
Fikra ya Upeushaji
Washiriki watachunguza jinsi ambavyo waigizaji na hadithi za utamaduni maarufu
unavyoweza na umetumika ili kutangaza uhamasisho na utetezi kwenye sababu
mbalimbali. Washiriki watatambua mwigizaji na hadithi moja ya utamaduni maarufu
inayoweza kutumika kutangaza uhamasisho kuhusu sababu ambayo ni muhimu
kwao.



Utamaduni na Uanaharakati wa Upeushaji

Sehemu ya Kwanza

Ambia Wanafunzi Wako

Kutoa kwenye taswira, masomo, au mifano kutoka kwa waigizaji kwenye vitabu,
filamu, na maonyesho yako ya Televisheni yanayopendwa yanaweza kuwa njia nzuri
zaidi ya kuibua uhamasisho kuhusu sababu. Kila mara, tajiriba ya waigizaji wa
kubuni inaweza kuwashawishi watu katika mafikira yao kuhusu masuala ya dunia
halisi.

Kwa mfano, mtazamo wa Harry Potter kuhusiana na house-elves huenda ukakutia
wasiwasi zaidi kuhusu utumwa wa mtoto au hali duni za kufanya kazi katika
utengenezaji. Baada ya kutolewa kwa Avatar ya James Cameron, kulikuwa na wimbi
la upendeleo katika sababu za ulinzi wa kimazingira. Waigizaji wanaopendelewa
wana uwezo wa kuathiri mabadiliko makubwa, huku wakiyaboresha zaidi kwa
matumizi katika kampeni za utetezi. 

Kwenye kiwambo, onyesha mfano wa video ya hivi karibuni iliyopangiliwa na /
washirika wako wa ndani/ muktadha wa eneo ili kuimarisha dhana ya kutumia
tamaduni maarufu kukuza ufahamu katika sababu Mfano kutoka muktadha wa
Marekani (kwenye Kiingereza) ni Mashabiki wa Harry Potter Kushinda Dhidi ya
Utumwa wa Watoto na Muungano wa Harry Potter. Baada ya kuonyesha video,
fafanua mbona ulichagua video hii na mbona unaamini ni mfano mzuri wa kukuza
ufahamu katika suala katika utamaduni wa pop.

Ambia Wanafunzi Wako

Katika kazi zifuatazo, utakuza kampeni yako binafsi ya utetezi kwa kutumia mwigizaji
au hadithi maarufu. 



Kazi

Sehemu ya Kwanza

Ambia Wanafunzi Wako

Tunaenda kwenye chumba na kumruhusu kila mtu kutaja waigizaji au hadithi chache
anazopenda.

Mwingiliano wa Darasa

Waruhusu washiriki kutaja waigizaji au hadithi maarufu wanazopenda. Baadaye,
wapange wanafunzi kwenye vikundi vya 3 kulingana na mapendeleo sawa.

Ambia Wanafunzi Wako

Kama kikundi, tambua mwigizaji au hadithi unayoweza kutumia ili kuzungumzia
suala ambalo lina umuhimu kwako.

Kama kikundi, andika chini majibu ya maswali yafuatayo.

1. Je, mwigizaji au hadithi ya utamaduni wa upeushaji wako ni upi?

2. Je, ni suala lipi ungependa kuzungumzia kwa kutumia mwigizaji au hadithi?

3. Ni filamu, utunzi wa muziki, au dunia ya kubuni ipi ungependa kuzingatia juhudi
zako za utetezi kwayo?

4. Ni vipi unaweza kuunda sehemu ya midia (km. wimbo, katuni, bango, nk.)
kwenye fomu yako pendwa ya utamaduni ibukizi ili kuibua uhamasisho kuhusu
suala lako lililochaguliwa?

5. Ni vipi unaweza kushiriki kazi hii mtandaoni na kufikia hadhira kubwa?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Rasilimali hii ya mafunzo inapatikana kwa Vijana na Vyombo vya Habari katika Kituo cha Berkman Klein kwa Intaneti na Jamii
katika Chuo Kikuu cha Berkman Klein chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, bora tu

utoe sifa kwa Vijana na Vyombo vya Habari kama chanzo asili na ushiriki kazi nyingine za ziada chini ya masharti yayo
hayo.Hizi pamoja na rasilimali nyingine za mafunzo pia zinapatikana mtandaoni kwenye Jukwaa la Rasilimali ya Kusoma na

Kuandika Kidijitali la Berkman Klein.

http://www.tcpdf.org

