الديوان األميري

الزمالء األعزاء،
أطلقت الجمعية الكويتية الختالفات التعلم" KALD -جائزة  KALDللمعلم
المتميز لفئة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم وتشتت االنتباه/فرط النشاط"
للعام الدراسي  2022 -2023وذلك بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس
التخطيط والتنمية ،برنامج األمم المتحدة االنمائي ووزارة التربية -ادارة
التعليم الخاص والهيئة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ستمنح هذه الجائزة للمعلمين الذين تميزوا في مسيرتهم التعليمية وقدموا
انجازات ملموسة في حقل تعليم طلبة صعوبات التعلم و-او تشتت االنتباه
 /فرط النشاط ،لتشكل اعترافا وتقديرا لمهارات المعلم المتميز في تعليم هذه
الفئة كما للبدء بنشر ثقافة تقييم الذات وتطوير األداء وتحفيز المعلمين على
وضع خطط التطوير الوظيفي الخاصة بكل منهم والتي تتناسب مع
احتياجاتهم بهدف تعزيز ممارساتهم المهنية والوصول الى الهدف الرئيسي
وهو تحسين أداء الطلبة.
سوف يحصل الفائز على المركز األول على جائزة نقدية قيمتها  2000دينار
كويتي في حين سوف يخصص مبلع  1000دينار للمدرسة التي يعمل فيها
المعلم المتميز ويتم تقديمها على شكل دورة تدريبية تقدم على مدى يومين
في صعوبات التعلم و تشتت االنتباه /فرط النشاط.
سوف يحصل الفائز على المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها  2000دينار
كويتي ( 1250دينار كويتي له شخصيا و 750دينار تخصص للمدرسة التي
يعمل فيها ويتم تقديمها على شكل دورة تدريبية – يوم واحد -تختار المدرسة
موضوعها)
سوف يحصل الفائز على المركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 1000
دينار كويتي ( 750دينار كويتي له شخصيا و 250دينار تخصص للمدرسة
ويتم تقديمها على شكل ورشة عمل مدتها  3ساعات  -تختار المدرسة
موضوعها).
ستقوم لجنة علمية باختيار المعلم المتميز بناء على معايير دولية تستخدم في
المجال التربوي وهي معايير شارلوت دانيلسون كما جاءت في نموذج ”
اإلطار العام للتعليم الفعال ”Framework for Teaching Model
ان تسمية المرشحين لديكم اآلن يؤسس لمرحلة جديدة من األداء نتطلع جميعا
اليها وفي حال عدم الفوز بالجائزة هذه السنة يمكن الفوز بها في السنوات
القادمة نتيجة اتقان المعلمين العمل ضمن اطار شارلوت دانيلسون للتعليم
الفعال.
لالشتراك عليكم ملء "طلب الترشيح" المرفق وارساله عبر البريد
االلكتروني للجمعية الكويتية الختالفات التعلم في موعد أقصاه  30نوفمبر
 2022علما ان اللجنة العلمية ستجتمع مع المرشحين في أول أسبوع من
ديسمبر في لقاء تنويري يهدف مساعدة المرشحين في ملء نموذج التقييم
الذاتي  .يمكنكم ايضا تنزيل طلب الترشيح باللغتين االنكليزية والعربية على
الرابط التالي:

http://kaldkuwait.com/AR/Pages/Kald-teachersaward2022Ar

Dear Colleagues,
The Kuwaiti Association For Learning Differences”KALD launches the “Distinguished Teachers Award
for the academic year 2022 - 2023.
The Award is held in association with the Supreme
Council For Planning and Development, the United
Nations Development Programme- UNDP, the
Ministry of Education, Department of Private
Education and the Public Authority of the Disabled.
The purpose of this award is to acknowledge the
excellence of teachers of students with Learning
Difficulties and Attention Deficit / Hyperactivity
Disorder (having being diagnosed or not) who
exemplify highest standards of their profession, to
motivate them to excel in their work reaching a point
where we can create a culture of self-assessment and
continuous reflection of these teachers on their
teaching practices.
The 1st place winner and the school in which he/she
works will receive a CASH PRIZE of KD 3000 (2000
KD for the teacher and 1000 KD presented to the
school in the form of two days training course in
LD/ADHD ).
The 2ndplace winner will receive a cash prize of KD
1250 and another KD 750 presented to the school in the
form of one day training course in LD/ADHD.
The 3rd place winner will receive a cash prize of KD
750 and another KD 250 presented to the school in the
form of three hours workshop in LD/ADHD.
Charlotte Danielson standards as shown in the
“Framework For Teaching” will be used by the
candidates and a Scientific Award committee will
choose the winners.
To apply, you just need to download and fill the
“Candidate Application” and email it to KALD no later
than 30 Nov. 2022. As the scientific committee will
meet with all the candidates 1st week of December
to go through all the documents needed and
consequently support them in filling the “Self-

assessment”. The Application is available in English
and Arabic on the following link:
http://kaldkuwait.com/Pages/teachers-award-2022

The CV, Self-Assessment form and the videotaped
session are due by end of December 2022
On the sidelines of the award, Kald is organizing three
training workshops on Learning Difficulties, ADHD
and Behavior management as well a workshop on how
to use Charlotte Danielson Model. Kindly note that
award candidates will be given a 10% discount on the
training program as well they will be able to attend the
Charlotte Danielson training with NO CHARGE.
Find attached the candidate application.
For more information, you may email Dr. Huda
Shaaban (The Award General Coordinator) at
info@kaldkuwait.org
Or you may call us at 66096581 – 66973333- 24912963

Best Regards,
Dr. Huda Shaaban
KALD Distinguished
Coordinator
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 نموذج التقييم الذاتي والحصة،أما المستندات الرئيسية (السيرة الذاتية
2022  مع نهاية شهر ديسمبرKALD المصورة) تقدم الى
على هامش الجائزة تنظم الجمعية الكويية الختالفات التعلم دورات تدريبية
 فرط النشاط وتعديل السلوك اضافة الى/ تشتت االنتباه،في صعوبات التعلم
ورشة عمل لتدريب المشاركين على كيفية استخدام "معايير شارلوت
 وملء النماذج المطلوبة لالشتراك بالجائزة علما ان ورشة،"دانيلسون
شارلوت دانيلسون ستكون مجانية وسيحصل المشاركون في الجائزة على
. التدريبيKALD  على برنامج%10 خصم
.مرفق طيه استمارة االشتراك
المنسق العام- هدى شعبان.للمزيد من المعلومات الرجاء مراسلة د
info@kaldkuwait.org  على-للجائزة
كما يمكنكم االتصال بنا على االرقام التالية
24912963 -66973333 -66096581
شاكرين لكم حسن تعاونكم

هدى شعبان.د
 للمعلم المتميزKALD المنسق العام لجائزة

