
Aktivist Ağınızı Oluşturma
Öğrenciler, destek çalışmalarına katkı sunmak için sosyal ağlardan nasıl
yararlanabileceklerini öğrenecekler. Öğrenciler ayrıca önemsedikleri bir konu
hakkında bilgi yaymak için çevrimiçi içerikleri nasıl oluşturacaklarını öğrenecekler.



Destek İçin Sosyal Ağları Kullanma

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Ünlü bir deyiş şöyle der: "Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir." Bu %100 doğru
olmasa da (çünkü bildikleriniz de çok önemlidir), ağların önemini hatırlamamıza
yardımcı oluyor.

Hedefleriniz ne olursa olsun, iyi bir ağa sahip olmak hedeflerinize ulaşmanıza
yardımcı olabilecek kişilerle bağlantı kurmanıza olanak tanıyabilir. Bu, destek
çalışmaları için de geçerlidir. Tanıdığımız insan ağı ne kadar büyük ve güçlü olursa,
topluluklarımızda değişim yaratmamız o kadar kolay olur.

Ailemiz ve arkadaşlarımızdan öğretmenlerimize ve topluluk yöneticilerimize kadar
aslında düşündüğümüzden çok daha fazla insan tanıyoruz; özellikle de
arkadaşlarımızın arkadaşlarını da dahil edip ağımızı bize en yakın kişilerin ötesine
genişlettiğimizde. Bu kişiler hedeflerimize ulaşmamız için çok iyi birer kaynak olabilir.

Henüz tanımadığımız ancak hedeflerimize yardımcı olabilecek çok sayıda insan var.
Daha geniş bakıldığında, sosyal medya ve internet destek çalışmalarımıza beceri ve
kaynak açısından katkıda bulunabilecek türde insanlarla tanışmamız için farklı yollar
sunuyor.

İkinci Bölüm

Odanın ön tarafındaki bir projeksiyon ekranında, insanların sosyal ağlar üzerinden
birbirleriyle nasıl bağlantı kurduğunu ve bu bağlantılardan nasıl fayda
sağlayabileceğimizi göstermek için sizin/öğrencilerin yerel/bölgesel bağlamınızla
uyumlu bir video örneğini gösterin.

Öğrencilerinize Sorun

Bilgiyi mevcut sosyal ağlarınız üzerinden etkili bir şekilde nasıl yayabilirsiniz?

Destek çalışmalarımıza katkı sunmak için bu bağlantıları nasıl kullanabiliriz?

Öğrencilerinize Söyleyin

Sıradaki etkinlikte, önemsediğiniz bir konuyu tanımlayan paylaşılabilir bir çevrimiçi
kaynak oluşturacaksınız. Destek çalışmalarınızı internette paylaştığınızda,
önemsediğiniz konuyu diğer insanlara anlatabilir ve çalışmalarınıza destek olabilecek
yeni insanlarla tanışabilirsiniz!



Ödev

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Önemsediğiniz bir konu hakkında paylaşılabilir bir çevrimiçi kaynak oluşturun (ör.
Google Docs, bir sosyal medya platformu, bir Wordpress blogu, Neocities'de bir
internet sitesi, Scratch ile oluşturulmuş bir sunum vb. kullanarak) ve şunları yapın:

1. Önemsediğiniz konuyu ve bu konunun neden önemli olduğunu düşündüğünüzü
açıklayan bir giriş yazısı yazın.

2. Konuyla ilgili çeşitli internet sitelerinin bağlantılarını verin (ör. çevrimiçi bir
makale).

3. Bu konu hakkında yazılar yazan, blogu olan, tweet atan veya dijital medya içeriği
oluşturan üç kişiyi listeleyin. (İsteğe bağlı: Yapabilirseniz, bu kişilere tweet atarak
bu konudan ve hedeflerinizden bahsedin.)

Sınıf Etkileşimi

Öğrencilere etkinliği tamamlamaları için 30 dakika verin. Verilen süreye bağlı olarak,
mevcut veya ikinci grup oturumunda öğrencilerden kaynaklarını grubun tamamıyla
paylaşmalarını isteyin ve etkili stratejilerin altını çizdiğiniz 15 dakikalık bir tartışma
yapın.
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