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 برنامج وايز لتسريع التطوير لجديدة ال المشاريعينضم إلى قطر في الناشيء  EduTechnozمشروع 

 تحديات التعميم.التي تواجو عمى التكنولوجيا  القائمة المشاريعيدعم برنامج وايز لتسريع التطوير 

 

التي  المبادرات الدولية لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعإحدى كشف مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم )وايز(، 
 لعام ويربرنامج وايز لتسريع التطالتي ستنضم إلى الخمسة  المشاريعحث عمى االبتكار والتعاون في مجال التعميم، عن أسماء ت

 .zonhceTudEومن بينيا مشروع  5102-5102

المبتكرة الناشئة التي تتمتع بقابمية  المشاريع، إلى دعم تطوير 5102في عام تم إطالقو وييدف برنامج وايز لتسريع التطوير، الذي 
حداث عالية لمتوسع  عمى مستوى الشراكات  ميم دورالقيام بالساعية إلى قطر  رؤية، ومن ثم يدعم تأثير إيجابي في مجال التعميموا 

 ااحتياجاتي لتمبيةالُمختارة من برنامج إرشادّي يمتّد عمى مدار السنة  المشاريعوتستفيد . التنمية والتطوير تسريعالعالمية اليادفة إلى 
بشبكة دولية تعمل عمى خمق فرص مشاركة المعرفة والحصول عمى الدعم المادي  المشاريعيصل البرنامج ىذه كما الخاصة. 

 والمعنوي من قبل المتبرعين والمستثمرين.

من مختمف المناطق الجغرافية والمجاالت والقطاعات  التعميمية المشاريعالتطوير منذ تدشينو لدعم  لتسريعوقد تّم تكريس برنامج وايز 
 التي تستخدم التكنولوجيا أو ُتصمميا لمواجية تحديات التعميم.  ،العممّية

جعل تعمم المغة العربية أمًرا ممتًعا لألطفال  إلى إلكترونية تيدفبوابة عبارة عن  ،قطرفي الذي تم تأسيسو ، EduTechnozمشروع 
من خالل األلعاب المتاحة عبر اإلنترنت والكتب اإللكترونية وأوراق العمل التفاعمية التي ُتمكن المستخدمين من تدريس المغة وذلك 

، وتستيدف محميةالدراسية المناىج الإلى  اً داتناس صممت لعبة 511يوفر الموقع أكثر من و وفّعالة. مرحة العربية وتعّمميا بطريقة 
األطفال مستوى مراقبة تقدم والمعممون من خاللو أولياء األمور ويستطيع . أعوامبين ثالث وثماني  أعمارىم الذين تتراوحألطفال ا

 21أكثر من  EduTechnoz، جذب مشروع 5100واجو الطفل أي تحدي. ومنذ عام عندما ي ةلكترونيارسائل وتمقي ، والتالميذ
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ُيخطط لتوسيع برامجو ورقعة الوصول إليو أكثر لُيصبح منصة ال و رىا، ألف مستخدم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغي
 غنى عنيا لتعميم المغة العربية.

خالل قمة وايز التي  5102-5102 لعام برنامج وايز لتسريع التطويرإلى الخمسة رسمًيا  المشاريعالمجموعة الجديدة من ستنضم 
دعوة المشاريع لممشاركة في عدد من ورش العمل الخاصة، وسيتم في العاصمة القطرية الدوحة.  5102نوفمبر  2إلى  3عقد من ستُ 

تاحة   .وتوسيعيا إلنشاء شبكات عالقات فعالةليا فريدة  فرصوا 

 : 5102-5102 لعاماألخرى المختارة لبرنامج وايز لتسريع التطوير  المشاريعوفي ما يمي نبذة عن 

 مشروع MGCube  وحاالت  الطالببميارات  المتعمقة)غانا( ييدف إلى تحسين معايير تعميم الفتيات ومواجية التحديات
، وذلك من خالل استخدام التقنية المتطورة التي تسمح بتطبيق التعميم تحصيميم العمميتخمفيم عن الحضور وضعف 

التفاعمي الفوري بين طرفين متباعدين في المدارس المعدمة في غانا. 
great-girls-ghanaian-ghttps://www.varkeyfoundation.org/content/makin 

 مشروع Kepler ( )ا من الجامعات ويمنح المتعممين إمكانية الحصول عمى شيادات معتمدة من ا جديدً نوعً يقّدم رواندا
الواليات المتحدة األمريكية بأقل تكمفة من خالل الجمع بين الدورات التعميمية االلكترونية المجانية ذات الجودة العالمّية 

ثف لعممية التعميم من أجل التوظيف. والحمقات الدراسية الفعمّية التتي تتطمب الحضور الشخصي، والتدريب والدعم المك
http://kepler.org/#home  

  جنوب إفريقيا(، منصة قائمة عبر اإلنترنت تعتمد عمى التكنولوجيا السحابية وتقّدم )المنهج الدراسي االلكتروني لمرياضيات
الميذ الصف األّول حّتى التاسع، وذلك عبر توفير المسائل الرياضية والتعقيبات الفورية عمى منيج الرياضيات التعميمي لت

ا إلى البيانات ستنادً اأجوبة المتعممين وتتبع مستوى تقّدميم الفردي عمى مدار العام وتمكين األساتذة من اتخاذ القرارات 
 /http://www.greenshootsedu.co.zaالمتوّفرة. 

 مشروع TeachPitch  ،ُتساعد المعممين والمدارس و )المممكة المتحدة( منصة تعميمّية تعتمد عمى التكنولوجيا السحابية
عمى تحديد أفضل الموارد المتاحة عبر اإلنترنت وحفظيا وتقييميا،  ضيق الوقت معمشكالت ا ما يواجيون الذين غالبً 

 /https://www.teachpitch.comإضافة إلى مشاركة الموارد التعميمية عمى مستوى العالم. 
 ** إنتهى **

 )وايز(:حول مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم 
 

. ويمثل 5112أطمقت مؤسسة قطر، بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم عام 
مؤتمر "وايز" مبادرة دولية متعددة القطاعات تتيح التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف في مجال التعميم. ومن خالل قمتو السنوية 

مستمرة، يعتبر "وايز" مرجًعا عالمًيا في منيجيات التعميم الحديثة، كما يسعى إلى تعزيز االبتكار في التعميم وبناء ومجموعة مبادراتو ال

https://www.varkeyfoundation.org/content/making-ghanaian-girls-great
https://www.varkeyfoundation.org/content/making-ghanaian-girls-great
http://kepler.org/#home
http://kepler.org/#home
http://www.greenshootsedu.co.za/
https://www.teachpitch.com/
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في العاصمة  5102نوفمبر  2إلى  3مستقبل التعميم من خالل التعاون. ومن المزمع انعقاد مؤتمر "وايز" القادم في الفترة من 
 القطرية الدوحة.  

 


