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 مدخل

ميّة منهج التعليم في الفنون للمدارس االبتدائيّة معّد لتدريس جميع تالميذ دولة إسرائيل على اختالف طوائفهم وانتماءاتهم الدينيّة، القو

بناء على هذا القانون يجب أن يتعلّم كّل تلميذ خالل جميع . 1951التربية والتعليم لسنة  :ساساألقانون الأو اللغويّة وقد نّص عليه 

، مسرح فّن مرئّي،تين في األسبوع )وات دراسته في المرحلة االبتدائيّة، على األقّل، واحًدا من الفنون بمستوى حّصتين تعليميّ سن

المنهج المقترح يسّد حاجة التالميذ في الدراسة والتعلُّم والتقييم ذي المعنى كما نّص عليها منشور  .موسيقى، أو سينما( ،رقص

منهج التعليم هذا هو منهج متطّور يتالءم والخاّص بالتعلُّم ذي المعنى.  2014من شهر أكتوبر/ تشرين أّول  2المدير العاّم رقم ع هـ/

ويتفاعل مع التغييرات التكنولوجيّة والنظريّة اللتين طرأتا على  ي القرن الحادي والعشرينمع حاجات التعلُّم والتدريس والتقييم ف

 مجتمع المعرفة في العقد الثاني من األلفيّة الثالثة.  

وحدات يتألف من أي  :امودوالريًّ )المنهج معّد للتدريس بمستوى حّصتين في األسبوع ويقترح على المعلم نموذًجا مفتوًحا وتركيبيًّا 

الصفّان األّول والثاني، الصفّان الثالث والرابع ، يقّسم تعليم الفنون إلى ثالث مجموعات ُعمريّة: (يمكن تجميعها بطرق مختلفة

  والصفّان الخامس والسادس. 

يّة. من هنا فان منذ سنوات السبعينات من القرن الماضي لم تتّم حتلنة )تحديث( منهج التعليم في الفنون لمدارس المرحلة االبتدائ

تأليف هذا المنهج حيوّي بالنسبة إلى معلّمي موضوع الفنون وبشكل خاّص على ضوء التغييرات الكثيرة التي حدثت في العالم منذ 

هي أّن هناك فرضيّتنا، في هذه األيّام بالذات، وعلى ضوء اإلمكانيّات غير المحدودة للحصول على المعرفة، تأليف المنهج السابق. 

، توضيح وصياغة أهداف، مضامين وإستراتيجيّات التدريس التي يحتاجها معلّمو الفنون من تنظيم د في الحاجة إلى تصنيف،تزاي

 في جهاز التربية والتعليم.  الفنون المرئيّةأن يعكس مكانة أجل أن نوفّر لهم إطار عمل مريح، نوعّي وناجع. على المنهج الجديد 

عديدة من بينها نذكر: ما هو مدلول تدريس موضوع الفنون في المدرسة االبتدائيّة؟ ما وتساؤالت لقد شغلت مؤلّفي المنهج قضايا 

، وما هي المعرفة في مجال الفّن والثقافة هي القيم التي يمكن بل ومن المحبّذ أن نربّي عليها الجيل الصاعد بواسطة موضوع الفنون
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؟ ما الذي يستطيع التالميذ أن يستوعبوه، وما هي المصطلحات، األعمال الفنّيّة نكسبها للتالميذ في هذه السنّ التي من المهّم أن 

كيف، من المفّضل، أن نرسِّخ مختلف التجارب والمحفّزات  ؟ن ينكشفوا عليهاأ -نحن البالغين  -والحاالت والمعلومات التي نريد 

 يوميّة في تعلُّمهم القيمّي وذي المعنى لموضوع الفنون؟ األوالد في حياتهم ال ينكشف عليهاالتي 

تعلُّم العمل الفنّّي والتعبير المرئّي إن كان من الناحية العمليّة أو من الجانب التفسيرّي، لفهم األعمال  –المنهج الحلول لتدريس  يوفّر

د األفكار  ركاشالمُ . يشّجع المنهج على التدريس الفنون المرئيّةوالصور في عصر الفنّيّة  الذي يستند على الحوار وعلى التسامح مع تعدُّ

وهو ال يقترح دروًسا . وسائل والتفسيرات، اللمواضيعأمام فحص واسع لالمجال  يتيحوالحلول. التدريس الذي يستند على الحوار 

ها، من أجل تحضير دروس فنون معالم تعتبر األسس ألهداف المنهج وطرق استعمال " مغلقة وجاهزة للتطبيق، بل يقترحوحداتكـ"

س على حّد سواء. هذه المعالم  ومن المفروض أن يستعملها المعلّمون في تخطيط وحدات  متشابكةممتعة وذات صلة بالدارس والمدرِّ

  على امتداد السنوات الدراسيّة في المدرسة.  التدريس وتقييمها

وطاقم تحديد األهداف والتقسيم إلى شرائح عمريّة، يفترض المنهج بأّن معلّمي الفنون هم أكثر الناس معرفة بتالميذهم إلى باإلضافة 

يها، ولذلك فهم يعرفون كيف يالئمون ما يقّدمه المنهج لتالميذهم ولظروف المدرسة وغيرهم في المدرسة التي يعلّمون فالمعلمين 

جميع بها  فر  ت  عيساعد على تحديد لغة مشتركة ومعايير موّحدة للتدريس والتعلُّم والتقييم، بحيث على أحسن وجه. كما أّن المنهج ي

 الفنّيّة في داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها. –العناصر المشاركة في العمليّة التربويّة 

 التصّور الفكريّ 

في الفنون المرئيّة في المدرسة االبتدائيّة يؤّسس ويشّجع على التعلُّم ذي الصلة بحياة  نىعبرنامج التعلّم ذي الم: التعلّم ذو المعنى

 –التالميذ، ويحاول أن يالمس جميع جوارحهم من خالل الدمج بين جوانب متنّوعة للتجارب العقليّة، العاطفيّة، االجتماعيّة 

ل، المرونة الفكريّة، الفنون يطّور لدى التالميذ قدرات مختلفة مثل الحدس، القيميّة، الجسمانيّة، الفنّيّة، اإلبداعيّة وغيرها. تعلُّم  التأمُّ

 اإلبداع والتعبير عن هويّة الفرد؛ هذه كلّها تمنح التلميذ دارس الفنون أولوية في عالم العمل في المستقبل.  
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شديدة األثر، إلى جانب الرسائل الكالميّة )اللفظيّة(.  مرّكبة من رسائل مرئيّةالحياة اليوميّة في العالم المعاصر : الثقافة المرئيّة

، في اإلعالم، في الصور المرئيّة حاضرة في الحيّزات الخصوصيّة وفي الحيّزات العموميّة: في الحاسوب وفي اإلنترنت

من هنا، فإنَّه إلى بشكل عام. اإلعالنات، وفي األعمال الفنّيّة على اختالف أنواعها، في الفّن المعمارّي، وفي التصميم وفي الثقافة 

جانب أهّميّة تطوير الخيال واإلبداع كأهداف مركزيّة للتربية الفنّيّة، فقد تبلورت في العقدين األخيرين اتّجاهات تحتوي عالم الفّن 

التربية المرئيّة. بهذه هذه االتّجاهات قابلة للتعلُّم، والفهم، والتحليل، والتفسير بواسطة . 'الثقافة المرئيّة'ضمن إطار أوسع من 

ينكشفون عليها مع المرئيّة التي  الصورمن مستهلكين خاملين إلى أفراد فّعالين، ذوي قدرة على الحكم على الطريقة يتحّول التالميذ 

  القدرة على نقدها.

الفّن يمّكن التالميذ من تطوير هويّة قويّة ألنفسهم كأفراد وكشركاء في مجموعة أترابهم )فئتهم العمريّة(، تعليم : بلورة هويّة

 وكمواطنين وبالغين في المستقبل في المجتمع والثقافة الذين ينتمون إلْيهما. 

 م أ في التعليم فوق االبتدائّي. بناء على: "ما هو معنى التعلُّم ذي المعنى وكيف نضمنه للفرد بشكل خاّص؟"، موقع القس 1

د المجاالت/  د المجاالت )االختصاصات(: االختصاصاتتعدُّ ه متعدِّ لتعليم الفّن يمّكننا من عرض/ تقديم الفّن في سياقات أوسع،  التوجُّ

ه الشمولّي الذي  متعّدد المجاالت علىالتعلُّم يستند  .خاص ذات صلة بالمجتمع كلّه وبالتالميذ بشكل مشاريع تفسح المجال أمام التوجُّ

. كما أّن هذا التعلُّم يشّجع على 21مهارات القرن الـ في إطار يحتاج إليها واسعة  رؤيةالمشاكل من خالل  يذ نحو حلّ يوّجه التالم

إضافة لذلك فهو يمّكن من . ّي وغيرهالعقلّي، الحّسّي، الماّدّي، األخالقتوازن بين ال عن المعرفة من خالل سياقات والبحث تكوين

  التالميذ في حياتهم اليوميّة.  لها يتعرضالكثيرة التي  المشاكل وبين الربط بين المادة التعليمية

بواسطة الجمع بين  بدعمن أن ن يوفّر تعليم الفّن عماًل فنّيًّا يانًعا يجّسد شيئًا ما زال ال وجود له. يمّكن توسيع الخيالتوسيع الخيال: 

، إلى جانب القدرة على تحليل/ تفكيك الموجود من أجل إعادة تركيبه األشياء بطريقة جديدة. القدرة على تخيُّل ما هو غير موجود

ران التفكير اإلبداعّي، القدرة على اكتساب التجربة )ومنح حريّة الخطأ( وكذلك توفير إمكانيّة التعبير عن مشاعر، أحاسيس،  يُطوِّ

ذات أفكار، وتجارب التالميذ في المواضيع المهّمة بالنسبة إليهم.  التعبير العاطفّي، التجريبّي واإلحساسّي يتحّول إلى عمليّة لتحقيق ال

ل الداخلّي والوعي وتقييم الذات.  يّة نُفّذت يفحصها التلميذ، إّما قبل عملالتي  االعتبارات التي تّم تفعيلها واالختياراتبواسطة التأمُّ
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 اإلبداع أو خاللها أو مع استكمالها.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Lemida_Mashmaoutit : وزارة التربية التعليم 

 ات األساسفرضيّ 

ر  'قراءة' الشفويّة، اإلصغاء،  –التركيز، الفهم، الكفاءات اللفظيّة نصوٍص مرئيّة تطوِّ

س . 1ه والشعور باألمانالتوجّ  يحتاج تعلُّم الفنون إلى قُدرات عالية على البحث، التمرُّ

 والتعبير عن األفكار. 

ر التالميذ في المسارات النظريّة واألّكاديميّة )العلميّة(،  يساهم تعليم الفنون في تطوُّ

وذلك من خالل تطوير وتحسين لغة المخاطبة والوصف، صياغة عمليّات اإلبداع 

معنى من عمل فنّّي ذاتّي، كما من األعمال الفنّيّة بشكل لفظّي، واستخالص ال

 المشهورة والمعروفة في تاريخ الفّن.    

الفّن هو قيمة أساسيّة من قيم إحساس التالميذ باالنتماء إلى هويّتهم، وإلى ثقافتهم، 

وإلى شعبهم، وإلى مسقط رأسهم وإلى عقيدتهم. وعليه، فإنَّ تعليم الفّن اإلسرائيلّي 

 ف أشكاله وتيّاراته يساهم في تعزيز االنتماء القومّي والثقافّي للتالميذ.  على مختل

ذلك ى لإ باإلضافة يُعّزز الفّن مشاعر النجاح لدى التالميذ ذوي أساليب التعلُّم المتميّزة

ر أصحاب المواهب البارزة في الفّن. يدعم و  يطوِّ

 
 

 • 

 • 

 • 

 • 

  يستند تعليم الفنون على التعلُّم ذي الرْأسْين: من جهة أولى إبداع عملّي، ومن جهة

ر وتفسيراتها. يُغّذي كّل عنصر العنصر  اآلخر ما داما  ل أعمال فنّيّة وُصو  ثانية تأمُّ

عة.   يستندان على مصادر إيحاء ومعرفة متنوِّ

  اإلبداع على عرض الفن وعمليات . إبداعيّة كامنةيُعتبر كّل تلميٍذ صاحب قدرة

لتطّورهم السليم واستنفاد قدراتهم الُمثلى )تحقيق رّي ضروالتالميذ صغار السّن 

 أفضل النتائج(.

  ،التربية الفنّيّة تطّور وتنّمي التلميذ من جوانب مختلفة: قيميّة، ذهنيّة، عاطفيّة

 اجتماعيّة وثقافيّة.

  هي من أسس الفّن، وهي تمكِّن التالميذ  ياتباستعمال المواد والتقنمهارات اإلبداع

 من التوّجه إلى الذكاءات المتعّددة الموجودة لديهم.   

  وتطوير الخيال والقدرة على االختراع. العميقتعليم الفنون هو األساس للتفكير ،

ي مضمون ينمّ وخلق  ،تخلق دروس الفنون مكانًا يفسح المجال أمام تخيُّل غير الممكن

 .يذ إمكانيات جديدة ومثيرةلدى التالم

  التالميذ مشاكل معقّدة، وغامضة أحيانًا، يحتاج حلُّها إلى من خالل عملية إنتاج الفن يواجه

 تفكير على مستًوى عاٍل.

                                                                                                                                                 

  

 

  

  

  

                                              
1
 .2006כהן, בן פשט וברקוביץ ,'المصطلح "نّص مرئّي" مبني على الفكرة بأّن التعابير المرئيّة هي جزء من اللغة المرئيّة الموازية للغة اللفظيّة، للتوّسع انظروا:  

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Lemida_Mashmaoutit
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Lemida_Mashmaoutit
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 الفرضيّات األساس 

ر بواسطة تعلٌّم الفّن   القدرات التي تتطوَّ

ر اللفظيّ  •  التنوُّ

 التنّور العددّي/ الحسابيّ  •

  القدرات التكنولوجيّة في بيئة اتّصاالت محوّسبة •

 التفكير اإلبداعّي والناقد •

 تطوير قدرات شخصيّة واجتماعيّة  •

 الفهم القيميّ  •

 الفهم العقليّ  •

 االستدامة •

ف على ثقافات وفنون •   التعرُّ

 ليا أهداف عُ 

تؤّدي التربية الفنّيّة إلى تطوير القدرة على التفكير البصرّي والقدرة على الربط بين  •

 المصطلحات والمواضيع األوسع المتّصلة بحياة التالميذ ومشاعرهم.  

بوا  • يوفّر تعليم الفنون للتالميذ حيًِّزا يمكنهم فيه أن يتدرَّ

شخصيّة تعبِّر )فنّيّة( على التعبير الذاتّي وإنتاج أعمال 

 وعن طريقة التقائهم مع العالم. عنهم 

ر التربية الفنّيّة لدى التالميذ الحساسيّة للجمال  • تُطوِّ

يقاا) والذوق الشخصّي، أمام العالم في مظهره ( ست اط 

 روحانيًّا. البصرّي، الماّدّي، الجسدّي والمثير 

ق الناقد إلى الرسائل  • تُمكِّن التربية الفنّيّة من التطرُّ

 البصريّة في الثقافة اليوميّة.

ر دراسة الفّن وتساعد على إعادة النظر في الفترات  • تطوِّ

مختلفة بواسطة األعمال التاريخيّة، وفي القيم والعادات ال

الفنّيّة وتساهم في توضيح هويّة التالميذ الشخصيّة 

 والثقافيّة منة خالل التعلُّم والفهم.  

دراسة الفّن تكشف التالميذ وتُطلعهم على أعمال فنّيّة  •

معاصرة إلى جانب معلومات غنيّة عن أعمال فنّيّة من 

ف الفّن . وعن وظائاإلسرائيلّي والعالميّ  –تاريخ الفّن 

 المتنّوعة في المجتمعات المختلفة. 

ف دراسة الفّن التالميذ على صاالت عرض  • تُعرِّ

أمين المتحف في األعمال الفنّيّة وتكشف لهم مهاّم عمل 

 صاالت العرض المختلفة.  
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 أهداف عمليّة 

بَين  يعتمد المنهج على الدمج بين مركِّ

ل التالميذ  يستند عمل ذاتيّ   -تدريس خاّلق في إطار ورشة عمل  • ل ى تحمُّ ع 

ه من قبل المعلِّم.   ل ى التعلُّم الجماعّي المبنين والموجَّ    لمسئوليّاتهم الذاتيّة وكذلك ع 

يكشف المعلِّم أمام تالميذه تشكيلة من مصادر اإليحاء البصريّة  – تدريس نظريّ  •

في الحيّز ، نسخ طبق األصل وكتب، أعمال فنّيّة أصليّة سطة عروض تقديميّةابو

  باإلضافة إلى مواقع اإلنترنت    العاّم، في المتحف أو في صالة العرض )غاليري(

ويثبّت األعمال الفنّيّة من تاريخ الفّن التي اختار تدريسها في الفترة المالئمة مع 

 وجهات النظر التي عاصرتها. 

  )اإلبداع( أهداف في مجال العمل الفنّيّ 

الل خلق بيئة تفسح مجااًل للتجربة والخطأ؛ احتواء مجال الخطأ من خ إبداعيّ  تطوير تفكير •

 كجزء من عمليّة اإلبداع؛ 

ل ى التقنيّات، التكنول • ف التالميذ ع  جيات المتقّدمة والمواّد المختلفة وتنمية وتعميق تعرُّ

ل ى استعماالتها المتنّوعة؛   القدرة ع 

ل ى التعبير الشخصّي وتطوير الخي • ال بالنسبة إلى مواضيع وعوالم تشجيع التالميذ ع 

 مضامين مختلفة؛

ل المسئوليّة • ل ى تحمُّ ل االعتبارات  التشجيع ع  وتأمُّ

بغّض النظر إن كانت تّمت فبل  –واالختيارات التي تّمت 

  عمليّة اإلبداع أو خاللها أو في نهايتها؛  

توفير إمكانيّة أمام التالميذ لمواجهة إخراج األفكار من حيّز  •

 التخطيط إلى حيّز التنفيذ؛ 

ل ى أنواع الميديا المختلفة واستعمالها من  • ف التالميذ ع  تعرُّ

 أجل إنتاج أعمالهم الفنّيّة؛ 

ل ى اإلنتاج في أعقاب مسألة )قضية(  • تطوير قدرة التالميذ ع 

 .طرحه المعلِّم أو أحد التالميذ أو موضوع

 في مجال العرض  دافأه

إكسابهم قيم العرض الالئق ألعمال التالميذ بعد أن انتهوا من  •

إنتاجها في الورشة؛ يعتبر العرض وسيلة لالتصاالت، 

من تفسيره ذا صلة بظروف مشاهدته. وعليه  وجزًءا جوهريًّا

ركيز على يجب أن نوّرث التالميذ هذه القيم من خالل الت

 أهّميّتها.  

ل عميق في العمل الفنّّي من منطلق  • تطوير قيم وعادات تأمُّ

 احترام العمل الفنّّي للتالميذ أنفسهم ولتالميذ غيرهم؛

تعزيز الرسالة التي يحملها العمل الفنّّي عن طريق وضعه  •

 في حيّز المدرسة أو في محيط آخر؛ 

سياقات الفنّيّة التي تنمية القدرة على التعبير التحريرّي في ال •

تصف العمل الفنّّي )ورقة موقف، حواٍش/ عناوين ثانويّة(؛ 

تشمل هذه القدرة ممارسة التعبير التحريرّي والشفهّي عن 

التي وجهت  العمليّة، التجربة، االعتبارات واالختيارات

 التالميذ في عملهم )صياغة "تصريح فنّان"(.
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 أهداف عمليّة 

ب  • التالميذ )في على التعاون في جمع المعروضات للمعرض من أعمال التدرُّ

ائط، في صالة عرض مدرسيّة )ممارسة صياغة "تصريح أمين الموقع، على ح

 معرض"(؛ 

ص وتعلُّم ظروف العرض والمشاهدة المثاليّة ألعمال التالميذ وزمالئهم.  •  تفحُّ

  أهداف في مجال رّد الفعل على األعمال الفنّيّة والتصورات البصريّة 

تطوير قدرة التالميذ على إدارة مناقشة كالميّة في إطار مجموعة حول عمل فنّّي  •

 مع تطوير قدراتهم الكالميّة وقدرتهم على تعليل مواقفهم؛

عمال تالميذ تطوير قيم اإلصغاء والتعامل باحترام مع أعمال التالميذ أنفسهم وأ •

  غيرهم؛   

دالالت األعمال الفنّيّة والتحلّي بالصبر لسماع تفاسير تطوير القدرة على تفسير  •

 ؛الفنّيّة نفسها ألعماللمختلفة وحتى مناقضة 

تعميق مؤهاّلت المحادثة عن األعمال الفنّيّة، وتوسيع قدرة التالميذ على وصف  •

 مختلفة.   وتفسير ونقد األعمال الفنّيّة بموجب معايير

 أهداف في مجال إيجاد السياقات

إكساب التالميذ التعامل مع العمل الفنّّي كجزء من المجتمع، الثقافة، التاريخ وما  •

رات طبقة فوق طبقة من خالل اإلشارة إلى  –شابه  وضع رّد الفعل على التصوُّ

سياقات أكثر اتساًعا؛ تعزيز فهم التالميذ بالنسبة إلى 

 ؛ ووظائفه الثقافيّة، التاريخيّة واالجتماعيّةسياقات الفّن 

فسح المجال أمام التالميذ لبناء سياقات ألعمال فنّيّة  •

رات من مصادر  لتالميذ آخرين وألعمال فنّيّة وتصوُّ

 متنّوعة؛ 

تطوير قدرات البحث لألعمال الفنّيّة ولعالم المعرفة  •

 المحيط بها؛ 

وثقافات مختلفة توسيع معرفة التالميذ للفّن من عصور  •

 وفهم االختالفات بينها؛

وعلى قصص  فنّيّةالعمال روائع األإطالع التالميذ على  •

 حياة كبار الفنّانين في العصور المختلفة؛

تعلُّم وممارسة إنتاج سياقات بين مجاالت مضامين  •

مثل: التاريخ والثقافة، األعياد والمناسبات،  –مختلفة 

والتقويم السنوّي وغيرها البيئة والطبيعة، دائرة الزمن 

 وبين عالم الفّن؛  –

ف التالميذ على العمل اإلنتاج الثقافّي والفنّّي  • تعرُّ

تعامال هم إكسابلمجموعات اجتماعيّة مختلفة، من خالل 

 ا ومحتر ًما للثقافات المختلفة عن ثقافتهم؛تسامحً م

تطوير قيم للمشاركة االجتماعيّة والبيئيّة وتعظيم  •

 العالم وعن الحياة فيه لدى التالميذ.    المسؤوليّة عن



 

        אמנות חזותית לבית הספר היסודי //תכנית לימודים   
13   

 المبادئ البيداغوجيّة للمنهج

  :التدريس الفّعال )الديناميكّي( ينتج عن تحديد قّمة تعليميّة فيها يظهر مبدأ العرض

التالميذ المعرفة الجديدة التي اكتسبوها والتي بواسطتها أنتجوا عرًضا إلنتاجهم، 

بواسطة معرض لفنّان خريج يكونون هم أنفسهم أمناء المعرض، بواسطة    

زمالء وأولياء أمور، وما عرض مشاريع، بواسطة محاضرات يلقيها تالميذ أمام 

   شابه.   

    ماج ديشّجع هذا المبدأ على التعاون والعمل في طاقم، ويسهم في انمبدأ االندماج:    •

معلّم الفنون في حياة المدرسة وإلى كشف ما يجري بين جدران ورشة الفنون أمام 

 جمهور التالميذ والمعلمين. 

  :الهدف من هذا المبدأ التمييز بين الصفين األّول مبدأ التقسيم إلى فئات عمريّة– 

السادس. لكّل واحدة من طبقات الجيل توجد  –الرابع والخامس  –الثاني، الثالث 

رّي وإبداعّي مختلف ، وعليه يجب مالءمة المضامين مع حاجات مختلفة وعالم تطوُّ

 الفئة العمريّة.

  :منتًجا ما. يمكن أن يكون المنتج فهم  كّل فّعاليّة من المفروض أّن تنتجمبدأ التقييم

مصطلح، عمل فنّّي شخصّي، فهم صفات المواّد، فحص حلول ممكنة لحّل مشكلة 

وإلخ. على المعلِّم أن يحّدد للتالميذ مسبقًا ما هو المنتج المتوقّع من كّل فّعاليّة، 

 وكيف يتم تقييمه.  

  

  

  

      

بناء على هذا المبدأ توضع أمام التالميذ تحّديات وأهداف من مبدأ "هذا وذاك": 

اإلبداعّي، وكذلك في الجانب التفسيرّي لفهم األعمال الفنّيّة  –الجانب العملّي 

رات   وكمجال معرفّي يستند على تاريخ الفّن والثقافة. والتصوُّ

 الستطالع(التعلُّم تستند على تنمية الفضول )حّب ا –طرق التدريس  :مبدأ البحث

ل والوصف، طرح أسئلة، التعلُّم من والقدرة على البحث لدى التالميذ،  بواسطة التأمُّ

رات، صياغة  خالل المقارنة، استخالص النتائج، البحث عن معلومات، بلورة تبصُّ

نقد وتفسير، تكوين موقف شخصّي، الكتابة في أعقاب العمليّة والتجربة، اإلبداع في 

موقِّر حول ّوعة، إشراك المجموعة في المنتج الشخصّي وحوار أعقاب محفِّزات متن

ف  ذلك. كّل هذه األمور تساهم في تطوير تفكير من مستًوى عاٍل وتؤّدي إلى التعرُّ

.  على ثراء الفّن كمجاٍل معرفيٍّ

هذا المنهج هو منهج تركيبّي في جوهره ولذلك المبدأ التركيبّي:  •

هور الدارسين. على المعلّم فهو يالئم نفسه بشكل حيوّي لنوع جم

يًِّدا تالميذه وبيئتهم أن يالئم  حجارة األساس في الذي يعرف ج 

 المنهج لتخدم حاجاته. 

ع النماذج:  • يرّكز المنهج بشكل خاّص على دمج النماذج مبدأ تنوُّ

المتنّوعة للتدريس، للتعلُّم وللتقييم، مثل: عمل إبداعّي شخصّي، 

فنّّي في مجال واحد أو عمل فنّّي متعّدد عمل إبداعّي جماعّي، عمل 

 المجاالت، بحث، مناقشة، كتابة وتعبير شفهّي.

• 

• 

• 
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 المنهجمبنى 

 إستراتيجيّات التدريس
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 في المنهج حجارة الزاوية

( قابلة للمالءمة المرنة، من أجل )مودوالريّةتركيبيّة  "حجارة زاوية"يقترح المنهج 

فسح المجال أمام بناء )تخطيط( دروس فنون ممتعة وذات صلة بالتلميذ وبالمعلم. هذه 

النقاط متشابكة ومن المفروض أن يستخدمها المعلِّم عند تخطيط الوحدات التعليميّة 

لتشكيلة من اإلمكانيّات لدمج مرّكبات الدرس قالبًا وتخطيط الدروس. نقترح فيما يلي 

ل ى انفراد يهدف إلى  ل لكّل واحدة من النقاط الرئيسيّة ع  ق المفصَّ المختلفة. التطرُّ

رات وعلى التركيز  ح ما الذي يكمن على التبصُّ في كّل واحدة منها األهداف وأن نوضِّ

    بينها.  توما هي الصال

ل ى امتداد السنة الدراسيّة، وأن كيلمن المهّم أن نتطّرق إلى تش ة "الحجارة" ع 

نتبنّى في كّل مرة "حجًرا" واحًدا. لكّل درس يكون منتج متوقّع يمكن أن 

يتمثّل بطرق مختلفة، على سبيل المثال: تطوير خطاب، جمع معلومات، 

جواب عن سؤال أو عمل فنّّي. يجب إعالم التالميذ عن المنتج المتوقَّع منهم 

                                                                                           س.      في كّل در

 جات المتوقّعة من كّل حجر من حجارة الزاويةتالمن

تحديد المنتجات منها ُمسبقًا. هذه المنتجات يمكن أن تشمل  في كّل فّعاليّة من المهمّ 

سيرورة عمل، تطوير أعمااًل فنّيّة: )تمثال، رسمة / لوحة، الفتة(، فهم مصطلح أو 

الخطاب واللغة وغيرها. من المفّضل التمييز بين المنتجات التي من المحتمل أّن تكون 

ة، ممّرات المدرسة( وبين منتجات مالئمة للمعرض في الحيّز العاّم )غاليري مدرسيّ 

   غير ُمعّدة للكشف عنها. 

  فيما يلي عدد من النماذج لهذه المنتجات: 

 . منتج فنّّي أعّده التلميذ بشكل مستقلّ  •

بلورة فكرة، إعداد مخطّط )رسم تخطيطي(، تنفيذه في ورشة وعرضه في  •

المعرض، تطبيق مصطلحات من خطاب الفّن بواسطة العمل الفنّّي وبواسطة 

 الكتابة.  

لَّل بالنسبة إلى عمل فنّيّ  •  التعبير عن موقف مع 

 كتابة تفسير شخصّي عن عمل فنّّي. •

 ول إنتاج عمل فنّّي تطوير حوار جماعّي يحترم اختالف المواقف ح •

 عمل فنّّي تعاونّي، يعكس مكانة الفرد إلى جانب احترام الكثرة االختالف •

 خلق عالقة نوعيّة بين المضمون والشكل •

 عمل يتميّز بالحداثة، الجرأة والخيال •

 عمليّات فحص مهّم للمواّد واألفكار •

رات )مفاهيم عميقة( جديدة  • لتقاسمها مع للتالميذ )الذين هم مدعّوون عرض تبصُّ

 زمالئهم ومع معلمهم(

 .تعزيز قدرات حسيّة وحركيّة -تطوير مهارات عمل مع تقنيات ومواّد مختلفة   •
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ف على المصطلحات، الفنون المختلفة، التعلُّم البيمجالّي خطاب   الفّن: التعرُّ

ل األعمال الفنّيّة والتصّورات  الت المتراكمة فوق بعضها يوفر اكتشاف الدال المرئيّةتأمُّ

ل من المحتمل أن يعلّمنا ويعّرفنا على العمل  الكامنة في األعمال الفنّيّة. إّن هذا التأمُّ

الفنّّي وعلى أنفسنا كمشاهدين، وأن يطّور لدينا مهارات تفكير مرّكبة مع منحنا أدوات 

ل الناقد للنصوص   التي تحيط بنا في الحيّز.   المرئيّةللتأمُّ

لمحبّذ مالءمة الخطاب مع الديناميكيّة التي تتكّون خالل عمليّة إنتاج العمل الفنّّي من ا

البحث والمناقشة ومع عرضه، ومع التفاعل معه ومع فحص السياقات التي يوفّرها. 

اللذان يُجريان في إطار المجموعة حول تجارب المشاهدة يمّكنان التالميذ من فهم 

نيت األعمال الفنّيّة على أساسها. يخيّة والثقافيّة التي بُ السياقات االجتماعيّة، التار

ف على المصطلحات واللغة الخاّصة المستعملة في تحليل األعمال الفنّيّة  التعرُّ

رات يساهم في تطوير التلميذ ليصبح واسع   اآلفاق، قادًرا على أن يواجه الفّن  والتصوُّ

عرض أخرى من منطلق االهتمام  ن في المتاحف وفي حيّزاتيْ والثقافة المعروض  

 نفس. الوالثقة ب

مثل السينما، الرقص الشعبّي، األدب  –التعلُّم الذي يربط بين مجاالت الفنون المختلفة 

يكّون صورة كاملة للفنون تثير المشاعر وتعّزز القدرة على نقل  –أو المسرح 

 بينهما. المصطلحات من مجال إلى آخر من خالل رؤية وجه الشبه واالختالف 

وبين مجاالت معرفيّة  المرئيّ الذي يربط بين الفّن )بين المجاالت( التعلُّم البيمجالّي 

 معالمجال هذا الذي يسعى إلى دمج ومضامينيّة إضافيّة، يساهم في التعلُّم ذي المعنى 

س في المدرسة وهو ذو صلة بها. يساهم هذا التعلُّم في  المواضيع األخرى التي تُدرَّ

تتجاوز قيمة كّل واحد له كّل واحد من هذه المجاالت وفي تكوين قيمة مضافة تمكين 

من مجاالت المعرفة. فهم الفّن على أنّه جزء من كلٍّ ثقافّي واسع يعّزز كونه ذا صلة 

 وجوهريًّا بالنسبة إلى جميع مجاالت الحياة. 

تطوير وحدة  نموذج على التعاونات البيمجاليّة هو تكوين بيئات تعليميّة مشتركة،

 مرئيّةتعليميّة بالتعاون مع المعلِّمين المهنيّين أو مع مربي الصّف، أو استعمال نصوص 

ه يدعو معلّم  موجودة في كتب التدريس للمواضيع األخرى، في ورشة الفنون. هذا التوجُّ

 الفنون أن يكون شريًكا فّعااًل وحتى أن يكون رائًدا في حياة المدرسة، وأن يكون بمثابة

مساهمة معلّم أمينًا /خازنًا"، إذ إّن  –" أو "معلًّما المرئيّ "مستشار في موضوع الحيّز 

ا في مجاالت التعليم األخرى، وفي المركّ  ّدً زين المهنيّين الفنون يمكن أن يكون كبيًرا ج 

 واالجتماعيّين، وفي إدارة المدرسة وفي التالميذ بالطبع )مبدأ االندماج(.  

: التمّعن/ التأّمل، الوصف، اإلصغاء الموقِّر، التفسير، الخطاب الحواريّ 

 التفكير الناقد، التعليالت

. المرئيّةيترّكز حجر الزاوية هذا حول طرح أسئلة بحث تميّز مجال الفّن والثقافة 

رات  تفترض المختلفة يوجد معنًى،  المرئيّةالقراءة التأويليّة بأنّه لألعمال الفنّيّة وللتصوُّ

ن يقرأ قراءة وألجل قرا ءتها هناك حاجة إلى عمليّة استخالص المعنى وتحليله. م 

. تحتاج هذه المرئيّ تأويليّة يريد أن يفهم حول أّي شيء يدور العمل الفنّّي أو التصّور 

آخر، وإلى القدرة على االنتباه إلى  مرئيّ العمليّة إلى تأّمل العمل الفنّّي أو كّل تصّور 

التفاصيل، والوقوف على وجوه التشابه واالختالف، وإلى محاولة فهم جوهر العمل 

من خاللها تّم إنتاجه. هذه الفّعاليّات المعرفيّة تساعد على تطوير الفنّّي والسياقات التي 

 يرها. أدوات تفكير، استخالص نتائج، تعميمات، عقد مقارنات، التجريد، وغ
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يثير الفّن أسئلة متنّوعة، ويفسح المجال أمام إجابات وتفسيرات مختلفة عن كّل سؤال. 

ر هناك أهّميّة  في أمور منها قدرته على أن كمن ت( بأّن قّوة العمل الفنّّي لإلدراك)للتبصُّ

على أفكار كثيرة، متشابهة أو حتى متناقضة. التدريس القائم على طرح أسئلة  يحتوي  

تطويًرا للتفكير البصرّي. تفحص األسئلة مواضيع مثل: ما هو جوهر العالقة بين  يوفّر

للعمل الفنّّي؟ ما هي األفكار واآلراء اللتين يُعبَّر  النّص اللفظّي وبين التصّور البصريّ 

الحّسّي إلى سياقات رمزيّة،  –تتوّسع األسئلة من البعد الماّدّي  المرئيّةعنهما باألدوات 

  وروحانيّة، بواسطتها نفّسر الواقع المنظور.  اجتماعيّة

القراءة التأويليّة تقود إلى فهم دالالت العمل الفنّّي بواسطة المواجهة المباشرة للتالميذ 

ف على تفسير  ر، أو بواسطة التعرُّ متوفِّر ألعمال فنّيّة مختلفة. من المهّم أن مع التصوُّ

ع العمل الفنّّي المعروض. في إدارة ومثبتة م نشّجع التالميذ على إقامة عالقة واضحة

ّجع المعلّم التالميذ على أن يعبر ل أعمال فنّانين وأعمال تالميذ يشالخطاب الحوارّي حو

منهم عن موقفه الخاّص. يستطيع المعلِّم أن يرّكز على العالقة بين الوسائل واحد كلٌّ 

اتين وبين معرفتهم المسبقة وبين الحلول التي يقترحها التالميذ وبين ه المرئيّة

شاهد يرّكز المعلّم على تأثير العالقة بين المضمون والشكل على تفسير المُ كمشاهدين. 

ومشاعره. للتفسيرات التي يقترحها التالميذ يمكن أن نضيف نماذج لحلول من أعمال 

فنّانين ذوي صلة. هذه الفعالية تشّجع على قيام خطاب غنّي ومتسامح تجاه اآلراء 

المتنّوعة، كما تمّكن التالميذ من اكتساب مصطلحات من لغة الفّن. من المهّم مالءمة 

ل: لون، خّط، بقعة، هذه المصطلحات مع سّن التالميذ )مصطلحات على سبيل المثا

 ظّل وما شابه(.  –مقالة، ضوء  فراغ، منظور،

تطوير القدرة على إجراء حوار جماعّي حول الفّن يتطلّب مهارة اإلصغاء إلى اآلراء 

بالعمل  تتعلّقومعرفة المختلفة، واستعداد التالميذ لطرح أفكار، تداعيات شخصيّة، 

الذي يناقشونه. تطوير الصوت الشخصّي المتميّز من المحتمل أن يؤّدي إلى إبداع 

أْيًضا. جانب آخر للصلة بين الذاتّي واآلخر، وبين  شخصّي ولكن إلى إبداع تعاونيّ 

الشخصّي والجماعّي، يتكّون عندما يوضع العمل الفنّّي الشخصّي في المعرض ويحظى 

تعليقات وردود فعل مشاهدين آخرين، من خالل مشاركة أفكار، والتعبير عن آراء ب

ة من المحتمل أن . هذه العمليّ خرينآوتجارب لفهم العالم الشخصّي بواسطة تالميذ 

ن يشاهدها من جهة أخرى.  ن أنتج األعمال الفنّيّة من جهة أولى وفي م  تساهم في م 

رات جديدة بالنسبة إلى جميع المشتركين.  الحوار بينهما يمّكن من اكتساب تبصُّ

عمليّات التعلُّم / التدريس الحواريّة تعّمق فهم التالميذ للمواقف ووجهات النظر الجماليّة 

رات. سيتعلّم التالميذ التعبير بشكل لفظّي شفهّي، من خالل والق يميّة التي تولّد التصوُّ

لعمليّة التعلُّم يُقت رح على التالميذ أن اإلصغاء لآلخر واحترامه. كمدماك إضافّي 

 .)كتابّي( يصوغوا موقفهم آراءهم بشكل تحريريّ 

درات تقنيّة، مهارات: تطوير التعبير الشخصّي، خيال وتفكير إبداعّي، ق

 حساسيّة وتجربة جماليّة

. بناء دراسة الفّن هي حيّز فيه يوجد مكان للتفكير متعّدد األبعاد، اإلبداعّي والمرّكب

على ذلك، في دروس الفّن يفسح حيّز أمام التعبير الشخصّي بواسطة األدوات البصريّة 

ق التلميذ العاّم والشامل. تساهم دراسة الفّن في ت طوير الحساسيّة للعالم وأمام تطرُّ

المثير. تنمية الخيال والتفكير اإلبداعّي لدى كّل واحد من التالميذ  –الحّسّي  –الماّدّي 

هما قدرتان طبيعيّتان لدى  والوقعيّةهي من األهداف الرئيسيّة للتربية الفنّيّة. الخيال 

 األوالد واللتان تحتاجان إلى التنمية وللظروف الداعمة. 
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يشّجع معلّم الفنون فضول )حّب استطالع(  يَّْينإبداعير سلوك وتفكير من أجل تطو

التالميذ وقدرتهم على التمييز، وتخيُّل غير الممكن )لوضع لم يتجّسد بعد(، مرونة 

تفكيريّة وقدرة على التالعب باآلراء، بالمواّد وبالعمليّات، الجرأة والشجاعة لتطوير 

ضيّة،  م من هذه األخطاء ومن األحداثأفكار، الوقوع في األخطاء، والتعلُّ  العر 

ل المسئوليّة عنها. يفحص  ومواجهة حلول لمشاكل خالل عمليّة اتّخاذ القرارات وتحمُّ

الموضوع، الميديا، المعلِّم مع التالميذ مدى مالءمة القرارات التي اتّخذوها )اختيار 

عنه. اعتبارات مختلفة الختيار ( للقول الذي يريدون التعبير وما شابه خلفيّةالمواّد، ال

ل  وسيلة التعبير من المفروض أن تكون جزًءا من المعرفة التي يكتسبها التالميذ. تأمُّ

إنتاجه أو عند عرضه بعد  االعتبارات يمكن أن يتّم قبل إنتاج العمل الفنّّي، خالل

ّي ومميّز من المفّضل أن تقود هذه العمليّة إلى بلورة قول فنّّي شخصّي، أصل3إنتاجه.

 والتي تتطّرق إلى المضامين التي تثير اهتمامهم. للتالميذ، 

فهم طرق  إنتاج أعمال فنّيّة من مواّد مختلفة يساعد على تطوير مهارات تقنيّة،

االستعمال الناجعة لألجهزة واالختيار الصحيح للمواّد من أجل تحقيق األهداف التي 

ف متزايد ينشدها كّل تلميذ. بالمقابل، اإلنتاج بمواّد مختلفة يمّكن من  على العالم تعرُّ

ويعّمق الفضول وحّب االستطالع بالنسبة إليه. عمليّة اإلنتاج تنّمي القدرة على  المحيط

تخطيط مراحل العمل. وهذه كلّها تخلق ترابطًا بين اإلنتاج وبين التفكير والبحث من 

في مراحل  الحركيّةاألوالد قدرات تطوير جهة أخرى. يركِّز هذا المبدأ على أهّميّة 

تعلّم الفّن يساهم في الشعور بالقدرة ويشّجع  .المختلفة، بحسب الفئات العمريّة تطّورهم

لتعلُّم مباشر لعمليّات التالميذ على مواجهة تحّديات فنّيّة وتخطيطيّة. وهو يوفّر انكشافًا 

  كيميائيّة، فيزيائيّة وأيكولوجيّة، ولتعلُّم تقنيّات ومواّد خاّصة استعملها فنانو الماضي.

ا في أيامنا أكثر من أّي وقت مضى، وذلك على ضوء حقيقة هذا  ّدً الموضوع مهّم ج 

كون األوالد يتمّرسون في روتين حياتهم اليوميّة أكثر وأكثر تجارب افتراضيّة، ال 

 توفّر لهم االتّصال المباشر مع مواد ملموسة.  

بالنسبة إلى األبعاد  تمييزالتربية للفّن بكل جوانبها، تنّمي لدى األوالد حساسيّة وقدرات 

ن في األعمال الفنّيّة أو المرئيّةالجماليّة للثقافة  . كّل ممارسة إن كانت من خالل تمعُّ

صالت ذات  ، فهي تزّود التلميذ بأدوات لخلقكانت ممارسة مباشرة للمواّد والتقنيّات و 

في فلسفة علم كما فّسروهما  'القبح'و 'الجمال'داللة فنّيّة )التي ترتبط بمصطلحات 

( وأومبراتو  mmanuel Kantعمانوئيل كاْنت )الجمال، على سبيل المثال: في أعمال 

   (. Umberto Eco) إكو

 كحيّز إبداع، فحص، وتجربة  لفنّ ورشة ا

اإلنتاج في الورشة ينّمي القدرة على استخالص داللة من محفّزات متنّوعة، وعلى 

في الورشة بواسطة  'حيّز آمن'خلق  .ا مرئيًّامعالجة تجارب مختلفة حتى تحقق تعبيرً 

تهم تشجيع التالميذ على طرح حلول والمبادرة إلى إجراءات تمّكنهم من تطوير شخصيّ 

 المتميِّزة. 
 

 

3 Eisner,Eliot,(2002).The Arts and the Creation of Mind. 

Winner, Ellen & Hetland, Lois, (2007). Studio thinking: The real benefits of visual arts education.  

Steers, John, (2009). Creativity in English Schools. WAAE.  
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نًا، كشفًا، بحثًا 4 ورشة الفّن واإلبداع بمواّد مختلفة وبأنواع مختلفة من الميديا توفّر تمعُّ

من قلوب التالميذ. تمكِّن الورشة التالميذ من التعبير بشكل قًا في المواضيع القريبة وتعمُّ 

مستقّل عن آرائهم، مواقفهم، أفكارهم ومشاعرهم، ومن تكوين معرفة جديدة بشكل 

والتسلية اللذين في الفّن،  شخصّي )فردّي( أو جماعّي. بهذا الشكل يُدعم اإلبداع

ر بأّن الفّن يمّكن من فحص أ  فكار ممكنة وغير ممكنة في الواقع.   باإلضافة إلى أّن التبصُّ

الممارسة في الورشة تساوي بين الفنان والعال م. جذور هذا المفهوم تمتّد إلى العصور 

مثل الكيميائيّين  الفنانونأنتج الوسطى وعصر النهضة األوروبيّة )الرينيسانس( عندما 

هضة األوروبيّة عصر الن الذي عاش في 'الفنان العمالق'األلوان التي استعملوها. 

 دراسةالظواهر الطبيعيّة و دراسةمثل ليوناردو دي فينتشي، جمع بين )الرينيسانس( 

اإلنسان، اختراعات تكنولوجيّة إلى جانب أعمال فنّيّة في الرسم، النحت إلى جانب الفّن 

استعدادهم للخطأ. يجّرب والفّن تبنى بشكل تدريجّي جرأة التالميذ المعمارّي. في ورشة 

ل المسئولية عن القرارات التي اتّخذوهاال ، وهكذا تتطّور ثقتهم بأنفسهم. لكي تالميذ تحمُّ

ا من التسامح،  ننّمي الجرأة، تجربة االكتشاف والتميُّز يجب أّن نكّون في الورشة جّوً

في التعبير عن المواقف،  االختيار والحقّ  حّريّة، مع التركيز على ئهقبول األخر واحتوا

 ألفكار المتنّوعة.   المشاعر وا

س العمليّات والمواّد المختلفة وفحص القدرات  اإلنتاج في ورشة الفّن تشّجع على تمرُّ

والحدود بدون الضغط على التلميذ لكي ينتج عماًل كاماًل ذا مواصفات جماليّة بارزة. 

الماّديّة والفنّيّة المجّردة يمكن أن نقترح على التالميذ اإلبداع باإلضافة إلى الممارسات 

مشترك، مثل: الربيع، خلق العالم، الضوء والظالم، تناقضات، خفّي حول موضوع 

وجلّي وغيرها، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم من خالل اختيارهم مواّد وتقنيّات 

مختلفة يقترحها ويعرضها عليهم المعلّم. حاالت التجربة والخطأ تمثّل بداخلها الرغبة 

وبالمقابل الرغبة في  ه بشكل أساسّي،في تحليل شيء ما إلى عوامله من أجل دراست

بناء شيء جديد تماًما. بالنسبة إلى معلّم الفنون أْيًضا تعتبر هذه الحاالت تحّديًا وتفسح 

  المجال أمام تعلُّم جديد.   

المستند على التجربة والخطأ  'كثير التمرُّس'و   'الدرس المفتوح'من الجدير بالذكر أّن 

على  يذ الذين يهّمهم االنفتاح الواسع. وهو مالئم للتّعلُّم المبنيّ ُمعدٌّ للمعلّمين وللتالم

ن على االنفتاح وللتالميذ للتالميذ المعتادي Project-Based Learning (PBL)مشاريع 

الصغار. عندما يكون جمهور التالميذ غير مالئم لهذا النوع من الدروس يمكن تقليص 

المالءمة الخاّصة حول السؤال أّي درس يكون الخيارات المقترحة على التالميذ. 

 ا وأيّها يكون مغلقًا يقّرره المعلّم بحسب جمهور الهدف. مفتوحً 

في نهاية الدرس يكّون المعلّم روابط بين طريقة المعالجة في المناقشة التي ستجري 

مضمون(. يقّرر التالميذ عن  –وتقنيّة العمل وبين التعبير الذي تكّون )رابط شكل 

في الدرس التالي  كتشافاتهم وعن طرق اإلبداع المتميّزة التي وجدوها خالل الممارسة.ا

نقترح اختيار طرق المعالجة والتقنيات التي اكتشفها التالميذ، وأن يضيفوا  يمكن أن

ل التالميذ إلى معرفة المعلّممن عليها  لتالميذ آخرين،  'معلّمين'. بهذه الطريقة يتحوَّ

العالقة بين الوسائل وطرق معالجة الماّدة، وبين إمكانيات التعبير ويساهمون في فهم 

تمكينهم في نظر في التي يقترحونها. وضع التالميذ في المركز على هذا النحو يساهم 

 أترابهم وتحسين ثقتهم بأنفسهم. 

 

 . 1996اُنظروا وينيكوت، () (]Donald Woods Winnicott العشرين، دونالد وينيكوت )( هو مصطلح مستعار من مفهوم عالم النفس األمريكّي ابن القرن safe space' حيّز آمن )' 4
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ف على ثقافات، معرفة العالم، تاريخ، هوية شخصيّة، جماعيّة،   محلّيّة.خطاب الهويّة: التعرُّ

فهم على الثقافات المحلّيّة والثقافات انكشاف األوالد الصغار  على األعمال الفنيّة وتعرُّ

األخرى هو جزء ال يتجّزأ من التربية الجيّدة لألوالد لكي يتعّرفوا على قيمة كنوز 

يّة التربية الفنّيّة تنّمي قدرات الربط بين الشخصّي والمحلّي والعالمّي: بين الهوالثقافة. 

ة القوميّة من جهة، والهويّة اإلنسانيّة الكلّيّة والعالميّة من جهة أخرى. الشخصيّة والهويّ 

حيّز التعلّم في الفّن يمّكن من التعبير عن هويّة الفرد، من خالل إلقاء الضوء على 

ميذ التال يُطلعالمصادر والخلفيّة الثقافيّة لتي ينحدر منها كّل تلميذ. على معلّم الفنون أن 

، وأن يمّكنهم أعمال فنّيّة من ثقافتهم هم أنفسهم وكذلك من ثقافات مختلفة أخرىعلى 

ومصادره المختلفة.  نّّي اإلنسانّي على مختلف ألوانهمن التعُرف على ثراء اإلنتاج الف

تهم كإسرائيليّين. على سبيل المثال: ن  إلى جانب مواط   )الكونّي( كمواطني العالم الشموليّ 

ذ اليهود يتعّرفون ويناقشون الفّن اليهودّي والقيم الثقافيّة المرتبطة بها. التالميذ التالمي

يتعّمقون في دراسة الفّن اإلسالمّي وفي القيم الجماليّة والروحانيّة التي تحّركه. العرب 

وهؤالء وهؤالء يتعّرفون، باإلضافة إلى ثقافتهم، على الثقافة األخرى أْيًضا. بذلك 

ين بين الثقافات ة الفّن إلى دراسة تشّجع على التقدير واالحترام المتبادل  تتحّول دراس

المختلفة التي تعيش في إسرائيل. نوصي، في هذا السياق، باستعمال موارد من خارج 

المدرسة مثل المتاحف المتخّصصة والمتعّمقة في الثقافات المختلفة. وهكذا، على سبيل 

، هيكل الكتاب (מוזיאון ארצות המקראتوراة )يمكن زيارة متحف بالد الالمثال، 

דגם בית שני أو نموذج الهيكل الثاني الموجود في متحف إسرائيل )( היכל הספר)

تعلّم الفّن . 5، وبعدها زيارة متحف اإلسالم الموجودة كلّها في القدس(במוזיאון ישראל

المجتمع والثقافة في معرفة اإلسرائيلّي على عصوره وتياراته المختلفة يندمج جيًّدا مع 

البالد، ومن المحتمل أّن يساهم في التعّرف أْيًضا على تساؤالت ومواقف مختلفة في 

القوميّة، من منطلق التجنُّد والشعور  –المشهد المحلّّي، المجتمع وأخالق الشعب الثقافيّة 

ن في المجتمع ان الذي يتمعّ باالنتماء من جهة ومن منطلق مواقف ناقدة وتفسيرات الفنّ 

 من جهة أخرى. 

يفسح المجال أمام التعّرف العميق على تساؤالت تعلّم السياقات التاريخيّة والثقافيّة للفّن 

مركزيّة لإلنسان وللمجتمع في فترات مختلفة من التاريخ البشرّي. كما هي الحال في 

اكل وجوديّة )معيشيّة( أيامنا أْيًضا. األعمال الفنّيّة العظيمة تناولت وما زالت تتناول مش

ف على الكثير، في أيامنا أْيًضا، من طرق  لألجيال المختلفة، والتي منها يمكن أن نتعرَّ

وعلى مجاالت االهتمام. خالل ذلك  ،، ترتيب األولوياتمواجهة مشاكل الحياة اليوميّة

ديهيّة. من ن "ثروة ثقافيّة" و  "أعمال فنّيّة رائعة" كثابتة وكبيْ يجب عدم قبول المصطلح  

المهّم أن نسأل أّي أعمال فنّيّة تحظى بأن تشملها هاتان الفئتان المنشودتان، من هو 

األعمال الفنّيّة، وأّي ثقافة تمثّل، ومن ر ما هي تلك ة ليقرّ "الحك م" صاحب الصالحيّ 

من المفّضل أن نختار األعمال  .)قائمة األعمال المعترف بها( ؟يتغيّب عن "القانون"

بدقّة وبعد تفكير عميق ووعي لهذه التساؤالت، وللرسائل عليها لتالميذ طلع اة التي نالفنّيّ 

التي ينقلها اختيارنا لها. على سبيل المثال، يجب أّن نفحص هل يجب أن تكون هذه 

ة فقط؟ هل بين الفنّانين توجد نساء؟ هل تمثّل فيها تقنيّات تمثل الثقافة الغربيّ أعمااًل فنّيّة 

يست بالضرورة رسمةً؟ وغيرها. من أجل تحقيق هذا الهدف من المهّم توفير لمتنّوعة 

أعمال فنّيّة أصليّة، نسخ طبق }مصادر معرفة متنّوعة وإشراك التالميذ في جمعها 

، مواقع للفّن على اإلنترنت، فنّانون محليّون، )ملصقات( األصل، كتب وبوسترات

 .    {جوالت في المتاحف وغيرها

موقع   www.blmj.org :موقع متحف بالد التوراة  www.islamicart.co.il :حف اإلسالمّي موقع المت 5

  www.imjnet.org.il/page_2060 :متحف إسرائيل وهيكل الكتاب

http://www.islamicart.co.il/
http://www.islamicart.co.il/
http://www.islamicart.co.il/
http://www.islamicart.co.il/
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http://www.blmj.org/
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http://www.blmj.org/
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أن يؤّدي إلى التطّرق إلى مواضيع إضافيّة ذات صلة  ه يمكنيمكن التعّمق فيه إاّل أنّ  العرض.في الموضوع الجيّد هو الموضوع الذي يمكن تطويره في العمق و

وروتينيّة. على  به. وفي نهاية األمر إلى صلة المواضيع ببعضها. الموضوع السيّئ هو الموضوع المختصر الذي يحتاج إلى أعمال فنّيّة ذات مواصفات نمطيّة

 ]موضوع مغلق[.  )عيد الشعلة([ مقابل الموضوع: مواقد "الج بعومر"]موضوع مفتوح سبيل المثال الفرق بين موضوع مثل: مصادر الحرارة والضوء

بمواّد  بنى درس الفنون حول موضوع. عدا التجارب الواقعيّة المرتبطةمن المحبّذ أن يُ 

وتقنيّات مختلفة في الفّن، من المهّم ربط المواضيع بعالم التالميذ وبعوالم مضامين 

لهندسة المعماريّة، السينما والتلفزيون إضافيّة، مثل التاريخ، تاريخ الفّن، األدب، ا

 وغيرها.

الموضوع الجيّد هو الموضوع الذي يثير الفضول )حّب االستطالع( ويتطّرق إلى 

الميذ وعالمهم. من المفّضل عرضه بواسطة سؤال مركزّي يكون الدرس أو تجارب الت

؛ "أّي ممكنًا له.  أسئلة مثل: "من هو البطل وكيف يبدو؟" وحيًداا الفّعاليّة جوابً 

 ،؟" توفّر لنا مضامين من مصادر مختلفةلو يتحققّ  التناقضات نعرف"؛ أّي حلم نودّ 

الولد، حاجاته، تجاربه، والبيئة التي يعيش  عن مضامين من عالمتعتبر فرصة للتعبير و

التالميذ على أعمال طلع فيها. خالل بناء مستودع اإلجابات عن األسئلة من المهّم أن ن

تفكير متنّوعة عن هذه المواضيع من خالل تطوير  فنّيّة وثقافيّة ذات صلة، تقترح طرق  

 .'العالم'تفاهمات مجّردة وواسعة حول 

في درس الفنون المضامين التعليميّة الخاّصة بكل سنة دراسيّة، مثل من المهّم أن ندمج 

الموضوع السنوّي، دائرة السنة، قيم مختلفة وما شابه، وذلك دون التنازل عن الصوت 

 المميّز لكّل تلميذ.   

شتق منها ة العمل السنويّة بحيث تُ موضوع درس الفنون يمكن أن يرّكز على خطّ 

ة، وهو يمكن أن يكون موضوًعا واحًدا من سلسلة مواضيع، مواضيع ثانويّة لكّل سن

بحيث يقود الواحد منها إلى اآلخر. يمكن أن يكون الموضوع واقعيًّا من مواضيع 

، المرئيّةالفّن وفي الثقافة  فيا يرّكز على مصطلحات وظواهر الساعة، موضوعً 

ديانة وغيرها(، أو  ا متّصاًل بمنهج التعليم في مجال آخر )أدب، تاريخ، دين،موضوعً 

 موضوًعا متّصاًل بدائرة الزمن، بظواهر الطبيعة، باإلنسان وغيره.

 طرق لتطوير موضوع: بناء حول أسئلة مركزيّة

بما يتناسب مع بنى خطّة العمل المدرسيّة من المفّضل أن تُ بناء خطّة العمل السنويّة: 

تسلسل موضوعّي معيّن وفق اختيار المعلّم وتتقّدم باتّجاه أحداث مهّمة. ال نوصي 

بتحديد الموضوع من درس إلى آخر، أو بطريقة التجاوب مع طلبات عشوائية غير 

مبرمجة من مستهلكين مختلفين من داخل المدرسة أو خارجها. التخطيط الذي يقوم به 

عتبار المرونة والتغييرات الممكنة، ومع ذلك هناك أهّميّة كبيرة المعلّم يأخذ بعين اال

األكثر ثراًء ونجاًحا. كما أّن مثل هذا للتخطيط المسبق، ألنّه يساهم في تحضير الدروس 

في  أجل تحصيل الميزانيّة الالئقة بالموادّ  ومنالتخطيط مهّم في الحوار مع اإلدارة 

 ل السنة الدراسيّة.الورشة والتحضير لألحداث المهّمة خال
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ا في  نوصي ببناء الخطّة السنويّة حول عدد من األسئلة الرئيسيّة التي توفّر عمال مهّمً

بواسطة استعمال مصادر متنّوعة كما هو مفّصل فيما يلي. االشتغال مجال الفنون 

ي وباألفكار المهّمة التي من المفّضل طرحها مع التالميذ، األمر الذ باألسئلة المركزيّة

يوفّر نقاًشا وإنتاًجا بوحي المواضيع ومجاالت المضامين المختلفة. يمكن أن يكون 

الئًما مع المشاريع المشتركة لعدد من المعلّمين ويركِّز على الموضوع مت التخطيط

مدرسّي، أو على نتيجة لتعاون مع مجال معرفة آخر:  منهج تعليمعلى السنوّي أو 

لثقافة اإلسرائيليّة / العربيّة، الطبيعة، التاريخ، الموطن الدين، الموسيقى، المدنيّات، ا

يمكن أن تُنسج حول تسلسل  لدروس حول أسئلة رئيسيّةوغيره. بنينة مضامين ا

 مضامين: إنسانّي، شخصّي، فنّّي، اجتماعّي، ثقافّي، بيمجالّي وما شابه.

يستخدم كموضوع أن لعائلة؟" يمكن االسؤال "ما هي  ال:ثعلى سبيل المأسئلة الفرد: 

سنوّي ينقسم إلى مواضيع ثانويّة: كيف تتمثّل العالقات بين الوالدين واألبناء؟  ما الذي 

يميّز عائلتي؟ أّي العائالت موجودة في الثقافات المختلفة؟ ما هي عائلة األلوان في 

للمصّور  'األخوات براون' في هذا السياق، يمكن عرض سلسلة الصور ]الفّن؟ وإلخ 

بة التي قام بها الفنّان اإلسرائيلّي تمير تسادوك: ، واللفتة الطيّ الس نيكسونواألمريكّي نيق

 . ['فيلم ستيلسبوركس '، من سلسلة الصور    'أون -األخوان بار' :

  ؟ما هي الثقافة ؟هي الطائفة؟ ما هي القوميّةما ? ما هي المجموعة: أسئلة المجموعة

هو المشترك بين المجموعات المختلفة وما المختلف بينها؟ كيف  ما وما هو اإليمان؟

يساهم الفرد في المجموعة، وبالعكس؟ وكيف تتمثّل كّل هذه األمور في األعمال الفنّيّة 

للفنّان   'فتيات القصر' في هذا السياق يمكن عرض العمل الفنّّي ]للفنّانين المختلفين؟ 

                                                                     . [اإلسبانّي دييجو السكز

و فّن الزخرفة؟ ما هي الشعائر أو الطقوس؟  ما هي ما هأسئلة تتعلق بالفّن والثقافة: 

حدود مصطلح "الجمال" في الثقافات المختلفة؟ ما معنى األلوان في الثقافات المختلفة؟ 

ن هو الفنّان؟ ما هو العمل اإلبداعّي وإلخ  فن  في هذا السياق يمكن عقد مقارنة بين ]م 

وزخرفة  الرقش )الزخرفة العربيّة وبين  األلوان في السجادة الفارسيّةومعنى  الزخرفة

 . [الفّن المعمارّي اإلسالميّ   في – جمع قُبَّة –الق باب 

ما هي المسئوليّة االجتماعيّة؟ ما  ما هي الدولة؟ ما هي الديمقراطيّة؟أسئلة المواطن: 

العمل  في هذا السياق يمكن عرض]االجتماعيّة؟ ما هي المساواة؟ وإلخ  هو عدم العدالة

الذي أنتجه مع سّكان  'الهضبة' الجماهيرّي للفنّان تشيمي روسدو  –الجماعّي  الفنّيّ 

 . (2002 ،سارو بنرنجيطو، بوارطو ريكو –لقرية أل ا

ما هو الحّب؟ ما هو االنتماء؟ لماذا يوجد الخير والشّر في العالم؟ من أسئلة اإلنسان: 

خلق  في هذا السياق يمكن عرض الرسمة ]جد وراء األفق؟ وإلخ يوهي البطلة؟ ماذا 

رسومات الطبيعة للفنان اإلنجليزّي ابن القرن التاسع  للفنان ميخائيل أنجلو أو  اإلنسان 

 . [عشر وليام ملورد طرنر

للسنة  طالمخطّ يمكن أن يقطع تسلسل المواضيع  حدث واقعيّ : أسئلة أحداث الساعة

مناقشة أسئلة مثل: ما هي االنتخابات؟ من هي الشخصيّة المشهورة أجل الدراسيّة من 

في هذا السياق ]التي توفّيت في هذه السنة؟ ما حدث لألوالد خالل أيّام الحرب؟ وإلخ 

  . [يمكن عرض صور الفنان اإلسرائيلّي المعاصر بافل فولبرغ

يمكن توسيع المناقشة إلى  'األسئلة الكبيرة'بواسطة ت: دائرة السنة، األعياد والمناسبا

يمكننا أن نسأل: رأس السنة، على سبيل المثال: عيد ما وراء الرمزية األّوليّة للعيد. في 

كيف نميّز الفواكه كرموز؟ وفي عيد العرش يمكننا طرح موضوع مثل: ما هي 
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يّة )الوقتيّة ض  ر  سياق يمكن مناقشة األعمال الفنّيّة في هذا ال] = كون الشيء مؤقّتًا( الع 

ما هي  –في عيد الفصح اليهودي ؛ [لفنانة الفيديو اإلسرائيليّة ميخال روبنر  األولى

في هذا السياق عرض معرض ]تنظيفات الربيع؟ ما التجديد؟  ما هو معنى الترحال؟ 

؛ وفي عيد المساخر متى [2012, 'أرض منخفضة' إيرز يسرائيلي الفنّان اإلسرائيلّي 

ًرا' ؟ متى أكون'حقيقيًّا'أكون  في ]؟ (أضع قناًعا على وجهي) 'مقنًَّعا' ؟ ومتى أكون'متنكِّ

جستين فرانك: صورة ذاتيّة كامرأة سوداء ' يمكن عرض العمل الفنّّي:  هذا السياق

ما هي ؛ وفي رمضان أو في عيد الفطر يمكننا أن نسأل [للفنّان روعي روزن '1938

 'الطائفة'ة المرضى، أو ما هو معنى المصطلح أهّميّة تقديم الصدقات للفقراء أو عياد

، للفنّانة [rapture 1999]، 'إكستازا' يمكن عرض سلسلة الصور  في هذا السياق]

د[اإليرانيّة المعاصرة شيرين نشاط   ؛ في عيد الميالد يمكن أن نتناول موضوع التجدُّ

في هذا السياق يمكن أن ]أو أن نسأل ما هي البشارة؟  ، والوالدة في التراث المسيحيّ 

 . [وغيرها1472, وناردو دي فينتشيللفنان لي  'البشارة' نعرض رسمة 

أحداث الذروة تعتبر فرصة لدمج التقييم في التعلُّم. مثال محتمل لحدث : حدث ذروة

ذروة هو تحضير مشترك مع التالميذ لمعرض أعمالهم الفنّيّة، بحيث إلى جانب 

 إلى األمورفنّان، ويرسلون الدعوات إلى أولياء  األعمال الفنّيّة يحّضر التالميذ تصريح  

المعلمين لالحتفال بافتتاح المعرض كما يقومون بجوالت في المعرض لتالميذ 

 الصفوف األخرى.

 (6) 2نماذج لبناء برنامج بحسب الفئة العمريّة

ن جديد إلى التوصية البرنامج مبني كبرنامج لولبّي يمّكن من التطرق م

تالميذ في تلك الطبقة. فئة عمريّة )طبقة(، بناء على مستوى ال المتعلّقة بكلّ 

البرنامج يمنح المعلمين الحّق في أن يكونوا مبتكرين قدر اإلمكان، وتحضير 

المفتش المرّكز على ابة وإشراك زمالئهم بها. في موقع دروس ومضامين جذّ 

تجمَّع نماذج لدروس ناجحة يقوم بتمريرها بحسب  المرئيّةموضوع الفنون 

   البالد.  البرنامج، معلّمون من جميع أنحاء

  ( 7) 3الثاني -األّول  طبقة

يجري التالميذ أبحاثًا حول إجراء دراسات / أبحاث حول فنّانين وطرق عملهم:  •

تقنيّات وطرق العمل التي يستعملها الفنّانون من أجل فحص تمثيل اآلراء 

المختلفة. في هذا الفصل يجب أن نعرض عليهم فنّانين من  األفكاروالمعتقدات و

للحصول على أمثلة انظروا ]فترات مختلفة في الفّن اإلسرائيلّي والفّن العالمّي 

المواضيع، في فصل المراجع )الببليوغرافيا[، من ناحية اختيار ' المطالعة اإللزاميّة'
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 .بموضوع التقسيم إلى فئات عمرية )طبقات( اُنظروا الملحق الخاصّ 
7
  ُكتب هذا الفصل بإيحاء من منهج التعليم الخاّص بوزارة التعليم األستراليّة لتعليم الفنون.   

http://www.australiancurriculum.edu.au/the-

arts/visualarts/curriculum/f10?layout=1#level7-8 
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، على سبيل الشكل أو ذاك بعالم التالميذق بهذا تتعلّ على المعلّم أن يختار أعمااًل فنّيّة 

المثال: البيت والعائلة، مجتمع األوالد، الحيوانات، الفواكه والنباتات، مأكوالت، 

أبطال كبار، مخلوقات خياليّة وغيرها. توصية أخرى هي تعريفهم بالمضامين 

ص المهّمة في الثقافات اإلسرائيليّة مثل: األعياد والمناسبات، فصول السنة، قص

وأغاٍن، تقاليد محلّيّة، أساطير، تراث الطوائف والقوميّات المختلفة التي تعيش في 

 إسرائيل وغيرها.

من خالل تجاربهم يطّور التالميذ ويطبّقون قدرات مختلفة تقنيّات ومهارات:  •

، ملمس البنية، األشكال، األلوان وما شابه. وهم بمختلف المواّد، التراكيب

سيشتغلون في فحص صفات المواّد، تجربة حّسيّة لمختلف التراكيب، ملمس البنية، 

د األلوان وما شابه. وهم سيتعلمون من  الل المقارنة، التجربة خاألشكال وتعدُّ

التالميذ األسئلة  والخطأ، وبواسطة اختبار التقنيّة المناسبة لكّل ماّدة. كما سيتناول

 ، التوازنالتي تفحص حدود قدرة المواّد، على سبيل المثال: الوزن وقّوة الجاذبية

الخارج،  –والتناسق، التوتُّر والمرونة، الشفافيّة والكتومة )عدم النفاذ(، الداخل 

 خشن وغيرها.  –مكسور، أملس  -االنتفاخ، سليم –اإلخفاء، االستواء 

ريقة عرض أعمالهم الفنّيّة بحيث تتّضح معانيها التالميذ ط يخططعرض:  •

 للمشاهدين. 

يشرح التالميذ ويفّسرون ويعلّلون كيف، حسب رأيهم، تخلق األعمال الفنّيّة : تفسير •

أعمال فنّيّة من سياقات تاريخيّة، بين داللة، وذلك بواسطة التعلُّم من خالل المقارنة 

 اجتماعيّة وثقافيّة مختلفة. 

وا كيف تتمثّل حريشفي نهاية الصّف الثاني يعرف التالميذ أن  :عةتحصيالت متوقّ 

كما يشرحون  ها.في ونّعنالفنّيّة أو في األعمال الفنّيّة التي يتم األفكار في أعمالهم

تأثيرات األعمال الفنّيّة وطرق العمل الفنّيّة من الثقافات المختلفة ومن العصور المختلفة 

والمقاربات الفنّيّة المختلفة من  المرئيّةمل التالميذ المسلّمات على أعمالهم الفنّيّة. يستع

الشخصيّة في أعمالهم الفنّيّة. كما أنّهم يمثّلون عمليّات أجل التعبير عن وجهات نظرهم 

وطرق عمل مختلفة بواسطة عرض التخطيط ألعمالهم وطرق إنتاجها. كما يشرحون 

   ها في نظر المشاهدين. دالالتُ عّزز تكيف من المفّضل عرض أعمالهم بحيث ت

 : الرابع –الثالث  طبقة

على المراحل السابقة. يتفاعل التالميذ وينتجون فنًّا  دراسة الفنّ  تندفي هذه المرحلة تس

 بشكل مستقّل أو بالتعاون مع زمالئهم، ومعلميهم ومجتمعهم.  امرئيًّ 

اٍء فنّانين مختلفين من أجل تمثيل يمارس التالميذ المسلّمات وتقنيّات الفّن بإيح: التمرُّس

 موضوع، فكرة أو مصطلح في عملهم الفنّّي. 

ز نواياهم كفنّانين بواسطة دراسة الطرق التي يستعمل يطّور: البحث ون طرقًا تعزِّ

ات. يبحث التالميذ أساليب اإلنتاج المواّد، التقنيّات، التكنولوجيات والعمليّ بها الفنانون 

الفّن التقليدّي مقارنة بالمختلفة وفترات مختلفة في تاريخ الفّن ويميّزون بين الفّن 

 المعاصر وغير ذلك. 

يطّور التالميذ مؤهالت لتخطيط إنتاج الفّن بواسطة فحص التقنيّات : التخطيط

 انون المختلفون. ات التي يستعملها الفنّ والعمليّ 

ل، المالءمة، الدقّة يحّسن التالميذ بشكل دائم قدراتهم الفنّ : ينالتحس يّة بواسطة التأمُّ

نواياهم الفنّيّة. ويحّسنون وتقييم أعمالهم من خالل عمليّة نقد متواصل موّجه لشحذ 
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يتفاعلون أو  ،قدرتهم على التعبير عن مواقفهم ووجهات نظرهم ما داموا يبدعون

  يعرضون الفّن. 

يتعلّم التالميذ بواسطة المقارنة على سبيل المثال: يُسألون كيف أثّر هذا الفنان  المقارنة:

على فنّان آخر؟ أو ما هي الفروق الماّديّة والفنية بين عمل فنّّي معيّن وعمل فنّّي آخر؟ 

 وما شابه.

يعرض التالميذ أعمالهم الفنّيّة التي تمثّل االستعمال الواعي للطرق التي بها  :العرض

ز نوايا الفنّان وتجسيدها لجمهور المشاهدين. األعمال الفنّيّة ي ضُ عر  عزِّ

انون المختلفون مسلّمات الفّن في أعمالهم يفحص التالميذ كيف يستعمل الفنّ : التفسير

جهات النظر ويناقشون ذلك خالل الدروس. وهم يكّونون سياقات للمزايا، الصفات، وُ 

 اختالف أطيافه الثقافيّة.  التي ترتبط بالفّن اإلسرائيلّي على

 : نماذج

الرسم التخطيطّي، الخّط، بقعة، : اللون،  الرسممثل: مصطلحات أساسيّة في الفّن:  •

فارغ، فخار،  –ثقيل، قّوة الجاذبيّة، ممتلئ  –: الحجم، خفيف النحتالتركيب؛ 

طار، تصوير الشخصيّة، الخلفيّة، العمق، اإلالتصوير: فراغ، كبر)ضخامة(؛ 

)تصوير/ رسم صورة فنّيّة للوجه(، كلوز آب )صورة عن قرب(،  بورتريت

تصوير منظر طبيعّي، الضوء والظّل، تصوير عائالت، تصوير إعالنات )تجاريّة( 

 وغيرها.

حارتي ومدينتي، طوائف وتقاليد، مجتمع التالميذ، عادات، عالم  :التالميذ وتجاربهم •

  مج التلفزيون، الصور المتحّركة وغيرها.  الطبيعة، الخيال العلمّي، األفالم وبرا

مثل: مواعين ذات صلة بالتراث اليهودّي، المسرح والمهارات المختلفة،  اتالثقاف

 ،(الياباني الشعر من نوع (هائيكوال أو هايكوالاليونانّي، الزخارف اإلسالميّة، 

موز من مجموعة   هي (الدائرة أو المندال أو مانداالالمخلوقات أُسطوريّة،   الرُّ

، ) الميتافيزيقي الكون صورة عن للتعبير والبوذيين الهندوسيين ق ب ل من استُعملت

   وغيرها.) الفينكس) الفينيق(الَعْنقَاء ،الهرم، الطوطم

  السادس: –الرابع  طبقة

  :وصف واقعّي، تجريد، تناقضات، منظور،  مصطلحات أساسيّة في لغة الفّن  

 فني مصطلح هوو وكياروسكور) (Chiaroscuro) والقَتَمَ  الَجالء
(، لوح نافر، نسخة مطبوعة، عرض والظالم الضوء بين التدرج إلى يشير

 حجرةأو  المظلمة  الحجرة - المظلمة الكاميراأدائّي، عمل إنشائّي، 
ُممسرح، فّن ، تصوير  (cameraobscura)،  مظلمةال تصويرال

 رقمّي، وغيرها. 

دة،  • : الحّب، الوحدة/ االنزواء، الشوق )الحنين(، الفرح، الذكرى مثلمضامين مجرَّ

 وما شابه.  

، الحاسوب، الشبكات االجتماعيّة، الدعاية ثقافة بصريّة :الحيّز االفتراضيّ  •

 واإلعالنات، التصميم وغيره. 

، مرئيّ إيجاد حّل ) على سبيل المثال: "من أنا؟"سؤال شخصّي يشغل بال التلميذ:  •

البحث عن فنّانين  –من خالل تطوير وعي ذاتّي، تفكير بحث وقدرة معلوماتيّة 

مجتمعات بشريّة ائليّة، عر صورة وجه ذاتيّة، صو] يتناولون مسائل مماثلة،

مختلفة، مجموعات تتناول هواية مشتركة، مثل: الرياضة، القراءة، ركوب الخيل، 

 . [وغيرها
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الصداقة، المشاركة االجتماعيّة، حقوق اإلنسان، النزاهة، المسئوليّة، الحّريّة،  :القيم •

 حقوق الحيوانات، وغيرها. 

ديّة الثقافيّة، شرائح مع حاجات التعامل مع االختالفاللقاء مع "اآلخر":  • ، التعدُّ

 خاّصة، وغيرها. 

قوميّات، ديانات  ،اتالمحلّّي، تراث قصص تاريخيّة، المشهدالتاريخ والقوميّة:  •

 وثقافات في إسرائيل. 

ة الثالث يبدأ بأسس الفّن ثّم ينتقل إلى توزيع المواضيع في الفئات العمريّ 

واالنتقال ة ّسيّ ح -بممارسة ماّديّة المضامين الفكريّة.  نوصي بأن نبدأ دائ ًما 

 أكثر. مرّكبة بعد ذلك إلى مراحل 

من المهّم أن ندمج في العمل داخل الصّف المواّد والتقنيّات المتنّوعة إلى 

بشكل لولبّي يتطّور بحسب  هكلّ جانب مواضيع، أفكار ومضامين، وهذا 

 إدراك وقدرة كّل سّن.    
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  التدريس والتقييم.  –طرق متنّوعة للتعلُّم 

لة في الفّن:   نماذج تدريس مفضَّ

، الورشة ينتج التالميذ بشكل مستقّل بحسب التمارين في حيّزمهارات اإلبداع:  •

   المواّد والمحفّزات التي يضعها المعلِّم لهم.  

يوّجه المعلِّم التالميذ ويرافق تطّورهم الفنّّي توجيه شخصّي في المشاريع واإلنتاج:  •

ويتحّدث معهم حول القرارات التي اتّخذوها وحول االعتبارات التي فّكروا فيها 

  بالنسبة إلى عملهم الفنّّي.  

يقيّم( المعلِّم ) يحترم'. أنت'و  ' أنا'التي تتوفّر في الوسط بين  المعرفةالحيّز الثالث:  •

 –ويطلعهم على المعرفة التي اكتسبها، ويموضع الخطاب الحوارّي معرفة التالميذ، 

التعليمّي بينهما في مكان مركزّي. بهذه الطريقة تتكّون عالقة بيشخصيّة ويحصل 

ة، الحّسيّة، الحدسيّة )العفويّة(، العقالنيّة انتقال بين األجيال للمعرفة المكتسبة بالتجرب

 المعلومات. الغنيّة بو

 PBL (=Project Basedطريقة التعلُّم  :PBL - التعلّم المبني على مشاريع •

Learning (  المبنيّة على المشاريع التي يبادر إليها التالميذ، والتي تفسح المجال

في الوقت الذي يلعب  ،الشخصّي داخل الصفّ الفنّّي أمام العمل المشترك على العمل 

ه الذي يتنقّل بين التالميذ ويتحّدث معهم عن   .الفنّيّة لهماعمأفيه المعلّم دور الموجِّ

التالميذ القدرة على البحث عن معلومات في  يكتسبالتدريس المبنّي على البحث:  •

المصادر المختلفة مثل الكتب واإلنترنت، ودمج التفاهمات التي اكتسبوها في 

 ةيّ همّ أأعمالهم الشخصيّة. يحصل التالميذ من المعلّم على تمارين مختلفة تنّمي لديهم 

البحث والقدرة على وضع األسئلة، استنتاج النتائج، الفضول والتعبير اللفظّي/ 

 الكالمّي، في سياق عملهم الشخصّي وفي سياق األعمال الفنّيّة التي سيدرسونها.

 طوير البحث في الفنّ تطرق خاّصة ل

  القِوامة كطريقة للبحث، للتعلُّم ولنقل المعلومات:  . أ

ن )أُمناء( شباب" تعمل إلى جانب المعلّم خالل فترة التحضير إنشاء مجموعة "قيِّمي     

، أو في تحضير معارض فنّيّة مبنيّة على ةالمدرسيّ  المعارض التالميذ في الغاليري

إضافة لذلك يستطيع تالميذ الفنون أن يساهموا  نسخ طبق األصل ألعمال الفنانين.

واألعياد في دائرة السنة،  ع خاّصة مثل االحتفاالت في المناسباتيفي تطوير مشار

مل عوتصميم بيئات تعليميّة بيداغوجيّة في مجاالت التعلُّم المختلفة. حبّذا لو ت

سّجلها له إدارة مجموعة القيّمين في إطار الحصص الفردانيّة مع معلّم الفنون، وت

المدرسة كرصيد مثلما تسجل لمجموعات المشاركة االجتماعيّة األخرى مثل مجلس 

   الطالب.

  زيارة معارض وورشات لفنانين محلّيين.  . ب

ّجع التالميذ على المشاركة في المجتمع وفي الثقافة يش اللقاء المباشر مع الفنّانين     

 التي يعيشون فيها، بواسطة الفنّان كوكيل مشاركة وتغيير. 

  الخروج إلى معارض في المتاحف وإلى جوالت في غاليريهات: . ج

لعرض الفنّّي في الحيّز المعّد ل للتالميذ مع األعمال الفنّيّة األصليّةاللقاء المباشر      

هم قدرات وحساسيّات جماليّة عالية، مثل: التمييز بين اإليقاعات في يطّور لدي

الفضاء، وبين الكبر، الحجم، الكتلة، اإلضاءة، الساوند )الصوت( وبين العالقات 

حلقة بية في المتاحف يمكن أن تكون المتنّوعة بينها في حيز العرض. أقسام التر

مهّمة في التربية الفنّيّة وتساهم في تطوير طرائق متطّورة تجمع بين التالميذ والفّن 

عفوّي.     بشكل مبتكر، وسيط أو/و 
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  للتدريس والتقييم  –طرائق للتعلُّم 

 : أيّام فنّان . د

 إقامةأو/و  لديهم لقاءات مع فنّانين ناشطين لكي يتحّدثوا عن عمليّات اإلنتاج/ اإلبداع  

 فنّّي في حيّز المدرسة بالتعاون مع التالميذ، المعلّمين واألهالي. مشروع 

 :مشترك )تعاونّي(عمل فنّّي هـ. 

متباداًل.  إثراءً مواقف وآراء و التعلُّم التعاونّي المشترك يخلق عالقات اجتماعيّة، تبادل   

والبحث المشتركين ينّمي قدرات احترام اآلخر، سيرورة اإلبداع )إنتاج العمل الفنّّي( 

واإلصغاء المتبادل ومنح اآلخر حيز عمل مجترم لآلخر. إنتاج فّن جماهيرّي تعاونّي 

ل المسئوليّة  تنتجه المجموعة من خالل تخطيط وإنتاج مشتركين يربّي للقيم مثل تحمُّ

 شاركة االجتماعيّة. والم

 مصادر للتعلُّم والتدريس

التجربة الفنّيّة، وتحقّق  تصنعالستعمال مصادر متنّوعة هناك أهّميّة كبيرة 

الكثير من مصادر المعرفة عن الفّن. نماذج التدريس المختلفة تثري  مناليّة

ن األعتعليم الفنون  ق فهمها. تجربة تمعُّ ن  مال الفنّيّة األصليّة الوتعمِّ تشبه تمعُّ

صورتها على شاشة الحاسوب، أو صورتها التي تعرض في الصّف. لذلك 

من المفّضل استعمال مصادر متنّوعة. األعمال التي تتفاعل مع المصادر 

ن، المحادثة، التحليل، اإلبداع والكتابة.  المتنّوعة تشمل: التمعُّ

 لفنّيّة؛ مشاهدة المعارض في المتاحف وصاالت العرض وفي المهرجانات ا •

 ، عروض أدائيّة؛ : أعمال فنّيّة، أفالم، فيديو، إعالناتمرئيّ نّص  •

ل إلى عمل فنّي  –نّص كالمّي: قصيدة، كتاب، مقال، جريدة  •  ؛ مرئيّ تطويرها لتتحوَّ

 عرض مسرحّي، فيلم سينمائّي، عمل فنّّي موسيقّي؛  –البيمجاليّة في الفنون  •

 مجاالت معرفيّة أخرى، مثل: الدين، المجتمع والمدنيّات، الموطن، التراث وغيرها؛   •

 تماثيل ومباٍن معماريّة في الحيّز العاّم؛ •

 لقاءات مع فنّانين: أيّام فنّان، ورشات إبداع، زيارات استوديو وغيرها؛  •

 .فّن رقمّي وشبكة اإلنترنت )معلومات، بحث وإبداع( •
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فهو  األساس هي اعتبار التقييم جزًءا ال ينفصل عن عمليّة التعلُّم والتدريس.الفرضيّة 

التالميذ من إظهار معرفة جديدة  يحسِّن التدريس ويطّور التعلّم. مهّمة التقييم تمّكن

نت لديهم، وتعتبر ذروة تعليميّة تنتج تنظيًما لألوقات طوال السنة الدراسيّة. التقييم  تكوَّ

يهيّئ لخلق حاالت أصيلة ومتميّزة من قلب عالم الفّن: محاضرات في مجال الفنون 

هم بجمع محتوياتها، إقامة معرض  واحول الفّن يقّدمها التالميذ، افتتاح معارض قام

ألعمال التالميذ مرفقة بشروح كالميّة، بناء موقع إنترنت وإلخ. مجال تعليم شخصّي 

ة من التقييمات التي تعتبر من القواعد الفّن يفسح المجال أمام نماذج مختلفة ومتنّوع

 الجوهريّة ألسس الموضوع. 

 أهداف التقييم

 فحص قدرة مواجهة التالميذ للمتطلّبات التربويّة التي وضعت أمامهم؛   •

 تلميذ؛  –فهم القدرات والصعوبات: أيّها للمحافظة وأيّها للتحسين، مردود معلّم  •

  ؛ معلّم –مردود تلميذ  –فرصة لعقد لقاءات وإجراء محادثة شخصيّة مع المعلّم  •

ر الذاتّي لدى التالميذ بواسطة مردود مقدِّر وذي قيمة؛  •  تعزيز التصوُّ

 منح فرصة إلعداد العمليّة، التجربة والمعلومات التي استوعبها التالميذ؛   •

أو لعّدة سنوات على ضوء دراسة دراسيّة على امتداد سنة فحص مدى تطّور التالميذ  •

 الفّن.  

  إنجازات متوقّعة

في عمليّة تطبيق هذا المنهج التعليمّي نوصي بتبنّي النهج الكيفّي )الجودة( في التقييم. 

في هذا النهج يفهم التقييم على أنّه "تقييم من أجل التعلُّم" والذي يعرف أْيًضا بـ"التقييم 

 مبلور".ال

  ، على سبيل المثال:في عمليّة التقييم يجب مالءمة المعايير مع أهداف المهّمة 

مالءمة بين  –فحص المالءمة بين وسائل التعبير مع األفكار التي يعبَّر عنها  •

 ون والشكل؛ مالمض

 فحص مدى تحسين المهارات والقدرات الفنّيّة؛  •

 فحص مدى األصالة والتجديد؛  •

 فحص مدى االستثمار )الجهد المبذول( والجدِّية في العمليّة؛  •

ن، ط • رح األسئلة، التفسيرات والكتابة في فحص متى تحسين قدرات البحث، التمعُّ

 سياق الفّن.  

 التقييم
 

(، حقيبة رقميّة، مردودات تحريريّة وشفويّة عروض تقديميّة ومعرض في الشبكة، الدمج بين يرّكز المنهج على طرق تقييم متنّوعة، على سبيل المثال: حقيبة )بورتفوليو

وارّي مع الصّف كمجموعة، ومع طرق متنّوعة من التقييم يمكِّن التالميذ من التعبير عن قدرات وإنجازات مختلفة والحصول على  مردود بنّاء، كجزء من تدريس ح 

  شكل فّعال )ديناميكّي( بين الطرق المختلفة.التالميذ كأفراد. نوصي الدمج ب
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 طرق التقييم

 أو حقيبة رقميّة ()بورتفوليو / حقيبة وظائفأعمال فنية حقيبة 

الحقيبة هي عبارة عن طريقة لبناء تقييم متواصل، ينتج عن تجميع وحفظ كّل النواتج 

التي تكّونت خالل عمليّة التعلُّم. استعداًدا لعمليّة التقييم اإلجماليّة يتّم الكشف عن 

المصادر المتنّوعة ومواّد التعلُّم التي تراكمت في حقيبة الوظائف. يمكن تصنيفها، 

وإلى عمليّات التحسُّن التي تقّدم البشكل منهجّي، بحيث تشير إلى  تنظيمها وترتيبها

هدف طريقة التقييم هذه هو توفير الحلول لحاجات التالميذ التعلُّم. حدثت خالل فترة 

 المختلفين، ولقدراتهم وللذكاءات المختلفة التي منحهم هللا وإلى أساليب تعلُّمهم المتنّوعة.     

التقييم بواسطة الحقيبة ليس حدثًا فريًدا بل يساهم في الحقيبة:  التصّور الفكرّي لبناء

يفحص التالميذ والمعلّمون األهداف ويستهدون إلى النقاط فحص العمل خالل حدوثه. 

التي تحتاج إلى تقوية، وإلى الصعوبات والثغرات. يجمع التالميذ والمعلّمون في الحقيبة 

نون تبصُّ  رات عليا تتعلّق بالعمل الذي اتّخذوه. شهادات على سيرورة العمل ويكوِّ

تبنى، وعن التي عمليّات التعلُّم، وعن تقييمها وتقييم المعرفة  التالميذ مسئولون عن

مالءمة استراتيجيّات التعلُّم والتفكير حسب الحاجة. باإلضافة إلى ذلك يمكن عرض 

 الحقيبة في الصّف من أجل تقييم الزمالء ومحادثة مردود جماعيّة. 

 محادثة -مردود شخصّي 

ف فيها اإلنجازات المتوقّعة من  مع بداية الدراسة يجب إجراء محادثة افتتاحيّة تُعرَّ

التالميذ في نهاية فترة الدراسة. يتّم تحديد اإلنجازات المتوقّعة من خالل عمليّة حوار 

بالنشاط بين المعلِّم وتالميذه، بما يتعلّق بمهارات التعلُّم والتفكير من جهة وما يتعلّق 

من المحبّذ إجراء محادثة شخصيّة إجماليّة مع كّل ّي )اإلبداعّي( في الورشة. اإلنتاج

تلميذ في مرحلة الصفين الثالث والرابع وبكّل تأكيد مع تالميذ الصفّين الخامس 

والسادس، محادثة تعتبر مردوًدا مع انتهاء فترة الدراسة والتي خاللها يجب فحص إذا 

 قّعة. كّل هذا بحسب عدد الحصص التي تُعطى للمعلّم. ما حقّق التلميذ اإلنجازات المتو

 التقييم العمليّ 

في هذا القسم الخاّص بدراسة الفنون يمكن فحص التالميذ بحسب ما قاموا به من أعمال 

وبحسب قوامة )األعمال الفنّيّة التي جمعت للعرض( العرض أو  فنّيّة، وإقامة معرض،

 وقع المدرسة )على اإلنترنت(. بحسب عرض تقديمّي وعرض افتراضّي في م

، 0-%100%لتوزيع الدرجات على أجزاء االمتحان بتدريج فيما يلي نموذج لدليل 

 يمكن أن يستعمله المعلِّمون لتحديد العالمة في موضوع الفنون: 

 30% حتّى -الجهد والدافعيّة  .1

 20% حتّى –الخيال واألصالة  .2

 30%المواظبة والحرص على تنفيذ المهاّم حتّى  .3

 20% حتّى  –. العالقة بين الشكل والمضمون 4
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 طرق التقييم 

هي جزء ال يتجّزأ من عمليّة التعلُّم في معارض التالميذ المعروضة في حيّز المدرسة 

موضوع الفنون. يجب إقامة عدد من المعارض خالل السنة الدراسيّة، فيها تُعرض 

لسنة الدراسيّة نوصي بإقامة معرض إنجازات التالميذ خالل عمليّة التعلُّم. مع نهاية ا

احتفالّي فيه تُعرض مختارات من أعمال التالميذ. من المهّم أّن تشمل عمليّة التجميع، 

عناصر  كثيرة قدر اإلمكان من حياة المدرسة  والتعليق وموضعة األعمال الفنّيّة

ن عن السلطة مثلين، المدير/ة، أولياء األمور موالمجتمع المحلّّي، مثل: التالميذ، المعلمي

بواسطة شاشات وعروض المحلّيّة. يمكن أْيًضا تقديم العرض بواسطة ميديا رقميّة 

أعمال فنّيّة تّم إنتاجها بواسطة هذه الميديا، مثل التصوير، الفيديو، رسوم متحّركة، فّن 

 محوسب، فّن شبكة وإلخ. 
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 توزيع التدريس بحسب الفئات العمريّة: ما المناسب تقديمه في األعمار المختلفة؟ // 1الملحق رقم                                     
  

إبداع األوالد في كّل فئة عمريّة، من المهّم أّن يعرف معلّم الفنون مميّزات 

وبضمنها طريقة تفكير الولد وطريقة فهمه للعالم من حوله.  بذلك يستطيع المعلِّم أن 

مردوًدا دقيقًا على أعمال األوالد الفنّيّة. ثقة الولد الشخصيّة بعمله الفنّّي تزداد يعطي 

أمام حصوله على مردود وتشجيعات إيجابيّة من بيئته بشكل عاّم ومن معلِّم الفنون 

بشكل خاّص. فهم الجوانب التطّوريّة للتعبير بواسطة الفّن يعتبر أساًسا لمالءمة 

حاجات األوالد المتغيّرة. إلى جانب ذلك، من المهّم أن نذكر  المضامين التعليميّة مع

بأّن التوزيع المقترح يعتبر إطاًرا للتطّرق وللتقييم فقط، كما يمكن أن يشترك أبناء 

 فئات عمريّة مختلفة في األساليب وفي المؤهالت في كل واحدة من المراحل. 

القدرة على التنسيق : [2013نّيّة أو كما تقترح مركمن سيمنس ]تطّور القدرة الف

، مرتبطة بشكل وثيق، متبادل ومتواصل بالتطّور العاطفّي، المعرفّي، المرئيّ 

ح symbolization" )الترامز"الشخصّي والبيشخصّي للولد. مصطلح  ( المقتر 

 المرئيّ هنا بداًل من كلمة "الفّن" المتداولة يهدف إلى توضيح تطّرقنا إلى التعبير 

من عالم إدراكّي  نسخةمنه أو  نسخةمقابل  ( للواقع، (exposition"َعْرضـ"ك

 . [Golomb 1992]كان  أيٍّ 

في الوقت الذي أشارت فيه النظريّات التقليديّة إلى توازن واضح بين رسومات 

 ,Piaget & Inhelder, 3691]األوالد وبين تطّورهم اإلدراكّي والشعورّي 

1971 ;Harris] 1969 [1974،1972أّكد رودولف أنرهايم  ] وآخرون 

,Arnheim  "تعاني من  –أّن الفرضيّة التي بموجبها يمكن نسخ الواقع "كما يبدو

بناء على أنرهايم إشكال، ألنّها تتجاهل تأثير الواسطة )الميديوم( الفنّيّة نفسها. 

في  تساويهالتعبير بواسطة الفّن ال يبحث عن وصف المصدر، بل عن إنتاج صور 

. بما أّن مساواة القيمة تتطّور داحل بعملية خلق تمثيالت رمزيّة، أي يلزم القيمة

لمواّد مختلفة يؤّدي  [عدم االنكشاف]أو ، االنكشاف )الميديوم(إطار الواسطة 

على سبيل المثال استعمال أقالم التوش يؤّدي بشكل بالضرورة إلى نتائج مختلفة. 

ب في تكوين بقع ينما ممارسة ألوان الجؤاش يتسبّ طبيعّي إلى تطّور صور خّطيّة ب

. بحسب توّجه أنرهايم هناك تعبير عملّي في تدريس الفنون من وخلط في اللوينات

ناحيتين على األقل: األولى، يرّكز توجهه على أهّميّة إعطاء التالميذ فرصة لتوسيع 

 ةمرئيّ هلكي ثقافة ميديوم الفّن، كمنتجين مستقلّين من جهة وكمستلوإثراء ممارستهم 

ال تباهنا إلى حقيقة كون جذور االشتغمن جهة أخرى. أّما الناحية الثانية فهي تشّد ان

يمكن أنّه بالفّن يكمن في عمليّة الترامز وليس في محاولة تقليد الواقع. ينجم عن ذلك 

، في حين أّن أحدها ليس أن توجد حلول ناجحة كثيرة لتحّديات تمثيليّة مختلفة

بالضرورة أفضل من غيره. هذا التمييز مهّم وبشكل خاّص في سياق التقاليد الثقافيّة 

الغربيّة، التي ما زالت تبدي تفضياًل للتمثيالت الواقعيّة على التمثيالت المجّردة، 

 ;Alter, Muri 2002 ] وبذلك تؤثّر على تطّور القدرة الفنّيّة لدى األوالد

Hamblen, 2004 ,Wilson ;1985]. 

 يقّسم منهج التعليم مواجهة التحّديات التطّوريّة إلى ثالث فئات عمريّة:

 السادس –الرابع؛ الخامس  –الثاني؛ الثالث  –الصفّان األول  

                                                                                  

   ]مرحلة التخطيط[   الثاني – الصفّان األّول

في الصفّين األّول والثاني من المهّم أّن نتطّرق إلى االنتقال من إطار البستان إلى 

اإلنتاج والتعبير الشخصّي غير الكالمّي كانا إطار التعليم في المدرسة. في البستان 
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جزًءا ال يتجّزأ من أجندة اليوم الدراسّي. لذلك على الدراسة في الصفّين األّول 

د إطاًرا للتعبير الشخصّي والحّر، والذي يكون حلقة تسهِّل والثاني أن توفّر للول

النجاح في  تجربةعليه االنتقال الدرامّي )المفاجئ( من البستان إلى إطار المدرسة. 

األّول والثاني مبنيّة إلى درجة كبيرة على أساس تجربة االنتقال األمثل من  الصفين

كم كون اإلبداع الحّر جزًءا ال يتجّزأ إطار البستان إلى إطار التعليم في المدرسة. بح

من أجندة اليوم الدراسّي في البستان يقود إلى االستنتاج بأنّه من المهّم أْيًضا أن 

وأن يشّجع يفسح التعليم في الصفّين األّول والثاني المجال أمام التعبير اإلبداعّي 

بتدائيّة هناك على التعبير الحّر عن تجارب األوالد واهتماماتهم. في الصفوف اال

أهّميّة الختيار الفّعاليّات في تدريس الفنون من حاجات األوالد المختلفة، مثل: 

 حاجات شعوريّة )عاطفيّة(، إدراكيّة، حركيّة وتطّوريّة. 

في  ة األساسيّةالمهمّ  [ Erikson, 1963]بناء على نموذج أريكسون التطّورّي 

ّس االجتهاد واإلبداع 12 – 6المدرسة االبتدائيّة )األعمار ما بين  ( هي تطوير ح 

 الذي يستند على الحاجة النفسيّة واالجتماعيّة لتحقيق اإلنجازات. 

سنوات القدرة على الترامز لدى األوالد تتطّور بسرعة، في  9 حتى سنّ  6من سّن 

أو الرمز  (schema)التخطيط  حين تكون الظاهرة األبرز واألهّم هي تطور

. في هذه المرحلة اعتاد األوالد على [2004ملكيودي، , 1993,ريمرمن،] المرئيّ 

األغراض التي تهّمهم، وغالبًا ما ال يهتّمون بالفروق أن يبحثوا وأن يصفوا ماهيّة 

 & Lowenfeld]الفرديّة من ناحية الحجم، اللون، الشكل ونوع الماّدة وغيرها 

Brittain,1982]  ًّد ا في معظم رسومات معظم هذه الرموز هي رموز عالميّة ج 

حيث يستطيع كّل ولد أن يضيف، أو يُبر ز أو يحذف أو يغيّر التفاصيل األوالد، 

بحسب أسلوبه وتجربته الشخصيّة. تمتاز الرسمة التخطيطيّة بأشكال ثابتة، 

حيّز الورقة مقسَّم بشكل عاّم إلى ثالثة خطوط: خّط قاعدة  .بالمنهجيّةوباالستقرار و

سفلّي )أرض(، عليه تقف شخصيات وأجسام؛ خطّ قاعدة علوّي )سماء(، منها تطّل 

الشمس بأشكال وصور مختلفة؛ وخطّ عريض بينهما يحتوي على تفاصيل الرسمة. 

 ة األبعاد.في هذه المرحلة الولد المتوّسط ال يحاول أّن يمثّل العمق وثالثيّ 

ريّة. بناء على بياجيه  المرئيّ تطّور التخطيط  يدّل على تشكيلة من العمليّات التطوُّ

[1973 ,1968 ,Piaget]مرحلة هذه المرحلة موجودون في أواخر ال ، األوالد في

وهم يبدؤون بالتطّرق ليس  .)العملياتيّة( اإلجرائيّةمرحلة الوبداية  اإلجرائيّة ما قبل

بل إلى األشياء الممكنة أْيًضا، ويكونون  فقطالمحسوسة والفوريّة  إلى الحاالت

يشرحوا وأن يطّوروا ألنفسهم منظومات نظام، تصنيف  هم ألنمشغولين بمحاوالت

. تنعكس هذه التبّصرات [2004؛ ملكيودي، 2012سولبرج، ]وتنظيم في حياتهم 

يجيًا إلى عالقات تتحّول تدري الرسمة: عالقات الحجم في العالقات والروابط ف

على سبيل المثال، جذع الشجرة يجب أن ]واأللوان ترتبط باألجسام أكثر واقعيّة، 

ْين الصور تظهر  [؛يكون بُنّيًّا وجميع األشجار في الرسمة يجب أن تكون بنفس اللو 

المرسومة ببروفيل )مظهر الشخصيّة ]كاملة وتكون أجزاؤها ظاهرة للعيان 

   .[وجاهيّة )أماميّة(جانبّي( تظهر مع عينين وفم بنظرة 

أي أن  [Winner, 1982] في هذه المرحلة تكثر "رسومات الرينتجن"

أو شخصيات   [طفل في بطن أّمه]الشخصيّات المرسومة تظهر المضمون الداخلّي 

شاهدة األوالد الذين حافلة شفّافة عبرها يمكن م]تظهر ما هو موجود خلفها، 

. باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ معظم األوالد يبدؤون في هذه المرحلة بإظهار [يركبونها
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شخصيات تعمل، تتجّول، تلعب تسافر وما ] اهتمامهم بتمثيل التسلسالت الزمنيّة

 .[شابه

 (ةمرحلة ما قبل الواقعيّ ال)الصفّان الثالث والرابع 

التخطيطيّة والواقعيّة، وهي عمليًّا تمثّل تمتاز هذه المرحلة بالجمع بين الظاهرتين 

( التي ما زالت ال ترافقها المالءمة assimilation) ماثلعملية الت

(accommodation األوالد الذين يدركون العالم من منظور واسع أكثر .)

يل مع المحاولة لوصف يكونون مشغولين اآلن في العالقات والفروق بين التفاص

، مقابل االتّحاد الذي برز في المرحلة االختالف والتميُّز للتفاصيل التي تهّمهم

      .   [2004ملكيودي، ]التخطيطيّة 

 1968, 1973) يّة(العملياتاإلجرائيّة )بناء على بياجيه تشمل هذه المرحلة 

,Piagetم مبدأ المعكوسيّة، (، والتي في إطارها تتطّور وتتحّسن القدرة على فه

 9 – 8. الكثير من أبناء الـ سيمات الهرميّةقومصطلحات حفظ الوزن والكّميّة والت

سنوات وما فوقها ال يكتفون بالترامز التخطيطّي ويبدؤون بالبحث عن طرق تمثيل 

واقعيّة من أجل تمثيل عالمهم الداخلّي والخارجّي، كما يدركونه في أعينهم. يميل 

ق إلى نواتج الفّن كتعبير عن القدرة عدد كبير من  على كفاءتهم األوالد إلى التطرُّ

، في كثير من األحيان يُْظهرون اإلحباط أمام الفجوة التي تتكّون [2011ويمر، ]

بين مداركهم الجديدة وبين قدرتهم على التعبير الجرافّي.  في محاولتهم التغلُّب على 

إلى االمتناع عن األوصاف  من األوالدعدد غير قليل يميل  ،الشعور باإلحباط

العفويّة )االرتجاليّة( للشخصيات البشريّة ويُبدون اهتماًما متزايًدا بشخصيّات 

( والكاريكاتير، التي تُشْرعن للتعبير األقّل التزاًما بالواقع، Comicsالكوميكس )

 هزليّة.  تكون تعبيريّة وفي كثير من األحيان 

لبية األوالد االشتغال بترامز العالم القريب منهم ولكنّهم في هذه المرحلة يواصل غا

يبدؤون بشكل تدريجّي بتوسيع مجاالت اهتماماتهم ووصف مضامين إضافيّة: 

سفن، طائرات، وكذلك مواضيع خياليّة تاريخيّة، ومواضيع ذات صلة بأحداث 

 .        [1993ريمرمن، ]الساعة وغيرها 

 )المرحلة الواقعيّة(الصفّان الخامس والسادس 

في الصفوف العليا يصبح األوالد واعين أكثر ألنفسهم وللعالم المحيط بهم، 

ّي. ال يكتفي معظم ويصبحون قادرين على تفعيل مستويات متزايدة من النقد الذات

بالتعبير الرمزّي ويطمحون بأساليب "موضوعيّة"  سنّ ال األوالد في هذه

"واقع أس من التعبير الفنّّي في هذه المرحلة، يصيبهم الييّة". كثير من األوالد و 

)الكالم والكتابة( والذي  يّ لفظرضية أكثر بواسطة التعبير الويجدون قنوات تعبير مُ 

من المهّم أن يكون .  [1993ريمرمن، ]يظهر كقناة اتّصال بسيطة وناجعة أكثر 

والد اطّالًعا اطّالع األيشّجعوا على أن معلّمو الفنون واعين لهذه الظاهرة، و

ن فيه بما يتالءم مع قدرات األوالد على لعمل الفنّّي وإضافيًّا على ا طرق التمعُّ

 الجديدة، ومع العالم المحيط بهم.

يّة مرئكبيرة لتحسين قدرتهم ال أهّميّةً  الفتيانُ  – سنة يولي األوالدُ  13 – 11في سّن 

وبالوصف ثالثّي ، والظلّ ويهتمون بتنويع األلوان، بالمنظور، بألعاب الضوء 

األبعاد وغيرها. محاوالت لتمثيل حاالت مرّكبة تتمثّل في كثير من األحيان في 

 الميل إلى النسخ أو استعمال صور جاهزة )كوالج، ريدي ميد(. 
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 1968, 1973] من الناحية اإلدراكيّة الحديث هو عن الدخول إلى الفترة الرسميّة

,Piaget]، ًدا يستند على  –ألوالد التي خاللها يطّور ا الفتيان تفكيًرا منطقيًّا ومجرَّ

ون في إظهار أاإلدراك األكثر نقًدا للواقع )الداخلّي والخارجّي(. في هذه المرحلة يبد

وراء حدود الزمن، وكذلك  غير معقولة( أوقدرتهم على صياغة فرضيّات )معقولة 

( جنبًا الى metacognitionالتفكير في أنفسهم وفي أفكارهم )إدراك اإلدراك 

 . [2012 سولبرغ] جنب مع الميل الى النقد الذاتيّ 

على الفتيان في سّن المراهقة في جميع مجاالت  التغييرات الكبيرة التي تطرأ

خاّصة. باإلضافة إلى الحاجة إلى التكيُّف إلى  تكيُّفٍ  الحياة، تتطلّب منهم جهود  

التغييرات الجسمانيّة والشعوريّة فإنَّ الفتيان مطالبون أْيًضا بمواجهة توقّعات 

لة الهويّة تصبح إحدى القضايا الرئيسيّة في هذه نهم. مسأدراسيّة واجتماعيّة جديدة م

الفتيان  –والد ، وهي تتطّرق إلى إدراك عالم األ[(Erikson, 1963]المرحلة 

. االهتمام [Grotevant, 1998]وكذلك إدراك العالم المحيط بهم.  الداخليّ 

، وينعكس في رسوم المرئيّ التطّورّي بالجسم وبالجنسانيّة يتمثّل أْيًضا في الترامز 

من خالل المحاوالت لرسم رسومات تخطيطيّة لألعضاء  portraitالجسم والوجوه 

 ، اليد وغيرها(. بحّد ذاتها )العين، الفم

الفتيان يتوّجهون في هذه المرحلة إلى المواضيع التي تعبّر عن  –معظم األوالد 

                                                                             مجاالت اهتمامهم، ويظهرون إحباطًا أمام النواتج: أعمالهم اإلبداعيّة                                                            

تعبّر عن الفجوة بين التصّور الداخلّي وبين الرمز الخارجّي. لذلك، يدخل معظم 

األوالد في "أزمة" خالل تطّورهم الفنّّي في هذه المرحلة، وعمليًّا الموهوبون منهم 

ن هذا في الفّن فقط يواصلون تطوير قدرتهم الجرافيّة في األعمار التي تزيد ع

 وطرق   العمر. بعد كّل ما قيل أعاله من المهّم أّن يوفّر معلمو الفنون للتالميذ أدواتٍ 

مة ومتنّوعة، وا لتي تمكن من تحقيق الشعور بالرضا عن المنتج النهائّي، تعبير مالء 

جنبًا إلى جنب مع إعطاء الشرعيّة لمعالجة مضامين تطّوريّة وتطوير أساليب 

 زة. تعبير شخصيّة ومتميّ 

ق إلى عالم التالميذ  أهّميّة الفّن في الصفوف العليا أكثر تكمن في إمكانيّة التطرُّ

إلى  التي يعملون فيها.ة المرئيّ داخل جدران المدرسة بواسطة التطّرق إلى الثقافة 

تتزايد أهّميّة العمل الحّسّي  جانب المحفّزات التي يوفّرها العالم االفتراضيّ 

 المواّد من أجل التطّور الشعورّي السليم لدى التالميذ.والشهوانّي مع 
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8حسنات التربية الفنّيّة بحسب إليوت آْيْزنِر  // 2 الملحق
 

 

على العكس من مجاالت األشياء. بين الفنون تعلّم األوالد تكوين سياقات نوعيّة  .1

ير صحيحة، في غإجابات ، التي فيها توجد إجابات صحيحة والمعرفة األخرى

 الفنون التفسير أهّم من التمسُّك بالقوانين الثابتة. 

، هبأنّ والفنون تعلّم األوالد بأّن للمشكلة نفسها يمكن أن توجد حلول مختلفة،  .2

 أكثر من إجابة واحدة. ،أْحيانًاتوجد لألسئلة، 

التي تستطيع الفنون  أحد الدروس المهّمةفي الفنون يحتفل بوجهات نظر متعّددة.  .3

 أن تعلّمنا إيّاه هو أنّه توجد طرق كثيرة لرؤية العالم وتفسيره. 

قًا مِرنًا لألهداف، وأن الفنون تعلّم األوالد  .4 أّن حل المشاكل المرّكبة يتطلّب تطرُّ

التعلّم في مجاالت الفنون يتطلّب هذه يمكن أن تتغيّر بحسب الظروف والفرص. 

ير المتوقّعة التي يعرضها علينا العمل خالل غلإلمكانيات  قدرة وإرادة لالستسالم

 تكوينه وتطّوره.  

لدينا معرفة إضافيّة عن هذا المتمثِّل بالكلمات الفنون توّضح الحقيقة بأنّه يوجد  .5

 إدراكنا. حدود قيود اللغة يجب أاّل تقيِّد لنا  .واألرقام

  تؤثّر كثيًرا. بأّن الفروق الصغيرة يمكن أن  الفنون تعلّم األوالد .6

 الفنون تستعمل كثيًرا األمور الدقيقة.

في جميع أشكال الفنون توجد التفكير عبر الماّدة وبواسطتها. الفنون تعلّم األوالد  .7

 يتحّول التصّور من فكرة إلى حقيقة )ملموسة(. وسائل تعبير ماّديّة عبرها 

يُدعى األوالد ليكشفوا ما عندما . قولهما ال يمكن أن يقولوا الفنون تعلّم األوالد  .8

يعبّر عنه عملهم الفنّّي، يضطرون إلى أن يبحثوا الذي الذي يكمن في صدورهم و

 داخلهم عن قدرات تعبير شعريّة ترسم بالكلمات ما يشعرون به. في 

الفنون تمّكننا من أن نمارس نوًعا من التجارب ال يمكننا أن نحصل عليه من أّي .  9

يمكن الكشف عن مجال واسع ومتنّوع من  هذه التجارب مثلبواسطة مصدر آخر. 

   المشاعر الكامنة بداخلنا.  

تذويت الفنون في منهج التعليم في المدرسة يرمز بالنسبة إلى الفتيان إلى حقيقة . 10

 . 9كون الكبار يولونها أهّميّة

 

، اّدعى بأّن العمل الفنّّي يمكن أن يستعمل كمثل أعلى مؤسِّس بالنسبة ن في التربيةيالمجدِّدكبار من جامعة ستانفورد في الواليات المتّحدة، يعتبر أحد الفنّيّة ( بروفيسور في التربية Eliot Eisner 2014-1913يزنر  )’إليوت  8

تربويّة استندت على الفكرة بوجوب استبدال أنماط التعلُّم القديمة لفنّّي يمكن أّن يكون موحيًا للمعلِّمين والمربين. وقد وضع األسس إلصالحات إلى التربية بشكل عاّم، وبأّن إدراك التعلُّم في مجاالت التعليم المختلفة مثل العمل ا

 المستعملة في المدارس بأنماط عمل تشبه تلك المستعملة في ورشات الفنانين. 

9 Eisner, E.(2002). Available from NAEA Publications. NAEA grants reprint permission for this excerpt from Ten Lessons with proper acknowledgment of its source and NAEA. 

 عفرون. الترجمة من اإلنجليزية إلى العبريّة: سيجال بركاي –تلخيص الحسنات: نوريت كوهين 
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