
Ώρα για δράση!
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν ένα αρχικό πλάνο για τη
δική τους εκστρατεία υποστήριξης.

Υλικά
Φυλλάδιο εκστρατείας υποστήριξης



Σχέδιο δράσης υπέρ της αλλαγής!

Μέρος πρώτο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Σε μερικές από τις άλλες εκπαιδευτικές εμπειρίες που ολοκληρώσαμε μαζί σχετικά με
τη συμμετοχή στα κοινά και την πολιτική συμμετοχή, εξερευνήσαμε διάφορες
δεξιότητες και ιδέες που μπορούν να φανούν χρήσιμες σε όσους θέλουν να γίνουν
υπέρμαχοι της αλλαγής.

Εντοπίσαμε ζητήματα που επηρεάζουν τις κοινότητές σας και ενημερωθήκαμε για
συγκεκριμένα εργαλεία δικτύωσης και μέσων για την υλοποίηση θετικών αλλαγών. 

Τώρα ήρθε η ώρα να συγκεντρώσετε αυτές τις ιδέες και να σχεδιάσετε τη δική σας
εκστρατεία υποστήριξης από την αρχή μέχρι το τέλος!

Αλληλεπίδραση στην τάξη

Προαιρετικό: Παρουσιάστε μια τρέχουσα εκστρατεία υποστήριξης η οποία αφορά
τους νέους και ευθυγραμμίζεται με το τοπικό/περιφερειακό πλαίσιο, το δικό σας ή των
συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι για το ποια εκστρατεία να
επιλέξετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πηγή έμπνευσης τους ιστότοπους Voices
of Youth (διαθέσιμος στα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Γαλλικά και τα Αραβικά) και Global
Voices (αν σας βοηθάει, αναζητήστε στον ιστότοπο τον όρο "youth"). Καθώς
περιγράφετε την εκστρατεία, μπορείτε να προβάλετε σε μια οθόνη προβολής τον
ιστότοπό της.



Άσκηση

Άσκηση

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Γράψτε μια αναφορά στην οποία θα περιγράφετε μια εκστρατεία υποστήριξης που
θέλετε να διοργανώσετε στην κοινότητά σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε το κείμενο
που έχετε γράψει στο πλαίσιο προηγούμενων ασκήσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε
να συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που θέλετε να θίξετε ή να
εξηγήσετε γιατί ο χαρακτήρας της ποπ κουλτούρας που επιλέξατε για την εκστρατεία
υποστήριξης συμβαδίζει με τους στόχους που επιδιώκετε να πετύχετε. Θα έχετε 30
λεπτά στη διάθεσή σας για να σχεδιάσετε την εκστρατεία σας. 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιο είναι το ζήτημα που θέλετε να θίξετε;

2. Ποια κοινότητα επηρεάζει;

3. Με ποιον τρόπο θέλετε να θίξετε αυτό το ζήτημα;

4. Ποιες πλατφόρμες μέσων θα χρησιμοποιήσετε για να ευαισθητοποιήσετε το
κοινό για το σκοπό σας; Με ποιους τρόπους;

5. Υπάρχει κάποιος χαρακτήρας της ποπ κουλτούρας που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε για την εκστρατεία σας; Για ποιο λόγο;

6. Ποιοι θα απαρτίζουν το δίκτυο υποστήριξής σας;

7. Ποιο hashtag θα δημιουργούσατε για την εκστρατεία σας;

8. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της εκστρατείας σας;

Αν θέλετε, μπορείτε να αναπτύξετε τις ιδέες σας στο Φύλλο εργασίας εκστρατείας
υποστήριξης ή σε ένα ξεχωριστό φύλλο.

Άσκηση

Μοιράστε στους συμμετέχοντες το φυλλάδιο εκστρατείας υποστήριξης.

Αλληλεπίδραση στην τάξη

Τώρα, χωριστείτε σε ζευγάρια και μοιραστείτε ό,τι έχετε γράψει στις αναφορές σας για
τις εκστρατείες υποστήριξης. Μιλήστε με το ζευγάρι σας για ό,τι σας συναρπάζει



περισσότερο στην εκστρατεία σας!

Αλληλεπίδραση στην τάξη

Δώστε στους συμμετέχοντες 20 λεπτά για να μοιραστούν τις εκστρατείες τους σε
ζευγάρια.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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