الجائزة الوطنية للمعلم 1028م

* اليقل العمرعن ( )81عاما علي االقل عند (الدخال).
* يدرس او يقدم دعم تعليمي للطالب في العمر ()4و()81في القطاع االلزامي.
* لم يمنع من المشاركة في اطار استالم الجائزة تحت اي قانون مطبق.
* ليس لديه اي سجل اجرامي.
* لم يزجوا بأنفسهم في عمل يعاقب عليه القانون بحيث يعرض مهنة التدريس او(مؤسسة
فاركي)،المدراء،الضباط،الموظفين،الوكالء.
* لم يسبق له انه فاز بالجائزة من قبل.
* لم يكن من ضمن العشرة الفائزين بالجائزة سابقا.
*

كيفيه

الدخول:

للدخول

اكمل

الطلب

واتبع

االرشادات

علي

الموقع www.globalteacherprize.org
* تدشين تواريخ الجائزة العالمية :تاريخ التدشين  81يونيو ،اخر ميعاد للتقديم
8381/1/03م (الجائزة الوطنية) وآخر موعد لتقديم الطلب (الجائزة العالمية) 8381/9/9م
واالعالن االخير للجائزة سوف يتم العالن عنه.
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* كيف سيقوم ائتالفكم بترقية الجائزة ومتى؟
* سوف نقوم بترقية الجائزة العالمية للمعلم باستهداف المجتمع،المانحين والمعلمين عبر
حملة مباشرة في مختلف الواليات في السودان ،االعالم  ،واالعالم االجتماعي
* التغطية االعالمية (:كيف علم المدرسين عن الجائزة ارجاع فصل المناطق االساسية التي
يمكن للمعلمين معرفة الجائزة عبرها.هل هي الراديو ،المجالت،النشرات.......الخ
*حدد الخطة وطرق االعالن التي سوف تستخدمها نحن نخطط الستخدام مختلف وشامل
االعالم المتاحة قبل االعالم الجماهيري لالعالن عبر وسائل االعالم الجماهيري
(راديو،تلفزيون،صحف).
*خطه الميزانية للتسويق ،الموقع االلكتروني،الجائزة نفسها،المحكمين احتفاالت الجائزة.
*تفاصيل الموقع االلكتروني واالعالم االجتماعي website:www.Scefa.org,
Twitter:www.twitter.com\Scefa3,
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCC5428c0C5rBtWFDxnwMhBQ

*تفاصيل المانحين والداعمين-هل لديك فكرة عن ماذا قدمو للجائزة؟
*تعد استلمت عدد من الطلبات –ليس اقل من  13معلما المحكمين
*لجنه التقييم وعمليات التحكيم
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*نسخة من طلبك باللغة االنجليزية
*انظر الي الملحقات (نحاول ان يكون الطلب مثل طلب (مؤسسه فاركي) ليكون سهال
للمعلم الفائز ليقدم الجائزة العالمية
*نوع الجائزة مثال -نقود،مكافاة بشهادة،تشمل الجائزة (شهادة  -ونقود)
*وزارة التربية والتعليم المشاركة في بلدكم ومن هو الشخص المباشر وادارة صناع القرار
*تدار بواسطة (االئتالف السوداني للتعليم للجميع (اسكيفا))،موظفي وزارة التربية والتعليم
في مختلف الواليات وكذلك المجالس في مختلف المحليات.

يقوم المحكمون بتقييم الطلبات بناء علي المعايير التالية:
* إنجازات المعلم في الفصل وبعيدا عن التالميذ،الزمالء،كبار المعلمين واالخرين
*توظيف ممارسات مؤثرة ،كتاب من تالميذ خارج الفصل
*تهيئة التالميذ ليصبحوا مواطنين عالمين في عالم يواجهون فيه اناس من ديانات وثقافات
وجنسيات مختلفة
هيئة االطفال ليصبحوا مواطنين عالمين في عالم سوف يواجهون فيه اناس من ديانات
مختلفة
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*انجازات مع المجتمع الخارجي .
*تشجيع االخرين لاللتحاق بمهنة التعليم
*المساهمة في الجدل العام حول مهنة التعليم وذلك اما ان يكون عبر كتابة المقاالت
،االعالم ،حمالت االعالم االجتماعي ،حمالت االعالم الجماهيري

:
*عمليات االختيار :
اللجنه االولي للمحكمين(لجنة الجائزة)سوف تجتمع في نوفمبر 8381االختيار()83نهائي،
المجموع االخير من المحكمين سوف تقوم بعد ذلك باختيار الفائز طبقا لالختيار االضافي
،الخلفية وضبط المرجع.
*بعد االختيار:
*سوف تدفع الجائزة عن طريق قسط سنوي لمبلغ  us$100,000لمدي  83سنوات
الضرائب او اي دفعيات اخري عبر القانون المطبق
*عبر هذه السنوات العشرة ،ليس من حق الفائزين الزج بانفسهم باي قانون بطريقة قد تقود
مهنه التعليم او مؤسسه فاركي الي مايشين سمعتهم
*الفائز بالجائزة يجب ان يحضر جلسات االستشارة النهائية.وسوف تقوم به مؤسسه فاركي
بكل التكاليف الالزمة .
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*ال يجب علي الفائز استخدام الجائزة( )8اي غرض قد يقود مهنة التعليم او اي من اطراف
مؤسسه فاركي الي ما يشين سمعتها ()IIIعدم ممارسة اي نشاط سياسي
*علي الفائز تقديم تقرير سنوي مكتوب يفصل فيه كيف انفقت قيمة الجائزة الي مبلغ
يتجاوز ( us$5,000يشمل ذلك تفاصيل كافية عن المستفيدين في االحتفال السنوي
للجائزة والتوقيت فيما بعد
*علي الفائز ان يقدم برهان مقنع لمؤسسة فاركي بانه فتح حسابا في البنك باسم مؤسسة
فاركي ستقوم بايداع المبالغ في البنك باسم الفائز فقط.
*خالل خمسة سنوات بعد استالم الفائز للجائزة ،علي الفائز ان ()Iيستمر في القيام
بالتدريس او تقديم دعم تعليمي لالطفال من 81-1في فصل ()IIيعمل كسفير عالمي
لمؤسسه فاركي يشمل ولكن ليس محدودا
*االلتزامات خارج ساعات العمل (في عطالت نهاية االسبوع او في االجازات )ستقوم فاركي
بالدفع وكذلك تنظم السفر واالقامة والسكن.
*الفائز يقوم بتقديم مالحظات مكتوبه لمده  84يوما لفاركي عن اي حمالت عامة قام بها
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*تحديد طلب واحد لكل متقدم
*المتقدمين الذين لم يفوزوا لن يستلموا المذاكرات والطلبات التي تم تعديلها ولن يتم
ارجاعها
*فاركي لن تكون مسئولة عن فقدان ،تأخير او عدم ارسالها بعنوان فاركي
*الفائزون سوف يكونوا مسئولين مسئوليه تامه عن اي ضرائب ترتب على الجائزة.
*مؤسسه فاركي تملك الحق في فصل المحتوي دون اخطار الجائزة اذا لم يطالب فائز ذوا
اهليه بالجائزة في الوقت المطلوب.
*اي مخالفه لهذه الشروط فأنه فاركي لديها الحق في )(Iايقاف دفع اي مبالغ للجائزة او()II
مط البه الفائز بأرجاع مبالغ الجائزة التي سبق انه تم دفعها في اي حال بعد دفع المبلغ
للفائز.
*إذا تم اكتشاف ( )xاي مواد في الطلب كانت مزيفة او غير صحيحه ( )IIان الفائز كان
غير مؤهل للفوز بالجائزة ( )IIIاي واحده من هذة الشروط اصبحت
*هذة الشروط تخضع للتعديل بواسطه فاركي.
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