توصيات لجنة الفنون التشكيلية
ورشة عمل  26كانون الثاني 2016
أوال :المالحظات العامة حول منهاج 1997
-1

االنتقال من المقاربة باالهداف إلى المقاربة بالكفايات.

-3

تعزيز استخدام بعض النفايات والمخلفات في بناء العمل الفني.

-5

تعزيز الثقافة البصرية.

-6

تفعيل عملية التقويم على قاعدة المؤشرات (الكفاية).

-8

دراسة جسم اإلنسان (المرحلة المتوسطة).

-2
-4

-7
-9

استعمال المعلوماتية في التعرف إلى العمل الفني وانجازه.
تعزيز األنشطة اإلثرائية (للموهبين).

إدخال التصوير الفوتوغرافي (المرحلة المتوسطة).

التركيز على قيم المواطنة (االعمار كافة).

 -10التركيز على تاريخ الفنون (المرحلة الثانوية).
 -11التشريح الجمالي (الصف التاسع).

 -12تفعيل زيارة المتاحف والمحترفات والمعارض.
 -13التركيز على الفنون السمعية البصرية واألدائية (المراحل كافة).
 -14اعتماد فنون التواصل الجديدة (نيو ميديا آرت).

ثانيا :توصيات عامة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إعداد دراسة عن واقع المدرسة اللبنانية وعالقتها بالفنون.
وضع أدلة الفنون على الشبكة.
رفع عدد الساعات األسبوعية.
إقامة معرض سنوي لتالمذة المدارس.
وضع صور لوحات لفنانين لبنانيين في كتب القراءة.
التركيز على إعداد معلم متخصص فنيًّا وتربويًّا.
تفعيل مسألة التفتيش التربوي الفني.

-8

اعتماد التقاطع بين المواد )Interdisciplinarity(.interdisciplinarité

-9

اضافة مادة الفنون التشكيلية الى منهج البكالوريا كمادة اختيارية اسوة بالبكالوريا الفرنسية.

 -10وضع صور ألعمال فنية (لوحات ،منحوتات ،صور فوتوغرافية ،تجهيز) لفنانين لبنانيين وصور لالثار اللبنانية ليس
فقط في كتب القراءة بل في كتب االدب ،والتاريخ والجغرافية والتربية .وربطها بالدروس فيصبح التعلم نظري/بصري

والتفاعل مع الفنون اقوى.

 -11تغيير مصطلح الفنون التشكيلية الى الفنون البصرية.

شارك في هذه اللجنة كل من:
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