
 

 مقدمة   
العالم إعادة التفكير واإلعداد للعديد من  علىفرضت الثورة الصناعية الرابعة 

ات مهار  وامتالكهو تكامل المعرفة  اما يميزهوظهور مجاالت جديدة أهم  التخصصات
متنوعة تتمركز حول التمكن التقني وخاصة يتواكب مع ذلك ظهور العديد من التحديات 

الستخدام ا النظيفة،زيادة مصادر المياه  التلوث، منها تحدي مصر،تواجه التي  الكبرى 
اعادة تدوير  البديلة،تحدي الطاقة وزيادة مصادر الطاقة  النائية،االمثل للمناطق 

تحسين جودة التعليم. لذلك حل هذه المشكالت يتطلب التكامل بين انواع  المخلفات،
فكير والت االتصال،مثل مهارات  والعشرين،واكتساب مهارات القرن الحادي  المعرفة،

 وصناعة القرار. المشكالت،واستخدام اسلوب حل  واالبداع، والتعاون، الناقد،
على التكامل  STEMوم والتكنولوجيا لذا تقوم الدراسة في مدارس المتفوقين في العل

ن والتعّلم القائم على المشروعات التعليمية التي تهدُف إلى الربِط بي،  ةالدراسيبين المواد 
مجال التعليم المنهجي، والتعليم الميداني الذي يساهُم في دعِم الطالب لتوظيِف مهاراتهم 
الشخصية في التفاعِل مع المناهج الدراسية  ، لتقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة 

تمعهم  ويتطلب ذلك اكتساب الطالب عدة مهارات مثل مهارة التحديات التي تواجه مج
البحث ،  والعمل في فريق وهذا يجعل خريج مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
مواكبا لطبيعة العصر الذي نعيشه في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرين ومتطلبات 

 تختلف بشكل واضح عن معلم الثورة الصناعية الرابعة لذا فقد ظهرت أدوار للمعلم
 المدارس التقليدية . 

لذلك يتطلب العمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اتقان المعلم العديد 
من المهارات حتى يتمكن من االسهام في بناء شخصية المتعلم. وتطلب ذلك ضبط 

غيير تساهم في تطريقة االختيار بما يدعم فلسفة المدارس ودعمه بحزمة من البرامج 
وتحسين اداءه. ويظهر ذلك في تدريبه على عمل خطة الدرس بما يتماشى مع المعايير 



 

 

العالمية واستخدام طريقة االستقصاء والتي تتمركز حول الطالب وتركز على توجيه 
وتطبيق معايير التقويم التي تساهم في تطوير اداء المعلم والمتعلم. واستخدام  األسئلة.

ت التدريس المتنوعة والمناسبة للموقف التعليمي , لذلك يرتكز تدريب المعلم استراتيجيا
علي أهمية التخطيط  بطريقة عكسية تعتمد علي وضع الدالئل الواقعية علي تحقيق 

، ويتم توصيف  Backward designنواتج التعلم ثم تصميم التخطيط بما يالئم ذلك 
  ئص المتعلمين وتحقيق نواتج التعلمذلك بما يسمي التصميم القائم علي فهم خصا

Understanding by design يحقق بالفعل كون المتعلم هو مركز العملية  وهذا ما
فالمعلم يقوم باإلشراف علي تمكن طالبه ,   Student center learningالتعليمية 

 من مهارات العرض والتقديم  ، يقوم بعملية التقييم والتقويم لحظة بلحظة بما يضمن
فق مشروعاتهم و  اختيارتحسين مستمر في أداء المتعلم ، المعلم مرشدا لطالبه في 

  تحديات ومعايير متفق عليها.
ز على وعلى التركي المعرفة،المنهج على التكامل في فروع  وفي هذا اإلطار يقوم

طريق  وتحقيق نواتج التعلم عن المصري،تناول التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع 
 STEMتتبني منظومة  كولذل مدرسي،الالزمة دون التقيد بكتاب  باألنشطةاالستعانة 

يا الى التقويم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوج ينظرحيث نظام تقويم متنوع 
 ءيتم متابعة تقدم الطالب في انجاز نواتج التعلم في ضو  مستمرة،على انه عملية 

والذي يرتكز على التقويم القبلي والبنائي والتشخيصي والتقويم  والمفاهيم،المهارات 
التقويم هو جزء من المنهج وهو وسيلة لمالحظة وقياس اداءات  عام.الختامي بشكل 

تكنولوجيا المع استخدام  والمهارات.انهم وصلوا لمرحلة االتقان للمفاهيم  للتأكدالطالب 
PARLO  وجد ت االداء، كماالتي تتيح للطالب والمعلم وولي االمر من تتبع مستويات

 Journalو Quizتوصيفا دقيقا ألداء الطالب منها  مختلفة تعطيوسائل تقويم 
 منها دورا هاما ومكمال لعملية التقويم. ولكال Portfolioو Posterو



 

ليس من المنطق ان يتم اعداد الطالب في مدارس العلوم والتكنولوجيا في ضوء 
مهارات القرن الحادي والعشرين وفي ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ثم يلتحقوا 
بالجامعات التي ما زالت تعتمد على كتاب واستخدام اساليب التدريس التقليدية وعدم 

ناء ضروري في ضوء ب أصبحير التعليم الجامعي ربط المنهج بالواقع. فلذلك تطو 
شخصية المتعلم واعتباره هو محور عملية التعلم وتطوير اداء المعلم بما يدعم التكامل 

 واالستقصاء والمشروع التكاملي والتقويم. 
 باستحداثالمشروع  علىالقائمون  اهتمقد  STEMلتعميم ودعم منظومة  وامتدادا

ويعتبر  STEMمدرسة  ومدير STEMة تختص بإعداد معلم ببعض كليات التربي دبلوم
 الدولة بهذا النوع من التعليم. باهتمامهذا مؤشرا واضحا 

وبدعم  جيا،والتكنولو اهتمت الدولة بالتوسع في انشاء مدارس المتفوقين في العلوم 
ة عوتوجيه القيادة السياسية وصلت عدد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الى تس

 عشرة مدرسة موزعة على محافظات جمهورية مصر العربية. 
ن م عدد كبيرالمستوى العلمي المتميز للطالب ادي الى حصولهم على       

المنح في الجامعات الخاصة مثل الجامعة االمريكية وجامعة احمد زويل والجامعة 
االلمانية والجامعة البريطانية والجامعة اليابانية وجامعات اخرى. كما ان طالبنا كان 

 ،شيكاغو بنسلفانيا، ستانفورد،، MITلهم نصيب من المنح في الجامعات العالمية مثل 
 ومينيسوتا. لويز،واشنطن في سانت 

مرة في تاريخ الوزارة بان يشارك طالب المدارس الحكومية في مسابقات  ألولو 
دولية مثل انتل ايسف وحصولهم على مراكز متميزة في التصفيات النهائية في الواليات 

 المتحدة االمريكية بداية من تاريخ انشاء المدارس.  
 
 



 

 

 التوصيات والمقترحات 
  باآلتيفي ضوء ما سبق نوصي 

تطبيق فكرة التعلم عن طريق المشروعات بالتدريج مثال على مستوى الوحدة  .1
ستوى على م الواحدة ثمالدراسية للمادة ثم على مستوى ترم كامل بالنسبة للمادة 

 التكامل بين المواد في المشروع التكاملي 
المعلم بما يتناسب مع المهام الموكلة اليه من حيث  إلعدادالتدريب المستمر  .2

المساهمة في بناء شخصية المتعلم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين 
 ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة 

تطوير التعليم الجامعي بما يواكب التغيير في مستوى االداء لطالب مدارس  .3
 المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 

 


