
 

 

 
 مؤسسة قطر لتعزیز االبتكار في التعلیم سعي إطار  في

 یضع التعلیم على رأس أولویات الدول األفریقیة  منتدى "وایز@أكرا"

			

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعلیم "وایز"، إحدى  استضاف: 2018 مایو 12الدوحة، قطر، 
منتدى ، أمس، نانا أكوفو أدومع مكتب فخامة الرئیس الغاني  التعاونمبادرات مؤسسة قطر، ب

ھ  بھدف تبادل المعارف بشأن  ،فریقیاأللجھات المعنیة بالتعلیم وصنّاع التغییر في "وایز@أكرا" الموجَّ
 . یمالتعل مجالأحدث االبتكارات في 

تحت عنوان "إطالق قدرات اإلنسان حول  ،في العاصمة الغانیّة، الذي استمر لیوٍم واحٍد، قد المنتدىعُ 
عدة موضوعاٍت من بینھا  الفعالیة تتناولو فریقیا".أالعالم: القیادة واالبتكار من أجل تعلیم نوعي في 

بل التعلیم النوعي، والقیادة األخالقیة، وتدریب المعلمین، وتعلیم مھارات القرن الحادي والعشرین، وسُ 
إلى ادرات التعاون اإلقلیمي الرامیة إطار الشراكات، فضالً عن مناقشة مبتمویل التعلیم، والمساءلة في 

 لتصدي لتحدیات التنمیة.ا
فریقیا أ: "یعیش في ، قائًال السید ستافروس یانوكا، الرئیس التنفیذي لمؤتمر وایز صّرح، وبھذه المناسبة

الیوم حوالي نصف شباب العالم، ولذلك یتطلع سائر المجتمع الدولي لجني الثمار من تمكین قادة المستقبل 
 وصنّاع التغییر فیھ". 

سلط المنتدى الضوء على مشاركة مؤتمر وایز مع صناع السیاسة األفریقیین، وقیادات الفكر واألعمال، و
 ورواد األعمال والمعلمین. 

العاصمة القطریة بالماضي نوفمبر  خالل شھرعقد كّل عامین، مر وایز استضاف قمتھ، التي تُ یُذكر أن مؤت
الدوحة، وحضرھا حشٌد من الشخصیات البارزة في مجال التعلیم من شتى أرجاء المعمورة. وفي خطابھ 

لتحقیق  زأھم الركائالرئیسي أمام القمة، أّكد فخامة الرئیس الغاني على أھمیة التعلیم بوصفھ إحدى 
في توفیر التعلیم ألبنائھم جمیع أولیاء األمور  یأملالتعلیم الحراك االجتماعي، و یعززاالزدھار، قائالً: "

 ". الحیاة نوعیةانتشالھم من الفقر، وتوفیر فرصة لتحسین بھدف 
	

لعام  للتعلیم"جائزةَ "وایز والفائز ب أشیسي في غانا جامعةلدكتور باترك أیوا، مؤّسس ورئیس وطرح ا
تصوًرا جدیًدا حول مستقبل التعلیم العالي خالل خطابھ الرئیسي في المنتدى، حیث قال: "یتمثل  ،2017

 مل لألجیال المقبلة في العالم." ي تعزیز األعملنا الرئیسي كمعلمین ف
قیات، في تمكین الشباب الغاني عبر تزویدھم بمھارات ریادة األعمال، واألخال أشیسي وتساھم جامعة

 والمھارات القیادیة الالزمة لمساعدتھم على المشاركة في بناء مستقبل قارتھم األفریقیة.  
وقد برھن منتدى وایز@أكرا على الدور اإلیجابي الذي یؤدیھ االبتكار في تعزیز الجھود المبذولة لتوفیر 

 المنبثقة عنالتعلیمیة الخدمات التعلیمیة وتحسین مخرجات التعلیم عبر عرض المشاریع والمبادرات 
 برامجھا العالمیة التي تشمل جائزة وایز، وبرنامج وایز لتسریع التطویر وجوائزه.  



 

 

مشروع وكانت المشاریع المشاركة من برنامج وایز لتسریع التطویر حاضرة في المنتدى، ومن بینھا 
 وھي مبادرة جنوب أفریقیةین شوتس، كیبلر، ومشروع االرتقاء بمستوى الفتیات الغانیات، ومشروع جر

 تسعى إلى تحسین جودة تعلیم الریاضیات من خالل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 
توفیر تعلیم عالي الجودة لبیسفورد، مدیر مشروع "جرین شوتس": "تدفعنا الحاجة الملحة جو وقال السید 

 للجمیع إلى إحداث "ثورة ابتكاریة" في أفریقیا."  
جھود التوجیھ والتواصل االجتماعي والرؤیة التي وفرھا برنامج وایز لتسریع التطویر في وقد ساھمت 

"، وھي مبادرة عالم التعلیم المدمجترك تأثیر كبیر على مشروع جرین شوتس، الذي استضافتھ مبادرة "
یمیة المحلیة أطلقھا معھد كالیتون كریستنسین. وقد دأبت مبادرة وایز على عقد سلسلة من المنتدیات التعل

واإلقلیمیة في الفترات الفاصلة بین مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعلیم الذي تعقده المبادرة كل 
 ،وكوكبٍة من الشباب ،وعدٍد من صنّاع السیاسات ،مشاركة قادٍة بارزینعامین. وتشھد ھذه المنتدیات 

  القارة السمراء.  للعمل مًعا على بناء منظومٍة تعلیمیة محّسنة ومترابطة في
  - انتھى -

 
 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعلیم "وایز":

بمبادرٍة من مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، وتحت قیادة رئیس  2009تأسس مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعلیم "وایز" عام 
والنقاش  مجلس إدارتھا صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر. ویُعّد وایز منصةً دولیة متعددة القطاعات ھدفھا التفكیر الخالق القائم على األدلة
ي لالبتكار والعمل الھادف. ومن خالل قمتھ التي تنعقد كل عامین ومبادراتھ البحثیة التعاونیة ومجموعة برامجھ المستمرة، یمثل مؤتمر القمة العالم

   في التعلیم "وایز" مرجًعا عالمیًا لمنھجیات التعلیم الحدیثة. 
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