أ )1-يعرف عناصر التصميم المختمفة المستمدة من التراث المصرى,القبطى ,األسالمى

أ -المعرفة والفهم :

أ )2-يعرف الطرق المختمفة لتنفيذ أعمال النحت البارز عمى الخشب

ب )1يبتكر الطالب حمول تصميمية مستمدة من التراث فى النحت البارز

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

ب )2يربط بين تصميم العمل النحتى و االستخدام الوظيفى له

ج )1يميز بين كل من التراث المصرى القديم  ,و القبطى  ,و االسالمى فى النحت البارز

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج )2يختار عناصر التصميم المناسبة و التى تتالئم مع وظيفة المنتج

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

د )2-يقدم عروض تفاعمية

د )1-يجمع معمومات

د )3-يستخدم شبكة األنترنت

د )4-العمل فى فريق
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عمل دراسة من حيث الظل والنور واألتزان فى عناصر الفن القبطى
دراسة لمعناصر التشكيمية فى الفن اإلسالمى
عمل تصميمات لمعناصر التشكيمية فى الفن اإلسالمى
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عمل دراسة من حيث الظل والنور واألتزان فى عناصر التشكيمية فى الفن
تصميم تكوينات من خالل الصناعة التراثية فى النحت البارز
عمل تصميمات ودراسة عن الصناعة التراثية فى النحت البارز
تحميل لبعض العناصر الصناعة التراثية فى النحت البارز
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محاضزات
مىاقشات وػزوض تؼليمية

المقاتالت

المالحظة

اختثار ػملي

اختثار شفىي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

التؼلم اإللكتزووي

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

تجارب مؼملية

إجزاء تحىث

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

مشاريغ تطثيقية

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز
استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز
استزاتيجية
التؼلم الذاتي
استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي
استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي
التقىيم
الختامي أو
الىهائي

ملف اإلوجاس

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر
المىضىػات في األسثىع
استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم
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