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التجهيز مسبقاً:

شخص بالداخل للمساعدة كنقطة إتصال:
تقديم البرنامج سيكون أسهل بكثير إذا كنت  على إتصال بشخص بداخل املخيم على إستعداد للمساعدة. من املستحسن أن يكون 

هذا الشخص من نسيج املجتمع القائم بالداخل. و إن كان تابعاً  ملنظمة غير حكومية فذلك أيضاً مفيد. 
حاول أن تحصل على أكبر قدر من املعلومات من مصادر داخلية عن الوضع باملخيم. و ذلك بإستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي 
مثل فايسبوك و تويتر(Facebook, Twitter)، و من خالل التواصل عبر البريد اإلليكتروني مع منظمات تدير نشاطات و مشاريع 

مختلفة باملخيم، و عن طريق التحدث مع أفراد قاموا بزيارة املخيم من قبل. الهدف هو تكوين صورة واضحة قدر املستطاع عن الحالة 
العامة بالداخل قبل رحلتك. سالمتك يجب أن تكون األمر األهم دوماً. إسأل مصادرك عن حالة األمن، و ما إن إتخذوا أية إجراءات 

إضافية لتأمني أنفسهم. ليكن بمعلومك أن في بعض األحيان يُشكل أفراد الشرطة أو األمن املتواجدين بالداخل خطراً أكبر من 
السكان املخيم. قم بالبحث الكافي في هذا األمر. أية أخطار قد تتعرض لها يجب أن تكون مدروسة. 

مترجم:
إذا كنت ال تتحدث لغة من تنوي على تدريبهم، ستحتاج ملترجم. العثور على شخص للقيام بهذه املهمة مقدماً ثم السفر للمخيم معاً 

أسهل من إيجاد مترجمني بالداخل بعد وصولك. و لكن قد يستطيع نقطة إتصالك بالداخل توفير من يراه قادراً على القيام بتلك 
املهمة. ليكن بمعلومك أن الكثير من األفراد بداخل املخيم في حاجة إلى مترجمني و لذلك يجب أن تتفهم أن أي مترجم من الداخل قد 

ال يكون متوفراً لتقديم الخدمة طوال الوقت. لهذا السبب من األفضل إصطحاب مترجم خاص بك من البداية. 

إستقطاب الطلبة و إيجاد مكان لتقديم البرنامج:
من املمكن القيام بهذه الخطوة قبل وصولك إلى املخيم، و لكن يعتمد ذلك في األساس على قوة عالقتك بنقطة إتصالك بالداخل، و 

على كمية املساعدة التي يستطيع هذا الشخص تقديمها. و لكنها فكرة تستحق املحاولة. و ذلك ألن أنجح عمليات اإلقناع و 
    .(peer-to-peer recruitment) ”اإلستقطاب تكون عن طريق املعارف و األصدقاء، ما يسمى “إستقطاب الند للند

  
أما عن إيجاد مكان للتدريس، فكلما مهدت ملشروعك بالوقت الكافي و أعطيت األشخاص بالداخل املعلومات و الوقت الوفير 

إلستيعاب الفكرة، كلما وجدت قبوالً منهم و استحسان لفكرة إستخدام املساحات و األماكن الخاصة بهم لتقديم البرنامج. و مع ذلك 
فمن الوارد أن تضطر أن تبحث عن املكان بعد وصولك للمخيم. التواصل مع األفراد بالداخل هو مفتاح الحل فتََقرب منهم لتتمكن من 

العمل معهم. 

تجهيز املعدات:
راجع “امللحق أ” لقائمة املعدات املطلوبة. 

أمور مهمة:

حسب طبيعة املخيم، قد يكون الوجود بداخله عابر و مؤقت. قد يتواجد أفراد في فترة ما ثم يرحلون بعد مهلة قصيرة. من املهم ١.
أن تتقبل هذا الحال. من املفيد للغاية مشاركة األفراد في برنامجك و لكن عليك أن تتفهم أن للناس أولويات أخرى قد تأتي قبل 

أهمية املشاركة بالبرنامج. كن هادئأ و متقبالً. إحسن إستقبالهم عندما يبدون اإلهتمام باالشتراك و إعطيهم ما يستطيعون 
العمل عليه إن إضطروا الرحيل. لن يكون هناك مفر من إعادة تدريس نفس املهارات لطلبة مختلفني مرات متعددة. كنصيحة 
لتسريع عملية التدريس، حاول أن  تكتشف الجوانب التي يتميز بها طالبك، فلكل شخص نقطة قوية تُمكنهم من االشتراك 

سريعاً كجزء فعال في فريق العمل، حتى لو لم يتمكن لهم التواجد بشكل مستمر كغيرهم.   
ليكن بمعلومك أن أبسط أمور الحياة اليومية قد تحتاج لوقت أكبر بكثير من املعتاد، مهام كاالستحمام أو االكل مثالً قد تستغرق ٢.

أوقاتاً طويلة.   
قد ال يريد بعض الطلبة الظهور في األفالم و التسجيالت، و ذلك ألسباب تتعلق بمسألة األمن في مواطنهم. تأكد من سؤال ٣.

الجميع إن كان ذلك يشكل مشكلة و إعمل على إحترام رغباتهم.
كل من يختار الظهور باألفالم و التسجيالت عليه أن يوقع على “إستمارة املوافقة” املتوفرة على موقع WFC تحت قسم “املوارد”.٤.
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البحث عن الخلفية:
بصفتك مدرب لصناع األفالم على املستوى الشعبي، من املفيد، من قبل أن تصل و تبدأ، أن تطّلع على أكبر قدر ممكن من 

التفاصيل و املعلومات عن املجتمع الذي أنت مقدم على تدريبه. قد تتضمن هذه الخطوة البحث عن تفاصيل طبيعة الحال باملخيم و 
األوضاع بداخله. من املهم كذلك أن تكون على دراية بتاريخ املخيم ألن لذلك أثراً على نوعية املادة التي عادة ما يختار األفراد 

إنتاجها. أيضاً من املفيد فهم األبعاد السياسية و األسباب اإلجتماعية و املادية التي ربما كانت من املسببات لنزوح سكان املخيم 
من أوطانهم. كمدرب لصناع األفالم على املستوى الشعبي، أنت تُزودهم بالقدرة على توصيل الرسائل التي يريدون للغير أن يفهمها 

بأنفسهم، و بذلك تُمكنهم من التعبير عما يدور بداخلهم من مشاعر و أفكار. لذلك كلما زاد إدراكك بتفاصيل ما يمرون به كلما 
إستطعت أن تساعدهم بطريقة أفضل في عملية اإلبداع تلك. 

الوصول إلى املخيم:

إيجاد شخص للمساعدة كنقطة إتصال:
إن لم يكن لديك ترتيبات مسبقة في هذا الشأن قد تتطلب هذه الخطوة فترة من الوقت. كنصيحة، توجه نحو أماكن التجمع املشتركة و 

قم باإلستفسار عن املسئول الذي يمكنه مساعدتك لتوفير مكان لتقديم البرنامج. إذا أُعجب املسئول بالفكرة يمكنك أيضاً اإلستعانة 
به إلستقطاب الطلبة. ليكن بمعلومك أنه من املحتمل أن تضطر لدفع املال إزاء تأجير املكان. في هذه الحالة ليكن هدفك تأجيل الدفع 

إلى بعد اإلنتهاء من البرنامج، ذلك ألنه غالباً ما ستقابل مواقف تتطلب التفاوض، و لكن بتأخير الدفع سيكون لديك القدرة على 
التفاوض لصالحك، أما إذا قمت بالدفع مسبقاً فسيكون لرأيك القليل من األهمية. 

اإلستقطاب:
طرح الفكرة: بخبرتي وجدت أن أكثر الطرق إقناعاً هي أبسطها، و هي التوجه نحو األفراد و سؤالهم ببساطة إن كانوا يريدون -

اإلشتراك في برنامج تدريبي لصناعة األفالم. كانت هذه الطريقة أنجحها في إقناع األفراد باإللتحاق كطلبة.  قد تحتاج املترجم 
لهذه الخطوة.  

املقابالت: قد تستطيع أن تجري مقابالت مع من يريد اإللتحاق بالبرنامج. هذه طريقة مفيدة جداً لجمع املعلومات التي قد -
تحتاجها الحقاً، مثل: ما نوع الهاتف املحمول الذي بحوزتهم و كيف هي الكاميرا، هل لديهم أية خبرة ُمسبقة بمجال صناعة 

األفالم. كما توفر لك املقابالت الفرصة لشرح البرنامج باملزيد من التفاصيل حتى يكون لديهم فكرة أوضح قبل أن يقوموا باملوافقة 
على اإلشتراك. و لكن ليكن بمعلومك أنه في بعض األحيان لن يتوفر لديك الوقت لكل ذلك. 

املساعدة:
لو أتيحت لك الفرصة، قم بإيجاد من يقوم بمساعدتك و خصوصاً إن كان لديه دراية بمجال املونتاج على الهاتف املحمول و يستطيع 

بذلك معاونتك في التدريس. إن لذلك أثراً عظيماً في نجاح املهمة. 

العرض و تقديم الجوائز:
عرض األفالم التي صنعها الطلبة طريقة جميلة إلنهاء فعاليات البرنامج. قد يطلب الطلبة دعوة املعارف و األصدقاء لحضور هذه 

الفقرة. حضور الضيوف يُضفي على املناسبة طابع األهمية و لذلك عليك تشجيع األمر و الحث عليه. بعد العرض أنصحك بتوزيع 
بعض الجوائز. إختار تصنيفات و عناوين مثيرة و ملهمة لتحظى بإهتمام الطلبة و تقوم بتحميسهم.

بعض اإلقتراحات لتصنيفات للجوائز:  
الحياة باملخيم-
مسيرة ذاتية-
أحالم للمستقبل-
أشياء تعلمتها-
جنسيات مختلفة - وصف تصويري-
متابعة حدث معني في الحياة-
املجتمع -
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مدة البرنامج:
صمم هذا البرنامج ليُقدم على مدار يومني إثنني كحٍد أدنى. و لكن إن توفر الوقت يمكن كذلك تقديمه على فترة أطول بكثير. الفرق 
في الوقت سيُأثر على نوعية و جودة األفالم التي سيصنعها الطلبة، و قدرتهم على القيام بعملية املونتاج بأنفسهم. مع توفر الوقت 

ستتمكن من التواجد معهم أثناء أحداث محيطة بهم و بذلك تستطيع دعمهم و مساعدتهم في تسجيل و توثيق تلك األحداث.  

الجلسة األولى

يستحسن أن يجلس الطلبة في دائرة 

املقدمة:

قم بشرح هدف البرنامج للطلبة: أنهم سيتعلمون صناعة األفالم القصيرة بإستخدام الهواتف املحمولة الخاصة بهم. مدة هذه األفالم 
ستكون ١-٢ دقائق و بعد اإلنتهاء سيتمكنون من نشرها على شبكات التواصل اإلجتماعي. املراد من هذه األفالم هو إخبار الناس 
خارج املخيم بالظروف و األوضاع بداخله. كذلك هي للتعبير عن أفكارهم و آرائهم و مشاعرهم. و أخيراً األفالم طريقة لتسجيل و 

توثيق فترة زمنية في حياتهم، و تتناول تفاصيل ما يمرون به و يمر به من معهم. 

السؤال البديهي الذي ستواجهه هو: كيف ستساعدنا هذه األفالم؟ سؤال من الصعب الجواب عليه ألنه يتناول موضوع عالقة 
الصحافة و اإلعالم بالسياسة، و هي عالقة غير واضحة و صعبة التحديد. و مع ذلك فهدف األفالم ليس التغيير الفوري للظروف 

الحالية - هذا هدف غير واقعي باملرة. و لكن الهدف الحقيقي هو إتاحة الفرصة لألفراد داخل املخيم لتوصيل أصواتهم للعالم 
الخارجي، و تمكينهم من شرح آرائهم في املواضيع الهامة و الخطيرة بالنسبة لهم. كما تسجل األفالم األحداث الحالية التي يمر بها 

األفراد فتكون شاهداً على هذه املرحلة من حياتهم و توثيق أبدي لها. 

إسأل الطلبة من منهم يمتلك كاميرا في هاتفه املحمول. قد تكون لديك هذه املعلومات من املقابالت التي أجريتها في فترة إستقطاب 
الطلبة األولية. تأكد من تدوينك لها حتى تحاول الحقاً إيجاد برامج املونتاج املناسبة ألنواع الكاميرات املختلفة و تنزيلها 

(download) من اإلنترنت.   

إن كنت قد أحضرت معك هواتف محمولة إضافية قم بتوزيعها على من ال يمتلكها. 

قم بشرح خاصيات الكاميرا على الهواتف. أما من معه هاتفه الخاص به فهو على األغلب على علم بهذه التفاصيل. 

شرح الخيارات و الخاصيات املهمة:

إمسك الهاتف بشكل أفقي أثناء التصوير و إال تُصبح عملية املونتاج صعبة الحقاً.-
إختار خاصية 16:9 لو كانت متاحة في خيارات “اإلعدادات” (Settings) في الهاتف املحمول. هذه الخاصية تضمن عرض -

أفضل على اإلنترنت خصوصاً في حالة إضافة ترجمة مكتوبة بأسفل الفيلم. 
إختار خاصية HD لو كانت متاحة، و التي تحسن من وضوح الصورة بشكل كبير.-
تأكد من معرفتهم بمكان امليكروفون بالهاتف حتى ال يسدونه بأصابعهم أثناء التصوير. -
تحقق من إمكانية توصيل الهاتف بسلك ميكروفون خارجي أو سماعات خارجية (line-in). إستخدام هذه املعدات تُمكنهم من -

تسجيل األصوات عن ُقرب من مصادرها فتكون أوضح. 

تمرين:
التعريف بإستخدام الكاميرا - يقوم الطلبة بتمرير هاتف محمول بكاميرا من واحد إلى اآلخر حول دائرة جلوسهم. من معه الكاميرا 

يقوم بالتسجيل بينما يقوم من على يمينه بتقديم نفسه للكاميرا، ذاكراً إسمه، موطنه، عمره، و تفاصيل مثل هوايته املفضلة و اللون أو 
األكل املفضل لديه. 

ثم تمرر الكاميرا إلى اليمني و يقوم الشخص التالي بتقديم نفسه، و هكذا.
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في حالة إختيار أحد الطلبة عدم الظهور في الكاميرا، يتم تسجيل صوته فقط. 
في النهاية قم بتوصيل الهاتف بآلة العرض “الپروجيكتر” أو بالكمبيوتر “الالپتوپ”

إعرض هذه التسجيالت على املجموعة.

الهدف: 
الهدف من هذا التمرين هو إعطاء الطلبة الفرصة لرؤية أنفسهم على الشاشة و بذلك البدء برؤية الحياة حولهم من خالل عدسة. كما 
يَُمكن التمرين الطلبة من البدء في التعرف على بعضهم البعض  فتنشأ بدايات عالقة الزمالة و الصداقة بينهم. هذه خطوة مهمة ألن 

ذلك سيسهل عليهم العمل معاً كفريق و يحثهم على تنمية اإلحساس بالثقة في النفس. 

الجلسة الثانية

اللقطات الواسعة/ اللقطات املتوسطة / اللقطات القريبة:

قم بعرض فيلم كمثال توضيحي. راجع “امللحق ب” لقائمة املقترحات. 

قم باإلشارة للقطات واسعة و متوسطة و قريبة عندما تظهر على الشاشة في الفيلم.

إشرح الفرق بني اللقطات - ما نوع املعلومات التي تصلك؟ و ما نوع املشاعر التي تثيرها كل نوع من اللقطات؟

تدريب:
يقوم الطلبة بالعمل في فريق ثنائي، يتنقالن في املخيم و يصوران أشياء و أحداث من املهم  برأيهما أن يراها العالم الخارجي. قد 

تكون تفاصيل يريدان أن تتغير، أو تفاصيل جميلة تستحق اإلشادة. 

على الطلبة التصوير بإستخدام مزيج من اللقطات الواسعة و املتوسطة و القريبة. 

ملحوظة في غاية األهمية: من املهم أن يستمرون في تسجيل اللقطة ساكنة ملدة ٥ ثواني متواصلة. للتأكد من تنفيذ ذلك بطريقة 
سليمة ساعدهم على إيجاد عداد الوقت (time-code counter) الذي يسجل مدة اللقطات املسجلة تباعاً و بذلك يتمكنون من 

متابعة الوقت أثناء التصوير. من املفضل منع تصوير لقطات متحركة في هذه املرحلة. إشرح لهم أنهم سيفهمون سبب الحفاظ على 
اللقطات ساكنة الحقاً عندما تُعلمهم عملية املونتاج. و لكن لآلن هذه تعليمات التدريب الحالي. 

الوقت املقترح: ٣٠ دقيقة.  

عندما أقوم أنا بتدريس البرنامج، عادة ما أاُلزمهم لتوجيههم و مساعدتهم أثناء القيام بالتدريب. و لكن في بعض األحيان قد ينفذونه 
بطريقة أفضل عندما يكونوا بمفردهم. القرار لك. 

عندما يعود الطلبة من التصوير قم بعرض ما سجلوه من خالل آلة العرض “الپروجيكتور” أو من خالل الكمبيوتر “الالپتوپ”، و قوموا 
بالتباحث و املناقشة. ال تتوقف عند كل لقطة ألنه في األغلب لن يتوفر الوقت لذلك. إكتفي بلقطات مختارة من كل ثنائي و زودهما 

بتعليقات و إقتراحات بناءة.   

 .WFC إلرشادات وتوجيهات لكيفية إعطاء تعليقات و إقتراحات بناءة، راجع “دليل املدرس” الخاص ب
http://worldfilmcollective.com/guides-resources-tutors/teaching-methodology/

مالحظة: إذا توفر الوقت، من املفيد إعادة التدريب مرة أخرى حتى تتسنى الفرصة للفرق لتطبيق اإلقتراحات البناءة.
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الجلسة الثالثة 

أفالم قاموا بتصويرها من قبل:

في هذه الجلسة، تتوفر الفرصة للطلبة لعرض أية من األفالم التي قد قاموا بتصويرها على هواتفهم املحمولة مسبقاً. قد يكون 
البعض قد قام بتصوير أنفسهم في مراحل مختلفة من رحلة نزوحهم. أو قد يكون البعض اآلخر عنده أفالم صوروها قديماً في 

أوطانهم قبل التهجير. 

شاهدوا هذه األفالم سوياً كمجموعة. قم بقيادة حلقة إلثارة األسئلة لصاحب كل فيلم. لسؤاله عن التفاصيل و إعطاءه الفرصة 
لإلجابة مما يتيح له مشاركة املجموعة ذكرياته و تجربته.

إذا كان لبعض الطلبة صور بدالً من األفالم، شاهدوها كذلك.

قم بمناقشة أفكار و مواضيع لألفالم التي سيصنعوها خالل البرناج و قم بتدوينها.

الهدف:

الهدف من هذه الجلسة هو التعرف على حوافز إبداعية متواجدة من خالل مناقشة األفالم و الصور التي قد تم قاموا بتصويرها 
باملاضي. ما هي الدوافع التي قادتهم لتصوير هذه األفالم و الصور؟ قد يكون بحوزتهم كذلك تسجيالت صوتية - أشعار أو 

موسيقى قاموا بتكتابتها أو تلحينها. إنها فرصة ليقوم الطلبة بإستعراض و مشاركة أفكارهم اإلبداعية، املواضيع التي يشعرون 
نحوها بالشغف، ردود أفعالهم الفنية لألوضاع و األحداث التي عايشوها. 

الجلسة الرابعة

املونتاج

قم بتوصيل الكمبيوتر “الالپتوپ” بآلة العرض “الپروجيكتور” و إفتح برنامج املونتاج. ستقوم بشرح عملية املونتاج بإستخدام اللقطات 
التي صوروها، بتركيبها ببعض. 

قم بشرح أهمية تسمية العمل كملف على الكمبيوتر و أهمية اإلستمرار في تخزين نسخه املتجددة خالل فترة عملهم. 

يقوم الفريق بإختيار واحدة من املقدمات املسجلة في بداية البرنامج (عندما قام كل فرد بتقديم نفسه للمجموعة) لتُستخدم في هذه 
  .(importing) ”املرحلة . وضح لهم كيفية القيام بعملية نقل “كليپ” الفيديو، العملية املعروفة ب”اإلستيراد

ثم يقوم الفريق بإختيار واحدة من األفالم املصورة باللقطات الواسعة و املتوسطة و القريبة التي تم صنعها في تدريب الجلسة 
الثانية. قوموا بإستيرادها هي الألخرى. 

إشرح كيفية “قطع” اللقطات املختارة على شريط املسار الزمني “التايم الين” (timeline) بواسطة إختيار نقاط البداية و النهاية، ثم 
قّصها على “التايم الين” و إمكانية تحريكها لتكوين مسلسل متتابع.  

 .WFC مالحظة: إذا وجد الطلبة صعوبة في فهم املبادئ األساسية لعملية املونتاج، قم بإستخدام أدلة الفيديو املتوفرة على موقع
http://worldfilmcollective.com/guides-resources-tutors/editing-guides/

إسأل الطلبة إن كان لدى أحدهم موسيقى على هواتفهم املحمولة يريدون إستخدامها كموسيقى تصويرية (soundtrack). قم 
بإستيرادها و قم بإضافتها على الصور. قد تكون جودة الفيلم املصنوع متوسطة و لكن ذلك مقبول في هذه املرحلة. حاول أن تكون 

مدة الفيلم حوالي ٢٠ ثانية. 
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عندما يلقى الفيلم االستحسان من الجميع، علمهم كيفية القيام بعملية “تصدير” الفيلم (exporting). ثم إشرح كيفية تحميله على 
“يوتيوب” (YouTube) أو مواقع مشابهة. 

املونتاج على الهواتف املحمولة

ملن يمتلك هاتف “أندرويد” (Android) كل املطلوب هو إنزال “ڤيڤا ڤيديو” (Viva Video) على الهاتف. بالرغم من أن التطبيق 
متوفر مجاناً، فالعملية ليست بالضرورة بالسهولة املتوقعة. خدمة اإلنترنت في املخيمات كثيراً ما تكون ضعيفة و غير منتظمة. من 
املستحسن أخذ الهواتف املحمولة ملكان قريب به خدمة “واي فاي” (WiFi) و إنزال البرنامج هناك (الفندق الذي تسكن به مثالً؟).

ملن يمتلك هاتف “أي فون” (iPhone) فتطبيق “أي موڤي” (iMovie) متواجد على الهاتف مسبقاً. 

ملن يمتلك هاتف “ويندوز” (Windows) يوجد برنامج للمونتاج على الهاتف، و لكن هذا ما زال يتطلب املزيد من البحث. 

قد يحتاج الطلبة مشاركة الهواتف حتى يتدربون على برامج املونتاج املختلفة. و لكن الحل األمثل هو أن تكون أحضرت هواتف 
إضافية لهذا الغرض. 

.(Android)”للمونتاج على هاتف “األندرويد WFC راجع دليل
http://worldfilmcollective.com/guides-resources-filmmakers/editing-android-phone/

من املفضل إن إستطعت أن تطبع نُسخ من الدليل و تقوم بتوزيعها على الطلبة. 

قم بإرشاد الطلبة خطوة بخطوة في هذه املرحلة. بإستطاعتهم إستخدام األفالم التي قاموا بتصويرها ضمن التدريب على عملية 
املونتاج. بعد اإلنتهاء من املونتاج، عليهم تخزين و تصدير أفالمهم (save and export). يجب أال تتجاوز مدة الفيلم الواحد ٣٠ 

ثانية. 

قم بعرض األفالم بإستخدام آلة العرض “الپروجيكتور”. 

الجلسة الخامسة  

األفالم النهائية:

في هذه الجلسة، تعود الطلبة ملناقشة األفكار التي تناولوها في الجلسة الثالثة. 

راجع املالحظات التي قمت بتدوينها و قم بتوجيه املناقشة. حاول أن تظل األفكار بسيطة. يجب أال تتجاوز هذه املجموعة من األفالم 
مدة الدقيقتني. راجع ا”مللحق ج” ألفكار ملواضيع األفالم. 

عادة ما تنقسم الطلبة إلى ِفَرق بشكل تلقائي. في حالة عدم حدوث ذلك قم بتقسيمهم إلى مجموعات متكونة من ٣-٤ أفراد. 

قم بإرشادهم و مساعدتهم أثناء صناعتهم لألفالم. 

الحظ إنك قد تضطر إلى التدخل للمساعدة في عملية املونتاج إذا كنت تقدم البرنامج خالل أربعة أيام أو أقل.

قم بتحميل األفالم الجاهزة و إضافتها إلى قائمة تشغيل (playlist). قد يكون لديك بالفعل قناة أو قائمة تشغيل على األنترنت  
(channel / playlist) قمت بإعدادها مسبقاً من أجل البرنامج. في حالة عدم توفر ذلك، يمكنكم العمل معاً إلنشاء صفحة أو 

مساحة معينة لألفالم على اإلنترنت، ثم أعطيهم العنوان اإللكتروني لها حتى يتمكنوا من مشاركة عملهم و نشره على مواقع التواصل 
اإلجتماعي، باإلضافة إلى إمكانية تنزيل األفالم على هواتفم املحمولة.
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الجلسة السادسة

العرض

راجع اإلرشادات املسبقة. من املفضل أن تكون هذه الجلسة مفتوحة لحضور زوار و تقوم بتوزيع الجوائز على األفالم حسب 
التصنيفات املختلفة. 

إختتام البرنامج

قائمة املراجعة:
تأكد أن جميع الطلبة قاموا بإعطائك تفاصيل أرقام هواتفهم و عناوينهم اإلليكترونية (email) و أنها كلها في قاعدة البيانات -

 .(database) الخاصة بك
-.(Facebook) ”تأكد أنك على إتصال بهم جميعاً على موقع التواصل اإلجتماعي “فايسبوك
تأكد من حصولك على إستمارات موافقة ُموقعة من ِقبَل كل من ظهر في األفالم.-
تأكد أن األفالم تم تحميلها على اإلنترنت و أن الجميع لديهم العنوان اإللكتروني للوصول إليها.-
قم بتشجيعهم و حثهم على صناعة املزيد من األفالم لتسجيل تفاصيل حياتهم و أفكارهم و آرائهم، و يستطيعون بذلك مشاركتها -

مع بقية العالم.
حاول أن تكتشف نوعية املساعدات التي هم في أشد اإلحتياج إليها و إسع لحصولهم عليها (مثالً: التبرع بكروت شحن للهواتف)-
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