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التـعـليم مــؤتــمر 
التكـنولوجي لعام

يسر معهَد التكنولوجيا التطبيقية أن ُيعلن عن مؤمتره السنوي السادس � تكنولوجيا التعليم؛ الذي سُيقام � يومي 30 و31 مارس 2015، � جامعة الشارقة. 
وموضوع مؤمتر هذا العام هو:  ما بعد STEAM: ُطُرق نحو االبتكار.

مه كوكبة من  ويتشرف املعهد هذا العام مبشاركة وزارة ال�بية � تنظيم هذا احلدث الكب�، لذا جاء التوقيت مناسًبا ومتطابًقا مع أيام املنتدى التعليمي الذي ُتَنظِّ
اخل¤اء لدى وزارة ال�بية والتعليم، والذي تستضيفه جامعة الشارقة � الف�ة ما بني 29 مارس و2 أبريل 2015. كما سيشارك � هذا املؤمتر خ¤اء � التعليم 
من ¼تلف دول العا¹، وممثلون عن مؤسسات تعليمية رائدة مثل: ب�سون وكام¤دج، باµضافة إ² مشاركة ممثلني عن برامج تعليمية متميزة ك¤نامج املدرس 

املتميز لـ(أبل)، وبرنامج التعليم الذكي لوزارة ال�بية والتعليم � دولة اµمارات العربية املتحدة.

العلماء  ُبغية تكوين  العاملية؛  التكنولوجي تؤّهل للتوظيف وفق أرقى املعاي�  للتعليم  بناء منظومة  التطبيقية رؤية تعليمية تتمحور حول  التكنولوجيا  يتبنى معهد 
واملهندسني والتقنيني الذين حتتاج إليهم دولة اµمارات العربية املتحدة لالنتقال إ² االقتصاد املعر�. َفَعلى مدى السنوات العشر التي هي عمر املعهد، بدا أنه 
قد بلغ بالتعليم التكنولوجي شأًوا بعيًدا متّيز فيه طالبه باالستعداد الكامل للخيارين مًعا: الوظيفة أو مواصلة الدراسة. و¹ يقف املعهد عند هذا احلد؛ بل ما انفك 
يبحث عن مسارات جديدة لتعزيز الفرص اُملتاحة لدى الطالب؛ كما أنه ملتزم بتخريج طالب متميزين ُيطبقون ما تعّلموه � عا¹ الواقع، هذا العا¹ الذي يتعطش إ² 

التطبيق العملي بجانب العلم النظري. 

و� وجه هذه التحديات احمللية واµقليمية والعاملية اجلسيمة؛ فإنه ال مناص للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات من أن تتطور � طريقة تعليمها 
أحدث  إبراز  على  ا  ُمنصًبّ سيكون  املؤمتر  تركيز  فإن  سبق  ما  كل  ضوء  و�  متميًزا.  إبداعًيا  تطبيًقا  املعارف  تطبيق  على  قادرة  ماهرة  ُمبدعة  عاملة  قّوة  لُتدّرب 
تدريب وتطوير ِمهني  برنامج املؤمتر  لذا كان �  والعشرين؛  القرن احلادي  الدراسة �  واµبداع � مقاعد  والتساؤل  الفضول  ُتث�  التي  التعليمية  اُملمارسات 
ِرسني، واق�احات لرفع مستوى اُملدّرسني على الصعيد الوطني، مع اهتمام خاص مبواد STEAM التي تعني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات،  للُمدَّ
وسُيشارك خ¤اء من شتى بقاع العا¹ مبعارفهم ومهاراتهم وخ¤اتهم واضعني ُنصب أعينهم ُطرق التعليم التي َأْثبتت جناحها � دفع تعّلم الطالب إ² اÜمام 

ورفع إجنازاته.

�االت العروض وورشات العمل
STEAM بداع � مواقف تعليمية ملوادµتنمية االبتكار وا

رفع أداء الطالب بطرق تعليمية إبداعية

دور االختصاصيني � إلهام الطالب

استخدام التقييم لتحفيز الطالب نحو االبتكار واµبداع 

التعليم القائم على املشاريع واس�اتيجيات التعليم اµبداعي

ا�بـتـكــار
ُســُبل نحـــو

ما بــعد
STEAM

التـــطبيقـــية التكــــــنـولـــوجــــيا  معــــهد 
التكــــــــنـولـــوجــــي التـعــــليـــم  مـؤتـــــمر 

مــارسمــارس -

إن أكــــ� اسـتـثــمار للـــمـال هــو استـثـمــاره فــي بنـاء أجــيـال مــن الــمتــعلـمـني والــمثـقـفــني
سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس دولة اµمارات العربية املتحدة
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بناء التعليم االبتكاري وتعزيزه عن طريق التعاون

صياغة مواقف التعلم على نحو ُيث� الفضول للطالب � الشعب املتقدمة

تطوير تدريس مواد STEAM � التعليم اÜكادميي والتكنولوجي

STEAM جهزة الذكية والتطبيقات استخداًما إبداعًيا لتصميم أنشطة ملوادÜاستخدام ا

قلب مواد STEAM: تشجيع الطالب املتعلم ذاتًيا داخل الصف وخارجه

إكساب قادة الغد الذين ستؤول إليهم زمام اÜمور � البالد مهارات القرن احلادي والعشرين

التعليم للتنمية اُملستدامة: ُمساعدة الطالب على أن يصبحوا مواطنني عامليني

STEAM منوذج لدرس إبداعي مثا� حول
اختصاصيو املواد سُيقيمون الدروس اµبداعية املعروضة � كٍل من املواد التالية:

الفن والتصميم  •

ا¥حياء  •

الكيمياء  •

الفيزياء  •

الرياضيات   •

الهندسة الكهربائية  •

الهندسة امليكانيكية   •

علوم الكمبيوتر  •

املتحدثون الرئيسيون

مايكل ديسبيزيو 

السيد مايكل أحد املبدعني � علوم ال�بية، وهو كذلك متخصص � علم اÜحياء البحرية، فقد أكمل دراسته العليا � "¼ت¤ البيولوجيا 
البحرية" � "وودز هول"، وعمل مساعًدا � حتض� أبحاث متعلقة بجائزة نوبل � الكيمياء. أمضى ما يقرب من عشر سنوات مدرًسا 
للصف K-١٢. و� نهاية املطاف بدأ بكتابة املناهج املدرسية، وقد كوفئ على مؤلَّفه اÜول � سلسلة علم الكيمياء للمدرسة الثانوية. 
قناة  ¼يم  طور  حيث  الباهاما  جزر  إ²  وصوًال  اÜطفال  صحة  عن  براêه  إحدى  ترشيح  مت  حيث   EMMYS الـ  من  أخذته  الكث�ة  رحالته 
DISCOVERY � ال ATLANTIS، وقد عمل � كتابة وإعداد برامج تلفزيونية عديدة مع املنظمات التي تشمل الرابطة الوطنية ملعلمي 

العلوم، ناشيونال جيوغرافيك، وقناة ديسكفري، وقناة الطقس. كما كان فيها ضيًفا خبً�ا متكلًما � قضايا ال�بية والتعليم، ألف حتى 
الكتب املدرسية �  كتاًبا من  اثنا عشر  أربع êموعات منهجية تضم اجملموعة  تأليف  كتاًبا جتارًيا، وله مشاركة �  أكñ من ٣٠  اòن 
زال  وما  هاركورت".  ميفلني  "هوتون  مؤسسة  نشرتها  التي  ك-٨  علوم  وسلسلة  حديًثا،  صدر  الذي  "االنصهار"  منهاج  منها  العلوم، 

السيد مايكل يواصل جهده � كتابة موضوعات العلوم والتعليم وتطويرها وتقدميها للعا¹ أجمع.

عنوان العرض الرئيسي:
.STEAM  ® أفضل املمارسات الصفية لتكوين االبتكار واخل�ات املتميزة

أفضل  نقل   � صعوبة  يجدون  ما  عادة  فإنهم  STEAM؛  والـ   االبتكار   ôمبجا نظرًيا  تربوًيا  وعًيا  ميتلكون  املعلمني  أن  من  الرغم  على 
ومفاهيم    STEAM طرق  لدمج  تفاعلية  عملية  مناذج  هذا  عرضه   � مايكل  سيقدم  لذا  الصفية.  للبيئة  بهما  املرتبطة  املمارسات 
االبتكار � املناهج. يهدف املقدم لتقدمي أنشطة صفية قادرة على حتفيز الطالب، وتعميق فهمهم. وسيتمكن املعلمون احلاضرون 
بالتجربة من تكوين فهم عميق الرتباط هذه اÜنشطة باملفاهيم احلديثة لتدريس STEAMمع االبتكار فيها، إضافة µمكانية تطبيقها � 

صفوفهم الدراسية ببالغ اليسر.
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بالتجربة من تكوين فهم عميق الرتباط هذه اÜنشطة باملفاهيم احلديثة لتدريس STEAMمع االبتكار فيها، إضافة µمكانية تطبيقها � 

صفوفهم الدراسية ببالغ اليسر.
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عبد العزيز شوهان

السيد عبد العزيز شوهان ناشط � العمل مع املنظمات الدولية واملؤسسات التعليمية، وهو من ابتكر اس�اتيجيات � التعلم استناًدا 
على اÜنظمة اÜساسية لتكنولوجيا الهاتف النقال، وقد حاز على جائزة (مستشار تكنولوجيا التعلم) املعتَمد � اململكة املتحدة. وكان 
سّباًقا � ابتكار جزء يضمن استخدام تقنيات التعّلم للطالب واملعلمني على حد سواء. وترّكز براêه على البساطة  واملوثوقية،  وامتداد 
أثرها خارج البيئة املدرسية التقليدية للتأث� � اÜسر واجملتمعات اÜوسع التي تخدم املدارس. وقد أشارت شركة آبل العاملية إ² أن 
السيد عبد العزيز شوهان واحد من أكñ ال�بويني ابتكاًرا � العا¹ � عام ٢٠١١م. عمل � (أكادميية عيسى). فاز بجائزة � إطار "مبادرة 
التعّلم - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعّلقة " من قبل صحيفة التاميز. وعلى مدى اÜربع عشرة سنة املاضية قاد السيد شوهان 
التعّلم � حتسن  نتائج  بولتون � اململكة املتحدة، وكانت  (أكادميية عيسى) �  الرقمية �  التعلم  بنجاح اس�اتيجية  ونّفذ  وطّور 
ملموس ومستمر. كانت هذه املدرسة قبل مشاركته لها تقع حتت حتدٍّ وفشٍل وتدهوٍر � املكانة االجتماعية واالقتصادية، مقارنًة مع 
الوضع احلاô للمدرسة التي حتقق نسبة جناح أكñ من ٩٥٪. وحتت القيادة االس�اتيجية للسيد عبد العزيز شوهان توّجهت أكادميية 
عيسى إ² تطوير تقنيات التعليم، ك¤نامج التعليم واحد لواحد، وكدمج برامج اÜجهزة اللوحية والتلفاز التعليمي، باعتبار التعّلم الذاتي هو 
احلل، والذي يسمح باستخدام مصادر التعّلم للقرن ٢١ وإنتاجها � بيئة تعليمية مبسطة ميكن الوصول إليها � أي مكان. وإّن تزويد 
املوظفني والطالب باÜجهزة اللوحية كشف عن êموعة من املزايا والكفاءات حيث شملت التكلفة توسيع البيانات والوصول السريع إ² 
املعرفة. فإّن ٩٠٠ طالب � (أكادميية عيسى) قد حاز كل منهم على جهاز لوحي بنظام (IOS) مع خطط تدريسية مصممة لالستنباط 
والنشر من خالل شبكة ITUNES U التعليمية آبل. و� سياق دوô تشارك السيد شوهان مع عدد من وزارات التعليم مبا � ذلك الهند 
الفكرية. والسيد شوهان يدعم حالًيا  الريادية  العمل واحملادثات  واس�اليا وسنغافورة وأيسلندا � êموعة من اÜنشطة وورشات 

عدًدا من املدارس � الدمنارك والسويد مع وضع اس�اتيجية واضحة على أساس التعّلم احملمول أو املتحرك.

عنوان العرض الرئيسي:
الـــــمستـقـبل لـــــيس كــــــما نظــــن.

يقدم السيد عبد العزيز شوهان منوذج التعلم املبتكر القائم على استخدام أجهزة IPAD وITUNES U. وستتمحور ورشة العمل حول 
إعطاء نظرة مفصلة عن الكيفية التي ميكن من خاللها تنفيذ منوذج التعّلم الناجح الذي يتيح للطالب واملعلمني الوصول إ² أعلى مهارات 
التفك� للعمل بطريقة  متعاونة وذكية، وس�ّكز ورشة العمل أيضا على الكيفية التي ميكن أن تؤّهل املدرسة على الساحة العاملية 

التي تؤّثر � اخملرجات التعليمية جلميع الطالب حتى بعد أن يكونوا قد غادروا املؤسسة.

د. ديرك ديلــو

اللغة اµجنليزية والرياضيات والعلوم وإدارة  التعليمية املتميزة مدة تزيد عن ٢٠ عاًما، قام خاللها بتدريس  د. ديرك ديلو له من اخل¤ات 
 �   WOODROW WILSON NATIONAL لـ  كزميل  به  االع�اف  مت  وقد  وخارجها،  املتحدة  الواليات  داخل  الكمبيوتر  وعلوم  اÜعمال 
الرياضيات. وحصل على اجلائزة الرئاسية � الرياضيات والعلوم �  CT، ومت اختياره زميًال لـ GTE STEM، حصل على درجة الدكتوراه � 
الرياضيات من جامعة كولومبيا، وباµضافة إ² أنه معلم متميز � شركة أبل، فإنه ُيَعد{ من املدافعني املتحمسني للتعليم التكنولوجي، 
AVENUES (مدرسة العا¹)، فقد قام  للتكنولوجيا �  التنفيذي  الرئيس  ويعت¤ مستشاًرا موثوًقا به، ومؤلًفا عاملًيا، ومبتكًرا. وبصفته 
الدراسية  الفصول  واستحداث  التكاملية   ١  +  ١ مبادرة  مع  واقًعا   “NEW SCHOOL OF THOUGHT” لبناء  التكنولوجية   الرؤية  بوضع 

االف�اضية. وقد مت تصنيف مدرسة  AVENUES NEW YORK من قبل شركة أبل كمدرسة متميزة لالبتكار، والقيادة والتميز العلمي.

عنوان العرض الرئيسي:
  STEAM ومــدرســة الفــــكر الـــجديدة

STEAM � الغد،  إّن َمن ننظر إليهم اليوم على أنهم طالب صغار � التكنولوجيا هم بالتأكيد من سيكونون عمالقة القوى العاملة ل 
AVENUES: مدرسة العا¹ تتجاوز  فإعدادهم للمهن واملشكالت التي قد ال تكون موجودة اليوم يتطلب نهًجا جديًدا للتعليم والتعّلم.  
احلدود التقليدية. وتقدم جتربة عن كيفية تطوير STEAM . تعّلم الطالب وتقدم نظرة للخطوة التالية لقياس مدى جناح الطالب املهتمني 

واملتفاعلني، والذين أحسنوا اµعداد ملستقبلهم.
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