معيارهايي را براي توليد برنامههاي يادگيري ارتقاء يافته وضع خواهد كرد.
4ـ ادارات آموزش و پرورش ،تدابير ضروريرا در جهت تسهيل آموزش اين دانشآموزان در مدارسي
كه ـ به س��بب ش��رايط خود ـ امكان ارائۀ توجهات مورد نياز متناسب با ويژگيهاي آنان را دارا هستند،
اتخاذ خواهند كرد.
5ـ اين وظيفه بر عهدۀ ادارات آموزش و پرورش است تا معلماني را كه با اين دانشآموزان سروكار
خواهند داشت ،به شركت در دورههاي آموزشي ويژۀ مرتبط با نحوۀ رفتار با اين دانشآموزان تشويق و
ترغي��ب كنند .به همين ترتيب ،اين ادارات تدابير الزم را اتخاذ خواهند كرد تا والدين اين دانشآموزان
مشاورههاي انفرادي به ميزان كافي و نيز اطالعات ضروري كه آنان را در زمينۀ آموزش فرزندشان ياري
خواهد داد را دريافت نمايند.
آخرين قانون عمومي كه از روز  18ژوئيه  2003سرتاس��ر كش��ور را تحت پوش��ش قرار داده است،
فرمان سلطنتي  2003 /943است ( 31 ،BOEژوئيه  .)2003اين فرمان سلطنتي ،اصول اساسي مادۀ
قانوني فوق را بسط و توسعه ميدهد و محدوديت انعطاف برنامۀ آموزشي (در زمينۀ تسريع) را از دو سال
(نك .به دس��تورالعمل  24آوريل كه پيشتر ذكر ش��د) به سه سال يا بيشتر ـ اگر موقعيت اين ضرورت
را ايجاب نمايد ـ افزايش ميدهد .اين امر سبب ميشود تا تسريع تحصيلي ـ كه بيشتر در قالب جهش
پايۀ تحصيلي شناخته شده است ـ به يك امكان بدون هرگونه محدوديت تبديل شود.
تسهيالت و امكانات خاص
تسهيالت ويژه براي آموزش تيزهوشان ،به ندرت در مدارس مورد استفاده قرار ميگيرد .با اين حال ،نياز
روزافزون به كسب اطالعات و تمايل فزاينده به استفاده از تسهيالت ويژۀ دانشآموزان تيزهوش به خوبي قابل

مشاهده است .به منظور تحقق بخشيدن به آموزش ويژۀ تيزهوشان ،انطباق و سازگاري برنامۀ درسي معموالً

به صورت آزمايشي و تجربي به اجرا درميآيد .برخي از مدارس امكان جهش پايۀ تحصيلي را ارائه ميدهند
و دانشآموزان تيزهوش را به استفاده از اين تسهيالت دعوت ميكنند .با اين حال ،فرايندهاي اداري مربوطه،
سرعت برنامهريزي براي ارائۀ اين نوع از تسهيالت را كاهش ميدهند و مانعي بر سر راه تحقق آن هستند.
در دورۀ ابتدايي و دورۀ اول متوس��طه ،ش��ركت در كالسهاي مشترك با پايۀ باالتر به عنوان يك
امكان براي تيزهوش��ان عرضه شده است؛ اما استفاده از اين امكان قانوني همچنان بسيار غيرمعمول
است.عالوه بر اين ،اسپانيا به صورت منظم مسابقات درونمدرسهاي را براي دانشآموزان تيزهوش در
دورۀ ابتدايي تا دورۀ دوم متوسطه برنامهريزي و سازماندهي ميكند.مشاورۀ روانشناختي (تحصيلي)
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همواره در دسترس است و در صورت لزوم ميتواند به دانشآموزان تيزهوش ارائه شود.
معيارهاي شناسايي و گزينش
عليرغم الزام قانوني براي شناس��ايي نيازهاي ويژۀ آموزش��ي تكت��ك دانشآموزان ،نه معيارهاي
شناسايي تيزهوشان و نه روشها و ابزارهاي سنجش در اين زمينه ،هيچيك استاندارد نشدهاند.
برخي طرحهاي ابتكاري همانند طرح مركز  CTYاسپانيا ،اين خدمات را به مدارس ارائه ميكنند .اين
مركز ،بر اساس ابزار ( SCATآزمون صالحيتهاي مدرسهاي و دانشگاهي) كه پيشتر در اسپانيا ـ در دانشگاه
ناوارا ـ اعتباريابي شده است ،يك برنامۀ استعداديابي عمومي رادر سال  2005به اجرا خواهد گذاشت.
آموزش حرفهاي ،ارتقاي معلمان و شبكههاي تبادل تجربيات
برنامۀ آموزشي تربيت معلم در اسپانيا ،توجه اندكي به موضوع «آموزش تيزهوشان» دارد.تجزيه و تحليل
برنامۀ درسي دورۀ تربيت آموزگاران دورۀ اول ابتدايي ،نشان ميدهد كه از ميان  57مركز تربيت معلم ،تنها
 6مركز (يعني نزديك به  10درصد آنها) دروسي در ارتباط با تيزهوشي ارائه ميكنند .گذراندن اين دروس،
تنها در  3مركز اجباري است .برخي از ادارات آموزش و پرورش و يا انجمنهاي تخصصي ،دورههاي آموزشي
را ارائه ميكنند كه در آنها ،موضوع تيزهوش��ي و آموزش تيزهوشان به عنوان يك سرفصل درسي در نظر
گرفته شده است.به همين منوال ،برخي از دانشگاهها دورههاي بازآموزي و يا تحصيالت تكميلي ويژۀ معلمان با
موضوع «تيزهوشي» و «آموزش تيزهوشان» را ارائه ميكنند؛ اما اين دورهها بسيار به ندرت برگزار ميشوند.
همچنين ،در اس��پانيا امكان دنبال كردن دورههاي آموزش��ي جامع تربيت معلمان براي دريافت
گواهينامۀ انجمن اروپايي توانايي برتر ( )ECHAنيز وجود دارد كه يك معلم را شايستۀ ناميده شدن
به عنوان «متخصص آموزش تيزهوش��ان» ميكند .از فردي ب��ا اين صالحيت انتظار ميرود تا قوانين
آموزشي موجود را به صورت كامل و در باالترين سطح به اجرا درآورد.
پژوهش ،مراقبت حرفهاي و مشاورهاي
تعدادي از دانش��گاهها (از جمله دانش��گاه الكرونيا ،دانش��گاه آليكانته ،دانش��گاه مستقل بارسلونا،
دانشگاه كامپلوتنس ،دانشگاه مورسيا ،دانشگاه ناوارا ،دانشگاه الريوخا و دانشگاه سانتياگو) و نيز «مركز
جوانان مس��تعد» اس��پانيا ،در حال انجام فعاليتهاي علمي در زمينۀ تيزهوشي هستند .برخي از آنها
دورههاي دكتري اين زمينه را نيز داير كردهاند.
«مركز جوانان مستعد» اسپانيا ،عالوه بر سازماندهي تسهيالت ويژه براي دانشآموزان تيزهوش،
همچني��ن به عنوان ي��ك مركز اطالعات براي مراجع��ۀ والدين و معلمان ني��ز فعاليت ميكند .مجلۀ
«توانايي برتر» ،منحصرا ً مقاالت پژوهشي در ارتباط با موضوع تيزهوشي و آموزش تيزهوشان را منتشر
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ميكند .در عين حال ،ديگر مجالت اسپانيايي نيز مرتباً مقاالتي با اين موضوعات را به چاپ ميرسانند
(به عنوان مثال« ،مجلۀ اس��پانيايي آموزش و پرورش» و مجلۀ «بور ُدن»؛ فهرس��تي از پاياننامههاي
دكتري را نيز ميتوان در نشاني  www.mcu.es/TESEO/teseo.htmlمشاهد كرد).
اولويتها و توقعات
آموزش و پرورش تيزهوش��ان در اسپانيا ،ريش��ه در ابتكارات شخصي و خصوصي دارد .حتي در حال
حاضر ،اين اقدامات سهم بسيار مهم و باارزشي در پرورش دانشآموزان تيزهوش بر عهده دارند .به تازگي،
تأكيد بر اجراي قوانين مصوب و دستورالعملهاي مرتبط با دانشآموزان تيزهوش و احساس نياز به دريافت
تسهيالت انفرادي ،به يك مطالبۀ عمومي تبديل شده است؛ اگرچه همچنان فعاليتهاي تحصيلي ويژه براي
تيزهوشان بس��يار نادر و كمياب است .سطح آگاهي اجتماعي دربارۀ موضوعات مرتبط با «تيزهوشي» در
اسپانيا ارتقاء يافته و حساسيت به اين موضوع به طور كلي افزايش پيدا كرده است .با اين وجود ،براي كسب
اطمينان از حصول موفقيت در آينده ،هنوز كارهاي ماندۀ زيادي بر جاي است كه بايد انجام گيرد.
اولويت اصلي در سالهاي پيش رو ،پذيرش قوانين آموزشي بسيار منعطفتري است كه امكان پشتيباني
از سطوح استثنايي قابليتهاي اين دانشآموزان را فراهم آورد و با شكستن پيوند ميان سن تقويمي و پايۀ
تحصيلي ،زمينۀ حركت آزادانه در درون برنامۀ آموزشي را بر اساس ظرفيتها و تواناييهاي آنان مهيا كند.
براي تحقق اين امر ،روشهاي نظاممند شناسايي كه امكان كشف اين دانشآموزان را فراهم آورد
و نيز برنامهها يا تسهيالت ويژه براي استعدادهاي خاص ،بايد معرفي و عرضه شوند.
عالوه بر اين ،دروس تخصصي مرتبط با آموزش تيزهوشان بايد به صورت الزامي در برنامۀ درسي
پايۀ دورههاي تربيت معلم و دورههاي آموزشي روانشناسان گنجانده شود.افزون بر اينها ،وجود يك
برنامۀ دائمي براي آموزش مستمر معلمان ضروري است تا امكان مبادلۀ تجارب و مهارتهاي تدريس
فراهم شود ،به گونهاي كه معلمان بتوانند تنوع و گوناگوني الزم را در كالس خود به وجود آورند.
س��رانجام ،در كنار گسترش دامنۀ هرچه بيش��تر قوانين آموزشي ،نياز فوري و ضروري به افزايش
ميزان كمكهاي مالي احس��اس ميش��ود .برنامههاي آموزش��ي خاص و مواد آموزشي ويژۀ كودكان
تيزهوش بايد توس��عه پيدا كنند.تس��هيالت آموزش��ي ويژه همچون «كالسهاي مشترك با پايههاي
تحصيلي باالتر»« ،تسريع گروهي» و «كارگاههاي آموزشي (كارسوقها)» نيز مورد نياز هستند.
برنامهها و تسهيالت ويژۀ كودكان تيزهوش كه تا كنون ايجاد شدهاند ،گروههاي كوچك جمعيتي
چ��ون معلوالن و اقليتهاي نژادي و قومي را به كلي ناديده انگاش��تهاند .مق��ررات ویژۀ دانشآموزان
دخترنیز ناکافی هستند.

