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 الثالثةفي دورتها  للسالمة املرورية امللتميدياملسابقة  ةجذاذة فني

 

 

 . املرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة املرور: منظامل

 

 . 2020 مارس: التـاريخ

 

 .مخاطر الطرقاتالوقاية من  و  ونشر ثقافة السالمة املرورية : تحفيز املشاركين على اإلنتاج الرقمي الهدف العام

 

  :املشـاركون 

 سنة.  18و 10األطفال والشبان من ذوي الحاجيات الخصوصية الذين تتراوح أعمارهم بين  •

 سنة.  18و  10تراوح أعمارهم بين تان الذين الشب األطفال و  •

 بأحد مؤسسات التعليم العالي الحكومي أو الخاص. 2020/ 2019الطلبة املرسمون خالل السنة الدراسية  •

 النوادي املرورية بأحد املؤسسات التربوية. •

 

  ::املسابقةاملسابقة  أهدافأهداف

 .رقمي إلنجاز مشروع  وتوظيفها وامللتيميدياة لوماتيفي مجال املع والتطبيقيةمكتسباتهم النظرية  اختبار تمكين املشاركين من  •

 .الوقاية من حوادث الطرقات تتعلق بالسالمة املرورية و البحث في مضامين  •

 تتوفير محامل رقمية  •
 
 . ةحول السالمة املروري في حمالت التحسيس والتوعية الحقا ستغاللها إمن ن مك

  

    ::املرغوب من املشاركيناملرغوب من املشاركين
  تتطرق إلى أحد املواضيع التالية:،   رقمية أو تصوير فيلم قصير أفالم كرتون  أو  رقميةألعاب  أو  رقميةومضات مشاريع على شكل  إنجاز 

 املوضوع األول: مسؤولية سائقي سيارات األجرة و التاكس ي في ضمان سالمة املسافرين.  •

 املوضوع الثاني: املخاطر املرورية املرتبطة بإستعمال الدراجات النارية و عربات الكواد. •

 باألعياد واملهرجانات دون حوادث.اإلحتفاء املوضوع الثالث:  •

 املوضوع الرابع: مساعدة ذوي اإلحتياجات الخصوصية و كبار السن على إستعمال الفضاء املروري بأمان. •

 حوادث املرور. تخطي إنعكاساتاملوضوع الخامس: مساعدة الضحايا على  •
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    املسابقة:املسابقة:  أصنافأصناف
  :أصناف وهي على التوالي 4إلى املسابقة تنقسم 

 الصنف األول: موجه إلى األطفال ذوي اإلحتياجات الخصوصية. •

 الصنف الثاني: موجه إلى عموم األطفال. •

 الصنف الثالث: موجه إلى الطلبة. •

 الصنف الرابع: موجه إلى النوادي املرورية باملؤسسات التربوية. •

 

  : : شروط املسابقةشروط املسابقة

على إيضاح املعلومات ا قادر  يكون أن  و  منفسهأب ون املشاركأنجزه قد  أن يكون العمل املشارك به في املسابقة حديثا و  •

 ات املعتمدة في تنفيذه. البرمجي تفسير مراحل إنجازه و  تقديمه و  الواردة بالعمل املنجز و 

ا )  أن يكون العمل •  . ( Interactifتفاعلي 

طرف   ال يحق ألي و  للمرصد الوطني لسالمة املرور  من طرف  لالستغاللقابلة األعمال املشارك بها في املسابقة تصبح  كل •

 اإلعتراض على ذلك أو املطالبة بأي مقابل.

إستمارة املشاركة املرفقة و تأييدها بما يتعين من من خالل تعميير ة به بتوفير كامل املعطيات الخاصمشارك  يطالب كل •

 وثائق مطلوبة.

 .لالستغالل الحيني يجب أن يكون العمل منتهيا وقابال  •

      يمكن ألي طرف مشارك أن يساهم بأكثر من عمل واحد.مع العلم أنه 

 

 

  ::للمشاركاتللمشاركات  ةةاملواصفات الفنياملواصفات الفني
 

  : : يات املستعملةيات املستعملةالبرمجالبرمج  ••

  . ( After effects  …  –Illustrator  -Photoshopإنجاز املشاريع )لوسائط املتعددة في عتماد برمجيات اإ  ❖❖

   .3Dاألبعاد  ثالثيةاعتماد البرمجيات   ❖❖
 

  ::املحتوى املحتوى   ••
  ... واأليقونات والفيديو الصور ق بتعلخاصة فيما ي وطني عتماد محتوى االجتهاد في إ  ❖❖

  الالت.الد املعاني و  إبراز أهمالحرص على  استغالل  نصوص جاهزة من االنترنات  معبتعاد على اإل   ❖❖

 

 

 

  آجال املشاركة:آجال املشاركة:
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و مرفوقة باملؤيدات املطلوبة مشفوعة بإستمارة مشاركة معمرة بدقة  (لالستغاللو التي يجب أن تكون في شكل قابل ترسل املشاركات )

املنجز )أهدافه, األسلوب الذي تم إعتماده, شرح جانب اإلبتكار فيه, األساليب البيداغوجية املعتمدة, الفئة تقرير حول العمل و ب

 multi3.onsr@gmail.comالتالي: على الرابط  2020جوان  30قبل يوم املستهدفة...( 

 

  ::تقييم املشاركاتتقييم املشاركات
 ,دة الوسائطاملعلوماتية متعد التكوين و  في مجاالت التربية و ) متعددة اإلختصاصاتلجنة تحكيم  تقييم األعمال املشاركة من قبل يتم

 التالية:قاييس املحسب  (قمي وفي صناعة املحتوى الر 

 . ( 01امللحق عدد أنظر )نقطة  75: تربوية وعلمية وفنيةمقاييس  •

شاركات املقبول لبعد آخر أجل  أنه  علما نقطة. 25: التواصل اإلجتماعي مع املشاركاتتفاعل مستعملي منصات مدى  •

 قترويج مشاركاتهم على أوسع نطا منخاللها املشاركون  يتمكنبتحديد فترة زمنية سيقوم املرصد الوطني لسالمة املرور 

 

  ::ززالجوائالجوائ
 املسابقة:من  ضمن كل صنففائزين  ةثالثل ةهام ص جوائز تخص 

 لوحة رقمية حاسوب أو  الصنف األول 

 لوحة رقمية أو  حاسوب الصنف الثاني

 منهيحاسوب  الصنف الثالث

 حاسوب مكتبي الصنف الرابع
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 املشاركة و : شبكة تقييم األعمال املنجزة 1ملحق عدد 

 

 

 عناصرال التقييم تمجــاال 
 العالمات

1 2 3 4 5 

 العملبع في إنجاز ي املتالتمش 

      الوضوح في التقرير املقدم حول العمل املنجز

      توظيفها  البحث عن املعلومة و 

      له التخطيطو تنظيم العمل 

      إختيار األساليب و الوسائل األنسب إلنجاز العمل

      ة إنجاز العملكيفي

 املضامين

       للفئة املستهدفة مدى إفادتها عموما و مة صحة املعلومات املقد

      و الطرافة  جانب التجديد و اإلبتكار 

       تقديم الكتابي و العرض الشفاهي املدمج بالعملال

      إستعمال لغات حية متعددة

واقع التونس ي       مراعاة خصائص ال

 قابلية اإلستغالل

      طرف فريق التقييمعدم وجود صعوبات في تشغيل العمل من 

      عدم وجود ثغرات فنية في إنجاز العمل

      سهولة اإلستفادة من العمل من طرف الفئات املستهدفة

      األثر التوعوي و التحسيس ي و التأثير النفس ي 

      الجانب الجمالي و شد اإلنتباه

 75......./  األول  املجموع 

 

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 100....../ العدد النهائيأو  املجموع العام
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 1لسالمة املروريةلملسابقة امللتيميديا  الثالثةالدورة مشاركة في إستمارة 

 

معطيات 

خاصة 

بالعمل 

موضوع  

 املشاركة

 ..........................................................................................الصنف: 

 

 املوضوع: .........................................................................................

 

 ....... .........تصوير فيلم قصير رقمي.......فلم كرتون  ة رقمية.....ب ومضة رقمية..... لعالعمل املنجز: 

 

 ...........................................................جاز: املستخدمة في اإلن البرامج

 

معطيات 

خاصة 

 باملشاركين

 الصنف الرابع  األصناف األول و الثاني و الثالث
العنوان,  رقم الهاتف للمشارك أو وليه, املشاركون )اإلسم الكامل, تاريخ الوالدة, 

 (: 2املؤسسة التربوية أو الجامعية 

1)  ............................................................................................. 

 .................................................................................................... 

2)  ............................................................................................. 

 ............................................................. ......................................... 

3)  ............................................................................................. 

 ...................................................................................................... 

4) ................. ............................................................................ 

 ...................................................................................................... 

 

 ........................................................................ بريد إلكتروني واحد للتواصل: 

 

 إمضاءات املشاركين )أو أوليائهم(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسم املؤسسة التربوية: 

 .................................... 

 .................................... 

 

 

رقم هاتف املؤسسة  

 ....... التربوية: ...............

 

 

 طابع املؤسسة التربوية: 

 

 

 

 

 
 .و التحسيس جميع املشاركات في مجال التوعية يبقى للمرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة املرور الحق في إستغالل   1
 . 2019/2020الثالث إرفاق اإلستمارة بشهادة ترسيم ضمن إحدى املؤسسات الجامعية للسنة الجامعية   الصنفبالنسبة للطلبة املشاركين ضمن   2


