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جمعية الصني للعلوم والتكنولوجيا
وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصني الشعبية
الحكومة الشعبية لبلدية تشونغتشينغ
الحكومة الشعبية ملنطقة قوانغىش ذاتية الحكم

مركز علوم وتكنولوجيا الشباب التابع لجمعية الصني
للعلوم والتكنولوجيا
الجمعية الصينية ملدريس العلوم لألطفال

اللجنة التحضريية للمنظمة العاملية ملحو األمية العلمية
مرشوع تعليم العلوم التابع لألكادميية الدولية للعلوم
مؤسسة العلوم ملنظمة التعاون االقتصادي
رابطة األكادمييات األفريقية للعلوم
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
تحالف املنظامت العلمية الدولية
التحالف الصيني ملحو األمية العلمية
«االنفتاح عىل التعاون واالستعداد لالبتكار»

هو نشاط متواصل يستقطب املواهب الشابة يف ميادين العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار واملامرسني يف املجاالت املتصلة بالعلوم
من حوايل  60دولة ومنطقة عرب العامل .يوفّر هذا الحدث
للطالب فرصة للتعاون وتبادل األفكار مع أقرانهم من مختلف
بلدان العامل ولإلطّالع عىل أحدث املعارف والخربات العملية يف
مختربات العلوم باملدارس العليا يف الصني تحت إرشاف مد ّرسني
من ذوي الخربة .كام يت ّم يف إطار هذا الحدث تنظيم منتديات
حول تعليم العلوم وورشات عمل للمعلمني والعلامء لتبادل
املامرسات التعليمية واكتساب املهارات يف مجال تعليم العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

بسبب جائحة  ،COVID-19سيتم تنظيم الدورة الخامسة بشكل
افرتايض .وإلثراء تجربة املشاركني يف هذا الحدث ،عملنا عىل
إرشاك مؤسسات البحث العلمي والجامعات الكربى واملتاحف
العلمية وأفضل املدارس الثانوية من جميع أنحاء العامل ،وذلك
ملشاركة املوارد التعليمية وأفضل املامرسات يف قيادة الطالب يف
مشاريعهم يف مختلف املجاالت العلمية ،كام نوفّر امكانية القيام
بزيارات افرتاضية.

التعلم والتبادل بني الطالب :اختيار موضوع محدد وإنجاز
مرشوع للحصول عىل الجائزة
♦علم الفضاء
♦فيديو علمي
♦توفري الطاقة وخفض االنبعاثات
تطوير مهارات املدرسني :التواصل مع مد ّريس العلوم من
مختلف البلدان للحصول عىل أفكار ملهمة يف مجال تعليم العلوم
♦منتدى تعليم العلوم.
♦تقديم نفس الدرس :ندعو املد ّرسني من مختلف البلدان لتقديم
نفس الدرس يف نفس الوقت .وسيقدم الخرباء توجيهاتهم إثر
انتهاء الدرس.
♦ورشات عمل علميةْ :مي ِكنك أن ترسل إلينا مقاطع فيديو من
ورشات العمل الخاصة بك وسنتوىل تحميلها عىل املوقع الرسمي.
سيشاهد الفيديو طالب ومدرسون من حوايل  60بلدا.
التجربة الثقافية :االطالع عىل جوانب متنوعة من الثقافة
الصينية وإبراز جوانب من ثقافتك
♦جولة افرتاضية يف مواقع شهرية ،مبا يف ذلك األماكن السياحية
واملتاحف والجامعات واملؤسسات العلمية والرشكات يف الصني
ويف دول أخرى.
♦التع ّرف عىل الصناعات اليدوية التقليدية يف الصنيُ :يكنك
متابعة مقاطع الفيديو وصنع املنتجات اليدوية الخاصة بك.
♦الرقص عىل نفس املوسيقى.
♦إبراز جوانب من ثقافتك (املوسيقى ،الثقافة الغذائية)...
للمشاركني من حوايل  60دولة.
لديك فرصة للمشاركة يف أنشطة علمية متطورة
♦عروض علمية من دول مختلفة
♦محارضات لعلامء مرموقني
♦بث من املدارس العليا بتجهيزات متطورة
♦التواصل مع كبار العلامء
♦البث املبارش إلطالق األقامر الصناعية.

♦دورات علمية مجانية وأنشطة جامعية مفيدة للطالب واملد ّرسني
♦أصدقاء من مختلف دول العامل
♦زيارة لعديد املعامل واملواقع يف الصني
♦االطالع عىل املامرسات الرائدة ملؤسسات تعليم العلوم يف مختلف البلدان
♦جوائز ألفضل العروض واألعامل الجامعية والحصول عىل شهادة مشاركة.

فرص للتواصل مع كبار العلامء من الصني
ومن دول أخرى
♦ ُ ْيكنك طرح أسئلتك العلمية ،وسيتوىل
العلامء االجابة عىل مجموعة مختارة
من األسئلة.
♦سيت ّم خالل حفل االختتام تقديم
محارضات من قبل عدد من كبار
العلامء.
♦زيارة لعديد املعامل واملواقع يف الصني
♦االطالع عىل املامرسات الرائدة ملؤسسات
تعليم العلوم يف مختلف البلدان
♦جوائز ألفضل العروض واألعامل
الجامعية والحصول عىل شهادة مشاركة.

محارضة مبارشة عرب اإلنرتنت حول
علوم الفضاء
♦متابعة إلطالق الرحالت الفضائية الصينية.
♦حضور خرباء لتقديم عرض حول تصميم
وبناء املحطة الفضائية «تيانقونغ»
♦عروض علمية عىل الطريقة الصينية تسلّط
الضوء عىل الحياة اليومية لرواد الفضاء.
♦زيارة لعديد املعامل واملواقع يف الصني
♦االطالع عىل املامرسات الرائدة ملؤسسات
تعليم العلوم يف مختلف البلدان
♦جوائز ألفضل العروض واألعامل
الجامعية والحصول عىل شهادة مشاركة.

ال توجد حدود ملشاركتك يف هذا الحدث طاملا أنك مرتبط بشبكة اإلنرتنت ولديك
شغف بالعلوم.
1.املشاركة مفتوحة لطالب املدارس املتوسطة أو الثانوية أو الطالب الذين لديهم
مستوى تعليمي معادل
2.ك ّون مجموعة تض ّم عددا من زمالئك ومن املد ّرسني
3.قم بعملية التسجيل عرب اإلنرتنت
4.أنْ ِج ْز املهمة النهائية باستخدام املعارف التي تتلقاها من خالل الدورات التدريبية
االفرتاضية
ِ 5.
أرسل العمل الذي أنجزته باتّباع اإلرشادات املتاحة عرب اإلنرتنت
6.اِستمتع باألنشطة واملوارد العلمية والثقافية املتاحة عرب اإلنرتنت
7.احصل عىل شهادة املشاركة والجوائز
مالحظة :ال داعي للقلق إذا فاتكم أي جزء من الربنامج .سيكون هناك متطوعون
ملساعدتكم خالل كامل مراحل الحدث.

سبتمرب

التسجيل عرب اإلنرتنت

أكتوبر

♦دورات إلكرتونية حول تدريس العلوم وإنجاز املهام
النهائية
♦حوارات ونقاشات علمية حول مواضيع محددة
♦أنشطة علمية وثقافية
♦حفل االفتتاح

نوفمرب

♦منتدى تعليم العلوم
♦التصويت وقرارات لجنة التحكيم
♦حفل توزيع الجوائز
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