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 ( STEM Onlineبرنامج ستيم فلسطين )

   :اإلطار العام  
المرحلة التجريبية من برنامج    ،بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية  م،2019طلقت الوزارة في صيف  أ

(STEM)  مهارات التفكير العليا واإلبداع والمهارات الحياتية لدى الطلبة، وإلى   فلسطين الذي يهدف إلى تنمية
العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. و تجاهات  تعزيز اال لديهم نحو  الوزارة مع    ستنادا  ااإليجابية  إلى ذلك عملت 

عة من البرنامج، سواء من حيث  على تطوير اإلطار المرجعي لصيغة موس    (STEM)الفريق الوطني لبرنامج  
د المعلمين والطلبة  وعد   ،أو من حيث عدد المؤسسات المشاركة فيه  ،نهاطبيعة المحاور واألنشطة التي يتضم  

للقيود    . ونظرا  م2022  /2021ضمن خطتها التطويرية    (STEM)الوزارة برنامج    أدرجت المستهدفين. كما  
عد  ستخدام تقنيات التعليم عن ب  ا ب  فتراضيا  ا  (STEM)تنفيذ عديد من أنشطة    نستحس  ي  التي تفرضها الجائحة،  

  (.STEM Online) ، من خاللنواعهاأعلى 
  رئيسة للبرنامج:المحاور ال

  :ستقصاءالبحث وال -أولا 
حصصا   - للطلبة  الدراسي  البرنامج  البحث تكر    تضمين  مجاالت  في  الطلبة  قدرات  لتنمية    ، س 

نت الوزارة هذا  وقد ضم   وغيرها من مهارات التفكير العليا.  ،المشكالت   وحل    ،والتحليل  ،ستكشافواال
وثيقة   في  بارز  بشكل  الت)المحور  التقويم  مكو   (2020/2021ربوي  أسس  البحث  يغدو  بحيث    نا  ، 

ينخرط    أصيال   التعليمية،  العملية  إطاره   الطلبةفي  والمراحل  ب  في  تتناسب  تصاعدية  بحثية   أنشطة 
ومن أجل ذلك   ، نها المنهاجالتي يتضم  والمهارات  المفاهيم  بوترتبط ما أمكن ذلك    ،العمرية المختلفة

مية  لتمكينهم من ترجمه هذا التوجه إلى أنشطة تعل    ة؛ر التعليمييجري العمل على تعزيز قدرات الكواد 
والمراحل   تتناسب  المختلفة  صفية  المدارس   ،العمرية  مستوى  على  مساندة  أنشطة  تنظيم  يجري  كما 

  لخ.إعروض، ... و  مسابقات،و ورش عمل، و ندوات،  ، مثل:وعلى المستوى الوطني ،والمديريات 
و على    الطلبةتشجيع   - والتفك  الالتأم ل  اهتمامهم،  والتعبيرر  تساؤل  يثير  ما  سئلة  أوطرح    حول 

  ، نواعها أستخدام الموارد المعرفية المتاحة على  ا ب  ،أمكنما  أو حلول لها    إجابات والبحث عن   ،مفتوحة
ال    مفتوحة  سئلةأوالتأكيد على مشروعية    ،من معلومات وتطويعها وتركيبها  ون استخالص ما يحتاجو 

  حتمالية.بإجابات اكتفاء واال ،ية لها إجابات قطعية أو شاف
ون به من  ما يمر  وفهمها، وتفسيرها، وكذلك مالحظة    ،تعويد الطلبة على مالحظة ما يجري حولهم -

البيئة الطبيعية واال   ،تجارب وأحداث  ، وتوثيقه،  جتماعية المحيطة بهم من ظواهروما يشاهدونه في 
  محاولة.الوتشجيعهم على  وتأم له،
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إلنجاز بحث أو تقرير أو مشروع مشترك، مع التأكيد على    ؛ة على العمل ضمن فريقتحفيز الطلب -
  .، وأخالقياتهاحترام أصول األمانة العلمية ا

في التقدم    (األخطاء)ودور    ،ميةوبيان أهميتها في المسيرة التعل    ل الطلبة لإلخفاق والخطأ،تنمية تقب   -
  .العلمي والمعرفي عبر التاريخ

  .المعرفية المفتوحةتوظيف الموارد  -
وتدريبه على    ،ر في المصادر التعليمية المفتوحةتعميق إدراك الطالب لقيمة المكنون المعرفي المتوف   -

غورها سبر  يحتاجلتقاط  او   ،مهارات  معلومات   ما  واستخالصها،من  تطويعها    ،  على  هو  ليعمل 
ستخدام  اسياق على التوعية بأخالقيات  في هذا ال  ي ركَّزهتمام. و مية قيد االفي السياقات التعل   وتوظيفها

  واالحتراز إزاء ما تنضوي عليه من مزالق. ،تلك المصادر
  الثقافة العلمية: -ثانياا 

للعلوم    ز خاص  وإفراد حي  ،  كتشافات ختراعات واالحول تاريخ العلوم واال  شائقةلقصص    الطلبةتعريض   -
العرب   السابقةعند  أمكن  ، واألمم  ما  التعليمي  بالمحتوى  ذلك  ذلك  بحيث    ،وربط  على كل ه  ينضوي 

على أمرين: األول:  ي ركَّز قصديا   . وفي هذا السياق  إلخ  ...  ،عروض و   ،قراءات و   ،مشاهدات وثائقية
كتشافات أو لى تحقيق تلك االإما الدوافع التي دفعت العلماء  )ختراعات  كتشافات واالالترابط بين اال

ز  كما  ؟،  خرآكتشاف في حقل  اكتشاف في حقل ما لتمكين  ا ف  ظ   كيف و  و   ؟ختراعات اال الطبيعة  ت بر 
. كما  (. ، ..كتشافات لتلك اال  ةقتصاديجتماعية واالثار االواآل  ،التراكمية للمعرفة وسياقاتها التاريخية

ل  الحديث عن طفرات معرفية فارقة  يتم   في   في تاريخ بني البشر كان لها أثر نوعي  نجم عنه تحو 
  والثقافية. ،جتماعيةواال ة،نتاجيواإل ،والزراعية  ،األنماط الصناعية

  ، على العلماء والباحثين في الوطن والشتات من خالل لقاءات افتراضية أو وجاهية  ةانكشاف الطلب -
علمية   مواضيع  عن  العلماء  فيها  وحب  ا تذكي    شائقةيتحدث  وفضولهم  الطلبة  للعلوم  هتمام  هم 

  الهم عليها. وإقب ،والرياضيات 
  وتنظيم معارض علمية وتكنولوجية. ،تنظيم أيام وأسابيع علمية وتكنولوجية صيفية في الجامعات  -
   .بتكار العلمي والتكنولوجيتجذير ثقافة اإلبداع واال -
الدولي - والمحافل  البرامج  في  فلسطين  طلبة  مشاركات  والرياضيات    ةتعزيز  بالعلوم  الصلة  ذات 

مسابقات البرمجة والذكاء  ، و العلوم والرياضيات   ات ولمبياد وأ  ،PIZA، وTIMMS)مثل    ،والتكنولوجيا
  .، وغيرها(صطناعياال

السنويا - والتميز  اإلبداع  صندوق  برامج  في    ة؛ستثمار  سواء  الشريكة،  المؤسسات  مساهمات  لتأطير 
  وتعميمها. ،وإشهارها ،وتقييمها ،أو في التوعية بها ،صياغة محاور البرامج والجوائز
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  .والبيئية ،فعيل النوادي العلميةت -
الب   - المختبرات تعزيز  المدارس:  في  والتكنولوجية  العلمية  التحتية  الذكيةو   ،اإلنترنت و   ،نية   ، األجهزة 

  إلخ. ... ة وبرمجياتها،وسائط المحاكاو  ،األلواح الذكيةو 
    :البرامج التعليمية -ثالثاا 

جامعية - وفعاليات  برامج  وتنظيمها؛استحداث  تبن  لتنم  ،  في  المعلمين  قدرات  طرائقية  ( STEM)  ي 
برامج  ومنهجياته   ذلك  بما في  لفي مدارسهم،  دبلوم عال    ،ريوسو أو بكال  ،دبلومجديدة  إثراء    ،أو  أو 
  وتنظيم دورات صيفية مكثفة تستهدف الكوادر التعليمية. ،برامج قائمة

المعلمين - لهم  ،تحفيز  الفرص  تطويرية    ؛وإتاحة  برامج  في  ودوليللمشاركة  مجاالت   ةإقليمية  في 
(STEM).  

سعي إلى إنشاء فروع  الوعلى وجه التحديد    ،إنشاء فروع للجمعيات العلمية في قطاع التعليم المدرسي -
  والحاسوب. ،واألحياء ،والكيمياء ،والفيزياء ،لجمعيات الرياضيات 

 تنظيم مدارس صيفية مكثفة للمعلمين في مجال اختصاصهم.  -
 البرنامج: ةدار إ

وتعمل على تنظيم مساهمات  (،  STEM)   ف فعاليات ة والحاضنة لمختل  ل  ظون الوزارة هي المتك -
وتنسيقها،شركائها كل    ،  وتختار  بينها.  فيما  التكامل  شريك  وتعزيز  في    ةمؤسسة  المساهمة 

الوزارة ستعمل على    علما  أن    ،والموارد والخبرات المتاحة لديها  ،هار التي تتناسب وإمكانات  و المحا
   ومتابعتها. ،ة الجامعات والمؤسسات في تنفيذ األنشطة مع الفئات المستهدفةهم  هيل م  تس

فق رغباته وميوله،    ،للمشاركة في أنشطة البرامج  ؛المعلم أو الطالب حرية اختيار  راعى  ي   -  في إال  و 
   .تحق ق المصلحة الف ضلى للطلبة ةستثنائي احاالت 

الو  - المستوى  على  البرنامج  أنشطة  برنامجا    ؛طنيتكون  يرت    ،نظاميا    لكونه  من  وما  ذلك  به 
الوزارة مع شركائها    ،دماجمثل اإل  ،ستحقاقات حقوقيةا تعمل  السياق  الفرص. وفي هذا  وتكافؤ 

  .وتعليميا   ،على تحقيق أكبر قدر من تكامل األدوار جغرافيا  


