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 .العنوان: العائالت والتهرب / الهجرة من خالل الفن
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 3 1 كبيرة  4 ساعات عربية

 

 

الفن.  ملّخص: تهدف وحدة التعلُّم هذه إلى تعليم الطالب كيفية تمثيل العائالت وتمثيلها أثناء الهروب من 

يجب أن يُظهر أيًضا أن الهروب والهجرة موضوع متكرر في الفن. تبحث صور المتحف المحلي عن  

الصور المقابلة للعائالت ، بما في ذلك صور العصور التي كشفت عن المشاهد "الغريبة / الشرقية". يتم  

األشخاص وتجارب   استخدام الصور للتأمل في عالم المرء ، لمناقشة الصور التي تتواصل وكيف تصور

 .الهجرة الخاصة بهم

 

 الكلمات المفتاحية: تاريخ العائلة ، التاريخ الثقافي 

 

 المشاركون: األطفال والشباب والمراهقون 

 

األهداف: الهدف هو اكتشاف كيف تغير تمثيل تجارب الهجرة في األسرة في فترات الفن وأي أشكال  

حتى أعمال الحاضر. سنناقش أيًضا الصور التي تثير أحاسيًسا  التمثيل لم تتغير خالل الفترات الفنية 

مختلفة على خلفية الهجرة والهروب ، ألن هذا هو شكل متكرر في الصور العائلية من جميع العصور  

الفنية. يجب على األطفال والمراهقين التفكير في كيفية تمثيل العائالت والمشاعر التي تنقلها الصور عن  

 .خ الثقافي واالجتماعيالعائلة والتاري

 

الوصف: تقام الوحدة التعليمية في المتحف المحلي. من المستحسن التعاون مع معلمي المتاحف المحلية ،  

الذين سيقدمون على األرجح مواد تعليمية. تجارب الهجرة العائلية تمت مناقشتها باستخدام صور مثالية.  

رافقت العائالت عند هجرتها ، والتي يمكن أن تكون  في المتاحف الفولكلورية ، قد تكون هناك أشياء 

ويفضل أن تكون مجموعات مختلطة بين   -أيًضا نقطة البداية للمناقشات. في المجموعات الصغيرة  

يجب على الطالب معرفة أي شيء آخر تتواصل الصور    -السكان المحليين والمهاجرين / الالجئين  

بيئة؟ ما هي المشاعر التي تثيرها الصورة / الشيء؟ ما الذي  بجانب األشخاص أنفسهم: كيف يتم تمثيل ال 

يتضح من خالل المالبس أو المعدات؟ يتم تسجيل النتائج من قبل الطالب ويمكن اإلبالغ عنها في وحدة  



 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

 .المتابعة 

 

 المواد: مواد الكتابة 

 

 األسلوب: النظر والمناقشة في شكل خطابي 

 :نصائح للميسرين

ا أن "العائلة" يمكن أن تكون موضوًعا حساًسا جًدا ألن طالبك ربما فقدوا أفراد ضع في اعتبارك دائمً  -

 .األسرة أثناء هجرتهم 

 .إعداد أدوات التعلم بشكل جيد عن طريق اختيار األعمال الفنية مقدما وإعداد األسئلة -

اع واأللم  أصر على أن يتوصل طالبك إلى فهم مشترك لتجارب الهجرة: تعكس األعمال الفنية الود  -

 .والوحدة ، ولكن أيًضا األمل 

 .امنح طالبك تجارب الهجرة وقتًا كافيًا للتخطيط -

 

 Kultur und Arbeit e.V المصدر: المواد التعليمية لشركة

 

 - :الصدقات 

 

 (ACW) جمعية الثقافة والعمل - .Kultur und Arbeit e.V :المتعاون

 


