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ن : عنوان المحاضرة م ح معلمهل  ات (لل اً أن تص ة والهندسة والراض   ؟) STEMعلوم والتقن

Becoming a STEM teacher: Is it possible? How? 

 
  د. ناصر منصور المتحدث: 

  ملخص المحاضرة:

ادرات         یز المتزاید على م ات ( إن التر ة والهندسة والراض ) والتعلم القائم STEMتوجه العلوم والتقن
ة وتأثی (IBL) على االستقصاء تهم في الصفوف الدراس أدلة  للعلومرها على تعلم الطالب ومشار تتأثر 

ل جید. مع ذلك، وعلى الرغم من اإلجماع الم ش قها  تم توث حث العلمي، و م والتعلم  تزایدال مة التعل حول ق
ات  ة والهندسة والراض لممارسات ن تنفیذ هذه اأ، اال STEMالقائم على االستقصاء وتوجه العلوم والتقن

ًا لهم. ل تحد ش م والتعلم القائم على االستقصاء وتطبی وفي حال الیزال  استخدام التعل  قام معلمي العلوم 
ات ة والهندسة والراض ر ممارسات  )STEM( توجه العلوم والتقن ستقصاء الطالب لالفي صفوفهم لتطو

العلماء یر  عهم على التف طة  وتشج موظفین في وظائف مرت ات العلوم و ة والهندسة والراض والتقن
STEMن أن تؤثر في مواقفهم تجاه ماسة ، فان هناك حاجة م  الى فهم أفضل للعوامل والظروف التي 

ات  ة والهندسة والراض ن أن یوجه STEMتوجه العلوم والتقن م ، والتعلم القائم على االستقصاء، وهذا الفهم 
ات ط والممارسات على مستو   أو وظروف مختلفة في المدارس. التخط

ما في ذلك أقرانهم، وأسرهم، و إ  ة للطالب  ة المصانعن الثقافة المحل ، ونماذج مهنهم، واستخدام التقن
ة  ن أن تؤثر على اهتمامات الطالب حول دراسة العلوم وفهم توجه العلوم والتقن م ة  اة الیوم في الح

ات ( ة مهنة) وااللتحاق STEMوالهندسة والراض ة والهندسة  مستقبل في مجال توجه العلوم والتقن
ات ( ات لذا). STEMوالراض ة والهندسة والراض م العلوم والتقن ) STEMفي المدارس ( فتعزز تعل

م القائم على االستقصاء ( ة، وزادة الوعي إ) فIBLوالتعل ان االستفادة من الثقافة المحل م ة  نه من االهم
قات  ات(حول تطب ة و الهندسة والراض ) من خالل دروس العلوم. ان الثقافة STEMتوجه العلوم والتقن

ات( ة والهندسة والراض ة لتوجه العلوم والتقن بناء وتتطلب  المهتمین) تتطلب التعاون بین STEMالمدرس
ة داعمة في المدرسة. عة تعاون   مجتمع ذو طب
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ر المهني المستمر أن هناك حاجة لتبني  وسیتم التأكید على   وجهة نظر مختلفة للتطو
ات ( للمعلم  ة و الهندسة والراض ون منظور STEMفي تخصص توجه العلوم والتقن حیث   ،(

ر المهني المستمر ر المعلمین  CPD التطو عزز فهم تطو س نشا على أنه نشا الذ  مي ول تعل
اإلضافة إلى ذلك،  ةتدربي. و ف ون معلمًا مساعد سیتم تناول  ات أو العلوم لكي  ة معلم الراض

ار مزج الحدود األرعة للتخصصات  عین االعت ات مع االخذ  ة والهندسة والراض لتوجه العلوم والتقن
ات إلنتاج تخصص ة والراض ما في ذلك العلوم والهندسة والتقن ة و  المختلفة  توجه العلوم والتقن

ات ( أن المنهج التقلید الحالي  (من أعلى إلى أسفل) في  وضحسأ). STEMالهندسة والراض
ة، حیث یتم عرض برامج ة السعود ر المهني المستمر المملكة العر غض النظر  التطو للمعلمین، 

ات  ة والهندسة والراض ون فاعًال في بناء الشراكة بین توجه العلوم والتقن اجاتهم، لن  عن احت
)STEMر المهني ال   مستمر.) والتطو

ة والهندسة  وضح أن هناك حاجة إلقامة شراكات بین أوأخیرًا، سوف   توجه العلوم والتقن
ات ( ن أن توفر فرص للعلماء المتخصصین STEMوالراض م ر المهني المستمر، والتي  ) والتطو

ة من خالل  ة والثانو إنشاء نماذج والراضیین والمهندسین للعمل مع طالب ومعلمي المراحل االبتدائ
ة والهندسة  مختلفة من الشراكات بین المدارس والمتخصصین والخبراء في مجال توجه العلوم والتقن

ات ( ة، STEMوالراض ة أو مدرسة قر ح الشراكة مع جامعة محل رة من الشراكة ستت ). هذه الف
ط مشترك لوقت المعلم، وتش ر المهني، والحصول على تخط ع التواصل من خالل حضور التطو ج

ات ( ة و الهندسة والراض ة لتوجه العلوم والتقن  هوالذ بدور  .)STEMالمفتوح مع المجتمعات المحل
ة  ة قائمة على الشراكة مع توجه العلوم والتقن ة مهن ر نموذج تنم ن أن یؤد الى تطو من المم

ات ( ا )STEMوالهندسة والراض حتاجه المعلمون من حیث المعرفة  ة لما  لمحتو والمعرفة الترو
ات ( ة والهندسة والراض   .في الصف )STEMلتفعیل توجه العلوم والتقن

 
  ملخص الورشة:

ادل الخبرات معا لدمجاسم الورشة:  ات. دروسفي  STEM التعلم وت   العلوم والراض
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Learning together and sharing experiences to integrate STEM in the science and 
math classrooms  

  المدرب:  د. ناصر منصور

ات  ة والهندسة والراض ة لدمج توجه العلوم والتقن ار عمل ة حول أف ة وتفاعل ة ذات هذا الورشة تأمل

)STEM طة، وال یوجد برنامج واحد أو ال دروس) في س ات والعلوم. نظرًا ألنه ال توجد حلول سرعة و راض

ات (تمثل مدخًال لتدرب حزمة  ة والهندسة والراض )  في STEMالمعلمین على إدراج توجه العلوم والتقن

ة، الدروس الغة األهم ح  ار تص ادل األف ة التأمل وت ة التي تسمسو ، إن قض ار العمل ر األف ح لنا بتطو

ن أن  ة.  تتمم ة السعود اق مماثل للمدارس والفصول الدراس التجارة" ن أ محاولة لتولید "الحیل إفي س

ات ( ة والهندسة والراض سبب تعقید مسألة دمج توجه العلوم والتقن ) في الفصول STEMیجب تجنبها 

ة، والدوافع، والخبرات، وقدرات  اجات الفرد ة، ونظرًا لالحت ضا مهارات المعلمین  المتعلمینالدراس اینهم وأ وت

ات. و عدم  تدرس احد فروع المعأعلى تدرس من حیث قدرتهم  العلوم أو الراض ات التي إرفة  ن التحد

ن  ن أن نتعامل مع توجه أمن المم م یف  ن یواجهها المعلمین والتي نرد معالجتها في ورشة العمل هي 

ات ( ة والهندسة والراض س تخصصات متعددة STEMالعلوم والتقن تخصص ول ة  ) في الفصول الدراس

س العدید من الممار  ة. وعلى ع ات فرد ة والهندسة والراض ة لمعلمي توجه العلوم والتقن سات التدرب

)STEM" الموجودة والتي تقوم على اسلوب الحقائب (kitapproach ة والهندسة " لدمج توجه العلوم والتقن

ات ( ة هي ورشة عمل ال تستخدم حقائب من أ نوع، STEMوالراض حیث سیتم )، فان هذه الورشة التدرب

مها  ادل الخبرات،تقد یر الناقد، وت ة مهارات التف الت  عن طر تنم  واالستقصاء القائم ومواجهة المش

ات ( ة و الهندسة والراض ة STEMعلى مشارع توجه العلوم والتقن ). ان ورشة العمل هذه ستكون تفاعل

أكملها. حضور جدًا وسیتم إشراك ال   طوال الوقت أثناء ورشة العمل 
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  في ورشة العمل هذه سوف نحاول تحقی ما یلي:  

ات (•  ة و الهندسة والراض صورة موجزة_  لتوجه العلوم والتقن فرع واحد من STEMتحدید فهمنا _   (

  المعرفة.

ات (•   ة و الهندسة والراض ة الستخدام توجه العلوم والتقن ار العمل عض األف ) في STEMسوف نقدم 

ة    .ة تخدم هذا التوجهثر الفصول الدراس

ة و الهندسة •   ین حول الحاالت الناجحة من دمج توجه العلوم والتقن ار وخبرات المشار ادل أف ت

ات ( ین في ورشة العمل  نأمل من)  في صفوفهم، وفي هذا الصدد STEMوالراض ع المعلمین المشار جم

حضروا معهم مواد، وحاالت، وأنشطة، وخطط دروس، وما إلى  ذلك من االمور التي یرغبون في أن 

تها مع   .في الورشة اآلخرن زمالئهممشار

 


