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 :نظرة عامة

ورشات عمل من أجل نقل صنع القرارات والتعبير اإلبداعي الى الطلبة، وتهدف الى تثقيف ( WFC)يصمم موقع األفالم العالمي 

الى جانب ذلك، فهم يتعلمون المهارات والقدرات التحليلية من أجل صنع . أدمغتهم من أجل استيعاب المفاهيم الكامنة خلف صنع األفالم

يجب عليهم أن يكونوا جزءاً من القصة وإعداد كل لقطة . ويتم ذلك من خالل نقل قدرة صنع القرارات الى الطلبة .أفالم جيدة

 .كم يجب عليهم الشعور بأن الفيلم النهائي هو عبارة عن تجميع ألفكارهم وخبراتهم واهتماماتهم وآرائهم. وتصويرها

 ترؤس المناقشات 

ً على الحصول على تغذية راجعة من الطلبة وعدم التعبير عن رأيك الخاص، عندما تترأس مناقشة في الصف، يجب  أن تركز دائما

من المفيد أن تبدأ . الذي يجب أن تعبر عنه نادراً بحيث أنه عندما تخبرهم بما تفكر به، سوف يستمعون إليك ويتصرفون بناًء على ذلك

 .يهم مع السؤالالنقاش حول عمل الطلبة أو عن أحد األفالم التي عرضتها عل

 ماذا أحببت؟

إذا أردت أن تتوسع في السؤال لكي يفهمونه بشكل أفضل، هذا . إذا لم يتقدم الطلبة بإجابات، ركز على أحد الطلبة واسأله بشكل مباشر

 :مثالً . اختر بعض األفكار التي يمكنهم التعليق عليها واكتبها في قائمة. أمر سهل

 عتقد أن اإلضاءة كانت جيدة؟ هل كان الفيلم منطقياً بالنسبة لك؟ما الذي أحببته في اإلطار؟ هل ت

 .بهذه الطريقة، يمكنهم التصفيق للمؤلف، وهذا ما نريده منهم في هذه المرحلة. من الجيد أن تقودهم نحو العمل الذي كان جيداً 

 : ال التاليحالما تكمل هذا الجزء من النقاش وتحتفظ بمالحظات ذهنية حول ردود الفعل، اسأل السؤ

 كيف يمكن أن يكون العمل بشكل أفضل؟

 .هذا يمنح الطلبة الفرصة لتقديم انتقادات بناءة

 . اسأل أسئلة لكي يقدمون لك إجابة بدالً من الموافقة معك. حالما تقدم اقتراحاً، سوف يتفقون معك. حاول أن تتجنب االقتراحات

 :انتقادات غير مفيدة على الرد

من واقع خبرتي، فقد تعلمت بأن يكون الرد . ، سوف يقوم بعض الشباب بالسخرية من أقرانهم ومحاولة إحراجهمعندما تسنح الفرصة

 .  وذلك من أجل مكافأة هذا النوع من المدخالت –حتى لو لم تقدرها عالياً  –هو اإلطراء على التعليقات البناءة التي يقدمها الطلبة 

حتى هذا الوقت، يجب أن يحظى رأيك بتقدير عاٍل بين المجموعة . تعليقات سلبية بإجابات بناءةفي نفس الوقت، ال تخف من مناقضة أي 

إن بحيث أنك عندما تقول لهم أن الفكرة ليست سخيفة بل أنها في الواقع جديرة باالهتمام أو ذكية أو مميزة أو مثيرة أو خالقة أو ثاقبة، ف

 . الذين يعيقون العملية اإلبداعية هذا يمكن أن يذهب بطريقة ما نحو تنفير هؤالء

 :مؤدبةانتقادات غير  على الرد

وهذا شائع بشكل خاص . من الشائع تماماً وخاصة في بدايات ورشة العمل أن يقوم الشباب باختيارك وذلك بإعطاء إجابات غير مؤدبة

 .في بداية تمارين الدراما
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ً من الطرق الجيدة في الرد على ذلك أن تأخذ الفكرة على  لو أن أحد : مثالً . ابن على الفكرة. محمل الجد، حتى لو كانت تعتبر هجوما

لو أن أحد الطلبة أخبرك بأن الحصة مملة، . ، تقبل ذلك"ال شيء: "الطلبة استجاب الى طلب لوصف ماذا يعمل أحد األشخاص قائالً 

أنت بحاجة الى مهارته بالذات لكي ينجح  –ينجح العمل  لو أن أحد الطلبة أخبرك بأنه ال يشارك، أخبره بأنك تحتاج إليه لكي. اعتذر

من األسهل كثيراً أن تبدد اإلهانة لدى الشباب بالتوجه نحو مخاطبة . العمل، أخبره أنه يجب أن يعمل ذلك مرة واحدة فقط ثم تتركه لشأنه

 :ات الجيدةمن التوجه. عندما تعاملهم كراشدين، سوف يعملون ما تطلبه منهم. الجانب الراشد لديهم

 ."ال تجعلني أعاملك كاألطفال، هذا مثير للملل تماماً "

 :أفكار الشباب على الرد

كل شيء يقوله الشاب في ورشة عمل هو شيء . أبداً الى أي طالب" ال"من القواعد الجيدة عند تدريس هذا المساق هي أال تقول كلمة 

ويجب مكافأتها بطريقة ما مع شيء من اللتشجيع سواء في تعليق أو استجابة يجب معاملة كل فكرة باحترام واهتمام، . جدير باالهتمام

 ً  . على أي جانب يمكن أن يكون مناسباً، حتى لو كانت خاطئة تماما

ما لم يكن هذا سؤاالً فنياً، من الجيد . هي أيضاً طريقة جيدة تماماً الستيعاب تعليق الطالب غير المناسب أو غير الصحيح" .....نعم و "

 . باستخدامها كنقطة انطالق من أجل إدخال النقطة التي ترغب بها –دائماً مكافأة المداخلة بالموافقة عليها والبناء على الفكرة 

لكي تقوم بذلك بدون إحباط الطالب، من الجيد أن . إذا كان الطالب مخطئاً حول مسألة فنية، يجب تصليح خطئه. األسئلة الفنية مختلفة

 . فوراً على العملية التي اختلطت عليه وأن تهنئه على تذكر تلك العملية بدالً من ذلك تحاول أن تتعرف

ً . ال تحكم حكماً شخصياً على أي فكرة أبداً  دت أن توصل }إذا أ. الشيء المناسب هو الشيء الذي يعتقده الطلبة في أفكار بعضهم بعضا

ً ألنك تعتقد أنه يمكن أن يساعد الطلبة على االنتقا ل الى األمام في العملية اإلبداعية، اعمل ذلك بواسطة اقتباس طالب قال شيئاً رأيا

 . مشابهاً لما تريد قوله

 اختيار األفكار

حتى ولو . عندما يحصل الطلبة على كل األفكار المعطاة، ويجب اختيار فكرة واحدة، من الجيد دائماً تأييد كل فكرة بالدور قبل االختيار

فكار أفضل من غيرها، عندما تمر عبر مجموعة األفكار، كرر أحد جوانب الفكرة التي امتدحها الطلبة لكي كنت تعتقد أن بعض األ

 . تكرر لهم ما سبق أن قالوه لك

 :التعرف على المواهب لدى كل طالب من الطلبة

يمكنك أن تبدأ بتغذية هذه  بهذه الطريقة،. من الجيد أن تحاول وتكتشف في وقت مبكر من ورشة العمل نقاط القوة لدى كل طالب

إذا كان أحد الطلبة ماهراً في تصوير . من إحدى الطرق في تغذية الموهبة هي أن تكرر إخبار الطالب بأنه يمتلك تلك الموهبة. المواهب

ة، اقترح عليه عندما تستدعي الحاجة الى أداء تلك المهام بواسطة أحد أعضاء المجموع. اللقطات أو اإلنتاج أو اإلخراج، أخبره بذلك

يجب على جميع الطلبة أن يحاولوا القيام بكل ناحية من نواحي عملية صنع الفيلم، ومع ذلك، فإنه من الجيد تطوير المواهب . القيام بذلك

يجب عليك أن تدرك أدوارهم . ومع تقدم ورشة العمل، سوف يوجد مزيد من الفرص أمام الشباب للتخصص. لدى كل واحد منهم

 . الطبيعية

إذا كان أحد . من الطرق األخرى في تغذية المواهب هي تهنئة الطلبة في كل يوم عند مغادرتهم وإعطاء رسالة شخصية لكل واحد منهم

ليس من الضروري أن تخاطب كل طالب بمفرده بعد كل . الطلبة ماهراً بشكل خاص في القصص المصورة، أبلغم بذلك عند مغادرتهم
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 . ك معهم جميعاً في أوقات مختلفةيوم، ولكن حاول أن تفعل ذل

 العروض

حيثما كان ذلك . وهذه ال يمكن تجنبها ولكن يجب أن تكون في الحد األدنى. هنالك أوقات عندما تحتاج فيها الى عمل عروض للمجموعة

ً أسلوب جيد لضبط الصف بشكل. ممكناً، اجعل الطلبة يشتركون في العملية، حتى ولو واحد منهم فقط عام، حيث أنهم  وهذا أيضا

 . يفضلون مشاهدة أحد زمالئهم وهو يعرض عليهم شيئاً ما

ً على . حالما يعرفون كيفية القيام بذلك، تأكد أنهم يقومون بذلك تحت إشرافك وإرشاداتك. تحويل الملفات مثال جيد وهذا ينطبق أيضا

ً . المونتاج الى أحد أجهزة الكمبيوتر لكي يقومون بتقليدك بدالً من مجرد حيثما كان ذلك ممكناً، عّلم المونتاج مع طلبة يجلسون فعليا

 . االستماع إليك

وهذا يكون عادة عندما . ، يجب أن يخضعون الى إشراف المدرس(الالبتوب)عندما يستخدم الطلبة جهاز الكمبيوتر المحمول :  مالحظة

 . يقومون بتحويل الملفات في الجلسات األولى من ورشة العمل

 لتقييم العم

بنفس الطريقة، عندما تقوم بقيادة النقاشات مع . عندما تكون في جلسة واحد مقابل واحد مع أحد الطلبة، تستطيع التعبير عن رأيك

 . المجموعة، علّق أوالً على ما تحبه ثم انتقل الى ما تعتقد بأنه يمكن تنفيذه بشكل أفضل

عند تقييم المونتاج، من المفيد أن تتكلم على لسان الجمهور، وأن تشير الى ما هو غير واضح لك بصفتك أحد أفراد الجمهور، عندما 

وهذا يحدث في الغالب لدى الطلبة . تشعر بالضياع، وماذا تأمل برؤيته، وما هي المعرفة التي يفترضون وجودها والتي أنت ال تعرفها

في حالة أفالم األخبار بالتحديد، تستطيع التفسير بأنك لو كنت أمريكياً أو . فية والذين ال يسافرون الى خارج مناطقهمذوي المراجع الثقا

يحتاج الطلبة الى . استرالياً، فأنك سوف لن تفهم ماذا يحدث أو ما الذي يتم التعليق عليه ألن هذه الطقوس أو المواقف غير مألوفة لديك

جماهير من المشاهدين في كافة أرجاء العالم، وفي حالة األفالم الوثائقية، يعتبر تقديم شرح واضح للسياق من  عمل أفالم تنتقل الى

 . األساليب الضرورية

في حالة ورشات العمل في الدراما، إذا كنت تقوم بتقييم تمثيل الطالب في أحد أفالمه، اسأل الطالب كيف يشعر في تلك اللحظة وكيف 

أطلب منهم أن يتذكروا أحد . ركز على حركات الجسم والتعبيرات. وكيف يتصرف عندما يشعر بتلك الطريقة يبدو ذلك الشخص

 . األوقات عندما كانوا يشعرون بتلك الطريقة واجعلهم يحفظون ذلك في أذهانهم

أن يكون كل شيء تقوله لهم يجب . بشكل عام، سوف يقوم الطلبة بأداء أفضل ما لديهم لو حصلوا على أقل قدر ممكن من التعليمات

 ً  . إذا لم يفهموا، يعود ذلك بشكل عام الى أنك لم تشرح ذلك بوضوح كافٍ . واضحا

 االنضباط

ربما يكون هذا صعباً، ولكن نصيحتي حول هذه النقطة هي أال تقلق حول مسألة انضباطهم ألنه ليس من المفروض عليك أن تحسن 

سوف تحظى باحترامهم عن طريق إشراكهم، . مشاغبين وكافئ الذين يشاركون بشكل ايجابيتجاهل أو ناقض بذكاء هؤالء ال. سلوكهم

إذا ركزت على اإلبداع وشرح المفاهيم المدهشة، . وخالل الوقت الذي تكون فيه معهم لن تتمكن من تغيير مواقفهم ولذلك ال تحاول

والشعور بشكل جيد عن أنفسهم، فإن عناصر المشاغبة وعدم االحترام  باإلضافة الى إعداد المهام الممتعة وتمكينهم من إنجاز هذه المهام

حاول أن تتجاهل هذه السلوك بأكثر . أنت تحتاج الى أن تكون أكثر إمتاعاً وإثارة من األشياء التي تشتت انتباههم. سوف تتناقص وتختفي



 
 

Grassroots Filmmaking  
For A New World 

 
www.worldfilmcollective.com  

 
 

Copyright © World Film Collective 2016 

 

وهذا صعب حيث أن هؤالء الشباب يمكن أن . ونكإذا احترمتهم، سوف يحترم. ما تستطيع وتناقش معهم بالمنطق إذا أثر في الصف

أظهر لهم أنك مختلف وحاول أن تدع هذا السلوك يغير المزاج أو يسيطر على اللغة . يعانوا من السلوك غير المحترم نحوهم فوراً 

 . ويركز على الصف

 مراقبتهم والمحافظة على إبقائهم نشطين

 . ن يبدو عليهم الملل، اجعلهم يعملون شيئاً، حتى لو لم يكن ذلك في خطة جلسة ذلك اليومإذا كا. حاول أن تحافظ على إبقاء الطلبة نشطين

إذا الحظت أن أحد الطلبة يبدو عليه الملل، اطلب منه أن يجيب على سؤال أو . حاول دائماً أن تعرف ماذا يعمل كل طالب طوال الوقت

ً على ا مهما كان من أجل إعادة الطلبة الى الصف ولكن ال تحاول أن تضيع  –للوح يعطي مثاالً أو يأتي لتشغيل ماكينة أو يرسم شيئا

يحتاج الصف الى االستمرار في التحرك بوتيرة سريعة وأن الطلبة اآلخرين سوف يفقدون االهتمام . الكثير من الوقت على طالب واحد

 . إذا كنت تركز طويالً على طالب واحد

 . إذا كانوا يتثاءبون، مثالً، احك لهم نكتة. طالبال تخش من إثارة الفكاهة بلطف لدى ال

في هذه المرحلة المبكرة من ورشة العمل، مع ذلك، أنا أنصح بمراقبة الطلبة بشكل وثيق تماماً وطرح أسئلة قيادية عندما تشعر بأنهم 

 . بدأوا بفقدان المسار

عندما يقومون بالتدريبات، تجول في الغرفة . بالتصوير، رافقهم إذا كانوا سوف يقومون. راقب باستمرار وقيّم تقدم الطالب في البداية

من السهل تماماً . واستمع بهدوء من خلفهم وتأكد بأنهم يسيرون في المسار الصحيح ويفهمون بالشكل المناسب ما يجب عليهم أن يفعلوه

 ً ً خاطئا إذا فعلوا . ألنهم لم يفهموا التعليمات بشكل مناسبعلى طالب أو مجموعة من الطلبة أن ينحرفوا عن المسار وإذا اختلقوا شيئا

 ً  .  بذلك، فإنهم سوف يستاؤون منك بسبب عدم شرح ذلك لهم بشكل أكثر وضوحا

عندما يقوم الطلبة بالمونتاج، من الضروري أن تتجول في الغرفة، وتنظر الى كل فيلم بالدور وتمثل . وهذا ينطبق أيضاً على المونتاج

من المحتمل أن ينحرف الطلبة عن المسار المرسوم لهم عندما يقومون بالمونتاج الى حٍد ما، وهذا شيء . كرنا أعالهدور الجمهور كما ذ

مع ذلك، وفي نفس الوقت، من الجيد تصحيح األخطاء الكبيرة من خالل توجيه أسئلة وطرح رأي . جيد طالما يتعلمون من أخطائهم

بهذه . أن يبدأ الطالب بعملية المونتاج لذلك ال تخش من اقتراح مواد أخرى يمكنهم استخدامها يجب أن تشاهد جميع األفالم قبل. الجمهور

الطريقة سوف تصبح كمدير مونتاج تنفيذي الذي يأتي الى قطعات فظة ويعطي تعليقات بناءة على الفيلم بما في ذلك التركيبة واللقطات 

 . ذلك المقطوعة واللقطات األساسية والوضوح والرسالة وغير

إذا اراد أحد الشبان أن يعّلم . التعلم باستخدام طريقة النظير مقابل النظير هو أسلوب ممتاز ويجب أن يستخدم كلما سنحت الفرصة لذلك

ً وتدوم لفترة أطول كما أن المتلقي سوف يفهم اللغة التي . أحد زميله على كيفية الفيام بشيء ما، سوف يفهم ذلك بطريقة أكثر عمقا

ً . مها زميلهيستخد  . هذا مجرد مثال على المراقبة الهادئة من الخلفية الجيدة ألنها تضمن فهم الطرفين تماما

ً الفراغ الذي يحتاجون إليه، وهذا مفهوم بشكل  وفي نفس الوقت الذي تراقب فيه الطالب وتقوم بتفعيلهم، يجب عليك أن تعطي دائما

راقبهم لئال يكونوا . لتنفس والحصول على جو خصوصي بعيداً عنك، تراجع الى الخلفعندما تشعر أنهم يحتاجون الى الوقت ل. غريزي

مع ذلك إذا . جالسين ويناقشون طويالً أو يتركون شيئاً من الموضوع، ولكن بشكل عام، من الجيد أن تعطيهم وقتاً لوحدهم للقيام بالتمرين

 . المختلفةغادروا الغرفة، يجب أن تكون معهم أو تتجول بين المجموعات 

  عفوياً أن تكون / تغيير المنهاج  
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يجب عليك أن تضّمن كافة الوحدات ولكن إذا شعرت أن الصف سوف يستفيد من تعلم . إذا أردت أن تغير ترتيب المنهاج، اعمل ذلك

 .عناصر معينة قبل غيرها، استجب الى غريزتك وغيّر الترتيب

 . يجب تعليم الطلبة كل جزء من أجزاء العملية. اجولكن وفي نفس الوقت، من الضروري تغطية المنه

 الفيلم األخير

ً ثانوياً في العملية ً . يأتي الناتج األخير دائما كما يضعهم تحت مقدار . إنه يكملها وذلك بتمكين الطلبة من فهم كيفية عمل األفالم فعليا

 . صحي من الضغط

 خلق فضاء آمن

في الغالب يحمل هؤالء الشباب أرواحهم على راحاتهم ويحتاجون الى الشعور . يكشفون عنه يجب أن تكون دائماً حساساً للمقدار الذي

يجب عليك أن تخلق فضاًء حيث يشعرون به بأنهم ال يتعرضون الى . بوجود مكان آمن من أجل القيام بذلك بدون التعرض الى األذى

 .الخطر

ابتسم لهم، . من الطرق األخرى مكافأتهم وامتداح كل فكرة. النتقادات لهممن طرق خلق الفضاء اآلمن أن تقوم بتشجيعهم وعدم توجيه ا

واتصل معهم باألعين، ال ترفع صوتك أبداً، ال توبخهم إذا وصلوا متأخرين أو تصرفوا بشكل سيء، كن صبوراً معهم، اعرف أسماءهم 

قاط القوة لديهم وذلك لكي تتجنب مجاالت الضعف من أول يوم، حاول أن تفهمهم وأن تتعرف على مشاكلهم وما يؤرقهم ومخاوفهم ون

 . أنا دائماً أصر على الطالب أن ينادونني باسمي األول. ولكي تستطيع البناء على المجاالت التي يشعرون فيها بالثقة

ً أظهر لهم أنك سعيد. اجبر نفسك أن تكون بمزاج جيد ألن لمزاجك تأثير هائل عليهم ومتحمس لورشة  حاول أال تكون عصبياً، دائما

 . العمل وأنك مسرور لرؤيتهم

 ً  . إذا كنت قادراً على القيام بذلك، سوف تحصل على تجربة رائعة وكذلك هم أيضا

 

 


