
جائزة أستاذ (ة) السنة 

النسخة الرابعة

قانون الجائزة

المادة 1 ـ ال�شيح

1.1 جائزة أستاذ(ة) السنة 2022، مسابقة تخص كل من تتوفر فيه ال�وط التالية :

أن يكون أستاذا(ة) للتعليم االبتدائي في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة ابتدائية تابعة لمعهد ال�قية االجتماعية والتعليمية
(IPSE)؛

أن يكون حامال لم�وع قسم.

2.1 ال يقبل ال�شيح للجائزة من طرف :

أعضاء لجنة التحكيم؛

المتوجات والمتوج� في الدورات الثالث السابقة، أو الفائزات والفائزين بمسابقة تربوية منظمة من طرف وزارة ال�بية الوطنية
والتعليم األو� والرياضة، برسم الموسم الدرا� الجاري.

المادة 2 ـ �وط المشاركة في الجائزة 

1.2 المشاركة في الجائزة مفتوحة مجانا وبدون تكاليف؛

2.2 المشاركة في الجائزة محدودة في إيداع ترشيح واحد لكل شخص؛

3.2 يل�م المشارك(ة) بتقديم معلومات صحيحة، كاملة وحديثة. وكل إبهاٍم أو سهو ٍ كفيل بتضليل لجنة التحكيم يؤدي إ� إلغاء

ملف ال�شيح. وتحتفظ لجنة قيادة المسابقة، إن ارتأت ذلك، بحق طلب معلومات إضافية من الم�شح(ة).

4.2 إن المشاركة في هذه الجائزة تقت� أن المشاركات و المشارك� يرخصون ل�كاء جائزة أستاذ السنة (وزارة ال�بية الوطنية،

مؤسسة الزهيد، جمعية أصدقاء المدرسة العمومية)، باستعمال صورهم وت�يحاتهم ألغراض التواصل حول المسابقة، سواء
منها ال� أدلوا بها في شكل صور أو أفالم أو فيهما معًا ضمن مشاركتهم في الجائزة، كما يتعهدون بتقاسم مشاريعهم ال�بوية

في أي صورة كانت.

5.2 ال ُيقبل ال�شيح إال ع� "استمارة ال�شيح لجائزة أستاذ(ة) السنة" المتوفرة في الموقع oustadsana.com. وال ُتقبل أي وسيلة

ترشيح غ�ها؛
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6.2 ال يجب إنجاز م�وع القسم، موضوع المسابقة، ع� حساب الس� العادي للمقرر الدرا�.

المادة 3  – مبدأ الجائزة

1.3 تتج� المشاركة في الجائزة في تقديم الم�شح(ة) م�وع قسم ذي وقع مبا� وقابل للقياس ع� مستوى تعلمات التالميذ؛

2.3 يخضع م�وع القسم المقدم في كل مرحلة من مراحل المسابقة للتقييم ثم االنتقاء طبقا للمعاي� التالية :

أصالة الفكرة؛

انسجام المحتوى مع اهتمامات التالميذ؛

جودة التصور و التخطيط؛

مالئمة المحتوى؛

مدى إ�اك التالميذ مع و تفاعلهم مع الم�وع؛

إمكانية قياس أثر الم�وع ع� التعلمات ؛

جودة تقديم الم�وع؛

اح�ام المنهاج الدرا�؛

المادة 4 – س� الجائزة

1.4 مراحل االنتقاء

تقوم اللجنة المنظمة بفحص جميع طلبات ال�شيح، للتأكد من أن طلب ال�شيح مقبول، بمع� أن تتوفر فيه �وط االنتقاء، وهي
كالتا�:

أن يكون الم�شح أستاذا(ة) للتعليم االبتدائي في مؤسسة عمومية، أو في مؤسسة ابتدائية تابعة لمعهد ال�قية االجتماعية
والتعليمية(IPSE)؛

أن يكون الم�وع المقدم، م�وع قسم، له هدف محدد و مدة إنجاز محددة، وليس فقط ممارسة بيداغوجية معزولة.

ال يمكن للم�شح� و الم�شحات تقديم م�وع قسم سبق وأن فاز بجائزة في مسابقة أخرى.

في حالة ما إذا كان طلب ال�شيح ال يستجيب للمعاي� المذكورة أعاله، فلن يتم تأكيد ال�شيح.

طلبات ال�شيح المؤكدة فقط هي ال� سيتم عرضها أمام لجان التحكيم.

فئة التعليم اإلبتدائي العمومي :

المرحلة 1 : انتقاء 8 مشاريع عن كل أكاديمية من طرف لجنة مختصة؛

المرحلة 2 : انتقاء 36 م�وعا ع� الصعيد الوط� و ُيطلب من المشاركات و المشارك� الذين اخت�ت مشاريعهم إرساَل عرض
ع� شكل (Power Point)؛

المرحلة 3 : انتقاء 12م�وعا ع� الصعيد الوط�، وُيطلب من المؤهالت و المؤهل� تقديم فيديو لعرض الم�وع؛

المرحلة النهائية : انتقاء 3 فائزين من طرف لجنة التحكيم النهائية.

فئة ال�بية الدامجة :

المرحلة 1 : انتقاء 4 مشاريع عن كل أكاديمية من طرف لجنة مختصة. و يطلب من المؤهالت و المؤهل� للمرحلة الثانية تقديم
الم�وع بواسطة عرض Power Point؛
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المرحلة 2 : انتقاء 12 م�وعا ع� المستوى الوط�. و يطلب من المؤهالت و المؤهل� للمرحلة النهائية إنجاز �يط فيديو
حول الم�وع؛

المرحلة النهائية : انتقاء 3 فائزين من طرف لجنة التحكيم النهائية.

فئة معاهد ال�قية االجتماعية والتعليمية (السلك اإلبتدائي) :

المرحلة 1 : انتقاء 3 مشاريع أقسام عن كل مؤسسة تعليمية IPSE من طرف لجنة مختصة. و يطلب من المؤهالت و المؤهل�
للمرحلة الثانية تقديم الم�وع بواسطة عرض Power Point؛

المرحلة 2 : انتقاء 12 م�وعا ع� المستوى الوط�. و يطلب من المؤهالت و المؤهل� للمرحلة النهائية إنجاز �يط فيديو
حول الم�وع؛

المرحلة النهائية :انتقاء 3 فائزين من طرف لجنة التحكيم النهائية.

2.4 يتم تسجيل طلبات ال�شيح للجائزة فقط من خالل ملء استمارة التسجيل ع� اإلن�نت ع� المنصة المخصصة:

.oustadsana.com

3.4 يمكن وضع طلبات ال�شيح ابتداء من 10 يناير، و يغلق باب التسجيل في المسابقة يوم 14 ف�اير 2022 عند منتصف الليل.

المادة 5 – لجنة التحكيم

تتمتع لجان التحكيم باالستقاللية والسيادة. و تتكون من أعضاء الهياكل الُمؤِسسة والمؤسساتية وخ�اء تربوي� وطني� و دولي�.

المادة 6 – الجائزة

ع� المستوى الوط�

فائزات و فائزين عن كل فئة و يحصل كل متوجة و متوج ع�: يتم تتويج 9 فائزات و فائزين في المرحلة النهائية: 3

الجائزة األو� : 000 50 درهم

الجائزة الثانية : 000 30 درهم

الجائزة الثالثة : 000 20 درهم

يتم توزيع القيمة المالية للجائزة كما ي�:

بالنسبة لفئة التعليم االبتدائي العمومي و لفئة ال�بية الدامجة

يحصل المتوج(ة) ع� 3/2 القيمة المالية للجائزة بينما تستفيد المؤسسة ال� ينتمي إليها الفائز(ة) من 3/1 المبلغ يتم استثماره
في إطار م�وع المؤسسة.

(IPSE)بالنسبة لفئة معاهد ال�قية االجتماعية و التعليمية

يحصل المتوج(ة) ع� 3/2 القيمة المالية للجائزة بينما تستفيد مؤسسة تعليمية عمومية تتواجد في محيط المؤسسة الفائزة،
حسب االستحقاق، من 3/1 المبلغ يتم استثماره في إطار م�وع المؤسسة و ذلك بتنسيق مع األكاديمية الجهوية المعنية.

جوائز جهوية:

الجديد بالنسبة لهذه النسخة الرابعة من جائزة أستاذ(ة) السنة هو إحداث جوائز تشجيعية ع� المستوى الجهوي.
يتم تتويج 3 فائزين/ات ع� مستوى كل أكاديمية جهوية لل�بية والتكوين ويحصل كل المتوج� والمتوجات ع�:
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الجائزة األو� : 000 15 درهم

الجائزة الثانية : 000 10 درهم

الجائزة الثالثة : 000 5 درهم

ويرشح للفوز بإحدى هذه الجوائز فقط المتبارين الذين تمكنوا خالل مراحل االنتقاء من الحصول ع� 70 نقطة ع� 100 ع� األقل،
ويتم تسليم شيك بقيمة الجائزة وشهادة تقديرية للفائزين خالل حفل ع� مستوى كل أكاديمية جهوية لل�بية والتكوين.

ويحق للمتوج� والمتوجات ع� المستوى الجهوي التباري للحصول ع� الجائزة الوطنية في النسخة الموالية، فيما ال يمكنهم
التتويج ع� المستوى الجهوي، مرة أخرى، إال بعد مرور ثالث سنوات.

المادة 7 – المسؤولية

1.7 في حاالت خارجة عن اإلرادة يحتفظ ال�كاء (وزارة ال�بية الوطنية، مؤسسة الزهيد و جمعية أصدقاء المدرسة العمومية) بحق

تغي�، تمديد أو تقص� مدة الجائزة دون إعالم مسبق. كما أن مؤسسة الزهيد بصفتها المؤسسة المبادرة بخلق جائزة أستاذ السنة
ال تتحمل أية مسؤولية إذا ما دعتها ظروف خارجة عن إرادتها لتعليق أو إلغاء الجائزة.

2.7 ال يتحمل المنظمون و ال�كاء (وزارة ال�بية الوطنية، مؤسسة الزهيد و جمعية أصدقاء المدرسة العمومية) أية مسؤولية في

حالة ما إذا تسببت المشاركة في الجائزة ب�ر ما، سواء كان ماديا أو معنويا، بالنسبة للمشاركات و المشارك�.

المادة 8 – قبول نظام الجائزة

المشاركة في الجائزة والحصول ع� الجائزة يقتضيان قبول هذا النظام بكامله والموافقة عليه دون �ط أو تحفظ.
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