
نظرة عامة حول برنامج مخيم اإلثراء الفني االفتراضي
 يوفر برنامج اإلثراء االفتراضي للفنون البصرية الصيفي في مقاطعة بالتيمور فرًصا للطالب في

 الصفوف من 3 إلى 12 لبناء مهاراتهم الفنية الشخصية واإلضافة إلى حافظاتهم الفنية في
 بيئة تعليمية آمنة وافتراضية. وُتقدم مجموعة متنوعة من الخبرات لتلبية احتياجات الطالب
 واهتماماتهم، سواء كانوا يسعون إلى تطوير مهاراتهم الفنية أو يجهزون حافظة للقبول في

 برنامج جاذب لهم، أو الدخول في برنامج جامعي أو اإلعداد للخضوع الختبار التنسيب المتقّدم.
 تبلغ مدة الجلسات ساعتين، وُتعقد بصورة افتراضية عبر اإلنترنت. وسيتلقى الطالب مجموعة

 من المستلزمات والمواد الفنية التي تتالءم مع أعمارهم، وذلك الستخدامها في جلسات
المخيم الخاصة بهم

جلسة نموذجية في مخيم الفن االفتراضي
 يمكن للطالب التسجيل إما في الجلسات الصباحية أو جلسات ما بعد الظهيرة، والتي يستمر

 انعقادها من االثنين إلى الجمعة في الفترة بين 5 إلى 16 يوليو لعام 2021. وتمتد مدة
 الجلسات ساعتين وتكون عبر اإلنترنت مع فرص التعلّم الميداني إذا كان ذلك متاًحا*.

 Google ستستمر الجلسات المباشرة والتي تتكون من مجموعة صغيرة في استخدام
Meet وSchoology كأدوات رئيسية للتعليم. ومن المتوقع أن يكون لدى الطالب أجهزة 

.تعمل لالتصال باإلنترنت والتواصل وصناعة الفن الرقمي والتوثيق
 جديد في عام 2021 - سُيحدد موعد إلجراء جلسات فعلية إضافية حول صناعة الفن*
 إذا سمحت الظروف بذلك. وستكون هذه الجلسات اختيارية وسُتجرى خارج الجلسة

االفتراضية التي تستغرق ساعتين. وسيتوفر المزيد من التفاصيل

المعرض االفتراضي عبر اإلنترنت
 سُيعقد معرض افتراضي عبر اإلنترنت عقب مواعيد المخيم لعرض الخبرات واألعمال
 الفنية التي ُنفذت على مدار األسبوعين ومشاركتها. وسيتمكن الطالب من إرسال
 جميع األعمال الفنية التي نفذوها من خالل نموذج عبر اإلنترنت ُيسلَّم أثناء المخيم.

وقد تتوفر فرص أخرى إلقامة المعارض الفنية الفعلية

:مواعيد المخيم
من 5 إلى 16 يوليو 2021 

تكلفة البرنامج: 200 دوالر أمريكي
أوقات الجلسات الصباحية = 9:30 - 11:30
أوقات الجلسات المسائية = 01:00 - 03:00

 ويحصل طالب مدارس مقاطعة بالتيمور العامة الذي يدخلون الصفوف الدراسية 3 - 12، باإلضافة إلى أطفال موظفي مدارس مقاطعة بالتيمور العامة على أولوية التسجيل في مخيم اإلثراء الفني الصيفي. ويمكن النظر في طلبات إضافية إذا
سمح المكان بذلك

 إذا لم يكن لدى الطالب سكن دائم ومالئم، أو كان يقيم في ملجأ بشكل مؤقت، أو في منزل جماعي أو مع العائلة/األصدقاء بسبب منحة اقتصادية، فُيرجى االتصال بمدير/مديرة المدرسة لطلب تنازل والحصول على نسخة من كتيب بعنوان
“األطفال والشباب المشردين في مدارس مقاطعة بالتيمور العامة”. وإذا كنت تعاني حاليًا من ضائقة مالية ومهتم بحضور طالبك لمخيم اإلثراء الفني الصيفي االفتراضي، فُيرجى االتصال بمكتب مدارس مقاطعة بالتيمور العامة للفنون البصرية

 منحوتة “الكعك المكوّب”
 بواسطة كالرا بريت،

 مدرسة هامبتون اإلبتدائية
(Hampton ES)
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Artwork by: 
Page 1 - Julia Deise, Ridgely MS; Anna Rusins, Hereford HS; Kaylee Busatti, Honeygo ES; 
Page 2 - Emmerson Crist, Dumbarton MS; Sage Bauland, Towson HS; Dylan Holloway, Hillcrest ES; Emmelina S. Westowne ES

عروض الدورات التدريبية لعام 2021
  إدخال الصفوف الدراسية: 3-5

استكشاف الفنانين والمواد الخاصة بهم
 يوفر هذا البرنامج للطالب فرًصا الستكشاف موضوع ما من خالل مجموعة متنوعة من المواد الفنية،

 حيث يدرسون أعمال العديد من الفنانين. وسيتم تشجيع الطالب على صقل مهاراتهم الفنية الحالية
 وتطوير مهارات جديدة بمواد مختلفة من خالل تجربة وسائط الرسم والتلوين ثنائية األبعاد والمواد ثالثية

 األبعاد واستخدامها. وسيتعرف الطالب على العملية الفنية أثناء حلّهم المشكالت البصرية وتطوير
تفسيراتهم الخاصة للموضوع وخلق فنهم الخاص

  إدخال الصفوف الدراسية: 6-8

 :التحقيق في وسائل اإلعالم والتقنية
تطوير الحافظة

 هذا البرنامج موّجه نحو الطالب المهتمين بتطوير الحافظات للنظر في برامج الفن الجاذبة. وخالل هذا
 البرنامج الممتد لمدة أسبوعين، سيبتكر الطالب أعمااًل فنية تتضمن النماذج الفنية التقليدية للرسم

 والتلوين والنحت، فضاًل عن فنون الكمبيوتر. سيعمل الطالب من خالل المالحظة المباشرة والتخيل
أثناء قيامهم بإنشاء حافظة أعمال توفر سجاًل لتقدم أفكارهم ومهاراتهم وصورهم

إدخال الصفوف الدراسية: 9-12

التلوين والرسم من خالل المالحظة: تطوير الحافظة
 هذا البرنامج موّجه نحو الطالب المهتمين بمتابعة برنامج الفن المتسلسل على مستوى المدارس

 الثانوية والطالب الذين يحّضرون حافظات التنسيب المتقدم أو االلتحاق بالكلية. ويسمح للطالب
 بإجراء استبيان حول التطور الفني الخاص بهم الختيار مجال للتركيز عليه والذي سيعزز نموهم الفني

 الشخصي. وسيجري الطالب أبحاثًا حول الفنانين للعثور على المؤثرات لعملهم الخاص. وسيركّز الطالب
على الرسم واأللوان المائية والتلوين بالزيت

 التسجيل في مخيم اإلثراء الفني الصيفي
 اكتمل التسجيل في مخيم اإلثراء الفني الصيفي االفتراضي لعام 2021 كاماًل عبر اإلنترنت

 لكل من عمليتي التسجيل والدفع. ُيرجى استخدام الرابط الموجود في هذا الكتيب أو مسح
!رمز االستجابة السريعة على جهة اليمين لبدء العملية

 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في عملية التسجيل أو الدفع عبر اإلنترنت، فُيرجى التواصل
مع مكتب الفنون البصرية. 443-809-4030 Registration 
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https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program

