
 عن تحسين نوعية التعليم حول العالم األميرآية برعاية وزير التربية   محاضرة في
 2010تشرين األول  27األربعاء 

 
تلقيها مؤِسسة ورئيسة  بيروت وجمعية التعليم للبنان إلى محاضرة   دعت الجامعة األميرآية في

  برعاية وزير التربية والتعليم العالي   آوب،   وندي السيدة )  Teach For All (  جمعية التعليم للجميع
قاعة محاضرات سهيل    في   تشرين األول الجاري،   28   غد الخميس   يوم   وذلك   منيمنة، الدآتور حسن 

وستحاضر السيدة آوب عن مبادراتها المتعددة لتأمين   . الجامعة   مبنى وست هول في   بطحيش في
وتعود بداية مشاريع   . من الحرمان   تعاني   المجتمعات التي   ة فيللتالمذ   النوعي مستوى من التعليم

 .   آوب التعليمية إلى أآثر من عشرين عامًا   وندي
إنشاء    1989   العام   آانت قد اقترحت آجزء من أطروحة تخرجها من جامعة برنستون في   وهي 

المجتمعات ذات الدخل    لسنتين في للتعليم جمعية تقوم بإرسال خريجين جامعيين حديثين ومهنيين
التعليم  آوب فكرتها موضع التنفيذ وأنشأت جمعية   وضعت وندي   1990   العام   في  . المنخفض

برنامج جمعية    عدد المشارآين في   يبلغ   واليوم، .  نيويورك   غير ربحية أسستها في   ألميرآا آجمعية
  39   وهم ملتزمون للتعليم لمدة عامين في   آالف مدّرس ومدّرسة، التعليم ألميرآا أآثر من ثمانية

يواصل عشرون ألف    آما   ألف تلميذ، 500   أآثر من    إلفادة   الواليات المتحدة األميرآية،   في منطقة 
الحصول على تعليم    لتأمين المساواة في خريج من البرنامج عملهم ضمن مجال التعليم وخارجه

برامج مماثلة حول  آوب جمعية التعليم للجميع لتنفيذ   أسست وندي   ،2007   أيلول   وفي  . نوعي
  منها بريطانيا،   خمسة عشر بلدًا   الشبكة نفسها في ومن هذه الجمعية انبثقت جمعيات تعليم من .  العالم

وقد تأسست  .  ولبنان   وأوستراليا،   والهند،   وجنوب أفريقيا،   والتفيا،   وإستونيا،   وألمانيا،   وتشيلي، 
  العام التالي   وبدأت بتدريب مدرسين للجمعية في    . 2008   الثاني تشرين   جمعية التعليم للبنان في

مع الجامعة اللبنانية  بعد دورة تدريبية بالتعاون   2009   آب   وتخرجت الدفعة األولى منهم في 
على  وقد حصلت .  تابين عن مسيرتها لتحسين نوعية التعليمآوب آ   قد وضعت وندي  . األميرآية

بجائزة سكول للمبادرات  آما فازت   2008   آذار   الدآتوراه الفخرية من جامعة جورجتاون في
 . غيرها   جوائز باإلضافة إلى عدة   ،2009   العام   االجتماعية في


