
 تعریف "تیزھوشان"

براساس مقررات  PWCSتیزھوشان بکار گرفتھ شده در  واژه فیتعر
است.  اینیرجیودر  زھوشیدانش آموزان ت یحاکم بر خدمات آموزش

 تیزھوشان یخدمات آموزش افتیدر طیکھ واجد شرا یدانش آموزان
 او یدھند  ینشان م یلیتحص شرفتیاز پ ییسطح باالدر واقع  ،ھستند
 مشابھ  طیمح درخود  النفراتر از ھمسا ییاستثنا یادگیری لیپتانس

 .دارند موضوع درسیچند  ای کیدر آموزشی 

 برنامھ آموزشی تیزھوشان

 یی، توانا یفکر یبھ کنجکاو ییپاسخگو یبرا زھوشیدانش آموزان ت
تسلط بر  ھمچنین و عیسر یابیو دست مسائلدر حل  ییاستثنا یھا

دارند. برنامھ  اجیاحت دهیچیو پ شرفتھیپ درسی اطالعات، بھ مطالب
را آنھا  یریادگی یازھایکھ ن یدانش آموزان یبرا زھوشانیت یآموزش

برآورده  یآموزش عموم یالسھاتوان بھ طور کامل در مجموعھ ک ینم
مھدکودک تا کالس دوازدھم ارائھ از سطح را  آموزشیکرد ، خدمات 

متفاوت  کالسی مقطعھا و تعداد دفعات خدمات بستھ بھ  قھیدھد. دق یم
 دروسمعلمان  یھمکار قیاز طر زین یکالس زیاست. خدمات متما

 .شود یارائھ م آموزشی تیزھوشانو معلم منابع  عمومی

 برنامھ آموزشی تیزھوشانھدف 

ایجاد توسعھ مھارتھای   PWCSھدف خدمات آموزشی تیزھوشان در 
 … تھ در موارد زیر می باشدفپیشر

 تفکر انتقادی 
 تفکر خالقانھ
                                                              ارتباطالت
                                                                     مشارکت

 درک و اندیشھ

ان برای تبدیل شدن بھ یک بھ منظور تشویق و توانایی دانش آموزکھ 
 .تنظیم شده است محورو خود  دانش آموز مستقل

 نحوه و روند شناسایی

آموز  روند شناسایی در طول سال تحصیلی صورت می گیرد. دانش 
ممکن است در ھر زمان توسط والدین ، یک کارشناس ، ابزار و 

 سراسری یا توسط خود دانش آموز توصیھ شود. روشھای غربالگری
PWCS   .از یک رویکرد چند معیاری برای شناسایی استفاده می کند

انتخاب و پذیرش دانش آموز بھ عوامل بسیاری از جملھ نمرات آزمون 
حصیلی ، گزارش ھای والدین و کارشناسان و تیزھوشان ، پیشرفت ت

دارد.  ھیچ معیار واحدی برای تعیین بستگی نمونھ کارھای دانش آموز 
صالحیت دانش آموز استفاده نمی شود. مراحل شناسایی با تکمیل فرم 

یا در مدرسھ  برنامھ آموزشی تیزھوشان و وب سایت کھ درارجاع 
 د.،  آغاز می شوقابل دسترس است فرزندتان

 
 پیشرفت استعداد ھای سنین خردسالی

کالس دوم در  تامھد کودک از مقطع ، ھمھ دانش آموزان  PWCS در
تدریس  تیزھوشانکھ توسط معلمان منابع  آموزشی-تقویتی یدوره ھا

تفکر  یدروس بر پرورش مھارتھا نیکنند. ا یشرکت م مس شوند،
و خالقانھ تمرکز دارد و دانش آموزان را در معرض فرصت  یانتقاد

پیشرفت استعداد ھای سنین  . برنامھددھ یقرار م زیچالش برانگ یھا
ھای ویژه برخودار ھستند استعداد ی کھ ازدانش آموزان ،(ETD) خردسالی

 لیپتانس نیتوسعھ ا یشناسد و برا یم تیرا بھ رسم (تیزھوشان)
 .کند یرا فراھم م یھدفمندھای  یبانیپشت

 کانون توجھ در عدالت و برابری

ھدف  کی،  زیچالش برانگ یعادالنھ بھ فرصتھا یدسترس شیافزا
. می باشد زھوشانیآموزش ت تیاست و اولو PWCS در کیاستراتژ

 تیاقل دارند و یا در  یاقتصاد یناتوان ی کھدانش آموزان قیدق ییشناسا
ی کھ در و دانش آموزان تیمعلولدارای دانش آموزان  و یا ،قرار دارند

 یھدفمند دارد. استراتژ اتبھ اقدام ازی، نمحدودیت دارند یسیانگل زبان
،  انیمرب یبرا یحرفھ ا شرفتی، پ یجھان یاز جملھ غربالگر ییاھ

 PWCS در تقویتی-دسترسی بھ امکانات آموزشیبھ جامعھ و  یدسترس
 .شود یاجرا م و برابری  عدالت شیرفع موانع و افزا یبرا

 در نظر داشتن "ویژگیھای استعداد" در منزل

یک یا چندین ویژگی از ویژگی ھای  ازدانش آموزان تیزھوش معموال 
 در منزل مورد توجھ قرار گیرد: ممکن استبرخودار ھستند کھ  زیر

                           کنجکاو، نگرش پرسشگرانھ                   
     بین تیز

           تخیالت واضح        
                  استعداد یادگیری بھ سرعت و در سطح باال               

                               حس طنز پیچیده                                
                حافظھ استثنایی                

               انی، انصاف، عدالتسھ مسائل انحساس ب                   
                       برقراری ارتباطات باال درتوانایی                     

                        انگیزه آموختن و توسعھ مھارت                     
                        آموختن زبان دوم بھ سرعت                         

                       عالقھ شدید                     
 لذت از حل مسائل  

 

 بیشتر بیاموزید
 

 

 
 نظر اجمالی بھ برنامھ تیزھوشان

  PWCSراھنمای والدین در رابطھ با برنامھ تیزھوشان در 

جلسھ وبینار آموزش 
 تیزھوشان ویژه والدین

 

https://tinyurl.com/PWCSG
uideToGiftedEducation 

 

 

 بروشور آموزش تیزھوشان
 

https://tinyurl.com/giftedbro
chure 
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