
شتاء 2019: 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

يتاح للمدارس 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، ولها ان تكون إما باللغة العربية و / أو اللغة اإلنجليزية، وفقا

المشاركين. يبدأ برنامج المدارس ومراكز الناشئة لشتاء 2019 من 30 ديسمبر 2018 إلى 28 فبراير 
.2019

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

 30 ديسمبر 2018 إلى
28 فبراير 2019



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة

ورش العمل

ورشة عمل: امِش، تخيل، ارسم
حي مؤسسة الشارقة للفنون

األعمار: +7

   

يارة األحياء المجاورة لمباني مؤسسسة الشارقة  سيقوم المشاركون في هذه الورشة بز
 عن النباتات والمعالم الطبيعية( في دفتر رسم خاص. 

ً
للفنون ورسم أشياء يختارونها )بعيدا

سيتعلمون في هذه الورشة كيفية توثيق اللحظات المميزة التي اختبروها واألشياء الجميلة التي 
 شاهدوها من دون االستعانة بالتصوير الفوتوغرافي.

ورشة عمل: كل األشياء مؤطرة
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +7

    

سيقوم المشاركون في هذه الورشة باستخدام مواد متعددة مثل أوراق األشجار، والخيوط، 
وغيرها، إلنجاز عمل فني داخل إطار جاهز.

ورشة عمل: منحوتات متبّدلة
حي مؤسسة الشارقة للفنون و مبنى المقتنيات

 األعمار: +15

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بتجميع مواد من خارج مباني مؤسسة الشارقة للفنون، 
والصاقها على إطار في السقف لتتدلى منه. سيقومون بتنسيق المواد على هيئة طبقات 

لين صورة أو كلمة تظهر حين النظر إليها من زواية محددة، بينما إن ُنظر إلى العمل من زاوية 
ّ
مشك

أخرى فإنه لن يظهر إال على هيئة مجموعة من األشياء المتالصقة ببعضها البعض على نحو 
عشوائي. 



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة

ورشة عمل: عالمك اآلخر
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +10

   

سيستخدم المشاركون في هذه الورشة المستلهمة من استعماالت الفنان فرانك بولينغ 
للكوالج واأللوان المتعددة، العديد من المواد المختلفة بغرض تكوين خريطة للعالم على اتصاٍل 

بمشاعرهم ومخيلتهم.

ورشة عمل: تجليد الكتب بالخيوط
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +8

   

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة المستلهمة من معرض »الشارقة – اليابان: شعرية 
المكان«، تقنيات تجليد الكتب باستخدام الخيوط. 

ورشة عمل: كتاب الرسوم المتحركة
مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

األعمار: +7   

سيقوم المشاركون في هذه الورشة المستلهمة من معرض »آمال قناوي: ذاكرة مجّمدة« 
، بالعمل على قصة وتطويرها، وتحويلها إلى سلسلة رسوم متحركة »أنيماشن« 

ً
المقام حاليا

على قصاصات المالحظات الالصقة.  


