"חדר משלך" – חדר הפלאות
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בתערוכת

הביאנלה לאומנויות ולעיצוב 2020
יחידת לימוד פעילה לסיכום כיתה י'

יוכי שרם ,הביאנלה במוז"א ,צילום הדר סייפן

אגף החינוך במוז"א ,וצוות הפיקוח על מגמת אמנויות העיצוב ,מזמינים אתכם לשנה של התבוננות ומחקר

אודות תרבות חזותית וקודים חזותיים במסגרת תערוכת :הביאנלה לאומנויות ולעיצוב 2020
אשר מוצגת במוזיאון במהלך שנת הלימודים תשפ"א.
מוז"א הנו מוזיאון רב-תחומי העוסק בתרבות החומרית המקומית בעבר ובהווה .לצד תצוגות הקבע ,מוצגות
במוזיאון מגוון תערוכות מתחלפות בכל שנה ,אשר יחד מעניקות מבט מקיף ועשיר על העשייה ועל התרבות
המקומית ומזמנות שיח ,מחקר והנאה.

הביאנלה לאומנויות ולעיצוב  2020פורסת תמונת מצב עדכנית של תחומי האומנויות והעיצוב
השונים ,בדגש על קרמיקה ,זכוכית ,צורפות ,טקסטיל ונייר .במסגרת הביאנלה מוצגות עבודות המשלבות
חומרים ,מלאכות מסורתיות וטכנולוגיות מתקדמות ,ובין החד־פעמי והאמנותי לבין התעשייתי והתכליתי.

הצעה לפעילות" :חדר משלך" – מפגש בחדר הפלאות

עירית שר ,הביאנלה במוז"א ,צילום :הדר סייפן

התכנית כוללת שלושה מסלולי חוויה לימודית ,עבור תלמידי כיתות י' במגמה .כל אחד מהמסלולים,
מתאים כפרויקט סיכום לשנת הלימודים הראשונה .יחד עם זאת ,אוצרת הביאנלה בתוכה ידע עצום
בתחום התרבות החזותית והחומרית ,ומומלץ לחשוף גם את תלמידי יא' לעושר התוכני שלה.

להלן שני צירי למידה אפשריים:
 .1הקוד החזותי :הקשר בין חומר ,צורה וסמלים
 .2טכניקות :המעבר מחומר לצורה

שלושת המסלולים המוצעים:
 .1יום פעילות במוזיאון – כחמש שעות אקדמיות ₪ 820 ,לקבוצה ,עד  20תלמידים
מפגש עם קבוצה ,הכולל שיחת פתיחה ,הדרכה בביאנלה לאומנויות ולעיצוב ,משימה עצמאית,
הצגת תוצרים ודיון מסכם.
 .2סיור ומפגש וירטואלי – כשעתיים אקדמיות ₪ 680
מחיר מיוחד לעלות ביקור במוז"א כהמשך למפגש הזום₪ 680 :

מפגש וירטואלי של מדריך מצוות המוזיאון עם תלמידי המגמה ,הכולל הדרכה וירטואלית בתערוכה,
דיון סביב יצירות מרכזיות ,משימה לתלמידים ודיון מסכם .מפגש זה יכול גם לשמש כפעילות
מקדימה למפגש ממשי במוזיאון.

" .3סיירת ביאנלה" – פעילות לתיווך וירטואלי של התערוכה כחמש שעות אקדמיות
 ₪ 820לקבוצה ,עד  20תלמידים
גיבוש קבוצת תלמידים מהמגמה .חברי הקבוצה יגיעו ליום מרוכז במוזיאון ,שבמסגרתו תיערך
הדרכה בתערוכת הביאנלה ולאחריה יוכלו התלמידים לסייר באופן עצמאי בתערוכה וליצור סיור
וירטואלי ,עבור חבריהם /הוריהם.
תכני המסלולים השונים ייבנו בשיתוף פעולה מלא עם צוות המגמה ועל פי הצרכים הייחודיים הנכונים
לקבוצה המזמינה .מידע רב על התערוכה ,על האמנים והעבודות ,כולל הצצה לקטלוג התערוכה ,נמצא
בבלוג התערוכה שבאתר המוזיאון .www.eretzmuseum.org.il
רצ"ב קישור לקטלוג החדש לתכניות ההדרכה של אגף החינוך
https://online.flippingbook.com/view/108356/
הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף ,התייעצות והזמנה:
•
•

הדס להט שקד ,רכזת שיווק חינוכי .טל' hadasl@eretzmuseum.org.il 03-7455725
מרכז ההזמנות ,טל' tsiyonag@eretzmuseum.org.il 03-7455720/10/74

בברכת שנה טובה ופורייה ,שנת למידה ,יצירה ,הנאה ובריאות איתנה!

צילום :הדר סייפן

המוזיאון הינו פארק פתוח – פארק בטוח ,פועל על פי נהלי התו הסגול.
*יתכנו שינויים בתכניות ההדרכה

