
FITSIPIDALAO FIFANINANANA DIARY NOFY ANDIANY FAHAROA  
 

Sasiteny 
Ny Diary Nofy dia tetikasan’ny ONG Teach For Madagascar, noforonina tamin’ny volana septambra 
2019, mba hampiroboroboana ny kolontsaina mamaky teny, indrindra ho an’ireo vondrom-
piarahamonina sahirana izay tena voafetra ny fahazoam-boky. Tamin'ny Oktobra 2019 no nisokatra ny 
fifaninanana fanoratana tantara voalohany ary nahasarika mpandray anjara efa ho 300 izany. Ireo 
tantara nandresy no namoronana ny andiany voalohany amin'ny bokin'ny ankizy "Diary Nofy". 
Tamin’ny taona 2021 dia dika mitovy miisa 25.000 amin’ity boky ity no nozaraina maimaim-poana, 
indrindra fa tany amin’ny sekolim-panjakana ambaratonga voalohany manerana an’i Madagasikara. 
 

Andininy voalohany: Famelabelarana 
Ny Teach For Madagascar dia mikarakara ny andiany faharoa amin'ny fifaninanana fanoratana 
lahatsoratra, amin'ny karazana fitantarana, manana endrika tantara, tantara fohy, tantara na tantara 
an-tsary, ary tafiditra ao anatin'ny sokajy ankizy. 
 

Andininy faharoa: Faharetana 
Haharitra roa volana sy tapany ny fifaninanana, manomboka ny 1 septambra ka hatramin’ny 15 
novambra 2022. Ny herinandro faharoa amin’ny volana desambra 2022 no hambara ny vokatra farany 
ary arahin’ny lanonana fankasitrahana sy fanomezana loka ho an’ireo mpandresy (daty sy toerana 
mbola ho faritana). 
 

Andininy faha-3: Mpandray anjara 
3.1- Misokatra ho an’ny mpanoratra rehetra ny fifaninanana, na tanora na matihanina, teratany 
malagasy monina eto Madagasikara na any am-pielezana. 
3.2- Tsy misy ny fanavahana ara-taona na lahy sy vavy. Na izany aza, ny zaza tsy ampy taona dia ny 
mpiambina azy ara-dalàna no hisolo tena azy rehefa manao sonia ny fifanarahana raha voafidy ny 
tantarany. 
3.3- Asa soratra iray isaky ny kandidà no azo atolotra. 
3.4- Ny mpikambana ao amin'ny mpitsara, ny komity mpikarakara ary ny fianakaviany dia tsy afaka 
mandray anjara mba hisorohana ny fifandirana amin'ny tombontsoa sy hiantohana ny tsy fitanilana 
mandritra ny fifantenana ny tantara. 
 

Andininy faha-4: Lohahevitra 
4.1- Ny lohahevitra dia “Ny fihavanana”. Ny tantara dia tokony haneho fitondran-tena voafaritra tsara 
toy ny herim-po, fandraisana andraikitra, fangorahana, fahitsiana, fanetren-tena, fahatokisan-tena, 
firaisankina amin'ny fahasamihafana, ny maha-kolontsaina, ny ady amin'ny fanavakavahana, ny ady 
amin'ny herisetra, fanorisorenana, sns. 
4-2- Tsy mahazo miandany ilay tantara ary tsy maneho ny soatoavina ara-pivavahana na ny foto-
kevitry ny antoko politika. 
4.3- Afaka maka aingam-panahy avy amin'ny angano, fomban-drazana am-bava na olo-malaza angano 
amin'ny kolontsaina malagasy ny tantara. Na izany aza, tsy maintsy mitazona ny maha-izy azy 
manokana ny mpanoratra ary manoratra tantara vaovao. 
4.4- Ny mpamaky 9 ka hatramin'ny 15 taona no tena kendrena, indrindra fa ireo ankizy sahirana 
amin’ny famakian-teny ary mipetraka any amin'ny faritra sahirana. 
 

Andininy faha-5: Fiteny 
5.1- Teny malagasy na teny frantsay no fiteny ampiasain’ny mpandray anjara. Fiteny iray ary iray ihany 
no ampiasaina manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. 
5.2- Ampirisihina ny fampiasana fehezanteny tsotra mba hanamora ny fahatakarana tsara kokoa ho 
an'ny ankizy. Na dia mifanentana kokoa amin'ny mpamaky aza fomba fiteny mahazatra, dia tsara ny 



fampidirana teny vitsivitsy na maromaro tsy fahita matetika mba hampanan-karena ny voambolan'ny 
mpamaky. 
 

Andininy faha-6: Fepetra handraisana anjara 
6.1- Maimaim-poana ny fandraisana anjara. 
6.2- Ny taratasy fandraisana anjara hita any amin'ny faran'ito fitsipika ito dia tsy maintsy fenoina ary 
ampifandraisina amin'ny antontan-taratasy misy ny tantara. Tsy mitonona anarana ireo sanganasa ary 
ny anaran'ny mpanoratra na ny solon'anarana rehetra dia tsy azo tononina ao anatin'ny antontan-
taratasy misy ny tantara. 
 

Andininy faha-7: Fepetra azo ekena 
7.1- 1000 hatramin'ny 4000 ny isan’ny teny tokony ho hita ao aminn’ny  lahatsoratra. Ny endritsoratra 
ampiasaina dia ho Times New Roman amin'ny habeny 12 ary ny elanelan'ny tsipika dia 1.5 miaraka 
amin'ny sisiny mahazatra. Ny antontan-taratasy dia tsy maintsy alefa amin'ny endrika Word na PDF. 
7.2-Ny asa dia tsy tokony navoaka na niseho ampahibemaso na natolotra tamin'ny antso teo aloha ho 
an'ny fifaninanana fanoratana na inona na inona. Ny fisandohana dia ho voasazy amin'ny fanalana avy 
hatrany ny mpandray anjara. 
 

Andininy faha-8: Fandefasana rakitra fampiharana 
8.1- Ny asa alefa amin'ny adiresy mailaka 2022diarynofycontest@gmail.com ihany no azo ekena. Tsy 
ekena ny fandefasana amin'ny alàlan'ny paositra na amin'ny boaty mailaka amin'ny tambajotra sosialy. 
8.2- Ny fangatahana rehetra voaray aorian'ny fe-potoana fangatahana dia tsy azo ekena. Hahazo 
fankatoavana amin'ny mailaka ny mpandray anjara rehefa avy nandefa ny asany. 
 

Andininy faha-9: Loka  
9.1- Vola mitentina 2.500.000 Ariary no hozaraina amin’ireo mpandresy. 
9.2- Ny mpandresy tsirairay dia hahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny Teach For Madagascar noho 
ny fandraisany anjara amin'ny fanaparitahana ny fahazoana boky eny amin'ny Sekolim-panjakana 
ambaratonga voalohany eto Madagasikara. 
9.3- Ny mpandresy tsirairay dia hahazo ny dika mitovy amin'ny boky vita aorian'ny famoahana ny 
tantarany. 
9.4- Hotontosaina amin’ny herinandro faharoa amin’ny volana desambra 2022 ao amin’ny pejy 
Facebook Diary Nofy sy amin’ny haino aman-jery ny fampahafantarana ny anaran’ireo mpandresy. 
Hifandray amin'ireo mpandresy ny komity mpikarakara handaminana ny fanomezana ny loka. 
 

Andininy faha-10: Ny mpitsara 
10.1- Ny mpitsara dia ahitana matihanina miasa eo amin'ny sehatry ny literatiora ho an'ny ankizy, 
sinema, radio teatra ary tantara an-tsary. 
10.2- Ny fanapahan-kevitra faran’ny mpitsara dia tsy azo toherina na inona na inona na inona antony. 
 

Andininy faha-11: Zon'ny fananan-tsaina sy fanararaotana ny asa nahazo loka 
11.1-Ny mpanoratra dia mijanona ho tompon'ny sanganasany. Eken'ireo mpandresy ny famindrana ny 
zo mifandraika amin'ny famoahana ny tantarany amin'ny Teach For Madagascar. 
11.2- Ny Teach for Madagascar dia manana zo feno hamadaika ireo lahatsoratra mandresy ho tantara 
an-tsary sy boky ho an'ny ankizy nefa tsy manova be ny rafitra na ny votoatin'ny tantara. 
11.3- Ny mpandresy dia manaiky ny hanome ny zon'ny fitrandrahana, ny famokarana, ny famoahana, 
ny fanehoana ary ny fizarana ny sanganasany amin'ny Teach For Madagascar ary koa ny zo amin'izay 
fanontana ho avy ilaina ary mifanaraka amin'ny tanjon'ny Diary Nofy. 
11.4- Raha avoakan'ny Teach For Madagascar ny boky ho an'ny fandraharahana ara-tsosialy amin'ny 
ho avy, dia hisy fifanarahana fanontana vaovao ho an'ireo mpandresy. 
 



Andininy faha-12: Mpikambana amin’ny fifaninanana 
12.1-Ny tsy fanarahana ny fitsipika voalaza etsy ambony, mifandraika amin'ny fandraisana anjara sy ny 
fanekena ary koa ny endrika takiana, dia mitarika fandavana ny tantara mandray anjara. Tys misy 
faninganana azo atao. 
12.2-Ny fandefasana ny antontan-taratasy fangatahana dia milaza ny fanekena hanaraka ireo fitsipika 
ireo. Manaiky ny hanaja ny fanapahan-kevitry ny mpitsara ny mpandray anjara rehetra. 
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