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تعتمد الطريقة التي ندرك بها STEM على تجاربنا في النمو. هل شجعك 
مدرسك على طرح األسئلة والعثور على إجابات؟ هل أخذك والداك إلى 
بركة لمراقبة الضفادع الصغيرة أو الختبار مستويات المياه بعد الجفاف؟ 

أعتماداًعلى تجاربك الخاصة مع STEM، قد تكون متحمساً أو قلقاً بشأن هذه 
 STEM الموضوعات. وقد تتساءل عما إذا كان من الضروري البدء في تعلم

في مرحلة ما قبل المدرسة. وعلى أي حال، من المفترض أن يستمتع 
األطفال، أليس كذلك؟ 

أوافقك الرأي، يجب أن تكون الطفولة هي وقت اللعب واالكتشاف والتساؤل! 
لحسن الحظ أن التعليم العملي في مجال STEM يسمح لألطفال بدخول 

عالم مليء باإلثارة والمرح، وأشياء كثيرة مثيرة للتساؤل وتستدعي التحقيق 
فيها. يرغب األطفال في معرفة المزيد عن العالم ونتيجة لذلك ترتبط معظم 

أسئلتهم بموضوعات STEM. في مرحلة الطفولة المبكرة، يدفع فضول 
األطفال الطبيعي شغفهم للتعلم. 

ما تعليم STEM القائم على االستفسار 
وما سبب أهميته؟

ما الذي يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في STEM )العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(؟ المدرسة؟ المعادالت؟ لياٍل بال نوم 
قبل اختبار الرياضيات؟ دروس الكيمياء المملة؟ أو هل تفكر في دروس علمية مثيرة فّسرت عجائب العالم وشجعت على طرح أسئلة 

ال نهاية لها؟ 

يُعد تعليم STEM القائم على االستقصاء في السنوات األولى عملية تعاونية 
تشجع األطفال على طرح األسئلة واستكشاف اهتماماتهم. يتعرف األطفال 

بطريقة مرحة على العمليات العلمية ويتعلمون التفكير علمياً. ال يتناول تعليم 
STEM في وقت مبكر الحقائق ولكنه يذكي عقول األطفال الفضولية. 

في تعليم STEM بشكل تدريجي في وقت المبكر، يقوم الشخص الراشد 
بمهمة الميّسر، ويمّكن األطفال من تشكيل التعلم الخاص بهم، وإنشاء بيئة 
تعاونية. ويراقب الشخص الراشد اهتمامات األطفال الفردية ويشركهم في 

صنع القرار ويقدم دوافع لتحفيز عمليات التفكير لديهم.

كيف يبدو التعليم المبكر في مجاالت STEM في الحياة الواقعية؟ 
تراقبك سام البالغة من العمر أربع سنوات وأنت تضع مكعبات الثلج في كوب 
من الماء في يوم حار. وترى مكعبات الثلج تذوب في الماء وهي منبهرة بهذه 
العملية. وتسألك إذا كان بإمكانها إضافة المزيد من مكعبات الثلج إلى الكوب.

وهذه فرصة رائعة لك إلثارة اهتمامها بقول شيء مثل “أتساءل كم من الوقت 
سيستغرق ذوبان كل هذا الجليد”. أو يمكنك أن تقول “أرغب في معرفة 

كيف يمكننا منع مكعبات الثلج من الذوبان بهذه السرعة”. قد يكون ذلك نقطة 
انطالق للبحث أو إثارة المزيد من األسئلة. وقد تبدأ سام تحقيقاتها الخاصة 
عن طريق أخذ الزجاج مع مكعبات الثلج إلى الخارج إلذابته في الشمس.

ال يتطلب تعلم STEM معرفة الخبراء، وال تحتاج إلى كتاب وصفات أو 
مجموعة علمية. استمع إلى أسئلة أطفالك ودع فضولك وحب المعرفة يقوم 

بالباقي.
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لماذا االستفسار عن STEM له قيمة كبيرة؟ 
 )McKinsey Global Institute( في عالمنا السريع التغير ذات أهمية متزايدة. وفقاً لتقرير نشره معهد ماكينزي العالمي STEM أصبحت مهارات

في عام 2017، “يمكن أن يؤدي تطوير التكنولوجيا ونشرها إلى خلق ما يصل إلى 50 مليون وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2030”. أدت الثورة 
الصناعية الثالثة إلى تغييرات جذرية في طريقة عيشنا وعملنا وتعلمنا، ومع بدء الثورة الصناعية الرابعة، ال نعرف طبيعة المهن الجديدة.

يتفق المستقبليون في كل أنحاء العالم على أنه ال يمكننا التأكد إال من شيء واحد: ستتطلب القوى العاملة في المستقبل مهارات وقدرات “ال تكون في الغالب 
جزءاًمن المناهج الدراسية الرسمية في البرامج المدرسية التقليدية”. وسيكون لالستشعار واالستدالل االجتماعي والعاطفي، والمرونة، واإلبداع، وحل 

المشكالت بشكل تعاوني، والعزيمة والمرونة أهمية متزايدة. 

يرسي تعليم STEM القائم على االستفسار العملي األساس للذكاء االجتماعي والعاطفي، ويزيد من ثقة األطفال، ويعزز قدراتهم على التخطيط والتفكير. 

كيف تُدرج استفسار STEM في حياتك األسرية؟ 
هناك الكثير من الفرص لالكتشاف في مواقف الحياة اليومية. توفر أسئلة أطفالك نقطة البداية للتحقيق كل يوم. 

في المرة القادمة التي يسألك فيها طفلك “أين ذهب مكعب الثلج؟” يمكنك اإلجابة قائالً: “سؤال رائع، دعنا نكتشف معاً!”.

  
 .<https://mck.co/2veUcZ5> ،خسارةوظائف، وظهور وظائف جديدة: انتقاالت القوى العاملة في زمن التشغيل اآللي .)McKinsey Global Institute(. )2017( المرجع: معهد ماكينزي العالمي 

ساهم في هذا المقال من قبل برنامج العلماء الصغار األستراليين )Little Scientists Australia(، وهي منظمة غير هادفة للربح ترّوج الستكشاف STEM في عمر مبكر في بيئة رعاية تعليمية.

https://littlescientists.org.au/
https://littlescientists.org.au/

