
المدرسة الفنية الصيفية لألطفال 2019
تسعى مؤسسة الشارقة للفنون من خالل المدرسة الفنية الصيفية إلى اكتشاف مهارات 
ومواهب الطالب والطالبات وصقلها، كما تأهلهم لعالم الفنون وتعزز ثقتهم بأنفسهم 

وأعمالهم الفنية وذلك عن طريق إثراء التجربة العملية من بعد التأسيس النظري. تدعو مؤسسة 
الشارقة للفنون عبر المدرسة الفنية الصيفية للصغار، جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى 

 في 
ً
اإلندماج اإلجتماعي الفني بإشراك مجموعة مختارة من الطالب والطالبات الموهوبين فنيا

برنامج يقام أثناء إجازة المدارس الصيفية، وليتم بعدئٍذ عرض أعمالهم النهائية في معرض تابع 
لمؤسسة الشارقة للفنون.

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. 

 الفكرة العامة

تندرج المدرسة الفنية الصيفية للصغار ضمن البرنامج التعليمي لطلبة المدارس ومراكز الناشئة 
التابع لمؤسسة الشارقة للفنون، وتشجع المدرسة الفنية الصيفية المبتدئين من طالب وطالبات 
المدارس الحكومية والخاصة. حيث يمكن لكل مدرسة إشراك ثالثة طالب/ طالبات كحد أقصى من 

 من 10 مدارس 
ً
، بحيث يكون إجمالي المشاركين في المدرسة الصيفية 30 مشاركا

ً
الموهوبين فنيا

على األقل.

تدعم المدرسة الفنية الصيفية مواهب الصغار، وتسعى إلى صقلها وإخراج مالديهم من 
المهارات في عدة أشكال من الفنون والتي تركز على محور مختلف في كل سنة، وذلك للحفاظ 

على التنوع الفني والمعرفي.كما تختلف أنماط الفنون المستخدمة التي تنقسم دراستها إلى 
قسمين. 

يتضمن القسم النظري نبذة تعريفية بالبرنامج ومناظرات ونقاشات ورحالت ميدانية لمتاحف ومراكز 
علمية وفنية. بينما يقّدم القسم العملي ورش عمل فنية مكثفة وأشغال يدوية تختتم بعمل 

فني لكل مشارك يتم عرضه في قاعات مؤسسة الشارقة للفنون.

المشاركون في البرنامج
 من الموهوبين من طالب وطالبات 

ً
ترحب المدرسة الفنية الصيفية في كل سنة بـ 30 مشاركا

المدارس الحكومية والخاصة )3 مشاركين من كل مدرسة كحد أعلى(. كما تتراوح أعمارهم ما بين 
10 الى 17 سنة، من إناث و ذكور.

أهداف البرنامج :
يز روح العمل التعاوني والتشاركية بين المشاركين من الطالب والطالبات والمدارس. -تعز

يز المواهب لدى المشاركين. -إكتشاف، وتنمية، وتعز
-زيادة عدد المشاركين من المدارس الحكومية في مؤسسة الشارقة للفنون، إلدماجهم 

.
ً
 وفنيا

ً
اجتماعيا

-استثمار أوقات الطالب والطالبات المشاركين في الفترة الصيفية.
-توفير بيئة مالئمة لنمو الشخصية الفنية لكل من المشاركين.

يز الثقة بالنفس.  -التشجيع على التعبير الذاتي و تعز
-تنمية موهبة التحدث أمام الجمهور من خالل المعرض وحديثهم عن أعمالهم.
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الدراسة النظرية
تعريف بالبرنامج:

في البداية سوف يتم تعريف الطالب المشاركين بأهداف البرنامج المذكورة أعاله، ومن ثم 
يقّدم شرح مبّسط لكيفية سير البرنامج وما هي ثيمته، والتي من خاللها سيقوم الطالب بإنجاز 

أعمالهم الفنية.
رحالت واكتشافات خارج المؤسسة:

بعد التعريف بالبرنامج وما هي الثيمة التي سيعمل عليه الطالب سنقوم بتحديد موعد لقيام 
المشاركين بجوالت ورحالت حول معارض ومراكز فنية، ومناطق طبيعية ذات صلة بالمحور 

األساسي للبرنامج أو األنماط الفنية للبرنامج. وذلك ليوسع المشاركون من نطاق تفكيرهم 
ويستفيدوا من ذلك في استلهام األفكار.

تاريخ المسارات الفنية المختلفة:
سيتم تعريف الطالب المشاركين على بدايات كل المسارات الفنية المختارة وأنواعها، ومؤسسيها 

، وما هي المواد التي تستخدم في كل مسار فني وكيفية البدء والعمل اعتمادا عليها.

الدراسة العملية
-تعّد خطة خاصة بكل مشارك يجب أن يلتزم بها، بحيث تشمل خطوات العمل.

-يلتزم المشاركون بورش العمل وفق النمط الفني المختار.
-سيتم تحديد يوم إلنجازعمل فني مبدئي يمكن المشارك من خالله االستعانه بالفنان وأخذ رأيه 

بالعمل قبل الشروع بمراحله النهائية.
-سيحدد موعد ليقوم الطالب فيه بتسليم عمله النهائي.

-سيتم عرض جميع أعمال المشاركين.

المحور:المسؤولية المجتمعية 
 من 

ً
مجتمع واحد ومسؤوليات متعددة، المسؤولية المجتمعية نظرية أخالقية وهي واحدة

دعائم الحياة المجتمعية الهامة ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات، حيث تقاس قيمة الفرد 
في مجتمعه بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه اآلخرين، وتحافظ على التوازن بين 

عالقات األشخاص ببعضهم مع النظم البيئية واالجتماعية. المسؤولية االجتماعية ليست وليدة 
اليوم بل هي ثقافة أصيلة قديمة،  تنسج مع التنوع الثقافي في المجتمعات المستقبلة لجميع 

اإلختالفات.
الهدف من هذا المحور هو النهوض بواقع المسؤولية في مجتمعنا، وطرح الوسائل والسبل 
التي من شأنها إعادة مفهومها إلى الواقع التطبيقي، ال شك بأن الوعي بمفهومه ُمهمة 

جسيمة، تتطلب تضافر الجهود، والعمل بإخالص، والصبر في سبيل ذلك، والنظرة التفاؤلية 
لمستقبل أفضل ولو على مدى بعيد.

في هذا المحور سوف يعبر المشاركون عن المسؤولية المجتمعية بمنظورهم الخاص وطرح 
الوسائل التي من شأنها تطوير أخالقيات المجتمع ومايرونه من مسؤولية اجتماعية في لوحة 

فنية متفردة.

 النمط الفني المستخدم:
 للمهارات الفنية، كالعودة إلى األلوان األساسية 

ً
 مطورا

ً
العودة إلى أساسيات الفنون تعد حافزا

والثانوية، ومعرفة عناصر الرسم والتلوين وكيفية بناء لوحات تعكس منظور الشخص لفكرة معينة 
أو مشهد معين. التلوين واحد من أهم العناصر الفنية المستخدمة في العديد من الدول كعالج 

نفسي و جسدي لعدة أمراض. كما أنه أساس لعديد من المشاهد الفنية، وإضافة جمالية، 
وأداة للتعبير عن الذات.


