
 

  لبنة األساس في إحداث تغيير تعميمي إيجابي لثقة في المعممينا

 تقرير مبادرة "وايز" والجمعية الممكية لمفنون يهدف لوضع أفضل الممارسات في مجال التعميم

 

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"،  شدد تقرير أصدره - 9102 مارس 92الدوحة، قطر، 

عمى ا ليا، مدينة لندن مقرً من التي تتخذ مراكز الفكر  إحدىبالشراكة مع الجمعية الممكية لمفنون،  ،امؤخرً 

 لتعميم عمى مستوى العالم.إحداث نقمة نوعية في امن الثقة في المعممين من أجل  زيدٍ إيالء م ضرورة

إلى مالحظات مقتضبة من  ،المبدعة"تحت عنوان "القيادة العامة التي عقدت الفعالية في  استمع المشاركونو 

م والتنمية اإلبداعية في الجمعية الممكية لمفنون، وفاليري المؤلَفين الرئيسيين لمتقرير، جو ىالجارتن، مدير التعم  

ىانون من وحدة االبتكار. تال ذلك حمقٌة نقاشية شارك فييا عدٌد من الخبراء، استعرضوا التحديات التي تواجو 

حداث تغيير حقيقي.الباحثين الرئي  سيين في الدراسات الرائدة التي تروم تقديم إجراءات ممموسة وا 

إلى أن "التحديات غير المسبوقة" التي يشيدىا  ،، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "وايز"يانوكاستافروس السيد وأشار 

والمساواة"، جعمت التغيير في العالم في توجيو نحو "مزيد من التنوع والتعقيد، ومقداٍر أقل من االستدامة 

نظمنا التعميمية شرًطا الزًما وجوىرًيا. كما شد د عمى تركيز التقرير الجديد عمى "كيفية إنشاء نظم تعميمية 

ز االبتكار عمى نطاق واسع وتمتمك القدرات التي تمك نيا من تبني ونشر االبتكارات التي تثبت  ،عامة تعز 



بتدائية والثانوية، االفي المرحمتين  ،شف التقرير كيفية قيام النظم المدرسيةويستك. نجاحيا عمى أرض الواقع"

 بإرساء الظروف المواتية لمنجاح في اعتماد مقاربات مبتكرة عن طريق الثقة في المعممين وتقديم الدعم ليم.

لمتربية والعموم باعتبارىا إحدى مبادرات مؤسسة قطر  ،مبادرةاللمحة عن  ،ترأس الفعاليةالذي  ،كما قدم يانوكا

وتعمل تحت قيادة صاحبة السمو الشيخة  التي تمتزم باالبتكار والعمل والشراكة في التعميموتنمية المجتمع 

 . موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة المؤسسة

فضاًل صالح تستيين باحترافية المعمم، إن النماذج الحالية لإل" :أثناء الفعاليةالسيد ىالجارتن  من جيتو، قال

عمى النجاح في تبني  البمدانمرتبطة بقدرة ىذه باتت النامية  البمدانالمعونات الدولية المقدمة إلى  عن أن

النتائج يقد ر "الذي و  ،قائم عمى تمكين المعمم"التغيير "دعا لملمغرب". و  كثر ميالً األمدرسية النظم ال نماذج مزايا

ثم ". ا في التعمممع المجتمع المدني باعتباره شريكً  يتعاون بشكل وثيقو األوسع لإلبداع والمكانة والرفاه، 

الميتمين من مجتمع "رواد األعمال" و  إشراكعبر  ،تحدثت السيدة ىانون عن الحاجة "لمناصرة قضية التغيير"

 ".وشمولية اأكثر عمقً تعميمية "بطرق النظم الشركاء في بناء  غدوااألعمال لي

ديفيد واتبريد من ، وىم سمسمة بحوث "وايز" عنثالثة تقارير أخرى صادرة  ولفؤ الحمقة النقاشية م شارك في

؛ وجانيت لوني، مدير المعيد األوروبي "التعميم في الطفولة المبكرة"لتقرير  الرئيسيامبريدج، المؤلف كجامعة 

إصالح "تقرير وأسماء الفضالة، مؤلفة  ؛"التعمم والرفاه"تقرير المشاركة ل، المؤلفة لمتعميم والسياسة العامة

النقاشية شارك في الحمقة كما مدير البحوث في "وايز". و  ،"التعميم المدرسي في دول مجمس التعاون الخميجي

 رؤاىمبمارتن بايميس، مدير مدرسة ىوليييد في مدينة برمنغيام بالمممكة المتحدة. وقد أدلى المتحدثون 

الكفيمة بزيادة  السبلالمختمفة حول الحاجة إلعادة تركيز األولويات في النظم التعميمية القائمة، كما ناقشوا 

 والتعامل معيم. ،التواصل مع صناع السياسات وقادة المدارس والمعممين والمجتمعاتفاعمية 



يور عريض بصفتيا منظمة تعميمية ومث مت الفعالية فرصة أخرى أمام مبادرة "وايز" لعرض جيودىا أمام جم

بناء اقتصاد قائم عمى و دولية، وذلك في إطار دعم ميمة مؤسسة قطر الرامية إلى إطالق قدرات اإلنسان 

 المعرفة. 

 انتهى

 

 mcoolidge@qf.org.qa :بنا عمى االتصاللمزيد من المعمومات، يرجى 

 "وايز"نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعميم 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو  9002انطمق مؤتمر القمة العالمي  لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 

الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعد  وايز منصة دولية متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخالق 

عتبر وايز مرجًعا دولًيا ألحدث األساليب في مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم والنقاش والعمل اليادف. كما يُ 

 ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل وايز اإلشراف عمى سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التعاون.

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

بية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد مؤسسة قطر لمتر 

  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

لوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة بمبادرٍة من صاحب السمو  األمير ا 5221تأس ست مؤسسة قطر سنة 

 السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 

لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر 



عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم 

 .اث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمعالمؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو ر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التر 

 لالطالع عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.qf.org.qa 
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