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 وصف دور المعلم القيادي

 

 :الهدف الرئيسي

ذلك عن طريق زيادة يطورون مهاراتهم والقوى التحليلية لصنع أفالم جيدة، ووالتأكد من أن جميع الطالب يتعلمون مفاهيم صنع األفالم 

 .بيرهم اإلبداعيةمشاركتهم وتع

 :قبل البدء بالبرنامج

 :يجب اتمام النقاط التالية قبل البدء بالبرنامج

 إنهاء برنامج تدريب المدرب. 
 فيديوهات تعليمية مشاهدة. 
 قراءة وتوقيع عقد المعلم وسياسة حماية الطفل وإعادتها إلى مدير المشروع. 
  أي الهواتف والشواحن، ومحركات القلم، وأجهزة الالب توب، والسماعات، وأسالك )اختيار جميع األدوات الضرورية

 .مع مدير المشروع تنسيقبال( التوصيل، والمحوالت، وغيرها
 التأكد من أن جميع نماذج االذن للطالب تم ارجاعها بعد الجلسة الثانية واعطائها لمدير البرنامج. 

 خالل ورشة العمل

 :المنهاج

 .المعلم القائد تقدير واختيارعلى  بناء  بنية ورشة العمل  مع ذلك، من الممكن تعديل. يجب تدريس جميع وحدات المنهاج

 :اتالتحضير

 :ما يلي على على سبيل المثال ال الحصروهذا يشمل . يجب على المعلمين استكمال جميع التحضيرات الالزمة لكل جلسة

 شحن الهواتف 
 مركبةسوفت وير تعمل وأن البرامج  الالزمة التأكد أن كل األدوات. 
 تحميل اللقطات من الهواتف النقالة على الحواسيب. 
 مراجعة لقطات الطالب. 
 مع مدير المشروع بالتنسيقد أن جميع المواد والنشرات الضرورية متوفرة التأك. 

 :المراقبة والتقييم

سوف يصف هذا . يجب على المعلمين تحضير تقرير أسبوعي يوثق تقدم ورشات العمل باتباع النموذج المزود من قبل مدير المشروع

 .يساهم في تقرير البرنامج النهائيوف هذا س. أي مشكلة وتحديد، التقرير جميع األنشطة المنتهية خالل األسبوع وتقدم كل طالب

 

 :التوثيق

الرجاء . التقاط الصور خالل ورشة العمل وتصوير اللقطات التي يقوم بها الطالب من خلف الكواليس يتحمل المعلمون مسؤولية

  . شجعهم للتعليق على النشاطات وعلى ما يتعلموه. مهمهواتفهم لصنع أفالل استخدامهم أثناءالمحاولة ألخذ صور للمشاركين أثناء العمل، 

 

 :بعد ورشة العمل

 :مع مدير البرنامج بالتنسيقيجب أن يكتمل ما يلي في نهاية ورشة العمل 

 :ترجمة أقراص الفيديو الرقمية النهائية

 ألفالم التاليةترجم ا: 



 
 

Grassroots Filmmaking  
For A New World 

 
www.worldfilmcollective.com  

 
 

Copyright © World Film Collective 2016 

 

 .النهائيةجميع األفالم على  اثنين من عمليات المونتاجأفضل  -1
 .ل فيلم من كل تدريبأفض -2

 يجب أن تحفظ األفالم أيضا على األقالم المتنقلة وأجهزة الالب توب. 

 

 :ارسالها التي يجب األشياء

 .المترجمةاألفالم  جميع .1
 .الخلوية خالل ورشة العمل التلفوناتاللقطات المصورة على  جميع .2
 .خالل ورشة العمل التي قام الطالب بعمل مونتاج لهااألفالم  جميع .3
جميع ملفات ولقطات المشروع المستخدمة يجب أن تحفظ . )ملفات مشروع الطالب وكل اللقطات المتعلقة بهذه المشاريع جميع .4

 (في المجلد نفسه
 .ملفات الموسيقى المستخدمة من قبل الطالب جميع .5
 .الملفات الصورية المستخدمة من قبل الطالب جميع .6
 .النهائي العرضصور من ورشة العمل ومن  .7
 .المقابالت مع الطالب جميع .8
 (.ان كانت بواسطة المعلمين أو صناع أفالم آخرين)اللقطات المصورة لورشات العمل  جميع .9

 

عرض النطاق المنخفض أو ضعف اتصال االنترنت . كبيرا  في التحميل الملفات ذات الحجم الكبير سوف تأخذ وقتا  : الرجاء مالحظة

 .المعلم القائد وقت التحميل في عين االعتبارو المشروعن يأخذ مدير من المهم أ. سوف يزيد من هذا الوقت

 

 النسخ االحتياطي للمواد على جهاز الالب توب

 :ما يليلنسخ االحتياطي لـا يةالمعلم القائد مسؤول يتحمل

 .اللقطات المصورة على األجهزة الخلوية خالل ورشة العمل جميع .1
 .ورشة العملاألفالم التي من صنع الطالب خالل  جميع .2
 (.في نفس المجلد)ملفات المشروع واللقطات المتعلقة بذلك المشروع  جميع .3
 .األفالم المزودة بترجمة انجليزية جميع .4
 .النهائي العرضالصور الملتقطة خالل ورشة العمل أو  جميع .5

 

 :تقرير ما بعد ورشة العمل

يجب إعادة التقرير المكتمل إلى . لمزود من قبل مدير المشروعلنموذج اككل، متبعا  االعمل  ةورش يجب تحضير تقرير نهائي يلخض

 .مدير المشروع

 :العرض النهائي

 األدوات والخدمات اللوجستية

 :مع مدير المشروع، يجب على المعلم القائد أن بالتنسيق

 ن الوصول إليها بسهولة التي يمكوغرفة مالئمة،  وجودالمدرسة الثقافية للتأكد من / الثقافي  التنسيق مع مندوب في المركز

 .وي على مقاعد كافية للزواروتحت
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  وشاشة مناسبة وسماعات صوت( بروجكتور)عارض  وجودالتأكد من. 
 الشهادات أخذ قرار بخصوص الشخص المالئم لتسليم. 

  دقائق 15-11من  اإلجماليةمدتها تكون اختيار أفالم نهائية لعرضها والتي. 

 تقديم العرض، وصف عالم األفالم الجماعي وورشات العمل للجمهور، دعوة الطالب ). أخذ قرار بخصوص بنية البرنامج

 (.للتكلم، وغير ذلك
 التأكد من أن الطالب جاهزين للتحدث قليال  عن خبراتهم. 
 توزيع الدعوات والملصقات على الطالب قبل العرض النهائي بخمسة أيام على األقل. 

 

 :يديوملفات الف/ أقراص الفيديوهات الرقمية

  ،(.ان أمكن)تدريبات أساسية من كل طالب، وصور  3-2حرق قرص الدي في دي الذي يحتوي على األفالم النهائية 

 تسميات وحاالت أقراص الدي في دي سيتم تزويدها من قبل مدير المشروع. 
 طباعة ملصقات عالم األفالم الجماعي ولصقها على الدي في دي. 
 يواستبدال ما سبق مع ملفات الفيد. 

 العرض

 :بالتنسيق مع مدير المشروع

 ملف فيديو، ونسخة من الدليل الكامل إلى صنع األفالم باستخدام / تأكد من أن كل طالب يستلم شهادته، و قرص فيديو رقمي

 .األجهزة الخلوية
 تأكد من أخذ لقطات الفيديو والكثير من الصورة خالل العرض. 
 ة في نهاية هذا البرنامجتأكد من أن جميع الحضور يشعرون بالسعاد! 

 


