


شعارنا 



STEAMما هو 

علوم هو فلسفة للتعلم القائم علي التكامل بين ال
كوين من خالل توالتكنولوجيا والفنون والرياضيات 

هاببعضمنظومة تعليمية تربط العلوم السابقة 
ا إلخراج منتج يقدم حال لمشكلة علمية أو اختراع

.علميا قائما على كافة العلوم السابقة 



STEAMعلى ماذا تقوم فلسفة 

توظيف بصفة أساسية بالتعلم المستند للمشكالت معهتم ت•

حقائق األساليب اإلبداعية، وهو ال يشجع الحفظ واالستظهار ل

الت أو مفاهيم التعلم ألن كل التعلم يتم من خالل حل المشك

و مشكلة بل يسعى لتقديم حل لقضية أفي سياقها الحقيقي 

لى علمية أو بيئية ومن ثم تقديم منتج أو اختراع يعتمد ع

ة فنية وإبداع التطبيق العملي للنظريات العلمية السابقة بطريق

.جمالي



صوره



STEMو  STEAMالفرق 

لوم هدف مشروع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والع•
وم تعليمي، يقبناء منظور إلى  STEMوالرياضيات اإلنسانية 

ن الواقع على البحث والتجربة والمشاريع التي تنقل العلوم م
وم السابقة التعليمي الى حيز التنفيذ وإخراج منتج يربط العل

بعضها ببعض وليكتمل هذا المنظور تم إضافة العلوم
قا المتعارف عليها سابالمجاالت اإلنسانية والفنون إلى 

STEAM متكامال ومترابطا يعبر عن ليكون إطارا
بتكار المشروع النابعة من االهتمام بتنمية مهارات االفلسفة 

جميع هذه المجاالت من خالل ويضفي الفن والجمال على 
.متكامل إدماجها بشكل 



؟STEAMلماذا 

ير المنطقي والتفكاالستفسار والتحقق إلى تعزيز عقلية  STEAMيهدف •
.ومهارات التعاون والعمل كفريق لدى الطلبة

القصور في المناهج التعليمية فيماأوجه  STEAMبرنامج يعالج كما •
نقلة اث إحدوبما يحقق جودة التعليم المطلوبة المجاالت يتعلق في هذه 

وثورة في التعليم عن طريق تدريس مواد العلوم والرياضيات 
هذا .ة من خالل الحصة الصفية العاديمع التكنولوجيا والهندسة ودمجها 

ي على تحويل الفصول الدراسية النموذجية والت STEAMويبنى مناهج 
علم بها يصبح المإبداعية الى فصول أساسي تركز على المعلم بشكل 

لم وحل ميسر للعملية التعليمية ويقود الطلبة نحو االستكشاف والتع
وضع المشكالت والتعلم االستكشافي وتحفز الطلبة على المشاركة و

.التحديات وحلها 



؟STEAMماذا يقدم نموذج 

اضيات والريالعلوم والتكنولوجيا والهندسة تطبيق لمحتوى •

ودمج للمحتوى لتكوين منظومة تعليمية متكاملة 

المتميزين  STEAMبالتحقيق يقوم طلبة برنامج االندماج •

ت باالنخراط بالتحقيق والبحث في القضايا والتحديا

والمشكالت العالمية وذلك من خالل



اليب منتظمة واختيار وتطبيق أسالناقد تقييم استخدام التفكير •
علمي والممارسة الهندسية وعملية التصميم )ومناسبة 
داعية للخروج بأفكار إب( للرياضياتأو الممارسة /والهندسي 
.وخالقة

تويات تحليل تأثير القضايا والمشكالت العالمية على المس•
.المحلي واإلقليمي والقومي والدولي

طلبة حيث يقوم التعاون والعمل كفريق واحد •
ونوا المتميزين بالتعاون كفريق واحد ليك STEAMبرنامج 

فيهاقادرين على إجابة المسائل المعقدة والبحث 



أين وكيف؟

في جميع المراحل الدراسية، ويسعي إلي تنميةSTEAMيمكن تطبيق •
.علمالتفكير الهندسي، والناقد، واإلبداعي ، وحل المشكالت لدى المت

 STEAMتؤكد النتائج  أن جميع الطلبة يمكنهم االستفادة من برنامج •
االستكشاف لكونه يركز ويعلم الطلبة على االبتكار المستقل ويسمح لهم ب

بعمق اكبر للموضوعات المطروحة للتعلم من خالل االستفادة من 
ون متطلبا المهارات المتوفرة وتسخيرها للتعلم بشكل أفضل  حيث ستك

.رئيسيا لطلبة اليوم ليصبحوا قادة الغد 

را جميع الوظائف واألعمال أصبحت تتطلب من الشخص أن يكون قاد•
بشكل على استخدام مهارات التفكير النقدي ، العمل ضمن فريق والعمل

.األخرى مستقل ، وذلك إلغالق الفجوة بين طلبتنا والطلبة في البلدان



فكرة موجزة 



STEAMمفاتيح برنامج 

(مرحلة التأمل)طرح مشكلة أو قضية •

رضة البحث عن معلومات تتعلق بالمشكلة القائمة أو المفت•

ه تصنيف المعلومات واختيار الفضل عن طريق التوجي•

المعلومات الى حيز الواقع اخراج•

تقييم العمل وعرضه على الجهات المختصة •



STEAMخطوات التدريس 

(يركز)التأمل  يحدد الطالب المشكلة  •

(اقرأ-ابحث)البحث  جمع المعلومات •

(األسباب-المشروع-الحل)االكتشاف تأتي الفكرة •

(اعرض)الى حيز التنفيذاخراجهالتطبيق •

(سجل براءة اختراع)التواصل رأي اآلخرين •



STEAMالصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيق 

ديم البرنامج تقامكانيةمنذ البدء بتنفيذ البرنامج في العديد من المدارس كان التحدي في •
عليم نظام التانالتحديات حيث اصعبكان من االمرلجميع الطلبة على حد سواء ، وهذا 

رنامج في العديد من الدول مبني ومنذ عقود على التركيز على المفاهيم اللفظية ، وب
STEAM  يركز على التطبيق العملي المباشر وربط التعلم بالحياة.

فق النموذج ودالتعلم وامكانيةالمادية والتجهيزات الصفية التي تتيح للطالب االمكانيات•

حيث مازال المر محصورا على  STEAMقلة الكوادر العلمية المؤهلة لتطبيق نموذج •
.  س على تطبيقه يخالف ما تعود عليه المعلمون من نمطية التدريواالقبالالبعض 

راسية وفق دعم وزارة التعليم في مختلف البلدان العربية وتكوين لجان إلعداد المناهج الد•
 STEAMنموذج 

تاح وجود رجال تربية وتعليم ورجال أعمال يساندون التعليم وفق هذا النموذج وافت•
مدارس تتبنى هذا النموذج 



فروق واضحة 
معلومات بدون الهائل من المعلومات والوضعية التعليمية التي يقوم فيها المعلم بدور الناقل للالكم •

.توفير فرص األسئلة، والحوار، واالكتشاف للطالب

.التركيز على الحفظ، واالستظهار لمعلومات مجاب عنها مسبقا  •

.حقق العلميفقدان المتعة والتشويق والرغبة في البحث، واإلقدام على المغامرة في التجريب والت•

.انعزال العلوم عن باقي فروع العلم، وقلة تقديم المفاهيم المتكاملة والبينية•

.البعد عن ربط تدريس العلوم بالمحتوى االجتماعي للطالب، وحياتهم اليومية•

إلى تحقيق احتياجات تدريس العلوم، والرياضيات STEAMوتسعى طرق التدريس القائمة على 
.على مهارات التقصي، واالكتشافباالعتماد والتركيز 

.االعتماد على التحليل واالنعكاس•

.تكوين الفروض والتجريب العلمي•

.إصدار الحكم المعتمد على الدليل•

.االنغماس في التعجب والتساؤل•

.االنغماس في المعنى وليس المعرفة•

.االنغماس في البحث واالكتشاف، وليس التحصيل•

.االنغماس في التعاون، وليس التنافس•

.تحقيق االعتماد على بعضنا البعض، وليس االستقاللية•

.تحقيق الثقة، وليس الخوف•



مكونات النموذج 

–الفن –الهندسة –التكنولوجيا –العلوم )المعارف •
( الرياضيات 

مشكالت حل ال–التفكير اإلبداعي –التفكير الناقد )المهارات •

رة المباد–التواصل والقيادة –التعاون والعمل الجماعي –

(اإلنتاجية –والمرونة 

التعلم القائم على –الميول المهنية )االتجاهات •

( المنتج النهائي للمشروع–المشكلة /المشروعات



!نشاهد معا 














