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      التربية الفنية مبادئالمادة:       جامعة ديالى                               
كلية الفنون الجميلة                                  المرحلة :االولى                                           

 م.عمر قاسم علي ا.قسم التربية الفنية                    مدرس المادة :

                                     

 9ملخص المحاضرة :                                           

 االنشطة في التربية الفنية                    

من التربٌة الحدٌثة فهو ٌساعد فً تكوٌن عادات  اساسٌا   ا  ٌعد النشاط المدرسً جزء        

ومهارات ولٌم واسالٌب الزمة لمواصلة التعلٌم وللمشاركة فً التنمٌة الشاملة .وعلٌه فان 

االنشطة التربوٌة بكل مجاالتها تسعى الى المضاء على ولت فراغ الطلبة وانخراطهم فً 

اعات تنظٌمٌة وتحت اشراف تربوي وتعوٌدهم على تحمل المسؤولٌة والتعاون انشطة وجم

مع اعضاء اخرٌن ٌجمعهم الهدف والمٌول واالتجاه المشترن نحو انجاز افضل ،اضافة الى 

 االنتماء الى موروثهم وبٌئتهم االجتماعٌة .

 -واالنشطة المدرسٌة :

تعنى بما ٌبذله من جهد عملً او بدنً فً هً )تلن البرامج التً تهتم بالمتعلم و           

ممارسة انواع النشاط التً تتناسب مع لدراته ومٌوله واهتماماته داخل المدرسة وخارجها 

بحٌث ٌساعد ذلن فً اثراء الخبرات واكتساب مهارات معٌنة واتجاهات مرغوبة تؤدي الى 

تطلبات تمدم المجتمع تنمٌة شخصٌة المتعلم من جمٌع جوانبها بما ٌخدم مطالب النمو وم

 ورلٌه( .

 -اما االنشطة الفنٌة :

فهً)تلن البرامج واالنشطة التً تهتم بالمتعلم ومٌوله واهتماماته داخل المدرسة           

وخارجها وتعنى بما ٌبذله من جهد عملً او بدنً فً ممارسة انواع االنشطة الفنٌة المتعددة 

ملً والجسمً والوجدانً وتعمل على اثراء انواع التً تتناسب مع لدراته وتخدم نموه الع

الخبرات واكتساب المهارات المختلفة مما ٌسهم فً تطوٌره ومتطلباته وبالتالً ٌتمدم 

 المجتمع (.
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 -وتمسم انشطة التربٌة الفنٌة الى :

 انشطة تطبٌمٌة : -1

هذه االنشطة ٌتم تطبٌمها داخل الموالف الصفٌة وتكون مرتبطة بموضوع الدرس             

 ومستوحاة من بٌئة الطالب ومن المناسبات الوطنٌة والدٌنٌة واالعٌاد.

 انشطة إثرائٌة وعالجٌة: -2

سٌة وٌتم تطبٌمها داخل الموالف الصفٌة وتكون داعمة الى االنشطة التطبٌمٌة الرئٌ           

،وٌضعها المعلم للطلبة اللذٌن ٌشعر انهم ٌواجهون بعض الصعوبات التً تعترضهم فً فهم 

 المادة او النشاط التعلٌمً .

اما االنشطة االثرائٌة فٌضعها المعلم للطلبة المتفولٌن اللذٌن ٌنهون النشاط             

 التطبٌمً الرئٌسً .

 االنشطة االثرائٌة التكنولوجٌة: -3

هذا النوع من االنشطة غالبا ما ٌتم تطبٌمه خارج الموالف الصفٌة لتدعٌم ما تعلمه            

الطلبة داخل الصف وهذه االنشطة تعتمد فً غالبها على استخدام التكنلوجٌا فً تنفٌذها مثل 

 الحاسوب وبرامج الرسم الحاسوبٌة المختلفة .

 

 

 دور االنشطة الفنٌة فً العملٌة التربوٌة

تعد االنشطة الفنٌة الصفٌة برامج ٌتم وضعها من لبل مصممً الكتب المدرسٌة او        

المعلم نفسه فٌبتكر وٌبدع فً هذه االنشطة ال ٌصال المعلومة للطالب او اكتسابه الخبرات 

 والمهارات .

 ولها دور مهم فً العملٌة التربوٌة وٌتمثل باالتً :

 م المنهاج التربوي الشامل.تعد االنشطة الفنٌة جزء اساسً من مفهو -1

ان االنشطة الفنٌة هً مجموعة البرامج المنفذة لغرض التكامل مع المنهاج الدراسً  -2

. 

 انها تتنوع درجة وكما ونوعا بما ٌتناسب مع الفروق الفردٌة . -3
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انها غٌر مرتبطة بمكان او زمان لهذا تتمٌز بالمرونة الكاملة فً ممارستها داخل او  -4

 صف الدراسً .خارج ال

ٌمكن ان تنمً جمٌع جوانب الشخصٌة بما ٌحمك من التكامل بٌن الفعلٌة والمنطمٌة  -5

المترتبة على ممارسة االنشطة الفنٌة سواء كان ذلن فً النواحً الفنٌة او التربوٌة او 

 االجتماعٌة او التعلٌمٌة .

 

 مستوٌات االنشطة الفنٌة

الطلبة بوصفهم محور العملٌة التعلٌمٌة تجعلهم لادرٌن  ان االنشطة التً تعتمد على          

على تحمٌك التعلم وتطبٌمه فً الحٌاة الٌومٌة ،لذلن تسمح بادران حاجات الطلبة الفردٌة 

،وتحث المعلمٌن الى عدم االعتماد فً تمٌٌم نجاحهم على عرض المادة التعلٌمٌة فحسب بل 

 اولة تمدٌم كل ما ٌتعلك باهتماماتهم ولدراتهم .البد من التركٌز على توسٌع تعلم الطلبة ومح

 


