
ودعم  لدى الطالبأمل في إلهام اإلبداع ت( اإلبتدائية DeChaumes)معلمة الفنون الجميلة في مدرسة 

 بالكاملالطفل 

 

( اإلبتدائية من DeChaumesفي مدرسة ديشومز ) مؤخرا   (Nicole Hevener’s) خالل زيارة إلى صف نيكول هيفينر 

راب والحذاء صبغة شعرها المثير والمتعدد األلوان ونظارات عين القط إلى الجومن  -الواضح أنها تجسد اإلبداع  بشكل جدي 

 .(Bob’s Burger) على  نمط تصميم

 الفنون الجميلة وتجعلهم من نوع خاص للتعبير عن مشاعرهم الفنية.  مجال لهم طالبها فييمنظر كانت تأمل منه أن 

 Lisa( من الداخل و)Adams and Louise Belcherللناس انني في االربعاء أكون ) وتقول هيفينر ضاحكه "أنا أقول

Frank )في نفس  همبمظهر واأن تتمتع هموبأمكان ينناجح نواكويالخارج". " أود أن أظهر لطالبي أنه يمكنكم العمل وأن  من

 .الوقت(

يقة وقالت لها الطالبة: " سأكون مثل المعلمه قالت لي ممرضة في المدرسة ذات مرة إن لديها طالبة تعرضت لبعض المضا

 يريدوها.  بالطريقة التي ويلبسون هيفينرالتي ال تهتم بما يعتقده الناس".  أنا أحاول أن أظهر لطالبي بإمكانهم تكوين الثقة بالنفس

 

وهي واحده من  عاما   ( لمدة إثنا عشرDeZavala Elementary Schoolست في مدرسة)المعلمة هيفينر سبق وأن در  

( مما HISD) في المنطقة التعليمية معلما  معتمدا  للفنون الجميلة الذين تم إضافتهم هذا العام إلى المدارس اإلبتدائية 37مجموع 

ل تعليم الفنون الجميلة.  وتقول هيفينر إنها خطوة حيوية لنمو وتعليم الطفالحصول على  يتيح لجميع طالب المرحلة اإلبتدائية 

  .كلل

 .توسع نطاق الوصول إلى الفنون الجميلة في جميع المدارس اإلبتدائية ( تعمل علىHISDالمنطقة التعليمية)

بشكل كامل في  تزام بالطفلإلهذا ا( DeChaumes)ديشومز  مدرسة  مديرة( Enedith Silerioإنديث سيليريو)ورددت 

ال  التعليمية في جميع أنحاء المنطقةا  في المرحلة اإلبتدائية طالب 20,000ما يقرب من يوجد  هذا العام ولحد   مدرستها. 

بين  تتوزع ما المشاركة في برامج الفنون التي  اآلن يحصلون إال قليال  على تعليم الفنون الجميلة. يمكن لهؤالء الطالب

 . يومي وبشكلالموسيقى والمسرح والفنون البصرية 

  

بتدائية " . "الفنون اإللفنون الجميلة لطالبنا فى مدرسة ديشومز في ا متخصصمعلم الضافة  جدا   ينإننا ممتنسيليريو "  توقال

 الدعم التعليمي اأن يكون لدينا هذ ين جدا  ونحن محظوظ ككللمهارات التفكيرالنقدي وتنمية الطفل  جدا   الجميلة ضرورية

".لطالبنااإلضافي   

  HevenersArtClassHappenings@يمكنك متابعة الفصل الدراسي للمعلمة على إينستاجرام 

 

  


