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 العنوان: العمر والفن
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 3 3  صغيرة 120دقيقة عربية

 

 

الملخص: يمكن العثور على األعمال الفنية التي يصور فيها كبار السن بكثرة في الفن ، على سبيل المثال  

استناًدا إلى التفسيرات   .عصر في الفن قدم إعالنات فنية في هذا الصدد كل   .كصور أو تمثيالت اجتماعية

الفنية من العصور المختلفة ، سيحاول الشباب من ذوي الخلفيات المهاجرة أو بدونها مناقشة العالقة بين  

 .الصغار والكبار في سياقات مختلفة والتفكير في ثروتهم من القيم وفي وضع حياتهم 

 االختالفات الثقافية بين الصغار والكبار الكلمات المفتاحية: 

 

األهداف: الهدف من هذا النشاط هو تعريف الشباب ذوي الخلفيات المهاجرة أو بدونها على إدراك العمر  

ستكون هناك مناقشات حول وجود إجماع   .والشيخوخة في المجتمعات الغربية وتوعيتهم باالختالفات 

يتعلق بمساعدة المسنين ، والتي تدعمها اللوائح الحكومية   على القيم في المجتمعات الغربية فيما 

 .والقانونية 

 المشاركون: المراهقون والشباب من ذوي خلفية الهجرة أو بدونها 

 

الوصف: إن التأمل في اإلنتاج الفني للفترات الفنية المختلفة سيحدد كيفية معاملة المسنين: هل يشعرون  

ة؟ ما الوضع االجتماعي لديهم؟ كيف يتم دمجهم في سياق أسرتهم؟  بالتقدير لحكمتهم وتجربتهم الحياتي

 .كيف يتصرفون في السياق االجتماعي؟ إنها أقل حول الجوانب الفنية من تحديد القدوة وجوانبها الحاسمة

عالوة على ذلك ، يجب أن تكون اإلنتاجات الفنية بمثابة أدوات لرفع مستوى الوعي باألمثلة المثالية  

 .المختلفة للثقافات 

هناك العديد من المواد التي يمكن استخدامها لهذا النشاط في تدريب المعلمين وفي مؤسسات التعليم  

 .يوصى بالتعاون مع أساتذة المتحف .السياسي واالجتماعي 

 المادة: كتيبات تدريبية لمعلمي مؤسسات التربية الثقافية والسياسية واالجتماعية 
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 طابي الطريقة: االستكشاف في شكل خ

 

يجب   .نصائح للميسرين: سيوضح هذا النشاط أن التعامل مع المسنين في ثقافات العالم مختلف تماًما 

يُنصح المعلمون والمشغلون الذين يرغبون في تكريس   .مناقشة قيم مثل المسؤولية ونقل المعرفة والكرامة 

ني وتطورات اإلجماع الغربي  كما يجب مناقشة الوضع القانو .أنفسهم لهذا الموضوع باالستعداد جيًدا

 .حول قيم المسنين ومناقشتها في اإلنتاج الفني 

 

ضع في اعتبارك دائًما أن "كبار السن" يمكن أن يكون موضوًعا حساًسا جًدا ألن الطالب ربما فقدوا  

 .أفراد األسرة أثناء الهجرة 

 .Kultur und Arbeit e.V المصدر: المواد التعليمية لشركة

 

فر العديد من المواد التعليمية من مختلف مؤسسات تدريب المعلمين باإلضافة إلى مواد من  النشرات: تتو

 .كما يتوفر لدى أساتذة المتحف مواد متاحة .المنظمات التعليمية السياسية واالجتماعية

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

 


