مبادئ توجيهية للمساواة بني الجنسني
ملاذا من املهم للناس من الجنسني الدراسة والعمل يف مجاالت الـ ( STEMالعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات)؟
يف السنوات القادمة ومع تطور املعرفة اإلقتصادية وظهور تكنولوجيات جديدة ،أصبح هناك
طلب متزايد ملهارات يف العلوم ،التكنولوجيا ،الهندسة والرياضيات لضامن القوة واملهنية
املطلوية يف العديد من املهن .لهذا ،من الرضوري جذب وتجنيد املزيد من الشباب والشابات
لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  STEM -لضامن تنوع املهنيني يف هذه
املجاالت .تؤمن هيباتيا مبجتمع أورويب يوصل العلم للشبيبة بدون متييز بني الجنسيني من أجل
تحقيق كافة الطاقات الكامنة للفتيات والفتيان يف أرجاء أوروبا إلختيار مهنة لها عالقة بالعلوم
والتكنولوجيا ،الهندسة والرياضيات (.)STEM
تلعب املؤسسات واملعاهد املسؤولة عن تطبيق النشاطات العملية مثل املدارس ،املتاحف
والصناعة دو ًرا ها ًما يف هذا املجال .مبقدروهم التأثري عىل الطرق الّتي يقوم من خاللها
املتعلمني ببناء ميولهم ومواقفهم تجاة املواضيع العلمية والتكنولوجية والهندسة والرياضيات-
 .STEMلهذا من املهم أن نبني للجنسني أوجه التحيز العلمية الّتي لدينا ،واإلعرتاف بالصور
النمطية والتأكد من أننا ال نخلدها يف تفاعلنا مع املشرتكني.
دمج الجنسني يتعامل مع...
لتسهيل األنشطة الّتي تعمل عىل دمج الجنسني من املهم أن نكون مدركني لبعض املفاهيم
الهامة.
الجنساين (ذكر ومؤنت) "الجندر" والجنس
يتطرق الجنس اىل الخصائص البيولوجية والوظائف الّتي متيز بني الذكر واملؤنت :كروموسومات
الجنس ،الغدد الجنسية التناسلية واإلختالف الجنيس الظاهر للعني بني الذكر واملؤنت.
يتطرق الجنساين اىل املبنى اإلجتامعي للرجل واملرأة ،من حيث الذكورة األنوثة والتي إختلفت
وتختلف عرب الزمان واملكان وبني الثقافات .نحن نتحدث عن تسلسل هرمي ونظام هرمي
ملعايري رجالية وأنثوية.
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القوالب النمطية الجنسانية واملهارات
القوالب النمطية هي تصورنا اإلجتامعي للصفات الذكرية واألنثوية (الحرف ،القدرات ،امليول،
الهوايات ،املظهر الخارجي ،تطرق الترصف ،املسار املهني وغري ذلك) ،وميلنا لربط هذه
الصفات لألفراد بحس الجنس الذي ينتمي إليه وذلك قبل مقابلته (مثال لصورة منطية :الرجال
أكرث عقالنية والنساء أكرث عاطفية).
عندما نتحدث عن القوالب النمطية والعلم فإننا نتطرق اىل قواعد وقدرات يعتقد بأنها
"مالمئة" أكرث للرجال والنساء يف العلم (عىل سبيل املثال الهندسة والبناء هي مواضيع ترتبط
أكرث بالرجال مقارن ًة بالنساء).
الجنساين (ذكر ومؤنت) "الجندرية" والعلم
 - STEMهو مجال املعرفة والبحث كغريه من أشكال املعرفة ،قد ينطوي عىل أبعاد من
الجندرية (امليل لنوع معني) .عندما ال يتم أخذ التنوع الجنساين بالحسبان من قبل الباحثني،
مثل عندما ال يتم فحص الدواء عىل كل من الجنسني .باإلضافة
ميكن أن يؤثر هذا عىل النتائجً :
لذلك ،هناك فجوة دامئة يف نظام إنتاج املعرفة العلمية والتكنولوجية :يف العديد من الدول
األوروبية هناك متثيل كبري للنساء يف مجال البيولوجيا والعلوم الطبية يف حني أن هناك نقص
كبري يف الرياضيات أو املعلوماتية باإلضافة لذلك ،ناد ًرا ما يحتلون مناصب كبرية ومسؤوليات
يف مجال العلوم.
غال ًبا ما يوصفون بأنهم عقالنيني ومنطقيني ،ومستقلني يف حني أن هذه الصفات تعترب خصائص
رجالية .يعني هذا بأن الشباب أو الشابات الذين ال يتامشون مع هذه الخصائص سيعتقدون
بأن دراسة العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات" STEM -غري مناسبة لهم" وسوف
يتجنبونها بالكامل .لهذا من املهم تقديم وعرض صورة متنوعة ومعقدة عن العلم.
تفكر ذايت وإقرتاحات لتطبيق النشاط
تحديد ،تشخيص وتطبيق أنشطة لدمج الجنسني هو أمر معقد وتحدي ويتطلب تفكر ذايت
مستمر ملن يقوم به حول القالب النمطي والتحيز .فيام ييل بعض املؤرشات وأسئلة للتفكر
الذايت ملساعدة الوسيط يف اإلدراج.
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التفاعل مع املجموعة

•لفت اإلنتباه لتعابري ذات طابع منطي

•الحياد يف إسناد املهام واألدوار

هل قمت بشد اإلنتباه لترصف الطالب فيام يتعلق بالصور النمطية عن الجنسني؟

كيفية إسناد املهام؟ ما هي املسؤوليات التي سيتم إسنادها وملن؟
تجنب إسناد املهام ملشرتكني وفقًا لقوانني وقوالب منطية والّتي ميكن أن تعزز الهوية
“الذكرية” أو “ األنثوية” .عىل سبيل املثال أن تطلب من الشباب أن يقوموا ببناء
أمر معني يف حني تقوم البنات بتسجيل أو كتابة املالحظات .تأكد بأن يقوم كل من
املشرتكني بأدوار مختلفة.
•نسب النجاح والفشل والتغلب عىل ردود الفعل النمطية.
هل يربط الطالب الذكور فشلهم ألنفسهم أو لعوامل خارجية؟
هل تربط الطالبات نجاهن ألنفسهن أو لعوامل خارجية؟
قم بوضع مستوى مرتفع من التوقعات من كال الجنسني .تجنب اإلفراط يف التعاطي
بدل من اإلستقاللية) شجع
(التداول /اإلنغامس) مع الفتيات (يؤدي هذا اىل التبعية ً
كل من الشباب والفتيات عىل املجازفة.
•تبني "أخذ الوقت" لتشجيع الفتيات عىل التحدث يف بيئة يتجاوب فيها الشباب
برسعة ويسيطرون عىل مجرى الحديث.
اىل أي مدة كنت منتب ًها اىل ردود فعل الطالب؟ ما هي املدة الزمنية الّتي سمحت
لهم فيها بالتحدث؟
إنتظر  5-4ثواين قبل أن تطلب من أحد الطالب اإلجابة عىل السؤال .تأجيل طلب
اإلجابة عىل السؤال يسمح للطالب اآلخرين بالرد عليه ،ويوفر هذا للجميع الفرصة
لإلجابة عىل السؤال والوصول للحل.
•التفاعل مع الجنسني ،للتغلب عىل التطرق للطالب الذكور أكرث من البنات:
هل وجهت األسئلة للشباب أكرث من الفتيات؟
كن منتبها إذا ما تم توجيه أسئلة أكرث للشباب أو الفتيات.
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عاد ًة ما يقوم املراهقني بإنتاج صور منطية بدون وعي أو بطريقة خفية (رمزية) .ميكن
إستغالل ذلك كفرصة للتشديد عليها وإستخدامها كنقطة للتفكري والتمعن فيها.
•خالل النقاش
هل يهتم الشباب أكرث ببناء أمور يف حيت تهتم الفتيات بالتزيني واألمور املنتجة؟
هل ميكن أن تعكس هذه األدوار يف الفعالية؟
شجع املتعلمني باإلبتعاد عن ميولهم وتفضيالتهم وتوسيع إنخراطهم يف العلوم
(للعديد من األوالد ميول وإهتاممات منطية والّتي ميكن محاربتها).
هل تعتقد بأنه قد يكون من املفيد طرح أو نقاش مفهوم الجنساين أو الصور
النمطية قبل أو بعد الفعالية؟
خذ باإلعتبار فيام إذا كان رشح املفهوم األسايس حول الجنسانية واملصطلحات/
املفهوم ميكن أن ترثي النقاش.
عند خوض النقاش
خذ باإلعتبار بأن للمتعلمني معرفة سابقة مختلفة والّتي قد تكون ذات صلة بطرق
مختلفة .ميكن أن تبدأ املناقشة مجراها من األمور الّتي يعرفها املشرتكون عن
املوضوع.
مقابلة خبري يف مجال الـ STEM
لألشخاص الذين ميكن أن نقتدي فيهم تأثري كبري يف تحفيز إهتامم "الشباب" و" -الشابات" يف
مجاالت الـ  .STEMللعديد من الفعاليات هناك خبريين يف مجال الـ  STEMيؤدون دور البطل
يف الرواية ومثال يقتدى فيه يف مجال الـ  .STEMمن املهم أن ال يقوم هؤالء األشخاض الذي
يعتربون قدوة بتعزيز األدوار النمطية.
•ما هو عدد الرجال والنساء الذين ظهروا كقدوة وخرباء يف الـ  STEMيف هذا
النشاط؟ هل هم منطيني؟
قم مبوازنة عدد النساء املتحدثات مع عدد الرجال .عندما يكون األمر ممك ًنا أطلب
التحدث ليس فقط عن الفحوى العلمي امنا عن حياتهم الشخصية أيضً ا.
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تأكد من أن العلامء واملشرتكني من املجاالت العلمية يعرضون مجموعة متنوعة من
الشخصيات .يتأثر الشباب والفتيات من األشخاص الذين ميكن اإلقتداء بهم خاص ًة
إذا شعروا بأنهم يشبهونهم (فيام يتعلق باألصل ،بالثقافة ،العمر وغري ذلك) .بإستثناء
ذلك ،املعايري الّتي يتم وضعها من قبل الشخص اآلخر قد تبدو متناقضة وقد
يستجيب الشباب والفتيات ضدها.
•يف الفعاليات ،هل أمثل أغلبية الـ  - STEM -من ألعاب الحاسوب وحتى الهندسة؟
عند إختيارك للخرباء يف مجاالت الـ  STEMواألمثلة الّتي تدمج يف الفعاليات ،تأكد
من أن التنوع يف العلامء واضح اىل ابعد حد ممكن.
تسهيل حالة تجريبية
عند التعامل مع فحوى علمي معني قد ال يفهم املشرتكوون ما عالقة هذا باملساواة بني
الجنسني يف الـعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .STEM -تهدف فعاليات هيباتيا اىل
إقرتاح طرق غري متوقعة لنهج (للتقرب) العلم والفحوى العلمي (مثل الكيمياء ،الروبوتيكا أو
التصنيع) ،وكرس النظرة النمطية يف الـعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتMETS. -
يساعد عىل طرح ونرش وجهة نظر مختلفة لعامل العلم ،وكشف جوانب مختلفة أكرث ميكن أن
يتعرف عليها كل من الشباب والشابات .ميكنك التشديد عىل هذا الجانب مع طرح فعالية
بدل من قضية املساواة بني الجنسني.
تركز عىل الفحوى العلمي ً

روابط مفيدة حول دمج الجنسني يف الصف .املساواة بني الجنسني يف الصف
اإلطار النظري لهيباتيا
تقرتح هذه الوثيقة إطارا ملعالجة دمج الجنسني يف فعاليات الـ  STEM -وتعترب منرب ملجموعة
من املعايري لتحليل الشمولية بني الجنسني لوجود فعاليات تعليمية يف مجال الـ  ،STEMأو
لتصميم فعاليات جديدة لدمج الجنسني.

http://www.expecteverything.eu/hypatias-theoretical-framework/

املساواة بني الجنسني يف الصف
عادة ال ندرك الطريقة الّتي يتطرقون فيها اىل األوالد والبنات ال ميكن إستثناء الصفوف يف
املدارس .أمامكم قامئة من النقاط الّتي يجب اإلنتباه إليها وإقرتاحات تهدف اىل تحسني
املساواة بني الجنسني يف الصف لتشجيع كل من الشباب والفتيات عىل اإلنخراط يف مجال
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM -
http://www.mada.org.il/sites/default/files/attached/gender-quality-inteaching-arabic.pdf

•عىل سبيل املثال فعالية حول تأطري التكنولوجيا مثل التكنولوجيا القابلة لإلرتداء
والتي ميكن أن تشد إنتباه البنات أكرث من فعالية حول وسائل النقل أو الصواريخ.
•العديد من البنات يشعرن بالراحة يف حاالت تعتمد عىل التعاون ،وحتى أن بعضهن
يتجنب األنشطة التنافسية .ميكن أن يعرض الوسيط تحدي مع" قصة "وليس مبجرد
تحدي ،أو اإلنتباه اىل تحقيق التوازن يف املنافسة والتعاون يف نفس الفعالية.
•تشري العديد من األبحاث بأن الفتيات يتعلمن بشكل أفضل يف بيئة جميلة ومرتبة.
لهذا من املهم التأكد من وجود بيئة مرتبة وجميلة للفعاليات.
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مبادئ توجيهية إلرشاد املجموعات
بعض النصائح للحصول عىل توجيه ناجح للمجموعة
أحد األركان األساسية لتوجيه ناجح هو مشاركة ف ّعالة للمشرتكني يف كل مرة يتم فيها عرض
مصطلح أو محتوى جديد .فيام ييل بعض األمثلة عىل هذه املشاركة:
•نأخذ يف االعتبار تجربة املشاركني الخاصة كنقطة انطالق للفعالية؛
•االعتامد عىل املنظور الشخيص أو عىل معرفتهم السابقة.
•تنفيذ متواصل ملساهامت املشاركني يف هذه العملية.
توجيه املجموعة ليست مهمة سهلة .ويتطلب ذلك الخربة والوقت والكثري من التفكري! لوضع
هذه األفكار موضع التنفيذ ،وللتشجيع عىل املشاركة واالتصال واملناقشة ،مرفق أدناه قامئة
قصرية من االقرتاحات والّتي ميكنها أن تساعد يف بلورة توجيه ناجح.
التفاعل مع املجموعة
•حرضوا مسبقًا البيئة الّتي سيجري بها النشاط ،نظموا الفراغ وفقًا الحتياجات
الفعالية ،مبا يف ذلك التغيريات يف التخطيط العادي إذا لزم األمر (أي ،اسمحوا
ألنفسكم بتحريك الطاوالت والكرايس إذا لزم األمر).
•تأكدوا من أن جميع املشاركني ميكنهم أن يروا ويسمعوا جي ًدا.
•املحافظة عىل تواصل مبارش (تواصل بالعني) مع املشرتكني.
•تعاملوا مع املشرتكني عىل انهم متساويني ،وليس كمشاهدين أو عدميي املعرفة.
•أصغوا اىل األشخاص ،وقوموا باستخدام مصطلحاتهم.
•قوموا باستخدام أكرب قدر من األسئلة -األسئلة ميكنها أن تكون أداة فعالة لتشجيع
التفاعل بني أعضاء املجموعة.
•شجعوا تبادل وجهات النظر بني املشرتكني ،وفقًا لهذه الخطوط املوجهة (اإلرشادات):
•إذا كان ذلك ممكنا قوموا بطرح األسئلة واستقبال املعلومات أو التفاصيل الّتي
ميكن أن تظهر مبراقبة مبارشة.
•قوموا بانشاء مشاركة شخصية للمشاركني من خالل إنشاء رابط لتجاربهم الشخصية.
•شجعوا املشاركني عىل التعبري عن آرائهم وتفصيل االعتبارات الخاصة بهم.
•خالل الفعالية يفضل احيانا تنظيم أطر مجموعتيه مختلفة  -العمل يف مجموعات صغرية
أو يف أزواج واالجتامع سوية ،للمساهمة يف تحسني املشاركة والتفاعل حول الفعالية.
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•قبل املناقشات العامة من املفضل أن تطلبوا من املشاركني املناقشة يف مجموعات
صغرية لغرض "التدفئة /اإلستعداد" .وهذا األمر يساهم يف إرشاك املشاركني
الخجولني ،ويجعلهم يشعرون مبزيد من الراحة حول هذه القضية قبل مشاركة
أفكارهم مع الجميع يف املناقشة العامة.
•عندما يتم انعقاد النقاش يف مجموعات صغرية ،تجولوا بني املجموعات وقوموا
باإلرشاف عىل العمل واملناقشات .تدخلوا إذا لزم األمر  -فقط إذا كانت هنالك
صعوبات!
•يف الجلسة العامة ،حاولوا التوجه ألكرب عدد من الناس من أجل تشجيع الجميع عىل
املشاركة واكتشاف املشاركة.
توجيه فعالية تجريبية
•حاولوا بناء الفعالية ومتريرها بطريقة الّتي تشجع عىل املشاركة الفعالة قدر
اإلمكان :كل مشارك  /ة يجب عليه/ا الحصول عىل إمكانية أن يشارك  /تشارك
مبارش ًة بالتجريب ،تجنبوا العروض.
•ال تكشفوا عن نتائج التجريب قبل أن يقوم املشاركني ببلورة االكتشافات وآرائهم
الخاصة.
•شجعوا املشاركني عىل االقرتاح بشكل أويل افرتاضات /تعليقات  /أوصاف حول ما
سيحدث حسب رأيهم.
•احرصوا عىل إبقاء التجربة يف مركز االهتامم واملناقشة.
•احرصوا عىل إرشاك املشاركني من خالل االنتقال بني األنشطة املوجهة ،األسئلة
واملناقشة.
خالل املناقشة
•حافظوا عىل إرشاك املشاركني من خالل توازن بني األسئلة املفتوحة ،األسئلة املغلقة
واملناقشة وتبادل األفكار وما شابه ذلك.
•ينبغي النظر يف استخدام املعضالت االستفزازية كأداة للمناقشة .النزاعات قد تكون
مفيدة يف تحليل األفكار واملناقشة حول وجهات النظر .حاولوا االستفادة البناءة
منها.
•شجعوا عىل التعبري ليس فقط من املعرفة السابقة للمشاركني ،ولكن أيضً ا ما
يشعرون ويتخيلون.
•أدخلوا التحدي للمشرتكني بالقدر املناسب.
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•أشياء التي من األفضل تجنبها:
o oنهج تعليمي وتوزيع العالمات حول معرفة املشرتكني
o oمونولوج
o oمصطلحات من مجاالت التخصص ،يف حني ال يوجد لهذه املصطلحات
أساس حقيقي يف الواقع.
o oمرجعية واإلجابة فقط عىل اإلجابات الصحيحة أو ما هو أسوأ من هذا،
األسئلة الصحيحة
o oعدم اإلصغاء.
استضافة املهنيني  /املهنيات من مجاالت ( STEMالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)
•ميكن ان نقرتح عىل املتكلم بأن يقوم باالنتقال بني املحارضة واألسئلة لتمكني
املشاركني من القيام بدور أكرث نشاطا وتجنب الخطب الطويلة.
•قبل عرض املهنيني  /املهنيات من مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة أو
الرياضيات ميكن أن تطلبوا من املشاركني تبادل تصوراتهم حول موضوع معني ،ومن
ثم مناقشته مع الضيف  /ة.
•عندما يتم إعطاء املشاركني الشباب فرصة لطرح األسئلة بشكل حر ،فإنهم مييلون
إىل االهتامم بالحياة الشخصية للمتكلمني ،بتطورهم املهني وبسجل وبذكريات
املتكلمني من فرتة تعليمهم .ميكن أن نقوم باالقرتاح عىل املتكلمني بأن يستخدموا
هذه املواضيع كـ "مرايس" خالل املحارضات واملناقشات.
ميكنكم أيضً ا االقرتاح عىل املتحدثني بأن يجلبوا أدوات أو أغراض من عملهم املتواصل ،كأمثلة
من التجربة اليومية لكل واحد وواحدة منهم.
األسئلة :أدوات التعلم األساسية

املتعلمني للبحث مبرجع املعرفة والخربة املكونات الالزمة التي من شأنها مساعدتهم عىل
اكتشاف رؤى جديدة ،ويف الوقت نفسه ميكن استخدامها لتطوير األسئلة من قبل املتعلمني
أنفسهم.
يف الواقع ،بدال من عملية خطية حيث "يسأل املوجه  /ة  -واملتعلمني يجيبوا" ،نحن نقرتح
عملية تعتمد عىل املساهامت الثنائية التي بها كل من املوجهني واملتعلمني موجودين يف وضع
ميكنهم من طرح األسئلة واإلجابة عليها .يف هذا املعنى ،األسئلة هي العامل الذي يقود الفتتاح
الحوار ،ويجب اعتبارها كأداة عمل وليست كهدف .انها تساعد عىل تراكم املعرفة وإضافة
املعلومات الجديدة يف عملية التدفق الحر لألفكار ،مام يؤدي إىل التوسع يف الفهم.
ما هي أنواع األسئلة التي ميكن استخدامها لتوليد املعلومات والتفسريات وتحفيز الحوار البناء
وتنمية املهارات والثقة الذاتية وسط املتعلمني واملوجهني؟
دعونا نبدأ من الفئات األساسية:
•األسئلة املغلقة  -تلك التي لديها إجابة صحيحة واحدة فقط.
•األسئلة املفتوحة  -تلك التي لديها أكرث من إجابة صحيحة.
تستخدم األسئلة املغلقة يف معظم األحيان عندما نبحث عن بعض املعلومات حول ظاهرة /
موضوع  /معروضة  /حقائق وغريها ،وميكن توزيعها كام ييل:
•أسئلة االختبار :ردا عىل هذه األسئلة يتطلب دراسة مستفيضة .توفر اإلجابات
املعلومات األولية املستخدمة كأساس لبناء مزيد من املعلومات التفصيلية.
•أسئلة للرشح :األجوبة عليها توفر تفسريا  -كيف يعمل شيئا ،وكيف يتم إنشاؤه،
وهلم جرا .لديها عالقة وثيقة مع املعلومات الّتي تنتج من أسئلة االختبار.
•أسئلة املقارنة :أسئلة من هذا النوع تشجع عىل املقارنات مع حاالت أخرى من نفس
النوع ،أو تلك التي تحتوي عىل مواد مامثلة ،جوانب مشابهة وما إىل ذلك ،وتشجع
عىل تحديد أوجه التشابه واالختالف للمعرفة وللتجربة الشخصية للمتعلمني.

إنشاء عالقة مع موضوع من الدراسات يشبه التعرف عىل شخص جديد .هذه املقارنة ميكن
أن تساعدنا عىل فهم طريقة ممكنة لتطوير األسئلة والتي من شأنها أن تخدم يف التجريب
التعليمي .يف عملية التعرف عىل الشخص أو البدء مبحادثة نحن ننتقل من األسايس وامللموس
اىل امل ُبسط واألكرث تعقي ًدا .استخدام األسئلة يف وضعيات تعليمية يتعلق مبراحل مامثلة :تبدأ
مع املعلومات األساسية (عىل األغلب تفاصيل ميكن أن نكتشفها من خالل الرؤى) مع العمل
مبستويات تالئم وضع الطالب ،أي املستويات التي ميكن أن ندمج بسهولة املعرفة والخربة
وآراء الطالب ،للتقدم من هناك الكتشاف املعلومات واملفاهيم املعقدة أكرث .هذا النهج يدعو

أسئلة مفتوحة ،من ناحية أخرى ،تشجع التعبري عن اآلراء الشخصية ،استخدام املتعلمني
للمعرفة القامئة والبحث عن معنى الشخصية .مناقشات وأسئلة مفتوحة تسمح للطالب
بتبادل األفكار وتبادل الرؤى يف املجموعة .من ذلك فهي تسمح بتطوير فهم أعمق من خالل
تقديم األفكار واآلراء ،وحاميتها.
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ميكنك تصنيف األسئلة املفتوحة لهذه الفئات:
•أسئلة لحل املشاكل :هذه تتطلب استخدام التفكري النقدي واإلبداعي ،والقدرة عىل
طرح الفرضيات وتحليلها ،والقدرة عىل استخدام املعرفة لحل املشاكل.
•أسئلة التنبؤ :إجابات هذه األسئلة تعرض توقعات النتائج التقديرية الواردة بعد
تغيري املتغريات.
•أسئلة تقدير :إجابات عىل هذه األسئلة قد تكون شخصية وفريدة من نوعها للغاية.
وتتطلب أسئلة من هذا النوع االختيار ،تقييم الوضع ،واملنطق ،وهلم جرا.
من املفضل تحقيق التوازن بني األسئلة املغلقة واألسئلة املفتوحة .استخدام األسئلة املغلقة
فقط قد يخلق شعور بالجهل بني املتعلمني الذين يجدون صعوبة يف اإلجابة عليها ،ألنها
تتطلب استخدام القليل نسبيا من املهارات ،وتركز أكرث عىل معرفة معينة .ينبغي أن نستخدم
األسئلة املغلقة لبحث املوضوع واملعرفة الجديدة املتصلة به .كام أنها توفر أساسا لطرح
األسئلة املفتوحة .من ناحية كل متعلم/ة ،اإلجابة عىل األسئلة املفتوحة يتطلب استخدام
السياقات الشخصية من أجل العثور عىل معلومات جديدة .إضافة اىل ذلك ،اإلجابة عىل
األسئلة املفتوحة تسمح لهم بالتعبري عن تجاربهم الخاصة ،واملشاعر والخيال واملهارات الالزمة
الستخراج املعنى وتشكيل تفسري شخيص.

مرشوع هيباتيا ،بتمويل من برنامج «أفق  »2020لالتحاد األورويب ( ،)EU Horizon 2020يهدف إىل
تسخري العوامل االجتامعية لرؤية مختلفة لتقريب الشباب ،وخاصة الفتيات ،اىل مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،سواء يف املدرسة الثانوية ،او يف الدراسة ومهنة املستقبل .والهدف من
املرشوع هو تغيري الطرق التي تتوجه فيها مجاالت العلوم اىل الشباب بني جدران مبنى املدرسة وخارجها،
لتشجيع تطرق كال الجنسني يف هذه املجاالت.
This project has received funding from
s Horizon 2020 Framework Programme for Research and׳the European Union
1) under the grant agreement No. 665566.־2014־GERI־Innovation (H2020

وفقا لنهج التفاعلية والبنائية يف التعلم ،طريقة طرح األسئلة واإلجابة عليها توجه ليس فقط
للحصول عىل أكرث من إجابة صحيحة واحدة (من خالل األسئلة املفتوحة) ،ولكن أيضا لتمكني
املتعلمني من ارتكاب األخطاء ،وهو ما يعني تجنب تلخيص عملية التعلم للبحث عن اجابات
"صحيحة" فقط ،أو توقع النتائج مسبقا .من املهم أال يرسع املوجه يف التدخل وتصحيح
املتعلمني ،إمنا يستخدم النزاعات التي تنشأ بني وجهات نظرهم املختلفة لتوضيح وجود معايري،
وبأن تفسرياتهم الشخصية ليست بالرضورة تتشابه بجوهرها أو طبيعتها للمتعلمني اآلخرين.
التعلم ينبع من فهم املتعلمني الوضع ،ويعتمد عىل الفهم ،وخلق فرص للتحقيق من خالل
التجربة والخطأ.
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