إشعار إعالمي
 01يونيو 5102

متعممو "وايز" يبدؤون الدورة الداخمية الثانية في مدريد
إعداد قادة تعميم المستقبل من خالل التفكير الثوري وريادة األعمال االجتماعية
حاليا الدورة الداخمية الثانية لبرنامج صوت المتعممين ( ،)5102 – 5102التابع لمؤتمر القمة العالمي
تنعقد ً
تم افتتاح
لالبتكار في التعميم "وايز" ،عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع ،في مدريد بإسبانيا .وقد ّ
وستمتد حتى  05من الشير عينو .وسيعمل ىذا الممتقى ،الذي يشكل جزًء ا
ىذه الدورة في األ ّول من يونيو 5102
ّ
متعمما ،بينيم عدد من القطريين،
من برنامج تعميم تنفيذي عمى مدار العام ،عمى إشراك مجموعة مكونة من 33
ً
في سمسمة من ورش العمل الديناميكية حول ريادة األعمال االجتماعية والتفكير الثوري بقيادة نخبة من أعضاء
ىيئة التدريس في كمية بابسون ،بوسطن (الواليات المتحدة األمريكية) ،وستوديو بانانا في مدريد .ويدعم بنك
سانتاندير برنامج صوت المتعممين التابع لوايز من خالل شبكة جامعات سانتاندير.
وتأتي ىذه الدورة في إطار دعم مبادرة "وايز" ،التي أطمقتيا صاحبة السمو الشيخة مو از بنت ناصر في عام
 ،5112لرسالة مؤسسة قطر الرامية لنشر التعميم وتطويره ،وتمكين الشباب ،وذلك بيدف بناء مجتمعات ناجحة
ومتماسكة .وسبق لمدورة األولى لبرنامج صوت المتعممين أن عقدت بالدوحة في مطمع ىذا العام.
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يسعى برنامج "صوت المتعممين" إلى إشراك الشباب لالستفادة من وجيات نظرىم في مسألة إعادة النظر في
منظومة التعميم ،حيث يؤىميم لتولي أدوار قيادية في مجاالت اختصاصيم وفي عالم التعميم .ويقوم ىذا البرنامج
عمى فكرة مفادىا أنو عندما يشارك المتعممون في تييئة وخمق بيئة التعمم الخاصة بيم ،فإنيم يصبحون مشاركين
تقدم مجتمعاتيم ونيضتيا .ويركز ىذا البرنامج عمى بناء
فاعمين في منظومة تطورىم وتنميتيم بوصفيم معنيين ب ّ
معارفيم الخاصة بالتعميم ،وريادة األعمال االجتماعية ،والقيادة ،وميارات االتصال والتواصل.
مكونات البرنامج الرئيسية ،يقوم المتعممون بتشكيل فرق عمل من أجل ابتكار وتصميم مشاريع
وفي إطار أحد ّ
أساسية تيدف إلى معالجة التحديات الممحة في مجال التعميم .ويتعاون المتعممون مع فريق برنامج صوت
المتعممين وأعضاء ىيئة التدريس الزائرين لدعم تطوير مشروعاتيم .وتتناول المشروعات ىذا العام العديد من
التح ديات المتنوعة مثل توفير سبل الوصول إلى التعميم والخدمات ل ذوي االحتياجات الخاصة ،وبناء الشخصية،
وأساليب التعمم عبر األجيزة المحمولة.
وفي ىذا السياق ،يقول أحمد فيد القحطاني ،أحد األعضاء القطريين في برنامج صوت المتعممين لمعام – 5102
" 35102عندما سمعت ألول مرة عن برنامج صوت المتعممين التابع لوايز وأىدافو ،أدركت أنو جدير باالنضمام
إليو .وانطال ًقا من شغفي الدائم بالبحث عن المعرفة وايماني الراسخ بقوة التعميم وأثره البالغ ،لطالما رغبت في تييئة
فرصة التعميم لمن ُحرموا من الحق األساسي في التعميم ،لكنني لم أعرف قط كيف يكون ذلك .فأتاح لي ىذا
شديدا".
إيمانا
ً
البرنامج الطريقة المثالية لممشاركة بدور نشط وفاعل في ىذا النقاش ،وتطبيق ما كنت أؤمن بو ً
وجدير بالذكر أن مجموعة من المشروعات المختارة سيتم عرضيا في مؤتمر وايز  5102المزمع انعقاده خالل
الفترة من  3إلى  2نوفمبر في دولة قطر.
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ـ النهاية ـ
تعميق الصور
صورة 0

الطالب المشاركون في برنامج "صوت المتعممين" ،التابع لمؤتمر "وايز" ،في مقر بنك سانتاندير

بمدريد مع السيد ستافروس يانوكا ،الرئيس التنفيذي لوايز ،والسيد سمفادور ميدينا ،نائب الرئيس

األول لبنك سانتاندير
صورة 5

من اليمين ،ستافروس يانوكا ،الرئيس التنفيذي لوايز ،يجتمع بسعادة السيد خيسوس بوزادا ،رئيس
مجمس النواب اإلسباني ،عمى ىامش الدورة الثانية لبرنامج "صوت المتعممين" بمدريد.

نبذة عن مجموعة المتعممين لمعام 4102 - 4102
بمدا3
تتألف مجموعة برنامج صوت المتعممين لمعام  5102 - 5102من 33
متعمما يمثمون ً 52
ً
أفغانستان واألرجنتين وأستراليا وبنجالديش وبيالروس والصين وقبرص ومصر والسمفادور وىاييتي واليند وايطاليا
ومنغوليا ونيبال وباكستان وفمسطين وقطر وصربيا والصومال وجنوب السودان واسبانيا والسودان والمممكة المتحدة
والواليات المتحدة وفييتنام واليمن.
نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز":
أطمقت مؤسسة قطر ،بقيادة صاحبة السمو الشيخة مو از بنت ناصر ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم عام
 . 5112ويمثل مؤتمر "وايز" مبادرة دولية متعددة القطاعات تتيح التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف في
عالميا في منيجيات
مرجعا
مجال التعميم .ومن خالل قمتو السنوية ومجموعة مبادراتو المستمرة ،يعتبر "وايز"
ً
ً
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التعميم الحديثة ،كما يسعى إلى تعزيز االبتكار في التعميم وب ناء مستقبل التعميم من خالل التعاون .ومن المزمع
انعقاد مؤتمر "وايز" القادم في الفترة من  3إلى  2نوفمبر  5102في العاصمة القطرية الدوحة.
نبذة حول شبكة جامعات سانتاندير
يدعم بنك سانتاندير ىذا النشاط من خالل شبكة جامعات سانتاندير في إطار المسؤولية االجتماعية لمبنك
( .)www.santander.com/universitiesوعمى مدى أكثر من  01سنة ال يزال البنك يعمل مع الجامعات
والمؤسسات األكاديمية من خالل مبادرة تعد فريدة من نوعيا في العالم وتميزه عن سائر البنوك والمؤسسات المالية
األخرى .ويتمتع ىذا البنك بعالقة تحالف مستقرة مع ما يقرب من  0511مؤسسة أكاديمية في جميع أنحاء العالم
دعما لمشروعات
من بينيا مؤسسة قطر ،وسيتم تخصيص ما إجماليو  0011مميون يورو حتى العام ً 5101

التعميم العالي.
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