
  

ادرز: تور بیل    األستاذ الد

ات ومعاییر ا والهندسة والراض م العلوم والتكنولوج   للجیل القادم العلوم تعل

  ملخص:ال

قات   ا تظم تطب م العلوم والتفي العلوم والهندسة تقر اة الحدیثة. ولهذا فإن تعل ةل أوجه الح  قن
ات ة لمستقبلنا. وقد  )STEM(والهندسة والراض ة األهم للعلوم لجیل القادم امعاییر  بنیتفي غا

ات المتحدة من أجل رسم  ة الفي الوال ة رؤ مالمستقبل م العلوم و و  العلوم. لتعل ح تعل ةت  التقن
ات  العلوم البناء ساعدهم في  ما ،جمال العلمل الطالب تقدیر STEMوالهندسة والراض معرفة 

ونوا في النقاشات العامة،  استخدامهاوالهندسة و  مستهلكین حذرن للمعلومات ما تؤهلهم ل
ة و  ةالعلم ة التي  التقن اة المهن المهارات الالزمة لبدء الح ة، وأن یتمتعوا  اة الیوم الح طة  المرت

م العلوم  أن ُیبنى تعل ز هذا العرض على تلك المعاییر، والتي توصي  یختارونها. وسوف یر
عاد متكاملةع ة  ;لى ثالث أ ار األساس م الشاملة، واألف ة، والمفاه ة والعلم الممارسات الهندس

ة. وستتم مناقشة سبل  اإلضافة إلى دالتخصص عاد.  عاد مج تلك األ قات رط تلك اإل بتطب
عة العلوم.  طب   العلوم و 

  ملخص ورشة العمل:

ر نتائج الطالب. الرط   بین العلوم واللغة لتطو

ة للطالب والفهم الراضي.  اللغة تعد ر المعرفة العلم ا في تطو ونا أساس ما أن االستقصاء م
فترض تطبی العلوم  ة،  س مجرد أنشطة عمل اق ل یتناول المحتو من خالل لغو في س

ة ونصوصاأنشطة  اق  قدرة یدعم وهذا .ستقصائ ة والمناقشة في س الطالب على القراءة والكتا
ة والمعلومات والنص "  انات الثانو وفر استخدام الب . و االنشطة التعلم القائم على المحتو

ة اب عدة لدمج العلوم العقل ات" للطالب. وتوجد أس نقل التعلم من النص  : منهاو  واللغة والراض
اق  ;الى الخبرة ه العلماء اً أساس اً جزء واللغة تعد  ;محتو علمي التعلم في س عیون  قوم  الطب

ما یوجد صور عدیدة توضح تدعم أن العلوم واللغة  ما ;اتوعلماء الراض عضًا ،  عضها 



ات ما تعد . التداخل بینهما ة والقراءة أنشطةالعلوم والراض استخدام مجموعة فترض . استقصائ
ضم ذلك  ؛متنوعة من النصوص ن أن  م ة وو الجرائد، وأوراق المعلومات،  الكتب المدرس

ة، ومصادر االنترنت.  فهم الطالب للعلوم  یدعم استخدام النصوص ووالمقاالت، والمجالت العلم
اإلضافة إلى أن رط العلوم ات والراض زده عمقا.   د من التقارب بینهما. وسوفیز  اللغةو

ات الرط بین العلوم  اولتتنا التي تدعم قدرات الطالب على القراءة  واللغةهذه الجلسة استراتیج
حث.  اق العلوم والتعلم القائم على ال ة والمناقشة في س   والكتا

   


