المنطقة التعليمية( )HISDتستضيف أول قمة للفنون الجميلة في نهاية هذا األسبوع
يستضيف قسم الفنون الجميلة الجديد في المنطقة التعليمية أول إجتماع قمة للفنون الجميلة من الساعة  8صباحا وحتى الساعة
الواحدة والنصف بعدالظهر من يوم السبت 7نيسان (أبريل) في مدرسةWestbury High School
(11911 Chimney Rock Road, Houston, 77035).
يٌشجع جميع المعلمين في الفنون الحملية ومن جميع المستوىات الدراسيه على الحضور واإلستماع إلى المتحدث الرئيسي جون
أبودلي( )John Abodeelyالرئيس التنفيذي لتجمع هيوستن للفنون والمدير التنفيذي السابق للجنة الرئيس المختصة بالفنون
والعلوم اإلنسانية .سيحصل المعلمون الذين يحضرون على منحة قدرها  011دوالر.
شيء للجميع
سيستمع الحضور إلى العديد من الممارسين من جميع أنحاء تكساس الذين سيقدمون مواضيع في التعليم المسرحي مثل مساعدة
الطالب على بناء وتقديم مجموعة من أعمالهم وبناء مجموعات ذات ميزانية محدودة ودعم الطالب المتحولين جنسيا.
ويشارك معلموا الفنون الجميلة بقيادة معلمي المتاطق التعليمية والمدراء وممثلي الكليات واألساتذة والمتخصصون في الصناعة
في مواضيع ذات عالقة بالطالب من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر مثل :تقييم أفكارعن برنامج الميزانية وبدء برامج
جديدة في المدرسة وكيف الوصول إلى كل طالب في المدرسة وإتقان( )UILوحتى إستعراض الكورال.
سيكتسب معلموا الفنون البصرية خبرة في الطباعة بإستخدام مواد قد تم التبرع بها من قبل المجتمع .سيتعلم المعلمون كيفية
إستخدام المواد المتبرع بها وكيفة تطبيق هذه التقنية في خطط دروسهم .وستكون هناك أيضا غرفة فنية رقمية حيث يمكن للمعلمين
تعلم كيفية تقديم اإلرشادات التي ستساعد الطالب على إكتساب مهارات الفنون البصرية في القرن الحادي والعشرين .سيترأس
جلسات العمل مدرّسي الفنون البصرية في المنطقة التعليمية ( )HISDوأساتذة جامعيون وفنانين محليين محترفين.
سيتعلم معلمي الرقص التعبير والتواصل غيراللفظي من خالل الحركة وتقنيات الرقص وإضاءة المسرح وخطط الدروس ومفاهيم
تشكيل مستقبل تعليم الرقص.
مسار تكامل الفنون
بإحضارأشكال مختلفة من الفن إلى الفصل الدراسي من قبل العديد من معلمي المنطقة التعليمية( )HISDسيكون قسم الفنون
الجميلة في المنطقة التعليمية ( )HISDقام بإنشاء سلسلة تطويرمهنية تسمى مسارالتكامل الفني .تم إنشاء هذه السلسلة لمعلمي
الفنون اللغة االنجليزية والعلوم والدراسات اإلجتماعية والرياضيات المهتمين بإضافة عناصر من الفنون إلى مناهجهم الدراسية.
أن مسار تكامل الفنون سيزود المعليمن بالموارد التي ستساعدهم على بدء الرحلة في االستفادة من جميع أنواع الفنون الجميلة
األربعة في الفصل إلى الى الحد األقصى والتي تكون في فائدة جميع الطالب .ستتاح الفرصة للمعلمين لمعرفة المزيد عن البرنامج
في إجتماع القمة.

