جائزة االستحقاق
الثقافي و الفني
صنف النشيد التربوي
نبذة عن الجائزة
أحدثــت مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعــال االجتامعيــة للرتبيــة
والتكويــن الجائــزة الوطنيــة لالســتحقاق الثقــايف والفنــي مــن أجــل :
تحفيــز ودعــم املواهــب اإلبداعيــة لــدى نســاء ورجــال التعليــم وجميــع األطــر
العاملــة أو املتقاعــدة بقطــاع الرتبيــة الوطنيــة و التكويــن املهنــي و التعليــم
العــايل و البحــث العلمــي ؛
تكريم وتثمني املِؤهالت الفكرية والثقافية والفنية ألرسة التعليم ؛
تشجيع األطر الرتبوية عىل مزيد من االجتهاد والبذل والعطاء.

موضوع هذه الدورة  :أدب الطفل والناشئة
األهداف
إغنــاء أدب الطفــل والناشــئة وإثــراء الســاحة األدبيــة باإلبداعــات يف هــذا
املجــال ؛
نرش القيم اإليجابية بني أفراد املجتمع ،وخاصة األطفال ،من خالل الغناء
واملوسيقى ؛
إغناءاملؤسسات التعليمية بأناشيد هادفة تخدم األطفال والناشئة.
تشجيع إبداعات املوهوبني يف مجال النشيد الرتبوي.

شروط المشاركة
ملء استامرة املشاركة وإمضاؤها وإرفاقها بنامذج لألعامل واإلنتاجات الفنية
السابقة للمرتشح ؛
صياغة ورقة تعريفية عن النشيد تضم نبذة عن موضوع النشيد وعنوانه
وكلامته ؛
للمرتشح حرية اختيار موضوع النشيد الرتبوي عىل أن يراعي يف إبداعه
خصوصيات الفئة املستهدفة (األطفال) ؛

يرسل ملف الرتشيح عرب:
الربيــد االلكــروين concours.artistiques@fm6education.maويضــم نســخة الكرتونيــة مــن اســتامرة املشــاركة ،والتــي يتعــن
ملؤهــا وطبعهــا وإمضاؤهــا ،منــاذج لألعــال واإلنتاجــات
الفنيــة الســابقة للمرتشــح ،ورقــة تعريفيــة عــن النشــيد،
وتســجيل صــويت للنشــيد ؛
أو عــر الربيــد لعنــوان املؤسســة ،بشــارع عــال الفــايس ،مدينــةالعرفــان ،حــي الريــاض ،الربــاط ويضــم امللــف اســتامرة
املشــاركة تحمــل إمضــاء املرتشــح ،منــاذج ألعاملــه وإنتاجاتــه
الفنيــة الســابقة ،ورقــة تعريفيــة عــن النشــيد ،تســجيل صــويت
للنشــيد عــى قــرص مدمــج ؛
تخضــع األناشــيد املقدمــة للتحكيــم مــن قبــل لجنــة مختصــة تشــكل لهــذامتخصصــن يف فـ ّن النشــيد الرتبــوي ،ممثــل عن
الغــرض ،تضــم ثالثــة أعضــاء
ّ
وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي
وممثــل عــن مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعــال االجتامعيــة
للرتبيــة والتكويــن؛ ويعتــر ق ـرار هــذه اللجنــة نهــايئ وغــر قابــل للطعــن.
ال يحق للفائز يف هذه الدورة املشاركة إال بعد مرور  3دورات عىل فوزه ؛

سيتم اإلعالن عن النتائج وتقديم الجوائز فيام بعد خالل حفل خاص.

قيمة الجائزة
سيحصل الفائزون الثالثة األوائل عىل جوائز قيمة.

تواريخ مهمة
 01ماي 2020
اإلعالن عن إطالق جائزة االستحقاق الثقايف والفني تخصص النشيد الرتبوي
 01ماي إىل  31يوليوز 2020
فرتة استقبال ملفات الرتشيح

للمرتشح حرية أداء النشيد مع عزف موسيقي أو بدونه ؛

بداية شتنرب 2020
اجتامع لجنة التحكيم

ميكن املشاركة بنشيد تربوي بالدارجة املغربية أو إحدى اللغات :العربية
أو االمازيغية أو الفرنسية ؛

 15شتنرب 2020
اإلعالن عن النتائج

يُستحب أن ال تتجاوز مدة النشيد الرتبوي ثالث دقائق ؛

يُوضع النشيد يف قرص مدمج يتم ضمه مللف الرتشيح ؛

أكتوبر 2020
حفل تقديم الجوائز

جائزة االستحقاق
الثقافي و الفني
صنف القصص المصورة ()BD
نبذة عن الجائزة
أحدثت مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين
الجائزة الوطنية لالستحقاق الثقايف والفني من أجل:
تحفيز ودعم املواهب اإلبداعية لدى نساء ورجال التعليم وجميع األطر
العاملة أو املتقاعدة بقطاع الرتبية الوطنية و التكوين املهني و التعليم العايل
و البحث العلمي ؛
تكريم وتثمني املِؤهالت الفكرية والثقافية والفنية ألرسة التعليم ؛
تشجيع األطر الرتبوية عىل مزيد من االجتهاد والبذل والعطاء.

موضوع هذه الدورة  :أدب الطفل والناشئة
أهداف الجائزة
إغناء أدب الطفل والناشئة وإثراء الساحة األدبية باإلبداعات يف هذا املجال ؛
نرش القيم اإليجابية بني أفراد املجتمع وحث األطفال والناشئة عىل القراءة ؛
إغناء املكتبات املدرسية بإصدارات قصصية هادفة تخدم األطفال والناشئة ؛
تشجيع إبداعات املوهوبني يف مجال القصص املصورة.

شروط المشاركة
ملء استامرة املشاركة وطبعها وإمضاؤها وإرفاقها بنامذج لألعامل واإلنتاجات
الفنية السابقة للمرشح ؛
صياغة ورقة تعريفية حول القصة املصورة تضم نبذة عن املوضوع املعالج ؛
يجب أن تكون القصة املصورة كاملة من رسم وحوار (لن يتم قبول النصوص
غري املكتملة واملسودات التقريبية) ؛

يجب أن ال تكون األعامل املقدمة قد فازت
يف جوائز أخرى أو سبق نرشها ورقياً أو إلكرتونياً ؛
يرسل ملف الرتشيح عرب:
الربيد االلكرتوين concours.artistiques@fm6education.maويضم نسخة الكرتونية من استامرة املشاركة ،والتي يتعني ملؤها
وطبعها وإمضاؤها ،مناذج لألعامل واإلنتاجات الفنية السابقة
للمرتشح ،ورقة تعريفية عن القصة املصورة ،لوحات القصة
املصورة بجودة عالية ؛
و عرب الربيد لعنوان املؤسسة ،بشارع عالل الفايس ،مدينة العرفان،حي الرياض ،الرباط ويضم امللف استامرة املشاركة تحمل إمضاء
املرتشح ،مناذج لألعامل واإلنتاجات الفنية السابقة للمرتشح ،ورقة
تعريفية عن القصة املصورة ،ثم القصة املصورة كاملة عىل لوحات من ورق
مقوى ؛
خضع القصص املقدمة للتحكيم من قبل لجنة مختصة تم تشكيلها لهذامتخصصني يف ف ّن القصص املصورة ،وممثل عن
الغرض ،وتضم ثالثة أعضاء من
ّ
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي وممثل
عن مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين ؛
ويعترب قرار هذه اللجنة نهايئ وغري قابل للطعن.
 ال يحق للفائز يف هذه الدورة املشاركة إال بعد مرور  3دورات عىل فوزه ؛ -سيتم اإلعالن عن النتائج وتقديم الجوائز فيام بعد خالل حفل خاص.

قيمة الجائزة
سيحصل الفائزون الثالثة األوائل عىل جوائز قيمة.

للمرشح حرية االختيار بني املشاركة باللغة العربية أو االمازيغية أو الفرنسية ؛ تواريخ مهمة

للمرشح حرية اختيار موضوع القصة املصورة عىل أن ال تحيد عن مجال أدب
الطفل والناشئة ؛

فاتح ماي 2020
اإلعالن عن إطالق جائزة االستحقاق الثقايف والفني يف فئة القصة املصورة

يتعني أن يكون العمل منجز عىل ورق مقوى من فئة  ¼ Raisin = 24*32 cm؛

من فاتح ماي إىل  31يوليوز 2020
فرتة استقبال ملفات الرتشيح

للمرشح حرية اختيار االسلوب ؛

بداية شتنرب 2020
اجتامع لجنة التحكيم

يتعني أن يزيد حجم العمل عن  5صفحات (تشمل أيضا الغالف) ؛
للمرشح حرية اختيار التقنية ؛
ميكن للمرشح ترتيب الصفحات من اليسار لليمني أو العكس ؛
ال ميكن للمرشح أن يشارك بأكرث من عمل واحد ؛
يجب أن ال يكون محتوى أو فكرة القصة املصورة منسوخ أو مقتبس أو منقول
من أي قصص أو مصادر أخرى ؛

 15شتنرب 2020
اإلعالن عن النتائج
أكتوبر 2020
حفل تقديم الجوائز

