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الربنــــامج الفــني
Arabiska

البرنامج الفني هو برنامج تحضيري
للدراسة في المعاهد العليا ويؤدي
إلى امتحان تحضيري للمعاهد
العليا.

يتوجه الربنامج الفني إىل من يريد أن يعمل ضمن املجاالت الفنية واإلنسانية واالجتامعية.
تعترب هذه الدراسة القاعدة األساسية ملتابعة الدراسة يف املواد الفنية واإلنسانية واالجتامعية يف املعاهد
العليا.

خمسة إختصاصات مختلفة
الرسم والتصميم
• حيث تتعلم تقنيات إعداد الصور .وتط ِّور مقدرتك عىل التعبري عن نفسك والتواصل البرصي ،وكذلك
املعايشة والتفسري والتأمل من منظورات مختلفة.
الرقص
• حيث تتعلم الرقص الفني عىل املرسح .وتط ِّور مقدرتك عىل التشكيل والتواصل من خالل الرقص.
وتتعلم العالقة بني تقنية الرقص واإلبداع والفعاليات عىل املرسح وكيفية معايشة الرقص من منظورات
مختلفة.
الفن والوسائط
• حيث تتعلم الوسائط الرقمية .وتط ِّور مقدرتك عىل التواصل بواسطة األدوات الرقمية حيث تكون
وتفسها وتتأمل فيها
األصوات والصور وأسلوب الرواية أمورا ً مركزية .كام تعايش التعبريات الرقمية رّ
من منظورات مختلفة.
املوسيقى
• حيث تتعلم عن املوسيقى من عصور وثقافات مختلفة .وتط ِّور مقدرتك عىل مامرسة املوسيقى واإلبداع
الفني ومقدرتك عىل معايشة املوسيقى وتفسريها من منظورات مختلفة.
املسرح
• حيث تتعلم عن املرسح .وتط ِّور مقدرتك عىل التشكيل املرسحي والتواصل وتفسري تشكيالت الطالب
اآلخرين والعروض املرسحية املحرتفة من منظورات مختلفة.
ما تتعلمه في هذا البرنامج
تط ِّور معارفك يف وأشكال التعبري الفنية .وتتعلم عن اإلنسان يف املستقبل وعن التاريخ والعامل من منظورات
مختلفة .وتعمل يف إبداع الفن والثقافة ومعايشتهام وتفسريهام ،كام تتدرب عىل األعامل الفنية اليدوية.
يركز التعليم عىل اإلبداع والفضول والتواصل والتفاعل والخلق الذايت والتقديم.

Arabiska

الربنامج الفني
محتوى البرنامج
يتضمن الربنامج الفني املواد املشرتكة يف املرحلة الثانوية :اللغة اإلنكليزية ،التاريخ ،الرياضة والصحة،
الرياضيات ،العلوم الطبيعية ،الديانة ،الدراسات االجتامعية ،اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة
ثانية .ويف الربامج التحضريية للدراسة يف املعاهد العليا تدرس دورات نظرية أكرث مام تدرسه يف الربامج
املهنية.
املواد املمي ِّـزة املشرتكة يف الربنامج هي :التواصل الفني والفن والثقافة.
وتتاح لك الفرصة يك تتخصص وتتعمق أكرث يف الربنامج .وهذا ما يسمى التع ّمق يف الربنامج .وقد يكون ذلك
من خالل مواد مثل :التصميم املعامري ،السريك ،التصميم ،اإلبداع الرقمي ،إنتاج األفالم واإلنتاج التلفزيوين،
الفلسفة ،الرياضيات ،التواصل من خالل الوسائط ،املوسيقى النظرية ،علم النفس ،العلوم االجتامعية،
املرسح ،علم التدريب وتقنية اإلنرتنت .اسأل املدرسة عام تقدمه من مواد متعمقة.
كام أن هناك خيارا ً فردياً ميكنك أن تختار مبوجبه ما تريد دراسته .اسأل املدرسة عن الدورات املتوفرة
لديها.
أشكال العمل
يف هذا الربنامج تقوم بالتواصل باآلراء واألفكار بواسطة وسائط تعبري فنية ،وتج ّرب كالً من طرق التعامل
الفنية والطرق العلمية .كام تناقش أعاملك الذاتية وأعامل اآلخرين ،وتط ّور فهمك للجودة والتواصل.
وتتعاون مع مجاالت فنية أخرى وكذلك علم الثقافة والتاريخ واللغة والتطور التقني والتواصل .وتتدرب
عىل تحمل املسؤولية عن عملك وتقييم املعلومات.
مشروع التخرج من الثانوية
يف نهاية الربنامج الفني سوف تقوم مبرشوع للتخرج من الثانوية .حيث تقوم بالتخطيط لعمل كبري وتنفذه
وتق ّيمه انطالقاً من املجاالت املعرفية الهامة يف الربنامج.
ما ينبغي أن تفكر فيه
إذا كنت تريد الحصول عىل أهلية خاصة تخولك لدراسة معينة يف املعاهد العليا فمن املهم أن تخطط
دراساتك .من األفضل أن تتحدث مع أحد املرشدين الدراسيني واملهنيني إذا كنت تريد متابعة الدراسة يف
املعاهد العليا.
يحق لك دامئاً ،ضمن الخيار الفردي ،أن تختار دورة إضافية يف الرياضة والصحة ودورة فنية.

