
 

 

 

 
 

  2014وايز  جوائزب نيالفائز اإلعالن عن 

 التعليم مجال في مبتكرة مبادرات ستّ جوائز وايز تكّرم 

 2014 سبتمبر 14 قطر، الدوحة،

 االبتكاردعم  مجال في الرائدةلمبادرة العالمية ا ،)وايز( التعليم في لالبتكار العالمي القمة مؤتمرأعلن 
 تعمل ،2009 عام منذ. و 2014عن المشاريع الستة الفائزة بجوائز وايز لعام  التعليم، مجال في والتعاون
العالمية  تحدياتكفاءة في معالجة ال هاأكثر و  الممارساتوتكريم عدد من أفضل  اختيارعلى وايز  جوائز

  التعليم.قطاع الملّحة التي تواجه 

من حيث  التعليمتي تواجه ال التحديات من مجموعة 2014الفائزة بجوائز وايز  ستةالمشاريع ال وتتناول
  :األمية ومحو ،للتعليم والوصول واإلبداع، العمالة،

 والمشاركة الشخصية والتنمية التعليمية لتحسين فن برامج توفر - أستراليا - األغاني غرفة 
 الدولة. في المحرومين لألطفال المجتمعية

  الذين الشوارع أطفال عدد تخفيض - مصر -  التعليم خالل من الشوارع أطفالإعادة دمج 
 .لاطفألل صديقةال حياتيةال مهاراتالو  تعليمال توفير عبر القاهرة شوارع في ويعملون يعيشون

 ريادة بيئة تعليمية عملية تؤمن للتالميذ المعلومات والخبرات اإليجابية في  - فنلندا  – أنا ومدينتي
 .األعمال واالقتصاد والمجتمع

 زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس الحكومية واالحتفاظ بهن وتحسين  -الهند  – عّلم الفتيات
 .أدائهن األكاديمي من خالل تمكين المجتمع المحلي

 تشجيع األطفال على القراءة من أجل المتعة باتباع نهج مجٍد  -األردن  – نحن نحب القراءة
 .اقتصاديًا على المستوى الشعبي

 الحياة و العمل الريفي بين  تكاملالتشجيع  -البيرو  – التعليم المتناوب من أجل التنمية الريفية



 .المدرسية لضمان الحصول على تعليم شامل ومتنوع

الدكتور  الشيخ سعادة برئاسة التعليم،عددًا من الشخصيات الرائدة في مجال  ضمتالتي وقامت لجنة تحكيم 
 الفائزة المشاريعباختيار  ،)وايز( التعليم في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر رئيس ثاني، آل علي بن عبداهللا
 المشاريع المتقّدمة. مئات بين منسابقًا  ااختيارهتم  ،رشحاً شروعًا مم 15تضم  قائمة من

يمكن  كيف المبادرات هذهتوّضح : "ثاني آل علي بن اهللا عبدالدكتور  الشيخ سعادةوفي هذه المناسبة، قال 
ها على نطاق تأثير فضًال عن  الدراسية، الفصول داخلأن تحدث التغيير المنشود  تعليمالتحويل  برامجل

  ككل". والمجتمع المحلية المجتمعاتأوسع في 

 أثناء انعقادمن المقرر إقامته  عشاء حفل في 2014وايز مشاريع الستة الفائزة بجوائز وسيتم تكريم ال
 نوفمبر 6 - 4ما بين في الفترة  (وايز) لتعليمفي ا لالبتكار العالمي القمة مؤتمرالنسخة السادسة من 

 .الدوحةالعاصمة القطرية  في 2014

أو  qatar.org-www.wiseزيارة الموقع اإللكتروني: يرجى جوائز وايز، لمزيد من المعلومات حول 
awards-qatar.org/wise-http://www.wise.  

  -انتهى-

  نبذة عن جوائز (وايز)
باكتشـاف واسـتعراض ودعـم سـتة مشـاريع تعليميـة مبتكـرة فـي جميـع أنحـاء العـالم  2009تقوم جوائز (وايز) منـذ عـام 

 140طلـب مـن أكثـر مـن  2000، تـم اسـتالم أكثـر مـن 2009تنجح في تـذليل تحـديات التعلـيم العالميـة. ومنـذ عـام 
مشروعًا في العديد من المجاالت المتنوعة والمناطق حول العالم، وذلك لما تتمتـع بـه هـذه  30 تكريمدولة، نتج عنها 

، 2013 جــوائز وايــزالمشــاريع مــن عناصــر ابتكــار ومســاهمات إيجابيــة وفــرص تطبيقهــا علــى مســتويات أوســع. وفــي 
س اإلفريقيــة مــن المملكــة تعزيــز المســاواة فــي المــدار  PEASفــازت المشــاريع التاليــة: مدرســات مــن المغــرب، مشــروع 

 Pathways to، أنظمة معلومات التعلم المتقدمة عبر اإلنترنت من إيرلندا، ومشروع  ALISONالمتحدة، ومشروع 
Education   مــن كنــدا، ومشــروعTe Kotahitanga  مــن نيوزيالنــدا، ومبــادرة إثــراء الشــباب مــن المملكــة العربيــة

  السعودية.

شاريع الموجودة علـى القائمـة النهائيـة لجـوائز (وايـز)، يرجـى زيـارة الموقـع اإللكترونـي:  للمزيد من المعلومات حول الم
2014-awards-qatar.org/wise-http://www.wise  



 

 

 

  لالبتكار في التعليم (وايز):  العالمي حول مؤتمر القمة

مــن قبــل مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم  2009القمــة العــالمي لالبتكــار فــي التعلــيم (وايــز) فــي عــام تــم تأســيس مــؤتمر 
وتنميــة المجتمــع تحــت رعايــة رئيســتها صــاحبة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر. ويمثــل مــؤتمر (وايــز) مبــادرة دوليــة 

. ســتقبل التعلــيم مــن خــالل االبتكــارمــن أجــل بنــاء م متعــددة القطاعــات تتــيح التفكيــر الخــالق والنقــاش والعمــل الهــادف
مرجعـًا مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعلـيم (وايـز)  يعتبرالمستمرة،  مبادراتهومن خالل قمته السنوية ومجموعة 
 2014وسوف تقام فعاليات مؤتمر القمة العالمي لالبتكار فـي التعلـيم (وايـز) لعـام عالميًا لمنهجيات التعليم الحديثة. 

  نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة. 6إلى  4ترة من في الف
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