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»تفكير تكنولوجيا«
مشروع رعاية اإلبداع التكنولوجي 

وتوظيف التكنولوجيا بالتعليم

منوذج  لو�شع  يهدف  متميز،  تربوي  تكنولوجي  برنامج  هو 

فل�شطيني فعال وقابل للتعميم لكيفية دمج وتوظيف التكنولوجيا 

ع�شرات  الربنامج  ي�شتهدف  املدار�ص،  يف  التعليمية  العملية  يف 

املدار�ص من اأنظمة خمتلفة ويعمل على اأربعة حماور اأ�شا�شية يف 

كل مدر�شة وهي: 

تطوير البيئة التعليمية احل�شية وتهيئة البنية التحتية واإن�شاء   

خمتربات التكنولوجيا وتزويدها بالأدوات واملعدات والو�شائل 

املتطورة.

موؤ�ش�شة  برامج  تنفيذ  خالل  من  التكنولوجي،  والإنتاج  الناقد  التفكري  يف  الطلبة  مهارات  تنمية   

النيزك داخل املدر�شة وهما »كيف نفكر؟« و»خلف الأ�شالك والروبوت«

خالل  من  املدار�ص،  يف  العاملة  والإدارية  الرتبوية  والكوادر  املعلمني/ات  ومرافقة  وتدريب  تاأهيل   

برامج تاأهيل داخل وخارج فل�شطني.

توفري املوارد املعرفية التكنولوجية املتقدمة ودجمها يف العملية التعلمية والتعليمية، كاإنتاج التطبيقات   

املحو�شبة املختلفة وا�شتخدامها يف تعليم مباحث خمتلفة كاللغات واجلغرافيا والتاريخ بالإ�شافة اإىل 

العلوم والريا�شيات والتكنولوجيا.



تطوير البيئة التعليمية الحسية 
وتهيئة البنية التحتية 

وإنشاء مختبرات التكنولوجيا في المدارس

اإن�شاء خمترب تكنولوجيا )ل يقت�شر على خمترب احلا�شوب فقط(  يعمل برنامج تفكري تكنولوجيا على 

يف املدار�ص التي يتم اختيارها �شنويًا ح�شب معايري ثابتة، يتوفر يف املخترب احلديث جميع التجهيزات 

بت�شميم  النيزك  يف  والتطوير  البحث  وحدة  قامت  التكنولوجيا،  مادة  تعليم  احتياجات  بتلبية  الكفيلة 

حمطات عمل اإبداعية )workstations( ميكن ا�شتخدامها لتعليم الإلكرتونيات وامليكانيك مع اأماكن 

خا�شة واآمنة للمعدات اليدوية والقطع امل�شتهلكة يف التعليم، بالإ�شافة اإىل مكان خم�ش�ص لبناء الروبوت 

وبرجمته، كما وحتوي كل حمطة عمل على جهاز حا�شوب عليه اأحدث الربجميات والأنظمة التي ت�شمن 

للمعلم طريقة اآمنة و�شهلة لتعميم املعلومات والإر�شادات وت�شهل عملية تعليم تكنولوجيا املعلومات.

يوجد يف كل خمترب جتهيزات توؤهله لإجناز م�شاريع اإبداعية علمية وتكنولوجية يقوم الطلبة بت�شميمها 

وتنفيذها مب�شاعدة معلمهم.



خالل العامني 2012 و2013 قامت النيزك من خالل الربنامج بتاأ�شي�ص خمتربات يف املدار�ص التالية:

بيت فجار - حمافظة بيت حلم   الفجر الأ�شا�شية املختلطة1

اخلليل - حمافظة اخلليلح�شان بن ثابت الأ�شا�شية )اإناث( 2

الفندقومية - حمافظة جننيالفندقومية الثانوية للبنات 3

دير ابو�شعيف - حمافظة جننيذكور دير اأبو�شعيف الثانوية 4

نابل�ص - حمافظة نابل�صعلي الطيبي الأ�شا�شية للبنات5

دير بلوط - حمافظة �شلفيتبنات دير بلوط الثانوية 6

الزبيدات - الأغوار الزبيدات الثانوية املختلطة 7

واد اجلوز - حمافظة القد�صالفتاة ال�شاملة 8

البرية - حمافظة رام اهلل والبريةذكور امل�شتقبل ال�شالح 9

را�ص عطية - حمافظة قلقيلية ذكور را�ص عطية 10

خميم ال�شاطئ - حمافظة غزة بنات ال�شاطئ الإعدادية اأ، ب11

بني �شهيال- حمافظة خانيون�صبنات بنى �شهيال الإعدادية ب + امل�شرتكة ب12

دير البلح - املحافظة الو�شطىذكور دير البلح الإعدادية والبتدائية ب13

مدار�ص مت العمل معها منذ بداية امل�شروع عام 2012 ول يزال العمل م�شتمرًا

رام اهلل - حمافظة رام اهلل والبريةمدر�شة بنات الرتكية  الثانوية1

خميم المعري - حمافظة رام اهلل والبريةمدر�شة بنات المعري الأ�شا�شية2

البرية - حمافظة رام اهلل والبريةمدر�شة الفرندز لل�شبيان  3

املدرا�ص املر�شحة لتاأ�شي�ص املختربات للعام الدرا�شي 2014-2013

اأبودي�ص- حمافظة القد�ص1. مدر�شة بنات اأبودي�ص الثانوية 1

حلحول - حمافظة اخلليل 2. مدر�شة الر�شيد الأ�شا�شية للبنني2

يطا - حمافظة اخلليل 3. مدر�شة تل ال�شمود لثانوية 3

قريوت - حمافظة نابل�ص 4. قريوت الثانوية املختلطة4

�شيدا - حمافظة طولكرم 5. مدر�شة بنات �شيدا الثانوية 5

خميم ع�شكر اجلديد - حمافظة نابل�ص 6. مدر�شة بنات ع�شكر الثالثة6

خميم عايدة - حمافظة بيت حلم 7. مدر�شة ذكور عايدة الأ�شا�شية7

البرية - حمافظة رام اهلل والبرية 8. مدر�شة الفرندز لل�شبيان 8

بيت حلم - حمافظة بيت حلم9. مدر�شة الفرير 9

اخلليل - حمافظة اخلليل 10. مدر�شة رابطة اجلامعيني النموذجية 10



برنامج »كيف نفكر؟«

والناقد يف  املنطقي  التفكري  تعزيز وجتذير مهارات  نفكر؟« حول  التفكري كيف  تعليم  برنامج  يتمحور 

البيئة املدر�شية من خالل دمج برنامج تربوي يعتمد على الألعاب التفكريية العادية واملحو�شبة ب�شكل 

اأ�شا�شي كما وي�شتند اإىل منهاج تعليمي اإبداعي مت تطويره وجتريبه على مدار ال�شنوات ال�شتة ال�شابقة 

من قبل موؤ�ش�شة النيزك.

برنامج خلف األسالك )مهارات الرجل اآللي التعليمي - الروبوت(

تعمل  »كيف  حول  الطلبة  لدى  العملي  والتحليل  الفهم  م�شتوى  رفع  اإىل  الأ�شالك  خلف  برنامج  ي�شعى 

للروبوت وبرجمته  امليكانيكي  الت�شميم  الطلبة عمليات هند�شية يف  اآليًا؟« وميار�ص  الأنظمة املربجمة 

بوا�شطة احلا�شوب لتنفيذ مهام معينة، كما ويتعرف الطلبة من خالل الربنامج اإىل اجلوانب الجتماعية 

والثقافية والتاأثريات املتبادلة املتعلقة بالتكنولوجيا احلديثة وا�شتخدامها يف احلياة اليومية.
تنمية مهارات الطلبة في التفكير الناقد 

واإلنتاج التكنولوجي، تنفيذ برامج  »كيف نفكر؟« 
و»خلف األسالك والروبوت«

من اأجل النهو�ص بواقع التكنولوجيا يف النظام التعليمي ل بد من رفع كفاءة الطالب، وهذا ل يحدث اإل 

من خالل العمل اليومي على تنمية مهارات التفكري والتحليل والقدرة على الفهم والنقد وحل امل�شكالت، 

بالإ�شافة اإىل التدريب العملي على مهارات الت�شميم والتنفيذ التكنولوجي، لذا يقوم الربنامج باإدراج 

برامج تعليمية جديدة يف املدار�ص تعمل على تهيئة الطالب لعملية الإنتاج التكنولوجي.



تأهيل وتدريب المعلمين/ات 
والكوادر التربوية واإلدارية العاملة في المدارس، 

من خالل برامج تأهيل داخل وخارج فلسطين

تفكري-  برنامج  يعتمد عليها  التي  املحاور  اأهم  وبناء قدراتهم من  العاملة  املهنية  الكوادر  تدريب  يعد 

تكنولوجيا. يعتمد التدريب على اآلية جديدة تبداأ باإطالع جمموعة من الكوادر املختارة على جتارب دول 

خمتلفة مثل الهند وا�شتونيا و�شنغافورة وماليزيا وايرلندا وغريها من الدول التي حققت قفزة جدية يف 

التطور التكنولوجي خالل العقدين املن�شرمني، ومن خالل التدريب خارج وداخل فل�شطني مت تدريب 

املتدربني على ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات واملمار�شات املتعلقة بتوظيف التكنولوجيا يف احلياة اليومية 

الذكية  الألواح  مثل  املتقدمة  التكنولوجية  الأدوات  ا�شتخدام  على  العملي  والتدرب  التعليمي،  للنظام 

واملواد الإلكرتونية، كما ويتم تاأهيل املعلمني/ات على ا�شتغالل الف�شاء الإلكرتوين الذي توفره خدمة 

الإنرتنت لتطوير العملية التعليمية.

املختربات  ل�شتخدام  املعلمني/ات  تاأهيل  العام  مدار  على  املتوا�شل  التدريب  ي�شمل  اأخرى  ناحية  من 

بالطريقة الأف�شل والتعرف على مكوناتها واإمكاناتها.



إنتاج التطبيقات المحوسبة المختلفة 
واستخدامها في تعليم مواد مختلفة 

مثل اللغات والجغرافيا والتاريخ 
باإلضافة إلى العلوم والرياضيات والتكنولوجيا

بعد �شل�شلة من التدريبات واللقاءات قام املعلمون وباإ�شراف وبرجمة وحدة البحث والتطوير يف موؤ�ش�شة 

النيزك بتطوير األعاب تعليمية اإلكرتونية يف عدد من احلقول العلمية، وتهدف هذه الألعاب اإىل توفري 

الوقت واجلهد على املعلمني يف العملية التعليمية وجعلها اأكرث تفاعلية بالن�شبة للطالب، مما ي�شاعد يف 

دعم وحت�شني نوعية التعليم ب�شكل عام.

ع�شرات الألعاب متوفرة اليوم وجمتمعة يف تطبيق واحد موجود على اأقرا�ص مدجمة CD، واأي�شًا داخل 

�شفحة الربنامج على املوقع الإلكرتوين ملوؤ�ش�شة النيزك، كما اأنه متوفر على �شكل تطبيق جماين على 

 .Tafkeer -Technology حتت ا�شم تفكري تكنولوجيا Apple Store »دكان »اأبل

�شممت هذه الألعاب خلدمة املعلم والطالب الذي يبحث عن و�شائل تكنولوجية �شيقة وممتعة للتمرن 

وممار�شة بع�ص املفاهيم التعليمية ب�شكل تفاعلي والتي توفر و�شيلة تعليمية ت�شاند عملية التعليم وحتفز 

على التعلم، حيث ي�شتطيع الطالب تطوير اأدائه دومًا بتكرار املحاولة واللعب وذلك ليجني اأكرب عدد من 

النجوم عند انتهاء املهمة.

قائمة التطبيقات املحو�شبة التي مت اإجنازها خالل العام الدرا�شي 2013/2012:

ا�شم اللبنة�شاحب الفكرة املدر�شةالفئة

مناطيد املفاعيل جميلة ع�شفور مدر�شة بنات الرتكية اللغة العربية 

كان واأخواتها 

الإبدال كفاية جربين  

قطار التوابع

اإن واأخواتها  �شمر حمادة مدر�شة بنات المعري

امل�شتقات عبد اهلل حللوح مدر�شة الفرندز لل�شبيان

املمنوع من ال�شرف

الكهرباء املنزلية مرمي عطعوط مدر�شة بنات الرتكيةالتكنولوجيا 

قانون اأوم 



ا�شم اللبنة�شاحب الفكرة املدر�شةالفئة

ر�شم املنحنيات هدى الأ�شمرمدر�شة بنات الرتكيةالريا�شيات 

التنا�شب الطردي والعك�شيمرمي اأبوعنيمدر�شة بنات الأمعري

املكب�ص الهيدروليكي اأماين عوين مدر�شة بنات الرتكيةالعلوم 

مواد التجميل  

املركبات الكيميائية جفال زهران مدر�شة الفرندز لل�شبيان 

وزن املعادلت الكيميائية  

اأجزاء اجلهاز اله�شمي هدى �شمارة مدر�شة بنات الأمعري

املقاومات الكربونية

العد�شات فاطمة جربوعة 

ال�شغط اجلوي 

تاريخ القد�ص �شابرين التميمي مدر�شة الفرندز لل�شبيانتاريخ وجغرافيا 

معامل واأماكن يف القد�ص 

جغرافية العامل 

فل�شطني التاريخية  نادرة عامر  مدر�شة بنات الأمعري 

الوطن العربي   

التوازن جلينة الربغوثي  مدر�شة الفرندز لل�شبيانفنون 


