
الخيال الشعبي
سيتمكن المشاركون من التعرف على طريقة استخدام الشخصيات والقصص المستمدة من الثقافة

الشعبية والطريقة التي تم استخدامها بها في تعزيز الوعي والتوعية بالقضايا المختلفة. سيحدد
المشاركون شخصية واحدة أو قصة واحدة مستمدة من الثقافة الشعبية يمكن استخدامها في تعزيز

الوعي بالقضية التي تمثل أهمية بالنسبة لهم.



الثقافة الشعبية وعمل النشطاء

الجزء األول

أخبر طالبك

يمكن أن تُشكل االستفادة من الصور أو الدروس أو األمثلة المستمدة من شخصيات موجودة في الكتب
أو األفالم أو العروض التلفزيونية المفضلة لديك طريقة رائعة لزيادة الوعي بالقضايا. أحيانًا، يمكن أن
تؤثر التجارب الخاصة بالشخصيات الخيالية على تفكير األشخاص فيما يتعلق بمشاكل العالم الحقيقي.

على سبيل المثال، موقف هاري بوتر تجاه األقزام قد يثير اهتمامك حول مشكلة استرقاق األطفال أو
تردي ظروف العمل في قطاع التصنيع. بعد طرح فيلم أفاتار لجيمس كاميرون، حدثت موجة عارمة من
االهتمام بالقضايا المتعلقة بحماية البيئة. إن الشخصيات الجديرة باإلعجاب من المحتمل أن تكون مؤثرة

على بعض التغييرات السلوكية المنتشرة بشكل كبير، مما يجعل استخدامها أمرًا مثاليًا في حمالت
التوعية. 

يمكنك على شاشة العرض، عرض نموذج لفيديو حديث متوافق مع األحداث اإلقليمية / المحلية الخاص
بك / بالمشاركين لترسيخ مفهوم استخدام الثقافات الشعبية بشكل أكبر لرفع الوعي بإحدى القضايا.
Potter Harry The الذي يقدمه Slavery Child Against Win Fans Potter Harry ويعتبر فيديو
Alliance سبب بتوضيح قم ،الفيديو عرض بعد .(اإلنجليزية باللغة) المتحدة الواليات سياق من ًمثاال

اختيار هذا الفيديو وسبب اعتقادك بأنه مثاالً جيدًا لتعزيز الوعي بشأن قضية ما من خالل الثقافة
الشعبية.

أخبر طالبك

ستقوم في المهمة التالية بإعداد حملة التوعية الخاصة بك مستعينًا بشخصية أو قصة شعبية. 



المهمة

الجزء األول

أخبر طالبك

سنقوم بالتجول في أنحاء الغرفة ونطلب من كل شخص اإلشارة إلى بعض الشخصيات أو القصص
المفضلة لديه.

تفاعل في الفصل

اطلب من المشاركين اإلشارة إلى شخصيتين (قصتين) شعبيتين أو ثالثة من المفضلين لديهم. ثم قم
بتنظيم الطالب داخل مجموعات تضم كل منها ثالثة طالب لديهم نفس االهتمامات.

أخبر طالبك

وكمجموعة، حدد شخصية أو قصة يمكنك استخدامها في توصيل مشكلة تهمك.

كمجموعة، اكتب إجابات لألسئلة التالية:

ما هي الشخصية أو القصة المستمدة من الثقافية الشعبية المفضلة لديك؟1.

ما هي المشكلة التي تود معالجتها باستخدام الشخصية أو القصة؟2.

ما هو الفيلم، أو اللحن الموسيقي أو العالم الخيالي الذي ستؤسس جهود التوعية الخاصة بك3.
استنادًا عليه؟

كيف يمكنك جعل إحدى الوسائط التي تفضلها (على سبيل المثال، أغنية، فيلم كرتون ملصق وغير4.
ذلك المزيد) والموجودة في الثقافة الشعبية قادرة على زيادة الوعي بشأن المشكلة التي تختارها؟

كيف يمكنك مشاركة هذا العمل عبر اإلنترنت وأن يصل إلى قاعدة عريضة من الجماهير؟5.
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