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 الجمـهوريٌة التـٌونسٌية                       
 الداخليةوزارة                        

  ساتالم والتكوين والتوثيق والدراالمرصد الوطني لإلع
 حول سالمة المرور

 
 للسالمة المروريةللمسابقة الوطنّية   جذاذة فنّية

 الثانيةفي دورتها  
 

 من مخاطر الطرقـات  حماية األطفـال:    لمسابقةاإلطار العام ل

 

 المرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة المرور  :  نظّمالم

 .9201  ماي :  التـاريخ

 .الطرقـات    مخاطر  والوقـاية من  ونشر ثقـافة السالمة المرورية  تحفيز المشاركين على اإلنتاج الرقمي :  الهدف العامّ 

 سنة. 18و   10تراوح أعمارهم بين  تاألطفـال والشبـّان الذين   :المشـاركون  

 طريقة المشاركة :
 

 يمكن لألطفـال والشبـّان  المشاركة :
 باسم المؤّسسات أو الهياكل التـّالية : -

 لإلعالمّية الموّجهة للطّفـل.و المراكز الجهوّية  المركز الوطني  * 

 .و مرّكبات الطّفولة  نوادي األطفـال* 

 المندمجة للّشباب والطّفولة.المراكز  * 

 المنظّمات والجمعيـّات الّتي تهتّم بالطّفـل والطّفـل المعوق.* 

 دور الّشباب* 

 المؤّسسات الّتربوّية ) المدارس والمدارس اإلعدادية والمعاهد الثـّانوّية (* 

 سنة. 18) تالميذ، شبـّان.. إلخ( شريطة أن ال يتجاوز سّن المشارك   بصفة فرديّة : -

  ::    أغراض المسابقةأغراض المسابقة
  
نجاز مشروع  وظيفها إلة وتلوماتيّ تمكين المشاركين من اختبار جملة مكتسباتهم النظرّية والتطبيقّية في مجال المع -

 .رقمي

 .تتعلق بالسالمة المرورية والوقـاية من حوادث الطرقـاتالبحث في مضامين   -

 .ةحول السالمة المروريّ في حمالت التحسيس والتوعية  توفير محامل رقمية يمكن استغاللها   -
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  :   :       العمل المطلوبالعمل المطلوب

      
وسط  قـات في الطر الطر مخافيلم، ومضة تحسيسّية.....إلخ حول   واب،، تطبيقة، صور متحركة، موقع  لعبة تفـاعلّيةإنجاز  

 .المدرسي وطرق التوقي منها

 
  ::    أقسام المسابقةأقسام المسابقة

  
 وهي على الّتوالي :  قسمينإلى    للسالمة المروريةالمسابقة الوطنّية  تنقسم  

 لاطّفـقسم لإلعالمّية الموّجهة لأل   

   ذوي اإلحتياجات الخصوصية  لاطّفـلألقسم لإلعالمّية الموّجهة 

 
  شروط المسابقة : شروط المسابقة : 

  
لى إيضاح  ادرون عيكون المشاركون قـوأن   وأنجزه األطفـال بأنفسهمأن يكون العمل المشارك به في المسابقة حديثا   .1

 يذه. تفسير مراحل إنجازه والبرمجيـّات المعتمدة في تنفتقديمه و المنجز و   المعلومات الواردة بالعمل

 يكون العمل المشارك به في المسابقة :أن   .2
   األولياء  وألألطفـال  موّجها 

 المعرفي  همإثراء زادمن    مشروعيمّكن مستعملي ال 

 درسيوسط المفي ال  التي تستهدف األطفـال  المروريةمن التهديدات    المشروعمستعملي    يساهم في توعية. 

  ( Interactif. أن يكون العمل  تفـاعليـّا )  3
 
 . يطالب كلّ مشارك ) مؤّسسة أو هياكل أو فرد ( بتقديم العمل المنجز في شكل قرص ليزري.4

 . يمكن ألّي طرف مشارك ) مؤّسسة أو هيكل أو فرد ( أن يساهم بأكثر من عمل واحد.      5

طرف المطالبة    يحّق أليّ   وال  المرور  للمرصد الوطني لسالمة قـابلة لإلستغالل من طرف  في المسابقة تصبح   بهااألعمال المشارك  . كلّ   6

 بها.

 .مرفقةمطبوعة الميير المن خالل تع( بتوفير كامل المعطيات الخاّصة به  أو هيكل أو فرد  .  يطالب كلّ مشارك ) مؤّسسة   7

  في  المسابقة الوطنيّة لإلعالميّة الموجهة للطفـل :في  المسابقة الوطنيّة لإلعالميّة الموجهة للطفـل :به  به  المواصفـات الفنيّة للقرص الضوئي المشارك  المواصفـات الفنيّة للقرص الضوئي المشارك  
  

  : الشكل :الشكل  
 يجب أن يحتوى القرص المشارك به على غالف خارجي و طباعته على القرص نفسه. - 
 .» « Icône CDيجب أن يحتوي القرص على أيقونة   - 
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  : البرمجة :البرمجة  
 الوسائط المتعددة في تركيب التطبيقـات.اعتماد برمجيات ا   -
  3Dالبرمجيات الثالثية األبعاد    اعتماد  -

 سبة لمواقع الواب فـالمجال مفتوح الختيار البرمجيات المعتمدة.ا بالنّ وأمّ 
 .»  AutoRun «يجب أن يشتغل القرص تلقـائيا عند وضعه في الحاسوب   -
 بقة.مالئمة لطبيعة موضوع هذه المسا (Charte graphique)االجتهاد في تصميم وانجاز "هوية مرئية"   -
 

  المحتوى :المحتوى :
 ور والفيديو واأليقونات...الصّ تعّلق بة فيما ياالجتهاد في اعتماد محتوى محلي خاصّ   -

ب المبّسطة  اد األلعااعتمو الالت، ولصق النصوص بصفة آلّية والحرص على إبراز أهم المعاني والدّ   االبتعاد على طريقة قصّ   -

 والوضوح.  ومراعاة التدّرج

 
  آجال المشاركة  آجال المشاركة  

  جويلية  31اء  اإلربعوم  ييتجاوز    وذلك في أجل ال  المرصد الوطني لسالمة المرورمباشرة إلى   ظرف متنبرترسل  كافّة المشاركات في  
 )وفي هذا الّصدد يعتمد تاريخ ختم مصالح البريد( وحسب العنوان التـّالي : 9201
 

 المرصد الوطني لسالمة المرور
 أريانة  2035 – 2الشرقية    –المقـاولين  نهج   41

 (  الثانية/  الّدورة    للسالمة المرورية) المسابقة الوطنيّة   
 

  تقييم المشاركات  :تقييم المشاركات  :
  

في  و متعّددة الوسائط    علوماتّيةالم  و  في مجاالت التربية والتكوين لجنة تحكيم وطنيّة مختّصة يتّم تقييم األعمال المشاركة من قبل -
  .(01)الملحق عدد  صناعة المحتوى الرّقمي حسب مقـاييس تربوّية وعلمّية وفنّية تضبط للغرض

الختيار   ة التحكيملجنم أمام  عمالهألتقديم  فرز األعمال المتمّيزة من قبل اللجنة ثم يتّم استدعاء األطفـال أصحاب المشاريع    تمّ ي -

 ة.المشاريع الفـائز 

 
  : :     الجوائزالجوائز

  
 

 . 9201  مبرنوف 20  االربعاءويتّم تسليمها يوم   امسبق ذكره  اللذين  القسمينفي    للفـائزين  هاّمة  تخّصص جوائز
 
 حاسوب محمولالجائزة األولى :    
 لوحة رقمية متطورةالجائزة الثانية :   
 لوحة رقمية متطورةالجائزة الثالثة :   
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 المشاركة في  و شبكة تقييم األعمال المنجزة   : 1ملحق عدد  
 

 لمسابقة الوطنّية للسالمة المروريةا
 الثانيةفي دورتها  

 السالمة المرورية في المحيط المدرسي
 

 المؤشّــرات مجــال التقييم
 العالمات

1 2 3 4 5 

التمّشي المتّبع في إنجاز  
 المشروع

      الموضوع العاّم للعمل المنجز

      وتوظيفها  عن المعلومةالبحث  

      تحليل المعلومة وكيفّية استغاللها

      تنظيم العمل والتخطيط له

      استعمال ما يتوفّر من الوسائل

      كيفّية إنجاز العمل

  تقسيم المهاّم  
 داخل الفريق

      واإلبتكارالطرافة  

      التصّرف في الوقت

      اإللتزام بالتعليمات

      تقييم العمل

      بين أعضاء الفريقكامل  الت

 المضامين

      صّحة المعلومات المقّدمة عموما ومدى إفـادتها للطفـل  

      الوقـائّية  المخاطر  

        االسعافية  الحماية

      اإلعالم والتبليغ

 العمل النهائي

      التقديم الكتابي

      العرض الشفوي

      وتشغيله  مكّونات المنتوج وكيفّية عرضه

      سالمة الروابط وسهولة التنقـل بين الفقرات وجماليّتها

      المجموع 
 
     
   
  

  أو العدد النهائي  المجموع العامّ 


