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 لذوي اإلعاقة

 2019أغسطس  6 -يونيو 18
 
 

أغسطس، ويشتمل البرنامج على باقة واسعة من  6يونيو ويستمر لغاية  18في  2019ينطلق البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة المخصص لصيف 
والذين يعانون من صعوبات في النمو، لمساعدتهم على اكتشاف طرق جديدة للتعبير عن من ذوي اإلعاقة البدنية، والتعليمية، العروض التعليمية لألفراد 

سنوات فما فوق. ويتم تقديم ورش العمل بإشراف نخبة من  3الذات من خالل الفن. وتم تصميم البرنامج لجميع المشاركين الذين تتراوح أعمارهم من 
 تين اإلنجليزية والعربية، وفقاً الحتياجات المشاركين.المحترفين أصحاب الخبرة الواسعة. تقام الورش باللغ

 

بذوي اإلعاقة، تلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر اإلمكان. وترفق كافة البرامج التعليمية والمجتمعية بالرموز الخاصة 

 والتوصيفات التي توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات.

 

 شرح الرموز

 

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية 

 صابة بالصمم أو ضعف السمعإ 

 إعاقة جسدية 

 داون متالزمة 

 التوحد 

 

 

 

ش يرجى التواصل مع القائمين على البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة مسبقاً إلبالغنا بأي متطلبات دعم لإلعاقة سيحتاجها المشارك أثناء ور

 .العمل

 disabilities.education@sharjahart.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 

 .5685050 (06)أو االتصال على الرقم  

 

 
 2019ورش العمل والرحالت الميدانية المخصصة لصيف 

 
 ورشة عمل: ابتكار دمى محشوة

 
في  المشاركون في ورشة العمل هذه كيفية تحويل الجوارب الملونة إلى دمى أو حيوانات محشوة محببة. يمكنهم أخذ ابتكاراتهم معهم إلى المنزل سيتعلم

 نهاية الجلسة.
 
 

 

 صيفية حلوياتورشة عمل: إعداد 
 الفوارة والمشروبات المثلجة بمختلف نكهات الفواكه.سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية إعداد حلوى صيفية منعشة، ومنها سلطة الفواكه 

 

 



 ورشة عمل: تزيين قبعات صيفية
هم سيعمل المشاركون في هذه الورشة على تزيين قبعات صيفية باستخدام مختلف المواد ومنها اللباد واألزرار والريش والشرائط وغيرها. وبوسع

 التي صمموها في نهاية الورشة. بالقبعاتاالحتفاظ 
 

 رسم لوحات مستوحاة من الفنان ستالورشة عمل: 

ل سيتم اصطحاب المشاركين في ورشة العمل هذه إلى استديوهات الحمرية لالطالع على أعمال الفنان أندرو ستال، وبعدها سيشاركون في ورشة عم

 مخصصة للرسم بأسلوب مستوحى من أعمال ستال الفنية.

 ورشة عمل: من الرسم إلى الموسيقا

المشاركون في هذه الورشة نبضات ونغمات وأحاسيس مختلف أنواع الموسيقا. وفي نهاية الورشة، سيرسم المشاركون معاً أعماالً فنية سيرسم 

 مستوحاة من الموسيقا.

 ورشة عمل: الرسم على القماش

على هيئة قمصان قطنية "تي شيرت"، وحقائب كتانية وأغطية وسائد.  المصممةسيختار المشاركون في هذه الورشة ما يحلو لهم من األقمشة المختلفة 

 قمشة.المختارة باستخدام الرسم على األ ثم سيصممون أقمشتهم

 زهورالورشة عمل: تصميم أحواض 

النباتات في  زهور كما يريدون، ثم سيعملون على تزيينها، وبعدها سيتعلمون مبادئ زراعةالأحواض  هذه سيصمم المشاركون في ورشة العمل

 األحواض. وأخيراً سيزرعون شجيرات أو زهور في األحواض التي صنعوها ألخذها معهم إلى المنزل.

 

 رحلة ميدانية وورشة عمل: التصوير في البراري

برفقة مصور محترف سيهتم  مركز حيوانات شبه الجزيرة العربيةيتحد التصوير الفوتوغرافي مع الطبيعة في ورشة العمل هذه. وسيزور المشاركون 

 بتعليمهم تقنيات مفيدة لتصوير الحيوانات البرية. وسيتم توفير وسائل النقل والكاميرات.

 


