استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
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 -ابتكار شخصية كرتونية ورسمها

تطويررسم الشخصية إلي أوضاعها كاملة

توظيف تفنيات التصويرالسينمائي لتصويرالرسوم املتحركة

طرق استخدام منضده التصوير والتحريك للرسوم املتحركة

األساليب التصميمية للرسوم املتحركة في مجال اإلعالن .

املفاتيح األساسية للحركة املصنوعة من عناصراللون وامللمس لسياق الفيلم

الجوانب الفنية والتقنية لإلعالن السينمائي .

اختبار منتصف الفصل الدراس ي

تصميم ووضع التصورات املرئية لصورة الفيلم اإلعالني.

دور برامج الحاسب اآللي في التحريك و إنتاج اإلعالن .

استخدام املزج ما بين الرسوم املتحركة أو املجسمات أو التصويرالفعلي  ,ودورة في اإلعالن .

مناقشة أفكارالسيناريو التنفيذي لإلعالن .

تصويرالشخصيات املختلفة املستخدمة في تحريك العرائس والشخصيات بناء علي السيناريو التنفيذي

مراجعة على ما سبق

اختبار نهاية الفصل الدراس ي

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

اختبار شفوي
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د -2يستخدم التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالرسوم املتحركة
د -3يعمل علي تحسين أداءة من خالل املتابعة والتغذية املرتجعة ..

8

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل علي إجادت إدارة الوقت وإعداد تقارير التصوير الخاصة بالرسوم املتحركة
.
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ج -2ينفذ حركة مبسطة كارتونية .
ج -3ينفيذ األشكال املجسمة للعرائس واألشكال الورقية .
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جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يتقان رسم وتصميم األشكال الكرتونية .
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ب -4يحلل توظيف الرسوم املتحركة والعرائس في اإلعالن .
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ب -2يختار أوضاع الحركة لكل شخصية .
ب -3يحلل الشخصية والحركة في بعض اللقطات .
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ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يميزاألشكال الخاصة بكل شخصية من خالل األبعاد الدرامية .
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أ -4يصف خصائص الشخصية التي يحددها السيناريو .
أ -5يذكر نوعيات البرامج املستخدمة في تطبيقات الرسوم املتحركة
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أ – 2يحدد مواصفات كل شخصية .
أ -3يحدد املفاتيح األساسية للحركة وتتابعها .

مناقشات وتقييم أداء صفي

اعالم الطالب بتوصيف املقرر -
أ -املعرفة والفهم :
أ –1يشرح العناصرفي تصميم الشخصية الكرتونية .
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د -4يقدم عروض تفاعليه
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