
خريف 2018: الربنامج التعليمي ألطفال المدارس ومراكز 
الناشئة

يقدم البرنامج التعليمي للمدارس ومراكز الناشئة التابع لمؤسسة الشارقة للفنون مجموعة 
متنوعة من ورش العمل والرحالت الميدانية لمدارس ومراكز الناشئة بإشراف فنانين احترافيين. تم 
تصميم البرنامج للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17، ويهدف إلى اكتشاف مواهبهم، 

يز مهاراتهم الفنية، وإثراء معرفتهم بالفن مع بناء الثقة بالنفس في الوقت نفسه. وتعز

يمكن لمدارس ومراكز الناشئة المهتمة اختيار ورش العمل والرحالت والتواريخ واألوقات المناسبة 
 ما تجتمع ورش العمل في مبنى المقتنيات في ساحة الفنون، وتستمر من ساعتين 

ً
لها. عادة

 الحتياجات 
ً
إلى ثالث ساعات. ويمكن إجراء الجلسات باللغة العربية و / أو اللغة اإلنجليزية، وفقا

المشاركين. يبدأ برنامج المدارس ومراكز الناشئة لخريف 2018 من 23 سبتمبر إلى 22 نوفمبر.

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

الوصول المرتبطة بكل جلسة من الجلسات. 

 لترتيب أي دعم مطلوب خالل ورش العمل أو 
ً
يرجى االتصال ببرنامج مدارس ومراكز الناشئة مسبقا

الرحالت الميدانية.

دالالت الرموز:

     شخص أعمى أو ضعيف البصر

     شخص أصم أو يعاني من صعوبة في السمع أو لديه اضطرابات سمعية

     شخص لديه إعاقات جسدية

     شخص مصاب بمتالزمة داون

     شخص يعاني من اضطراب طيف التوحد

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.

يارات أو التسجيل في الورش، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني  لمزيد من المعلومات أو الز
syc@sharjahart.org أو االتصال على 065685050. 

مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة

 23 سبتمبر إلى
22 نوفمبر 2018



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة

ورش العمل والرحالت الميدانية

ورشة عمل: الخط العربي المذهب
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +9

     

تمَيزت األحرف العربية عن غيرها من األحرف بطريقة كتابتها التي تعتمد على فّن الرسم والجماليات، 
في هذه الورشة سيتم تدريب المشاركين على أساليب رسم وزخرفة األحرف بشكل إبداعي. 

وذلك بهدف مساعدتهم على تحسين وتطوير أدائهم في الخط العربي وكيفية زخرفته 
باستخدام أوراق مذهبة توضع على األحرف والكلمات، حيث يعكس التذهيب فخامة وأهمية 

 الخط العربي.

ورشة عمل: صف شعورك في اللوحة
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +7

       

 ما يتحدث الفنان حول إحساسه في اللوحة، كما يعتبر الفن ملجأ للتعبير عن مكنونات الفنان، 
ً
غالبا

لذا سوف يقوم المشاركون برسم ما يشعرون به في يومهم باستخدام مواد متنوعة، لكي 
تساعدهم على تحفيز مخيالتهم ومواهبهم الفنية.

ورشة عمل: النقش على الصخور
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +10

    

 في تركيب القشرة األرضية. كما 
ً
 أساسيا

ً
للصخور في الطبيعة جماليات ربانية كما تكون جزءا

 لتوثيق قصص وتاريخ العديد من الشعوب، في ورشة النقش على الصخور 
ً
استخدمت سابقا

 مختلفة من الصخور على المشاركين بهدف إثرائهم بمعلومات عنها 
ً
سيتم توزيع أنواعا

وتعريفهم بأنواعها وكيفية النقش عليها بطريقة فنية باستخدام األلوان وبإضافة لمسات خاصة 
تعكس مهاراتهم.



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة

ورشة عمل: صناعة األلوان
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +10
اللغة: العرب�ية واإلنجليزية

    

 من األحجار 
ً
هذه الورشة مستوحاة من أعمال الفنان أيمن زيداني، حيث يستخدم الفنان عددا

والمواد الطبيعية لصناعة ألوان يمكن استخدامها في اللوحات الفنية، في ورشة صناعة األلوان 
سيتم توزيع أحجار ومواد من الطبيعة على المشاركين وتعليمهم كيفية صنع األلوان بهدف 

التعرف على أساسيات صناعة األلوان وترقية صنع األلوان لديهم واستخالصها من األحجار.

رحلة ميدانية: التنقيب عن اآلثار
متحف الشارقة لآلثار

األعمار: +8
اللغة: العرب�ية واإلنجليزية

نقطة التجمع: متحف الشارقة لآلثار، دسمان، الشارقة

التنقيب عن اآلثار هي األداة التي تستخدم لالطالع على تراث وحضارات المدن. سوف يذهب 
المشاركون في هذه الورشة إلى رحلة ميدانية لمتحف اآلثار في الشارقة، بحيث يتعرفوا على 
أهم وسائل التنقيب وكيفية التعامل مع اآلثار واستخراجها باستخدام أدوات التنقيب والرمال، 

يز معرفتهم وصقل موهبة التنقيب لديهم في المستقبل. بهدف تعز

ورشة عمل: صناعة المركبات الصغرية
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +10

    

تعكس المركبات التطورات العلمية والتقنية التي توصل إليها اإلنسان، وقد أصبحت المركبات 
وسيلة تنقله من مكان آلخر بكل سهولة. سيقوم المشاركون في هذه الورشة بصناعة المركبات 
)السيارات( من مكعبات خشبية وغيرها من المواد بأحجام صغيرة وملصقات، وتركيبها مع بعضها 

البعض لتصبح في النهاية مركبة مصغرة من صنعهم وهدفها تمكينهم من النظر لجماليات 
صناعة اإلنسان بغض النظر عن صناعتها الميكانيكية الدقيقة واعطائهم الثقة بأنفسهم للتجربة.


