
 
 
 

 

مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" يتعاون مع معهد التطوير التربوي لدعم قادة 
 مدارس مؤسسة قطر

 والتعّمم التعميم مجال في القيادة حول مكثفة جمسة انعقاد يتضمن التربويين القادة لتمكين برنامج تدشين
 

بالتعاون مع معيد التطوير  ،أطمق مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز". 5172يناير  71الدوحة، 
 ،برنامج تمكين القادة التربويين ،وىما مبادرتان أطمقتيما مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع ،التربوي

. ويستيدف ىذا البرنامج، 5172يناير  75يوم الثالثاء الموافق  ،وذلك في مركز قطر الوطني لممؤتمرات
وتسريع وتيرة إدخال التحسينات في  ،الذي يستغرق خمسة أشير، بناء القدرات القيادية الالزمة إلحداث التغيير

 مجال التعميم والتعّمم.
 

شركة  ودعمتشخصية قيادية بارزة من مدارس مؤسسة قطر لممشاركة في ىذا البرنامج الذي  52 وُدعيت
إكسون موبيل. ترأس الجمسة االفتتاحية لمبرنامج، التي تمتد ليومين، الدكتور سايمون بريكسبير، المؤسس 

وييدف  ،قًرا لو(، وىي مشروع يتخذ من أستراليا مLearnLabsوالرئيس التنفيذي لمؤسسة مختبرات التعّمم )
لتزويد المشاركين فيو باالستراتيجيات واألدوات الالزمة لقيادة عممية إحداث التغيير المستدام في الممارسات 
التعميمية. ويعكس ىذا البرنامج جانًبا من تركيز مبادرة "وايز" عمى دعم مديري المدارس ومساعدييم وكبار 

ويأتي في أعقاب الفعالّيات البارزة التي شيدىا العام المنصرم، بما في ذلك قّمة  ،المعممين في دولة قطر
 .   5172"وايز" 

 
نؤمن في وحول ذلك، عمقت الشيخة نوف أحمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمعيد التطوير التربوي، قائمة: "

 كونو يدعميم في ،ؤسسة قطرمعيد التطوير التربوي بأن ىذا البرنامج يوفر فرصة ثمينة لقادة مدارس م
إدخال التحسينات الالزمة لالرتقاء بفعالّية التدريس، ما يفضي في نياية المطاف إلى تحسين تعّمم الطالب. 
وقد وفرت ىذه الجمسة األولّية األساس المتين واألدوات الضرورية لقادة مدارسنا من أجل تطبيق نظام 

 ."دونا حماس متقد بعدما خطونا الخطوة األولى في ىذه المسيرةلمتحسين في منظومة التعميم والتعّمم. ويح



 
 
 

تمكين القادة تقدم ورشة عمل "": ، بالقولصرحت الدكتورة أسماء الفضالة، مدير البحوث في وايز ومن جيتيا،
قطر فرصة فريدة لتطوير مياراتيم القيادية الضرورية إلحداث التغيير، بدعم  مؤسسة مدارس" لقادة التربويين

قوي من مجتمع يتألف من نظرائيم من القادة التربويين. وتساعد ىذه الجمسات المكثفة قادتنا التربويين في بناء 
ي في قاعاتيم مقاربات جديدة فعّالة في مجال التدريس، وتحقيق أىدافيم المتمثمة في إحداث تغيير إيجاب

في فيم الدوافع الكامنة وراء مقاومة التغيير، وكيفية  ناالدراسية. وترمي ىذه الجمسات لمساعدة قادة مدارس
تحديد مجال تركيز واضح ومستند إلى األدلة العممية بغية تطوير الممارسات التدريسية وتحسين نتائج تعّمم 

 ."الطالب

المكثفة شمل تكميف المشاركين بتأدية ميام عبر اإلنترنت، ومن جدير بالذكر أن التحضير ليومي الجمسة 
ذلك قراءة بعض المواد، ومشاىدة بعض تسجيالت الفيديو، وُطمب منيم تحديد "مشكمة قائمة تحتاج لمتحسين" 
من أجل دراستيا خالل الجمسة التدريبية. ويستند البرنامج إلى بحوث عممية في مجال استراتيجيات التدريس 

ال، والتصميم السموكي، والتعّمم التنظيمي. وييدف البرنامج إلى دمج النظرية والتطبيق مع التركيز الواضح الفعّ 
 عمى دعم أىداف التحسين التي تضطمع باإلشراف عمى تحقيقيا فرق العمل المعنية في المدارس.

 
، إذ سيتمقون تدريًبا يتعمق وسيحظى المشاركون خالل األشير المقبمة بالدعم من خالل التدريب داخل المدارس

بمشروعات التغيير الخاصة بيم داخل بيئاتيم المدرسية الفريدة. وسيشاركون في جمسات "مجتمع الممارسات 
لتبادل األفكار ومشاركة الخبرات مع نظرائيم. وستركز الجمسة المكثفة الثانية،  ،عبر اإلنترنت ،التربوية"

، عمى تطوير القدرات القيادية لدى المشاركين. كما سيتمكن ىؤالء 5172مايو  5و 7المزمع انعقادىا يومي 
رات الضرورية لدعم القادة التربويون البارزون بحمول نياية البرنامج من تطوير القدرات القيادية واكتساب الخب

 جميع المعممين في تحسين ممارساتيم التربوية بشكل متواصل.  
 تعميق الصورة

المشاركون في ورشة "تمكين القادة التربويين" يناقشون أفضل الُسبل إلحداث تغيير مستدام  الصورة االولى:
 في منظومة التعمم والتعميم في قطر

    
 

 انتهى

 



 
 
 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية  5112انطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد "وايز" منصة دولية متعددة 

عات ىدفيا التفكير الخاّلق والنقاش والعمل اليادف. كما يعتبر "وايز" مرجًعا دولًيا ألحدث األساليب في القطا
مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل "وايز" اإلشراف عمى 

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

 

 نبذة عن معهد التطوير التربوي:

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

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

 وضعيا خصيًصا لتحسين مستوى التحصيل التعميمّي لدى الطالب وتعزيز نجاحيم.

 

مرموقة عالمًيا تتمتع بخبرات عممية في مجال االبتكار في التعميم ىو شخصية الدكتور سايمون بريكسبير 
صالح النظم التعميمية. ويشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة مختبرات التعّمم ) ( LearnLabsوا 

مؤسسة عالمية متخصصة في مجال بحوث التعّمم وتصميم البرامج التعميمية، كما اضطمع بتقديم التي تعد 
دول، وساعدىم في إدارة التغيير  الجذري، وتطوير  71واالستشارات لقادة تربويين في أكثر من  التوجيو

    القدرات االبتكارية، وتعزيز التحسين المستمر  من أجل تعّمم أفضل.   

 


