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 التربية الفنية  مبادئ                                  جامعة ديالى         

المرحلة :االولى                                                      كلية الفنون الجميلة                           
 م.عمر قاسم علي ا.مدرس المادة :      قسم التربية الفنية                   

                                      

 18ملخص المحاضرة :                                                  

 عناصر منهاج التربية الفنية                    

 في التربية الفنية  المحتوى-:ثانيا 

ان منهج التربٌة الفنٌة من المناهج التً لها عاللة مباشرة مع معظم المناهج االخرى       

السٌما مناهج المرحلة االساسٌة لما تحوٌه من مصورات ورسوم توضٌحٌة تعد كلها 

نتاجات التربٌة الفنٌة التً تساعد على اٌصال المعنى وفن الغموض لدى المتعلم خاصة فً 

 االعمار الصغٌرة .

 ماهو المحتوى  -

ان المحتوى هو مجموعة من المعارف والمهارات  والمٌم واالتجاهات التً ٌمكن          

 ان تحمك االغراض التربوٌة .

وٌتكون محتوى التربٌة الفنٌة كأي منهاج اخر من المعلومات والمهارات واالفكار          

والمصطلحات والحمائك والمبادئ وغٌرها ،والتً تساعد على تبسٌط وفهم المادة من لبل 

 الطلبة.

 عناصر محتوى التربٌة الفنٌة -

 اوال: المعارف 

شتمل المواد النظرٌة من تارٌخ فن وتحتل المركز االول بٌن عناصر المحتوى وت    

 وتذوق فنً وغٌرها من المواد النظرٌة .

 ثانٌا: المهارات العملٌة والعلمٌة 

والمهارات لد تكون عملٌة او عملٌة ومادة التربٌة الفنٌة لها مهاراتها الخاصة باإلضافة       

هارات البحث الى المهارات الخاصة والدور االساسً للمنهاج هو تزوٌد المتعلمٌن بم

واالستمصاء وتزوٌدهم بأدوات البحث الذاتً كالتحلٌل والتركٌب والنمد والبحث عن الحمٌمة 

. 

وهذه المهارات ال تشكل من خالل الشروح النظرٌة وانما من خالل ممارستها       

 ،فالمعلم ٌكتب مهارات البحث واالستمصاء من عملٌات النشاط التً ٌموم بها .

 االبداعً ثالثا: النشاط 
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وٌساعد هذا النشاط فً البحث عن حل المشكالت الجدٌدة ،وبذلن محتوى خاصا ال     

 ٌتطابك مع محتوى العنصرٌن االولٌن.

 -وللنشاط االبداعً خصائص متعددة هً:

أي مشكلة  لد حل لان ٌستخدم المتعلم المعارف والمدرات التً استوعبها فً البحث  -1

 تصادفه .

 جدٌدة فً مولف معروف .رؤٌة لضٌة  -2

 جمع بعض اسالٌب النشاط المعروفة وتركٌبها والخروج منها بأسلوب جدٌد. -3

 

 الشروط الواجب توفرها فً منهج التربٌة الفنٌة 

 -من اجل ان ٌكون المحتوى اكثر فعالٌة ٌجب ان تتوفر فٌه عدة شروط وهً كما ٌلً :

 ان ٌشتمل المحتوى على اشكال المعرفة .  -1

 ان ٌشتمل على طرائك التفكٌر والبحث الخاصة بكل معرفة .  -2

 ان ٌشتمل على مجموعة من المٌم والمفاهٌم والمبادئ والتعمٌمات والمهارات .  -3

 تربوٌة . االهدافحتوى اداة او وسٌلة لتحمٌك ان ٌكون الم  -4

ات المرحلة ومتطلب ان ٌكون لابل للتعدٌل والتطوٌر والتغٌٌر حسب مستجدات الحٌاة  -5

. 

 ومشكالته . التً ٌعٌشها المتعلم مدى مالئمة المحتوى لوالع الحٌاة   -6

 مدى مالئمة المحتوى لحاجات المجتمع ورغباته .  -7

 مدى مالئمة المحتوى لحاجات الطلبة ورغباتهم .  -8

ان ٌكون المحتوى مالئما لمدرات الطلبة ومستوٌاتهم وان ٌراعً الفروق الفردٌة   -9

 بٌن الطلبة.

ان ٌصف المحتوى بالتكامل واالستمرارٌة والتتابع واالنسجام فً عرض المعلومات  -11

 والخبرات.

 ان ٌركز على الجانبٌن النظري والعملً اي بٌن العمل والعلم . -11

ع من اشكال المعرفة المنهجٌة )كالمعرفة االدراكٌة والمٌمٌة ان ٌشتمل على انوا -12

  واالدائٌة والحركٌة واالجتماعٌة (.


