
 األسبوع هذا نهاية في الجميلة للفنون قمة أول تستضيف( HISDالمنطقة التعليمية)

 الساعة وحتى صباحا   8 الساعة منالجميلة  للفنون قمةإجتماع  أول في المنطقة التعليمية الجديد الجميلة الفنون قسم يستضيف

 Westbury High School مدرسة في ( أبريل)نيسان  7السبت يوممن  الواحدة والنصف بعدالظهر

(11911 Chimney Rock Road, Houston, 77035). 

 جون يسيالرئ المتحدث إلى ستماعإلوا الحضور علىه دراسيال اتمستوىال جميع منالحملية و الفنون فييٌشجع جميع المعلمين 

 بالفنونتصة المخ الرئيس للجنة سابقال تنفيذيال ديرمالو للفنون هيوستن لتجمع التنفيذي الرئيس (John Abodeely)أبودلي

 .دوالر 011 منحة قدرها على يحضرون الذين المعلمون سيحصل. اإلنسانية والعلوم

 للجميع شيء

 مساعدة لمث المسرحي التعليم في مواضيع سيقدمون الذين تكساس أنحاء جميع من الممارسين من العديد إلى الحضور سيستمع

 .جنسيا المتحولين الطالب ودعم  محدودة ميزانية ذات مجموعات وبناء أعمالهم من مجموعة وتقديم بناء على الطالب

 الصناعة يف والمتخصصون واألساتذة الكليات يوممثل  والمدراء  المتاطق التعليمية يمعلمبقيادة   الجميلة الفنون امعلمو ويشارك 

 برامج بدءو  الميزانية برنامجعن أفكار  تقييم: مثل عشر الثاني الصف حتىرياض األطفال  من بالطالبعالقة  ذات مواضيع في

  .إستعراض الكورال وحتى (UIL)تقانإوالمدرسة  في طالب كل إلى لوصولا وكيف  المدرسة في جديدة

 كيفية معلمونال سيتعلم. المجتمع قبل من بها تبرعال قد تم مواد ستخدامإب الطباعة في خبرة البصرية الفنون امعلمو سيكتسب

ا هناك وستكون. دروسهم خطط في التقنية هذه تطبيق ةوكيف بها المتبرع المواد ستخدامإ علمين للم يمكن حيث رقمية فنية غرفة أيض 

 سيترأس. نوالعشري الحادي القرن في البصرية الفنون مهارات كتسابإ على الطالب ستساعد التي اإلرشادات تقديم كيفية تعلم

 .محترفين محليين وفنانين جامعيون وأساتذة (HISDي المنطقة التعليمية )ف البصرية الفنون يمدّرس العمل جلسات

 ومفاهيم وسالدر وخطط  المسرح وإضاءة الرقص وتقنيات الحركة خالل من اللفظيغير والتواصل التعبير الرقص يمعلمسيتعلم 

 .الرقص تعليم مستقبل تشكيل

 الفنون تكامل مسار

 الفنون قسم سيكون( HISDمن قبل العديد من معلمي المنطقة التعليمية) الدراسي الفصل إلى الفن من مختلفة أشكالبإحضار

معلمي ل  السلسلة هذه إنشاء تم. الفني التكاملمسار تسمى مهنيةتطوير سلسلة بإنشاءقام ( HISD) المنطقة التعليمية في الجميلة

 .لدراسيةا مناهجهم إلى الفنون من عناصر بإضافة المهتمين لرياضياتاو جتماعيةإلا والدراسات والعلوم االنجليزية اللغة فنونلا

 الجميلة الفنون أنواع جميع من االستفادة في الرحلة بدء على ستساعدهم التي بالموارد سيزود المعليمن الفنون تكامل مسارأن 

 البرنامج عن لمزيدا لمعرفة للمعلمين الفرصة ستتاح. الطالب جميع والتي تكون في فائدة األقصى الى الحد إلى الفصل في األربعة

 .لقمةا إجتماع في


