
Hareket Zamanı!
Öğrenciler, kendi destek kampanyaları için ilk planlarını nasıl geliştireceklerini
öğrenecekler.

Materyaller
Destek Kampanyası Alıştırma Kağıdı



Değişim Planı!

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Derslerimizin bazılarında, değişim yaratmak için faydalı olabilecek bilgi ve becerileri
inceledik.

Topluluklarınızı etkileyen konuları belirledik ve pozitif bir değişim yaratmak için
sosyal ağ oluşturma ve medya araçları hakkında bilgiler edindik. 

Şimdi, bu fikirleri bir araya getirme ve kendi destek kampanyanızı baştan sona
planlama zamanı!

Sınıf Etkileşimi

İsteğe bağlı: Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda, güncel ve gençlikle ilgili bir
destek kampanyası sunun. Hangi kampanyayı seçeceğinizden emin değilseniz,
Voices of Youth (İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Arapça dillerinde) ve Global
Voices (internet sitesinde "youth" terimi için arama yaparak sonuçları
inceleyebilirsiniz) internet siteleri ilham kaynağı olabilir. Kampanyayı anlatırken
kampanyanın internet sitesini bir projeksiyon ekranına yansıtabilirsiniz.



Ödev

Ödev

Öğrencilerinize Söyleyin

Topluluğunuzda yürütmek istediğiniz destek kampanyasını özetleyen bir yazı
oluşturun. Önceki öğrenme deneyimlerinde yazdığınız metinleri de kullanabilirsiniz.
Örneğin, ele almak istediğiniz konu hakkında bilgi verebilir veya kampanyanız için
seçtiğiniz bir popüler kültür karakterinin destek hedeflerinize neden uygun olduğu
konusunda bir açıklama ekleyebilirsiniz. Kampanyanızı tasarlamak için 30 dakikanız
olacak. 

Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayın: 

1. Hangi konuyu ele almak istiyorsunuz?

2. Bu konu hangi topluluğu etkiliyor?

3. Bu konuyu nasıl ele almak istiyorsunuz?

4. Önemsediğiniz bu konu hakkında farkındalık yaratmak için hangi medya
platformlarını kullanacaksınız? Ne şekilde?

5. Kampanyanız için kullanmak istediğiniz bir popüler kültür karakteri var mı? Bunu
nasıl yapacaksınız?

6. Destek ağınızda kimler olacak?

7. Kampanyanız için hangi konu etiketini oluşturacaksınız?

8. Kampanyanızın zaman planı nedir?

Fikirlerinizi Destek Kampanyası Çalışma Sayfasında veya ayrı bir kağıt üzerinde
geliştirebilirsiniz.

Ödev

Destek Kampanyası Çalışma Sayfasını öğrencilere dağıtın.

Sınıf Etkileşimi

Şimdi çiftler halinde destek kampanyası yazınızı paylaşacaksınız. Çalışma
arkadaşınızla kampanyanızın sizi en çok heyecanlandıran yönü hakkında konuşun!



Sınıf Etkileşimi

Öğrencilerin kampanyalarını çiftler halinde paylaşması için 20 dakika verin.
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