
 

 يختتم برنامج تمكين القادة التربويين"وايز" 

اختتم مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"، بالتعاون مع معيد . 6102مايو  3قطر، الدوحة، 
مدارس مؤسسة  من قيادات 60، حيث شارك التطوير التربوي، الجزء الثاني من برنامج تمكين القادة التربويين

 . شركة إكسون موبيللمتربية والعموم وتنمية المجتمع في البرنامج الذي رعتو  قطر

بناء القدرات القيادية الالزمة إلحداث التغيير، من أجل  ،خمسة أشير استمر لمدةالذي  ،ىذا البرنامج م  م  ص  و 
عبر  ل فترة البرنامجتمقى المشاركون الدعم خالو وتسريع وتيرة إدخال التحسينات في مجال التعميم والتعّمم. 

تمرين داخل المدارس يتصل بمشاريع التغيير التي يقومون بيا في البيئات المدرسية الفريدة التي يتواجدون 
كسابيم الخبرات الالزمة لدعم عممية تطور المعممين، وذلك بفييا  .يدف تشكيل قدراتيم القيادية، وا 

م الدكتور سايمون بريكسبير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة مختبرات التعمّ  المكثفةجمسة القيادة  ترأس
المشاركين باالستراتيجيات األساسية لمقيادة التي ينبغي  ، والذي قام بتعريفا ليامقرً ستراليا إمن التي تتخذ 

التحديات التي قادة المدارس  استعرضخالل الجمسة، و تطبيقيا لقيادة التغيير ودعمو في مجال التدريس. 
في . و يالوضع خطط مفصمة لمتعامل معا دً تمييقائمة عمى األدلة  صمموا حموالً ناقشوىا و يواجيونيا، كما 

 انصً  قرؤواا لمتفكير في أفعاليم ونتائجيا وما تعمموه، كما ا قصيرً المشاركون تمرينً  نّفذتحضير لمجمسة، إطار ال
 م المعممين.مييركز عمى تع

مدعم القوي لالبرنامج  توفيرالدكتورة أسماء الفضالة، مدير البحوث في "وايز"، عمى  أكدتوبيذه المناسبة، 
: "إننا عمى ثقة بأن قادة قائمةالذي يحتاجو قادة المدارس لتحسين الحافز واألداء األكاديمي لدى الطالب، 

التي يقدميا ىذا البرنامج سيشيدون مدارسنا الذين يمتزمون بالتقنيات االبتكارية والمثبتة والممارسات االحترافية 
  ."ا في األداء األكاديمي لطالبيمتحسًنا ممموسً 



مبادرة "وايز" لمتوسع في ىذا البرنامج لكي يشمل المزيد من المدارس، بما في ذلك الفضالة: "تخطط  وأضافت
، زمة لدعم تفو  الطالبىذا البرنامج معممينا باألدوات والعادات اإليجابية الال زودي. و مدارس وزارة التعميم

 ."أداء أعماليممدارسنا ومستقبل بالدنا عمى تفاني ىؤالء المعممين واجتيادىم في حيث تعتمد 

يعكس تركيز مبادرة "وايز" عمى دعم مديري المدارس ومساعدييم وكبار المعممين في دولة قطر، استراتيجية  و 
ناقش تقرير "وايز" البحثي و واالبتكار في المدارس المحمية.  ،واإلصالح ،تشجيع التغييرلالمبادرة الرامية 

أعّدتو الدكتورة أسماء  الذي، اإلصالحي في دول مجمس التعاون الخميجي" K12الصادر بعنوان "نظام 
  .ىذا التوجو بالتفصيل الفضالة،

 انتيى

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت  6112القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام انطم  مؤتمر 
رعاية صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وي عّد "وايز" منصة دولية 

ًعا دولًيا ألحدث متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخاّل  والنقاش والعمل اليادف. كما يعتبر "وايز" مرج
األساليب في مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل "وايز" 

 اإلشراف عمى سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التعاون.

 

 نبذة عن معهد التطوير التربوي:

مركًزا لمتمّيز في مجال التطوير الميني والتعّمم ، بفضل ما يقدمو من دعٍم لنمو ي عّد معيد التطوير التربوي 
 وتطوير المجتمع التعميمّي داخل دولة قطر وعمى الصعيد الدولي.



ويدعم المعيد  المعممين في دولة قطر من خالل فتح أبوابو أمام أفراد المجتمع التعميمّي، بما فييم من أعضاء 
اريين، والموظفين الراغبين في التعّرف عمى أفضل وأكثر الممارسات الواعدة التي جرى ىيئة التدريس، واإلد

 وضعيا خصيًصا لتحسين مستوى التحصيل التعميمّي لدى الطالب وتعزيز نجاحيم.

 

ىو شخصية مرموقة عالمًيا تتمتع بخبرات عممية في مجال االبتكار في التعميم الدكتور سايمون بريكسبير 
صالح  ( LearnLabsالنظم التعميمية. ويشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة مختبرات التعّمم )وا 
مؤسسة عالمية متخصصة في مجال بحوث التعّمم وتصميم البرامج التعميمية، كما اضطمع بتقديم التي تعد 

ر  الجذري، وتطوير دول، وساعدىم في إدارة التغيي 01التوجيو واالستشارات لقادة تربويين في أكثر من 
    القدرات االبتكارية، وتعزيز التحسين المستمر  من أجل تعّمم أفضل.   

 


