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المنطقة كنزإ الوطني لخنيفرة يجعل من هذه  للمنتزه  الترابي  النفوذ  الذي يزخر به  التاريخي والثقافي  الطبيعي  الثراء   ان 

يعود تاريخه    يذالوندماج الحاصل بين هذين المكونين  الطبيعة والثقافة، واإل  نسان مععالقة اإل  كتشافه من حيثايستوجب  

 إلى قرون. 

م المنتزه الوطني لخنيفرة ظين  ،التنمية المستدامةهداف التربية البيئية وأجل تحقيق  أال من  ة عنصر حيوي وفعن الثقافوإل

مسابقة محلية    ،والمديرية اإلقليمية للتربية والتكوين  ،وشركائهم  حماية الطبيعةبشراكة مع الجمعية المغربية للسياحة البيئية و

 .بالمنطقة وصيصالخ و العموميعدادي واإل االبتدائيمؤسسات التعليم  تالميذ لفائدة {الثقافةتحت عنوان }الطبيعة و

وسيلة من الوسائل التحفيزية ك  يفرةنللتربية على البيئة الخاص بالمنتزه الوطني لخإعداد برنامج    تندرج هذه المسابقة في إطار

تمكن ايضا من تزويد سالبيئية، كما  الحضارية والقيم المجتمعية والثقافة و  فييجابي  اإلنخراط الفعال ومن اإل  التالميذلتمكين  

، شعرية او  حكواتيه ،يةالتي تتجلى في نصوص قصصبداعات الجيل الصاعد ولتربوي للمنتزه الوطني لخنيفرة بإالبرنامج ا

 الطبيعية. بلثقافية اروابطهم ، هواجسهم وتعكس افكارهممسرحية  أوغنائية 

 هداف المسابقة: أ

 نجاز البرنامج التربوي للتربية على البيئة الخاص بالمنتزه الوطني لخنيفرة، إفي  التالميذشراك إ ✓
 ، التالميذبداع لدى اإلتنمية  ✓

 ،يعة والتنوع الحيويالخاصة بالطب المحلية الثقافةترسيخ وتثمين  الميول للكتابة من اجلقدرات وتشجيع ال ✓

 الطبيعة،توطيد العالقة بين االنسان و ✓

 ،والتنمية المستدامة رساء قيم التربية البيئيةإفي التعليمية تعزيز دور المؤسسات  ✓

 ،البيئي والطبيعيالمؤسسات التعليمية على محيطهم  تالميذ انفتاحالمساهمة في  ✓

 ة البيئية و تقوية قدرات المستفيدين منها. يندتفعيل دور األ ✓

 رشادية: القواعد اإل

     ،االبتدائي واالعداديمؤسسات التعليم توجه هذه المسابقة ل ✓
  ،مواضيع المشاركة حول عالقة المجتمع المحلي بالطبيعة منذ القدميجب ان تتمحور  ✓

 ،وعالقته بالطبيعةالمحلي ثقافي  الالجانب  المشاركين نتاجاتإيجب أن تشمل  ✓

ي  نصوص من وحالسلف او من طرف  أو محكاهقصص حقيقية شكل  ىون علأن تكلنصوص المشاركة ل يمكن ✓

 ،الخيال تلتزم بالموضوع المطلوب

 اعتماد اللغات : العربية ، االمازيغية ، و الفرنسية، ✓

 ، تعبئة استمارة المشاركة بكافة المعلومات المطلوبة ✓

 .اإللتزام بشروط و أحكام المسابقة  ✓

المديرية اإلقليمية لوزارة   وكالة حوض الماء ألم الربيع المياه والغابات قطاع 

 التربية الوطنية لخنيفرة  
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 مجاالت التباري: 

 التالية  الفئاتفي تجرى المسابقة 

 ، القصة   ✓

 ،الحكاية ✓

   ،الشعر ✓
 اللوحة التشكيلية ✓

 .إرساله عبر البريد اإللكتروني()عن طريق تسجيل فيديو وأو المسرحية  القطعة الغنائية ✓

 

 المسابقة: واحكام شروط 

التابعة لمنطقة  اص،الخو العمومي واالعدادي  االبتدائي مؤسسات التعليمتالميذ تفتح المسابقة في وجه جميع  ✓

 )ومداره الحضري والقروي( ،لخنيفرةالنفوذ الترابي للمنتزه الوطني 

 ها سابقاالمشار إليالفئات   ىحدإفي  ،فقط بمشاركة واحدة مؤسسةللسمح ي ✓
 ، يجب أن يكون الموضوع واالنتاج أصليًا اي أال يكون منقوالً من مصادر مقروءة ✓
 ، للمسابقةعبر وسائل التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت للمؤسسات المنظمة  االنتاج الفائزسيتم نشر  ✓
وسائل التواصل االجتماعي و مواقع  على سيظهر إعالن  خالل من الفائزين أسماء  الئحة عن عالناإلسيتم  ✓

 ،لك في المؤسسات التعليميةذ وك  االنترنت للمؤسسات المنظمة

 ،ليها الفائز ودعوتهم لحضور حفل تسليم جوائز المسابقةإتصال بالمؤسسة التي ينتمي سيقوم المنظمون باإل ✓

 ،شروط هذه المسابقةب فائزين واليلتزم جميع المشاركين  ✓
 .وملزما للجميع انهائي ميحكتيعتبر قرار لجنة ال ✓

 

 :مراحل المسابقة

 تنظم المسابقة عبر المراحل التالية

 ،فائز واحد عن كل مؤسسةنتقاء وى المؤسسات التعليمية حيث سيتم إمرحلة األولى بين المشاركين على مستال ✓
 .بين جميع المؤسسات التعليمية المشاركة   المنتزه الوطني لخنيفرةثانية على المستوى المرحلة  ال ✓

 

 : االنتقاء

 على مستوى المؤسسات التعليمية 

 وفقا للشروط السالفة  و الصنف اإلبداعي الذي ستشارك به الفئة أاختيار  الحق في تعليمية لكل مؤسسة

 لخنيفرةعلى مستوى المنتزه الوطني 

 : األعضاء التاليةوتضم بصفته رئيسا لها   المنتزه الوطني لخنفيرةلدى مدير شكل لجنة التحكيم ت

 ،لمسابقة يم انظالشريكة في تالجمعية  ،الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعةممثلين عن  ✓

 ،الثقافي بخنيفرة  المركزممثل عن  ✓

 ، بخنيفرةللتربية والتكوين  المديرية اإلقليميةعن ممثل  ✓

 )العربية واألمازيغية والفرنسية( تاغللا يشتفمممثل عن  ✓

 

 

 : تحفيزية زئجوا
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 بالنسبة للفائزين األوائل 

 ،لوحة رقمية ومجموعة من الكتب عن المنتزهات الوطنية وغابات األرزة وشهادة تقديريالجائزة األولى:  .1

 ، نشورات عن التنوع الحيوي بالمغربوملوحة رقمية وة شهادة تقديري: الثانيةالجائزة  .2

 . لوحة رقميةوة شهادة تقديريالجائزة الثالثة:  .3

 )بما فيهم الفائزون الثالث( العشر األوائل مرتبين للبالنسبة 

 ة لجميع التكاليف تتضمن:رحلة تربوية تعليمية شامل

 ، يارة المركز الوطني للتربية البيئية بسيدي بوغابة بالقنيطرةز ✓

 ،سالزيارة الحدائق العجيبة ب ✓

 .الرباطزيارة الحديقة الوطنية للحيوانات ب ✓

 أهم التواريخ:

 2021 أبريل 15هو  تعليميةمشاركة كل مؤسسة أخر أجل لتقديم  .1

   2021أبريل   16من  االنتقاء بالمنتزه الوطني لخنيفرة ابتداءمرحلة  .2

   2021أبريل  22 في اليوم العالمي لألرض الموافق ل إعالن النتائج النهائية .3
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 " الطبيعة والثقافة" مسابقة 

 والمقطوعة الغنائية للقصة، للحكاية، للشعر  

 استمارة المشاركة 

 

 …………………………………………………………………………….اإلسم العائلي: 

 ……………………………………………………………………………. اإلسم الشخصي:

 تاريخ الميالد :…………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………. العنوان:

 ……………………………………………………………………….رقم الهاتف : 

 …………………………………………………………………إسم المؤسسة:

 

التي تنظمها الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة بشراكة مع أرغب في المشاركة في مسابقة الطبيعة والثقافة 

 لفئة:  المنتزه الوطني لخنيفرة

 

          القصة  

                 الحكاية

 الشعر

                  المقطوعة الغنائية

 

 ………………………………………………………………………. عنوان اإلنتاج:

أقر وأصرح أنني المؤلف الوحيد للكتابة  لقد قرأت شروط و أحكام المسابقة وأصرح بموجب ذلك بقبول جميع شروطها.

 التي أرسلتها وشاركت بها في هذه المسابقة.

 

 ر في  حر

 

 إمضاء والي التلميذ)ة( 


