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برنـــامج البـــحث والتطوير التـربوي



استوديو العلوم2

اســتوديو العلوم هو أحد المشــاريع التــي ينّفذها برنامج 
البحــث والتطوير التربوّي في مؤسســة عبد المحســن القطان، 

بالشــراكة مــع بلديـّـة رام اهلل، حيث تبّرعت البلديّة بمكاِن إنشــاء 
االســتوديو فــي مجّمع رام اهلل الترويحّي.

استوديو العلوم
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استوديو العلوم هو مشروع تجريبي مدتّه 5 سنوات )2017-2021(، ويشّكل نواة لمركز علوم تفاعلّي طويل 
األمد سيتّم إنشاؤه في رام اهلل في المستقبل.

كما يعّد تتويجًا لمشروع وليد وهيلين القّطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم، الذي عمل طوال سنواته السّت 
الماضية في مجال التكّون المهنّي للمعّلمين.

لذا؛ فإّن االستوديو هو نتاج تجربة بحثّية طويلة، تّتخذ من تعليم العلوم االستقصائّي منهجًا جوهريًّا.
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يهدف اســتوديو العلوم إلى إثارة الفضول حيال العلوم، و وضعها في ســياقها اإلنســانّي الفلســطينّي والعالمّي.

ويطمــح االســتوديو إلــى إيصال العلــوم للجمهور لتحقيق انخراٍط فعلّي فيهــا، وتعّلق عاطفّي بها، وتطوير قدرة 
الجمهــور علــى اكتســاب المعرفة، إضافًة إلى إتاحة فرص تعّلم للطلبــة والمعّلمين والجمهور العام.

يجتمع فّنانون وعلماء ومهندســون وتربويّون وتقنّيون في االســتوديو؛ تلك المســاحة اإلبداعّية، للتفكير والتفاكر 
والتصميــم والنمذجة، انتهــاًء بتصنيع المعروضات العلمّية.
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تُوّظف المعروضات العلمّية في المدارس والجامعات، ومختلف الفضاءات بهدف تطوير تعليم 
العلوم.

ّــة على البحث الموّسع، والتأّمل،  وتتيـــح المعروضات للزّوار فرصة االنغمـــاس في عملّية تفاعلّية مبنيـ
والتقييم المســتمّر في المراحل كاّفة.
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البرامج واألنشــطة في اســتوديو العلوم:

تطويــر المعروضــات وتصنيعها: 
يكــون فريــق االســتوديو فــي حالة تجريٍب واستكشــاٍف دائمــة أثناء تصميــم وبناء المعروضات، وســيعمل مع 

الباحثيــن والمجتمــع المحيــط بــه إليجاد أفــكاٍر لمعروضاٍت جديدة.

البرنامــج العــام والمشــاركة المجتمعّية: 
ينخــرط االســتوديو مــع المجتمــع المحيــط به، فيبنــي فريقه معروضــاٍت وبرامــج تعليمّية لُتنّفــذ في الحدائق 

واألماكــن العاّمــة، كمــا ينّظــم إقامــات واســتضافاٍت للفّنانين، بهــدف خلق عالقــة تكاملّية بيــن العلوم والفنون 
والتكنولوجيــا.
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التكــّون المهنــّي للمعّلمين: 

يهــدف االســتوديو لتقديــم فــرٍص للتكــّون المهنــّي للمعّلميــن والطلبــة، بالتأكيد على نشــاطات تعّلم 
العلــوم التكاملّيــة غير الرســمّية، ضمــن نظام التعليم الرســمّي.

مختبر الكركشــة: 

مســاحة للتصميــم الجماعــّي، وابتــكار النمــاذج، يســتطيع من خاللها أفــراد الجمهور أن يكونوا مشــاركين 
فاعليــن فــي عملّيــة ابتــكار المعروضات والمعارض في االســتوديو.
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ــات العلمّية: المهرجان

تُعقــد المهرجانــات العلميــة ســنويًّا فــي مناطــق مختلفة من فلســطين، وهــي موّجهة لألطفال 
وذويهــم، وإلــى طلبة المــدارس ومعّلميهم.

وتهــدف هــذه المهرجانات إلى اســتثارة شــغف األطفــال بالعلوم ضمــن ثيمــاٍت علمّية مختارة، 
وتقديمهــا مــن خــالل األفالم العلمّيــة وحلقات النقاش واألنشــطة والتجــارب والمعروضات.

وتأتــي المهرجانــات العلميــة بالشــراكة مع مؤّسســات ثقافّية وتربويّة، ويشــرف علــى إدارتها كّل من 
المعلميــن والمعّلمــات ومربّيــات مرحلــة الطفولــة المبّكــرة المنخرطيــن فــي البرنامج التربوّي.
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مؤسسة عبد المحسن القطان

مؤسســة عبــد المحســن القطان هي مؤسســة 
تنمويــة، مســتقلة، غيــر ربحيــة، تعمل فــي تطوير 

الثقافــة والتربيــة فــي فلســطين والعالــم العربي، 
بالتركيــز علــى األطفــال، والمعلميــن، والمبدعيــن 

لشباب. ا

تعمل المؤسســة نحو مجتمع معرفي يتســم 
بالعدل والحرية والتســامح، ويتبنى الحوار، ويقدر 

العلــم والفن واألدب وينتجها، وذو حضور 
عالمي وفاعل.

بلدية رام اهلل

تسّخر بلدية رام اهلل قدراتها وطاقاتها لتطوير 
مدينة متقّدمة، منفتحة،  مزدهرة حاضنة للثقافة 

والفنون  وصديقة للبيئة.

وتلتــزم البلديـّـة بتحقيــق مســاحٍة ثقافّيــة 
متنّوعــة مبتكرة، كما تعمل مع جميع مؤّسســات 

رام اهلل على أساس الشراكة والتكامل، بشكٍل 
مهنّي وشفافيٍة عالية.


