
דמיון והתרבות הפופולרית
המשתתפים יבדקו כיצד דמויות וסיפורים מהתרבות הפופולרית יכולים לשמש, ומשמשים

בפועל, להגברת המודעות והתמיכה במטרות שונות. המשתתפים יזהו דמות אחת וסיפור אחד
מהתרבות הפופולרית שניתן להשתמש בהם כדי להגביר את המודעות למטרה החשובה להם.



אקטיביזם והתרבות הפופולרית

חלק ראשון

ספר לתלמידים שלך

שימוש בתמונות, שיעורים או דוגמאות הקשורים לדמויות בספרים, בסרטים ובתוכניות טלוויזיה
שאתם אוהבים יכולה להיות דרך מצוינת להגביר את המודעות למטרה. לעתים קרובות, החוויות
של דמויות בדיוניות יכולות להשפיע על האופן שבו אנשים חושבים על נושאים בעולם האמיתי.

לדוגמה, היחס של הארי פוטר לגמדי הבית יכול לגרום לאנשים לחשוב בדאגה על עבודת ילדים
או על תנאי העסקה גרועים של עובדי ייצור. אחרי שהסרט "אווטאר" של ג'יימס קמרון יצא

לאקרנים, התעורר גל של התעניינות במטרות של הגנת הסביבה. לדמויות מעוררות הערצה יש
פוטנציאל לגרום לשינויי התנהגות רחבים, ולכן הן מושלמות לשימוש בקמפיינים של סינגור. 

על מסך מקרן, הצג סרטון לדוגמה מהזמן האחרון שתואם להקשר המקומי/אזורי שלך ושל
המשתתפים שלך, כדי לחזק עוד יותר את הרעיון של שימוש בתרבות הפופולרית להגברת

Child Against Win Fans Potter Harry המודעות למטרה מסוימת. דוגמה מארצות הברית
Slavery by The Harry Potter Alliance (הארי שותפות בעזרת פוטר הארי מעריצי – אנגלית

פוטר נגד עבדות ילדים). לאחר הקרנת הסרטון הסבר מדוע בחרת בסרטון הזה ולמה לדעתך זוהי
דוגמה טובה להגברת המודעות לנושא באמצעות התרבות הפופולרית.

ספר לתלמידים שלך

במשימה הבאה, תיצרו קמפיין סינגור משלכם באמצעות דמות או סיפור פופולריים. 



משימה

חלק ראשון

ספר לתלמידים שלך

אנחנו עומדים לעבור בין כל המשתתפים, וכל אדם יציין כמה דמויות או סיפורים שהוא אוהב.

אינטראקציה בכיתה

בקשו מהמשתתפים לציין שניים או שלושה סיפורים או דמויות מהתרבות הפופולרית שהם
אוהבים. לאחר מכן, חלקו את התלמידים לקבוצות של שלושה לפי תחומי עניין דומים.

ספר לתלמידים שלך

כקבוצה, זהו דמות או סיפור שניתן להשתמש בהם כדי להציג נושא שחשוב לכם.

כקבוצה, השיבו בכתב לשאלות הבאות:

איזה דמות או סיפור מהתרבות הפופולרית בחרתם?1.

לאיזה נושא תרצו להתייחס בעזרת הדמות או הסיפור?2.

על איזה סרט, יצירה מוזיקלית או עולם בדיוני תבססו את מאמצי קידום המטרה שלכם?3.

איך תוכלו ליצור פריט מדיה (למשל שיר, קריקטורה, פוסטר וכן הלאה) בסוג התרבות4.
הפופולרית שאתם מעדיפים כדי להגביר את המודעות לנושא שבחרתם?

איך תוכלו לשתף יצירה זו באינטרנט ולהגיע לקהל גדול?5.
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