
 

BASIN BÜLTENİ 

WISE 2013 “Yaşam için Eğitimi Yeniden Keşfetme” teması altında üç gün süren 
görüşmeler ardından sona erdi 

Doha (Katar) – 1 Kasım, 2013 
 
29 - 31 Ekim tarihleri arasında Doha, Katar’da gerçekleştirilen Dünya Eğitim İnovasyonu 
Zirvesi (WISE) 2013, üç gün süren paylaşım, tartışma ve iletişim ağının ardından WISE 
Başkanı Ekselansları Şeyh Abdulla bin Ali Al-Thani tarafından resmi olarak sona erdirildi. 
“Yaşam için Eğitimi Yeniden Keşfetme” temasıyla gerçekleşen WISE 2013, 100’ün 
üzerindeki ülkeden sayıları 1200’ü aşan eğitim, kurumsal, siyasi ve sosyal lideri bir araya 
getirdi. 
 
Abdulla bin Ali Al-Thani, kapanış konuşmasında, eğitimde yenilikçi ve dönüştürücü 
girişimlere, çözümlere destek olacak “Eğitimin Geleceği Fonu’nun” kurulacağını açıkladı. Dr. 
Şeyh Abdulla bin Ali Al-Thani, “WISE, eğitim yenilikçilerini ve girişimcilerini destekleyecek bir 
fon kuruyor. Fon, onlara, fikirlerinin hayata geçmesine yardımcı olacak uzmanlık ve eğitimin 
yanı sıra finansal destek sağlayacak. Fon, ilk olarak Banco Santander tarafından 
desteklenecek. Diğer kuruluşları da buradan bize katılmaya davet ediyorum.” dedi. 
 
Genel Kapanış Oturumu ise Benin’li şarkıcı, söz yazarı ve aktivist Angélique Kidjo ve 2011 
WISE Prize Eğitim Ödülü sahibi, Bangladesh merkezli sivil toplum kuruluşu BRAC’ın 
Kurucusu ve Başkanı Sir Fazle Hasan Abed’in katıldığı bir panelle gerçekleşti. 

Oturumdan önce 2013 WISE Prize Eğitim Ödülü sahibi olan Vicky Colbert, ilk özel 
konuşmasını yaptı. Colbert, “Bu yıl WISE Ödülü’nü kazanmış olmak bende derin bir başarı  
hissi uyandırıyor. Bu yılki WISE Zirvesi’nin teması, “Yaşam için Eğitimi Yeniden Keşfetme” 
ben ve çevremdeki kişilerin başarmaya çalıştıklarıyla tam olarak örtüşüyor.  “Yaşam için 
Eğitimi Yeniden Keşfetme”  en fazla sayıda öğrenciye ulaşma ve her öğrencinin daha iyi bir 
insan olmasına yardım etme anlamına geliyor.“ diye konuştu. 

2013 WISE Zirvesi, aynı zamanda, eğitim ve topluma yaptıkları olumlu katkılardan dolayı altı  
eğitim projesini ödüllendirecek 2014 WISE Awards için uygulama döneminin başlangıcını da 
belirledi. WISE Awards eğitimde en önemli sorunları çözmeye çalışan en yenilikçi çözümlere 
dikkat çekiyor. Başvurular 29 Ekim 2013’ten 15 Ocak 2014’e kadar  yapılabilir. 
 http://www.wise-qatar.org/awards#tabs-2 
 
WISE 2013, değişik sektörlerden paydaşların iletişime geçtikleri, ikir ve yenilikleri 
paylaştıkları zaman eğitim reformunun daha hızlı ilerleyeceğini gösterdi. Altıncı WISE Zirvesi 
4 -6 Kasım, 2014’te Doha’da yapılacak.  

WISE girişimi hakkında daha fazla bilgi için: www.wise-qatar.org  


