انتشثٍخ نغخ  :فً لٕايٍظ انهغخ انؼشثٍخ ْٕ انتًٍُخ ٔانضٌبدح ٌٔمبل :
سثبِ أي ًَبِ ٔيؼُى سثى فالٌ فالَب أي غزاِ َٔشؤِ
انتشثٍخ اصطالحب  :تُشئخ ٔتًٍُخ انكبئٍ انحً ششٌطخ أٌ ٌتى رنك
ػٍ طشٌك انثمبفخ ٔانتٓزٌت ٔانتذسٌت.

إَٔاع انتشثٍخ:
انتشثٍخ انؼشضٍخ  ًْ :انتشثٍخ انتً ال تحتبج إنى يؤعغبد تؼهًٍٍخ
أٔ يؼبْذ أٔ يُبْح يحذدح ًْٔ ال تٓذف إنى أشٍبء يؼٍُخ  ،حٍث
ٌكتغت انفشد ْزِ انتشثٍخ يٍ انؼبداد ٔانتمبنٍذ ٔانًؼبسف
ٔانًؼهٕيبد انتً ٌتهمبْب داخم انًدتًغ.
انتشثٍخ انُظبيٍخ ( انًمصٕدح)  ًْ:انتشثٍخ انتً تمبو فً انًؤعغبد
انتؼهًٍٍخ يثم انًذاسط ٔاندبيؼبد ٔانكهٍبد ٔانًؼبْذ حٍث تخضغ
ألْذاف يٍُٓخ ٔثشايح يحذدح ثغٍخ انٕصٕل إنى انتشثٍخ انًمصٕدح.

التربٌة الحدٌثة والمدرسة :
كان المعلم والمادة الدراسٌة فً السابق هو محور العملٌة
التعلٌمٌة فً المدرسة التقلٌدٌة قدٌما والطالب مستمع ومتلقً
ولٌس له دور فعال أو إٌجابً.
أصبح الطالب فً المدرسة الحدٌثة هو محور العملٌة التعلٌمٌة ،
والمعلم والمادة الدراسٌة أصبحوا معٌنٌن على جعل الطالب
محررا من قٌود التعلٌم السابق وأكثر فعالٌة وأكثر نشاطا
واكتسابا للخبرة فهو ٌقر وٌمارس الممارسة العملٌة بجمٌع
حواسه .حٌث ٌتم تنمٌة المالحظة والمشاهدة لدٌة باإلضافة إلى
المهارات الٌدوٌة.

ػًهٍخ انتكبيم ثجٍٍ انؼهى ٔانفٍ ٔانتشثٍخ:
ػًهٍخ انتكبيم فً انؼًهٍخ انتؼهًٍٍخ ٔانتشثٌٕخ تغؼى ػهى تحمٍك
انتآصس ٔانتٕافك فً انُظبو انتشثٕي فتذسٌظ انطبنت انًؼهٕيخ انؼهًٍخ
ٌُجغً أٌ ٌصبحجٓب تٕضٍح آٌبد اندًبل انتً أٔدْب هللا فٍٓب حتى تضٌذ
اإلًٌبٌ ٔاإلحغبط ثؼظًخ انخبنك ٔصٌبدح انخشٕع ٔانخضٕع نّ خم
ٔػال فؼهى عجٍم يثم انتطشق نًٕضٕع انشًظ ٔدٔساٌ انكٕاكت
حٕنٓب ٔعٍشْب ثُظبو دلٍك ٔيحذد فٍُجغً انتطشق إنى خًبل انغشٔة
ٔانششٔق ٔخًبل أشؼخ انشًظ انتً تتحهم إنى أنٕاٌ انطٍف انغجؼخ.

مفهوم التربٌة الفنٌة:
 .1تعتبر التربٌة الفنٌة فً أي مجتمع من المجتمعات جزء من التربٌة العامة لهذا
المجتمع.
 .2الحلقة التكاملٌة بٌن المعلم والمدرسة والمدٌر والمادة الدراسٌة والطالب
وقاعة الدراسة وأولٌاء األمور والمجتمع.
 .3الزالت بعض المفاهٌم القدٌمة الخاطئة حول التربٌة الفنٌة تسمع الٌوم.
 .4تطور التربٌة الفنٌة من الحرفة أو الصنعة فً العمل الٌدوي الكتساب فنون
مهارٌة وحرفٌة أو صناعٌة لسد احتٌاجاته وكسب قوت ٌومه ثم تطورت إلى
مادة الرسم الكتساب مهارات الدقة والمحاكاة فً الرسم الهندسً أو الصناعً
ورسم الزخارف والموضوعات الخٌالٌة ثم تطورت إلى األشغال الفنٌة الكتساب
مهارات فً أشغال النجارة والخشب والمعادن والزجاج والخزف والنسٌج ثم
إلى فنون الجمٌلة والفنون التطبٌقٌة.

مفهوم التربٌة الفنٌة المعاصر:
التربٌة الفنٌة مصطلح من عنصرٌن (فن  ،وتربٌة ) أي أنها تربٌة من خالل
الفن الذي ٌعد بكل مجاالته المختلفة وسائل للتربٌة الفنٌة.فكل ما ٌبدعوه
الفنانون من أعمال فنٌة التً تحمل فٌها مشاعرهم اإلنسانٌة وتعبٌراتهم
الفنٌة  ،تخضع لرؤى الجمهور المتذوق والمتلقً لعالقات الجمالٌة المتجددة
فٌها وكذلك ألحكام النقاد كل هذا تترجم إلى وسائل تبنى علٌها أسس
وبرامج التربٌة الفنٌة
تعرٌف التربٌة الفنٌة المعاصرة  :هً التربٌة باستخدام األنشطة المختلفة
من مجاالت الفنون الجمٌلة أو التطبٌقٌة مع االستفادة بمختلف العلوم
اإلنسانٌة الحدٌثة.

المصادر المؤثرة فً التربٌة الفنٌة:
المصادر التً تستمد التربٌة الفنٌة مناهجها ومعلوماتها ومنها :
المصدر األول  :الفن.
المصدر الثانً  :السلوك اإلنسانً فً الفن.
المصدر الثالث :العملٌة التربوٌة.
المصدر الرابع  :تطور المناهج وتدرٌس الفن.

أهداف التربٌة الفنٌة :
أهداف أساسٌة جوهرٌة  :تحدد اإلسهام والدور الخاص للتربٌة الفنٌة.
أهداف ثانوٌة وسٌطة  :تحدد دور التربٌة الفنٌة كوسٌط لتحقٌق أهداف
أخرى.
أوال :األهداف األساسٌة الجوهرٌة :
تقدٌم المفاهٌم القادرة على تنشٌط الوعً واإلحساس
المساعدة على التعبٌر على األحاسٌس والمشاعر.
اإلدراك الشامل للعالم المحٌط.

ثانٌا  :األهداف الثانوٌة الوسٌطة:
 .1وسٌلة لشغل أوقات الفراغ.
 .2وسٌلة لتنمٌة المهارات العضلٌة.
 .3وسٌلة الحترام العمل الٌدوي.
 .4وسٌلة للتنفٌس عن المشاعر واالنفعاالت المكبوتة.
 .5لتنمٌة القدرات االبتكارٌة.
 .6لتوضٌح المواد الدراسٌة.
 .7لتأكٌد القٌم االجتماعٌة.
 .8وسٌلة لتأكٌد القٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة واألخالقٌة.

