
  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین ـ جھة مراكش ـ آسفي
  ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

 مراكش

فعالیات المھرجان الوطني للموسیقى والتربیة في دورتھ األولى،

"المواطنةالتربیة الموسیقیة رافعة إلرساء مدرسة 

فعالیات الدورة ، 2019ماي  3و 

، "التربیة الموسیقیة رافعة إلرساء مدرسة المواطنة

ویأتي تنظیم ھذه التظاھرة التربویة الھامة، وفق التوجیھات الوزاریة، من أجل مواصلة تنزیل مضامین الرؤیة 

وذلك اعتبارا لكون التربیة الفنیة عامة والتربیة الموسیقیة 

  .شخصیة المتعلمات والمتعلمین

  ـ المساھمة في اكتشاف المواھب الصاعدة في مجال الموسیقى والغناء؛

  تفعیل دور األندیة الموسیقیة وتقویة قدرات المنشطین والمستفیدین منھا؛

  ـ المساھمة في انفتاح المؤسسات التعلیمیة على محیطھا السوسیوثقافي؛

األكادیمیات الجھویة بالمملكة، من خالل 

، وفق الشروط المنظمة والجدولة الزمنیة لھذه 

، في حین 2019أجریت اإلقصائیات اإلقلیمیة خالل المنتصف األخیر من شھر فبرایر 

ل التتویج الوطني، وذلك في حفل وتخصص محطة مراكش للتنافس بین العروض الموسیقیة الفائزة جھویا، من أج

ومن جھة أخرى، فإن المھرجان الوطني للموسیقى والتربیة، یعرف برمجة مجموعة من األنشطة التربویة والفنیة 

  ؛2019ماي  03و أبریل 30، في الفترة ما بین 

    2019ماي  03و 02ـ تنظیم زیارات استطالعیة للمآثر التاریخیة بالمدینة العتیقة لمراكش، یومي 

لمسرح با، 2019ماي  3وتتویج الفائزات والفائزین، مساء یوم الجمعة 

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین ـ جھة مراكش ـ آسفي 
ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

مراكش –شارع عالل الفاسي، زنقة ابي عبیدة، الداودیات 

  

 بالغ إخباري

فعالیات المھرجان الوطني للموسیقى والتربیة في دورتھ األولى،

التربیة الموسیقیة رافعة إلرساء مدرسة :"تحت شعار

 2يیوم، األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش آسفي

التربیة الموسیقیة رافعة إلرساء مدرسة المواطنة: "تحت شعار، األولى للمھرجان الوطني للموسیقى والتربیة

  . وذلك بالمسرح الملكي بمدینة مراكش

ویأتي تنظیم ھذه التظاھرة التربویة الھامة، وفق التوجیھات الوزاریة، من أجل مواصلة تنزیل مضامین الرؤیة 

وذلك اعتبارا لكون التربیة الفنیة عامة والتربیة الموسیقیة . ، وإرساء مدرسة المواطنة2030

شخصیة المتعلمات والمتعلمین على وجھ الخصوص، من أھم األسس التي تساھم في نمو وبناء

  :إلىاألول من نوعھ ویھدف ھذا المھرجان الوطني 

  ـ االرتقاء بالحس الجمالي والذوق الفني لدى المتعلمات والمتعلمین؛

ـ المساھمة في اكتشاف المواھب الصاعدة في مجال الموسیقى والغناء؛

تفعیل دور األندیة الموسیقیة وتقویة قدرات المنشطین والمستفیدین منھا؛

ـ المساھمة في انفتاح المؤسسات التعلیمیة على محیطھا السوسیوثقافي؛

األكادیمیات الجھویة بالمملكة، من خالل  لمھرجان الوطني یعرف مشاركة جمیعوتجدر اإلشارة إلى أن ھذا ا

، وفق الشروط المنظمة والجدولة الزمنیة لھذه ھا بالفرق المتوجة جھویا، بعد سلسلة من اإلقصائیات اإلقلیمیة

أجریت اإلقصائیات اإلقلیمیة خالل المنتصف األخیر من شھر فبرایر سبق أن 

  .2019س أجریت اإلقصائیات الجھویة خالل النصف الثاني من شھر مار

وتخصص محطة مراكش للتنافس بین العروض الموسیقیة الفائزة جھویا، من أج

  .نھائي بھیج، تختلط فیھ الرغبة في التتویج بأروع مالحم المواطنة الصادقة

ومن جھة أخرى، فإن المھرجان الوطني للموسیقى والتربیة، یعرف برمجة مجموعة من األنشطة التربویة والفنیة 

  :والتكریمیة واالستطالعیة، من بینھا

، في الفترة ما بین یمیةبمقر األكادـ تنظیم معرض تشكیلي بفضاء االستقبال 

ـ تنظیم زیارات استطالعیة للمآثر التاریخیة بالمدینة العتیقة لمراكش، یومي 

وتتویج الفائزات والفائزین، مساء یوم الجمعة للمھرجان ـ تنظیم الحفل النھائي 

 .          الملكي بمراكش

                                                  

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفيـ  مراكشجھة 

1 

 

 

  

 فعالیات المھرجان الوطني للموسیقى والتربیة في دورتھ األولى،

 تحت شعار

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش آسفي نظمت   

األولى للمھرجان الوطني للموسیقى والتربیة

وذلك بالمسرح الملكي بمدینة مراكش

ویأتي تنظیم ھذه التظاھرة التربویة الھامة، وفق التوجیھات الوزاریة، من أجل مواصلة تنزیل مضامین الرؤیة      

2015/2030 اإلستراتیجیة

على وجھ الخصوص، من أھم األسس التي تساھم في نمو وبناء

ویھدف ھذا المھرجان الوطني  

ـ االرتقاء بالحس الجمالي والذوق الفني لدى المتعلمات والمتعلمین؛                

ـ المساھمة في اكتشاف المواھب الصاعدة في مجال الموسیقى والغناء؛                

تفعیل دور األندیة الموسیقیة وتقویة قدرات المنشطین والمستفیدین منھا؛ـ                 

ـ المساھمة في انفتاح المؤسسات التعلیمیة على محیطھا السوسیوثقافي؛                

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا ا      

ھا بالفرق المتوجة جھویا، بعد سلسلة من اإلقصائیات اإلقلیمیةتمثیل

سبق أن وقد .المنافسات الفنیة

أجریت اإلقصائیات الجھویة خالل النصف الثاني من شھر مار

وتخصص محطة مراكش للتنافس بین العروض الموسیقیة الفائزة جھویا، من أج     

نھائي بھیج، تختلط فیھ الرغبة في التتویج بأروع مالحم المواطنة الصادقة

ومن جھة أخرى، فإن المھرجان الوطني للموسیقى والتربیة، یعرف برمجة مجموعة من األنشطة التربویة والفنیة      

والتكریمیة واالستطالعیة، من بینھا

ـ تنظیم معرض تشكیلي بفضاء االستقبال               

ـ تنظیم زیارات استطالعیة للمآثر التاریخیة بالمدینة العتیقة لمراكش، یومي                     

ـ تنظیم الحفل النھائي                     

الملكي بمراكش

                                                

  


