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  بمدارس المتفوقین رعایة التفوقو اكتشاف 

   
  إعداد قسم التدریب بالمركز القومى لالمتحانات

  

  ٢٠١٣ أكتوبر

  

  إشراف تنفیذي

  د أسامة ماهر حسین  رئیس قسم التدریب واإلعالم.أ
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  :مقدمة 

ـــیم والموهبـــة أول ــم تحتـــل قضـــیة التعل ــًا ، فبقـــدر مـــا یضـــیف التقـــدم العلمـــى لفهـ ویـــة فـــى نظـــم التعلـــیم عالمیـ

 .الظواهر بقدر ما یفتح جبهات جدیدة للتأمل ومحاذیر جدیدة للتدبیر ، وهذا موقفنـا مـن قضـیة الموهبـة والتعلـیم 

طهم بالرعایـة فقد یبدو األمر بسـیطًا ، فهنـاك أنـاس اختصـهم اهللا بقـدرات فائقـة ومـا علینـا إال أن نكتشـفهم ، ونحـی

  .حتى یحقوا ألنفسهم ولمجتمعاتهم التقدم واالزدهار 

كل إنسان لدیه امكانـات تفـوق أداءه الفعلـى ، ومـن ل" تحقیق الذات " النظریة اإلنسانیة ومحورها وتوضح 

حقه أن یسعى لتحیق امكاناته من أجل تحقیق ذاتـه إلـى أقصـى الحـدود ، بمـا یختصـر التفـاوت بـین مـا لدیـه مـن 

وبالتـالى فــإن مــن واجبـات المجتمــع إتاحــة الفـرص المناســبة التــى تمكــن ،  إنجــازاتانـات ومــا یحققــه فعـالً مــن إمك

  .ما لدیهم من إمكانات  أفراده من تحقیق

  
وفى ضوء االجتماع الذى عقده السید االستاذ الدكتور وزیر التربیـة والتعلـیم مـع مـدارس عـین شـمس للمتفـوقین  ، 

واالحتیاجات التى عبرت عنها تلك المدارس ، وقـد رأت .  المعادى   STEMتوبر، والسادس من  اك STEM و

  وفیما یلى تصور مقترح  للمشروع الوزارة أهمیة تمكین تلك المدارس على اكتشاف ورعایة التفوق ، 

  :مرتكزات اكتشاف ورعایة الموهبة 

 نحسار إن الموهبة بناء مركب ، قابل للنمو والتنمیة ، كما أنه قابل لال.  

  إن العلـم الحـدیث غیــر الـوزن النسـبى لمــا هـو فطــرى وثابـث ، ومـا هــو قابـل للتعـدیل والتنمیــة وبهـذا عظــم

 .دور البیئة فى اكتشاف الموهبة وتنمیتها 

  إن الموهبة ال تظهر فى كل مجاالت الحیاة بل هى خاصة فى مجال ما ، وقلیالً ما تظهر فى أكثر مـن

 .جمیع المجاالت  مجال ، ولكنها لیست عامة فى

  إن االكتشــاف المبكــر یعــزز فــرص الطالــب لتنمیــة مــا لدیــه مــن إمكانــات ولكــن تجــاوز ســن االكتشــاف ال

 .یسقط حقه فى االكتشاف وال یضیع فرصته فى الرعایة 

  الموهبــة نــاتج عوامـــل خاصــة بـــالفرد وعوامــل خاصـــة بالبیئــة ، عوامـــل معرفیــة وجدانیـــة اجتماعیــة تتمیـــز

 و والتنمیة بالقابلیة للنم

  



 ٢

ــام    :الهدف العـ

  .والتفوق لدى جمیع  تالمیذها  الموهبة ورعایة اكتشاف من مدارس المتفوقینتمكین 

  :األهداف الفرعیة 

  .تساعد فى تشخیص ورعایة الموهبة والتفوق  توفیر بیئة إثرائیة ل تهیئة المدرسة - ١

 . تعزیز قدرات المعلمین فى تنمیة  الموهبة والتفوق - ٢

 .تنمیة التفكیر االبتكارى وبناء الشخصیة لدى التالمیذ  ام بالمدرسة یسهم فى توفیر نظ - ٣

  :المستهدفــون

 STEM السادس من  اكتوبر 

 STEM المعادى . 

  :  مكونات المشروع 
  خبرات استكشافیة عامة: )١(المكون العام 

رض لخبــرات متنوعــة خبــرات وأنشــطة تهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للتالمیــذ للتعــ) ١(یتضــمن المكــون العــام   
ومتجـددة والتعـرف علــى موضـوعات  وقضـایا ومجــاالت ومهـن وهوایـات وشخصــیات وأمـاكن وأحـداث ال یســتطیع 

  .المنهج الدراسى أن یستوعبها 
  .ویوجه هذا المكون لجمیع تالمیذ المدرسة وأیضًا لمجموعة الموهبة   

  )١(أهداف المكون العام 
 راتهم بما یتجاوز ما تتضمنه المقررات الدراسیة إثراء حیاة التالمیذ بتوسیع مجال خب. 
 استثارة اهتمامات جدیدة لدى التالمیذ قد تكون نواة لمشاریع هامة فى مراحل اإلثراء التالیة. 
  توجیه المعلمـین نحـو معرفـة أفضـل بالتالمیـذ بمـا یسـاعدهم علـى اتخـاذ قـرارات تناسـبهم فـى المكـون العـام

)٢. (  
  )٢(المكون العام 

المكون الثانى فى تنمیة المواهب المواد والمناهج التعلیمیة التى تنمى عملیات التفكیر والوجدان لـدى  یقدم  
التالمیذ ، ویتم التخطیط له على أساس ممارسات منظمة لتنمیة المهارات المعرفیة الوجدانیة نابعـة مـن اهتمامـات 

  .نفس الوقت فهى تعد التالمیذ للمكون الثالث  التالمیذ كما كشف عنها المكون األول فى تنمیة المواهب ، وفى
  :أهداف واستراتیجیات المكون الثانى فى تنمیة المواهب 

  تنمیـة وممارســات المهـارات المعرفیــة العامـة كتنمیــة اإلبـداع فــى حـل المشــكالت ، التفكیـر الناقــد ، واتخــاذ
 .القرار 



 ٣

  ـــذات واآلخـــر واآلخـــر ، وتقتنمیـــة وممارســـة المهـــارات الوجدانیـــة كتعمیـــق اإلحســـاس بالـــذات بـــل وتقیـــیم ال
 .والبیئة

  ــتعلم ، كیــف تأخــذ مــذكرات ، كیــف تقــوم بعمــل مقابلــة ، كیــف تحلــل تنمیــة وممارســة المهــارات الالزمــة لل
 .بیانات 

  ــل بحـــث ، اســـتخدام الكمبیـــوتر لجمـــع البیانـــات ، اســـتخدام ـــام بعمـ تنمیـــة وممارســـة المهـــارات الالزمـــة للقی
 .عاجم ، دوائر المعارف المراجع المختلفة ، الم

  تنمیة مهارات التعبیر عن األفكار وتوصیل الفكرة لآلخر عن طریق الكتابـة ، الحـوار ، التعبیـر بالوسـائل
 .البصریة وهى وسائل موجهة نحو تمكین التلمیذ من عرض ما ینتجه من أشیاء أو أفكار 

 جزئیة المرتبطة بها والتى یمكـن أن یـتم كل مهارة من هذه المهارات العامة تتضمن العدید من المهارات ال
 .تعلمها 

  یقـدم مهـارة مـن هـذه المهـارات العامـة تتضـمن العدیــد مـن المهـارات الجزئیـة المرتبطـة بهـا والتـى یمكــن أن
 .یتم تعلمها 

  یقدم هذا المكون لجمیع التالمیذ وكـذلك لمـن تـم اختیـارهم فـى مجموعـة الموهبـة وألنـه یوجـه لكـل المدرسـة
 .ت متعددة فله ممیزا

یــة والمنهجیــة إن معایشــة التالمیــذ لخبــرة اإلثــراء المعرفــى الوجــدانى مــن خــالل المهــارات المعرفیــة والوجدان
مــن تنــوع فــى الخبــرات والمعــارف ، یؤهلــه التالمیــذ ) ١(والــتعلم والتواصــل ، إلــى جانــب مــا قدمــه المكــون 

ذوى اإلمكانــات المتمیــزة للمكــون اإلثرائــى الثالــث وهــو المكــون الوحیــد فــى برنــامج رینزولــى الــذى یشــترط 
  :ا ما سوف نتناوله فیما یلى محكات محددة معلنة یجب أن تتوفر فى التلمیذ حتى یلتحق به وهذ

  
  التلمیذ یقوم بإنتاج فعلى تتوفر فیه محكات اإلبداع: )٣(المكون اإلثرائى 

یقتصـر المكـون الثالـث علـى األفــراد أو الجماعـات الصـغیرة التـى تبــدى اهتمامـا خاصـا بموضـوع مــا ، أو   
  .ج فعلى تتوفر فیه محكات اإلبداع مشكلة ما ، ولدیها الدافع وااللتزام والخبرة التى تیسر لها تحقیق منت

  :ویهدف المكون الثالث إلى 
إتاحـة الفرصـة للتالمیــذ لتطبیـق مــا لـدیهم مــن معرفـة وأفكــار إبداعیـة والتــزام لحـل مشــكلة مـن اختیــارهم أو  - ١

  .التعمق فى دراسة موضوع خاص یثیر اهتمامهم 
وممارسـتهم لمـنهج تـدربوا ) محتوى ) ( ١(تعمیق فهم التالمیذ للمعلومات التى اكتسبوها فى المكون العام  - ٢

 .موضوع یثیر اهتمامهم بصفة خاصة من أجل بحث مشكلة أو) ٢) (عملیات ( علیه فى المكون العام 
التوصل لمنتج فعلى أصیل یعبر عما لدى صاحبه من إمكانات ، ویوجـه صـاحب لهـدف معـین وجمهـور  - ٣

 . معین یختاره على أن تتحقق فى المنتج مواصفات اإلبداع
دارة الـزمن واتخـاذ  - ٤ تنمیة وممارسة مهـارات الـتعلم الـذاتى فـى مجـال التخطـیط والتنظـیم واسـتخدام المـوارد وإ

 .القرارات والتقییم الذاتى 



 ٤

النفس والشــعور باإلنجــاز اإلبــداعى ، والقــدرة علــى التفاعــل بكفــاءة مــع  - ٥ تنمیــة وممارســة االلتــزام ، والثقــة بــ
 .أو غیرهم الغیر سواء التالمیذ أو المعلمین 

ــون   :المشاركـ

  القومى لالمتحاناتالمركز . 
 االدارة المركزیة للتعلیم الثانوى 
  المركز االستكشافى للعلوم 
 االدارة العامة لالنشطة التربویة  

  :إجراءات العمل 

 تشكیل لجنة مسیرة للمشروع - ١
 اختیار منسق عام و ثالث من المنسقین من المركز القومى لالمتحانات - ٢
 .المدارس الثالثر اإلثراء من داخل تعیین میس - ٣
ــرامج التنفیذیــــة یقــــوم بهــــا المنســــقین ومیســــرى اإلثــــراء  - ٤ ــع البــ ــراء المركــــز القــــومى  بنــــاء األدوات ووضــ وخبــ

 .لالمتحانات
والــذكاءات   -تــدریب ممثلــى اإلثــراء مــن خــالل عمــل دورة مكثفــة لمــدة خمــس أیــام علــى مفــاهیم الموهبــة  - ٥

 .والتفكیر االبتكارى  –المتعددة 

 .تقییم األدوات واستمارات االكتشاف - ٦

  المدارس الثالثورشة عمل لمیسرى اإلثراء مع مجلس األمناء ومدیرى  - ٧

تنمیـة مهـارات التفكیـر لـدى التالمیـذ مـن  -برنامج تدریبى لمعلمى المواد المختلفة فى الندوات الثالث      - ٨
  .خالل المواد الدراسیة المختلفة 

  .افى على التالمیذ للتعرف ومیولهم لخدمة میول التالمیذ وحاجاتهم للمعرفة تطبیق االستبیان االكتش  -١٠

  .استمارة قبو ل التلمیذ لاللتحاق للمكون اإلثرائى  -١١

  .وضع أنشطة لهؤالء التالمیذ لرعایتهم  -١٢

  
  
  
  
  
  



 ٥

ــــة للمشـــروع ــة التنفیذی   والمیزانیة المقترحة الخطـ
  : زاالستعداد والتجهی : الهدف األول

  اآللیـــة  المدة الزمنیة  المسئول  النشـــــاط

اختیـار اللجنـة المسـیرة للمشـروع  والتعریـف  -١

ــــن  ــروع مـــ ـــــار للمشـــــ ـــار مستشــ ــروع واختیــــ بالمشـــــ

  الشخصیات المهتمة باالبداع 

قســــم التـــــدریب بــــالمركز القـــــومى 

ــــدارس  ــات ومـــــدیرى المـ ـــ لالمتحان

  الثالث 

اجتمـــاع بــــالمركز القــــومى   یوم واحد

  لالمتحانات

ــــز  -٢ ــــن المركــ ـــروع  مــ ــــقى المشـــ ــار منســ اختیــــ

  ومسیرى اإلثراء فى المدارس الثالث

  مقابلة  یوم واحد  اللجنة المسیرة

المنســقین علــى مســتوى المــدارس   بناء األداة للتعرف على التالمیذ الموهوبین -٣

  وخبراء واساتذة جامعات

  ورشة عمل  یومان

ـــومى   یومان  ة اللجنة المسیر   عقد لقاء تهیئة لبدء المشروع -٤ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــز القـ ــــ ــــ ـــــ ــــ المركـــ

  لالمتحانات

ـــطة   أسبوع  للمشروع  میسرى اإلثراء  استكشاف میول ورغبات التالمیذ -٥ ــــ ــــ ــــ ــرات األنشــــ ــــ ــــ ــــ ــــ حجـ

  بالمدارس

  
  : المعلمین فى تنمیة التفكیر وبناء الشخصیة لدى التالمیذ  تنمیة مهارات: الهدف الثانى 

من المركز  منسقى المشروع  زیارات میدانیة ومتابعة خطط المدارس -٥

  القومى لالمتحانات

 ٣×شهر٦×زیارات میدانیة ٤  شهور ٥

  مدرسة 

 توثیق مراحل المشروع واعداد التقریر -٦

   المرحلى

اللجنة المسیرة من المركز واالدارة 

 المركزیة للتعلیم الثانوى 

  والمستشار  العلمى للمشروع

على مدى 

  المشروع

  اجتماعات وتكلیفات



 ٦

  :جماعات الموهبة فى المدرسة وتنفیذ أنشطة إثرائیة للموهبة تشكیل : الهدف الثالث

ـــاط ـــة  المدة الزمنیة  المسئول  النشــ   اآللی

ـــــز   شهور ٤  المدارس الثالث  تنفیذ أنشطة إثرائیة للموهبة -١ ـــــاط والمركــــــ ــــ ـــات النشــ ــــ جماعـــ

  االستكشافى للعلوم

ـــــذ  -٢ ــــ ــ ــریم التالمی ــــ ــــ ــابقة لتكـ ــــ ــــ ـــــراء مسـ ــــ إجــ

  ج المشروعالموهوبین واحتفالیة لعرض منت

ـــــات  ــــ ــومى لالمتحانـ ــــ ــــ ـــــز الق ــــ المركـ

  واالدارة المركزیة لتعلیم الثانوى

  واالدارة العامة لالنشطة التربویة

  لقاءات واحتفالیة  أسبوع

عــداد التقریــر النهــائى  -٣ تقیــیم المشــروع وإ

  واجراء دراسة تقیمیة للمشروع

  اجتماعات ولقاءات  أیام ١٠  المركز القومى لالمتحانات

علیـــا المشـــرفة علـــى المشـــروع اللجنـــة ال -٤

  )أفراد ٣(

ـــــات  ــــ ــومى لالمتحانـ ــــ ــــ ـــــز الق ــــ المركـ

  واالدارة المركزیة للتعلیم الثانوى

  واالدارة العامة لالنشطة التربویة

  ومدیریة التربیة والتعلیم

  أیام ١٠

ـــــى  ــــل علــــ ــــ عمـ

ــدارس  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ مــــ

  المشروع

  لقاءات واجتماعات

     


