
Kim Olmak İstiyorsun?
Öğrenciler, internetteki kimliklerinin ve oluşturup paylaştıkları içeriklerin hedefleriyle
(ör. kariyer hedefleri, akademik hedefler, ilgilenmek istedikleri alanlar) ne yönden ilgili
olduğunu inceleyecekler. Konu, platform, ad, görsel sunum ve gizlilik ayarlarını göz
önünde bulundurarak internetteki bir kişiliği nasıl yöneteceklerini keşfedecekler.

Materyaller
İnternetteki Kimliğim Alıştırma Kağıdı



İnternetteki Kimliğim

Tartışma

Öğrencilerinize Söyleyin

Kim olduklarına bağlı olarak farklı kişilerle nasıl etkileşim kurduğumuzu düşünelim.
Arkadaşlarınızın yanında, ailenizin veya öğretmenlerinizin yanında davrandığınızdan
daha farklı davranabilirsiniz. Ayrıca ortama veya duruma göre de farklı davranışlar
sergileyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla okuldayken farklı, okul dışında vakit geçirirken
daha farklı davranabilirsiniz.

Öğrencilerinize Söyleyin

Hepimiz nerede ve kimlerle olduğumuza bağlı olarak az da olsa farklı insanlara
dönüşebiliriz. Benzer şekilde kendinizin ve içeriklerinizin de internette herkese açık
olarak nasıl görüneceğini yönetebilirsiniz. Ayrıca, internette başkalarının sizi nasıl
görmesini istediğinizi düşünmeye başlamanız faydalı olabilir.

Tanınmış kişiler (ör. müzik ve/veya film [sinema/televizyon] sektöründeki kişiler,
politikacılar, şirket yöneticileri) bunu her zaman yapar. Sosyal medya içeriklerinden
(ör. fotoğraflar, videolar, metin gönderileri) röportajlara kadar markalarının ve
herkese açık kimliklerinin her parçasını dikkatle oluşturarak olabildiğince çok
hayrana veya müşteriye hitap etmeye çalışırlar.

Milyar dolarlık bir pazarlama stratejisine sahip ünlü biri olmak zorunda değilsiniz.
Ama internetteki içeriklerinizi kimlerin görebileceğini düşünmek ve geleceğinizi göz
önüne alarak internette nasıl görüneceğinizi planlamak faydalıdır.

Etkileşim

Sınıf Etkileşimi

Öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.

Öğrencilerinize Sorun

Şu anda internette ne tür içerikler (ör. videolar, müzikler, remiksler, bloglar,
tasarımlar, animasyonlar) oluşturuyorsunuz ve/veya paylaşıyorsunuz?

Size bu içerikleri oluşturma veya paylaşma ilhamı veren şey nedir? Bunu neden
yapıyorsunuz?

Gerçek adınızı ve görüntünüzü hangi içeriklerle ilişkilendiriyorsunuz?

Herkese açık olarak kendinizle ilişkilendirmek istemediğiniz içerikler var mı? Neden?



Sınıf Etkileşimi

Tartışma için öğrencilere 7 dakika verin. Sonra gruplardan görüşlerini paylaşmalarını
isteyin.

Öğrencilerinize Sorun

Gelecekte internette nasıl bir kimliğe sahip olacağınızdan bahsetmeden önce biraz
gelecekteki hedefleriniz hakkında konuşalım. Partnerinizle tartışın: Bundan birkaç yıl
sonra, büyüdüğünüzde nerede ve ne olmak istiyorsunuz ve bu fikir ilk olarak nasıl
ortaya çıktı? Birden fazla fikriniz veya şu anda ilgilendiğiniz birden fazla kariyer
olabilir.

Kariyer hedefleriniz dışında diğer kişisel hedefleriniz nelerdir?

Gelecekteki kariyer hedeflerinize veya kişisel hedeflerinize ulaşmak için internette
neler yapabilirsiniz?

Alıştırma Kağıdı

Sınıf Etkileşimi

İnternetteki Kimliğim Alıştırma Kağıdını öğrencilere dağıtın.

Öğrencilerinize Söyleyin

İnternette yaptıklarınız şu anki ilgi alanlarınızı ve ayrıca gelecekte sahip olacağınız
tutkuları keşfetmenize yardımcı olabilir.

Alıştırma kağıdını doldurmak için birkaç dakikanızı ayırın ve kendinizi internette nasıl
sunmak istediğinizi düşünün. Herkesin internetteki kimliğinin farklı olabileceğini ve
kimliğinizin, büyük ölçüde gelecekteki hedeflerinizin ve ilgi alanlarınızın değişimine
bağlı olarak gelişeceğini unutmayın.



Ödev

Ödev

Öğrencilerinize Söyleyin

Kendinizi ve ilgi alanlarınızı nasıl gördüğünüz konusunda düşündüğümüze göre,
kimliğinizin farklı yönlerini başka insanlara nasıl göstermek istediğinize bir bakalım.

Kimliğinizin belirli bir yönüne odaklanan yeni bir sosyal medya hesabı
oluşturduğunuzu düşünün. Sıfırdan başlıyorsunuz. Tüm gizlilik ayarlarını düzenleme
ve içerikleri dilediğiniz gibi oluşturma konusunda tamamen özgürsünüz.

Bir paragraf yazarak bu yeni sosyal medya hesabını, seçilen görüntünüzü
arkadaşlarınıza ve takipçilerinize sunacak şekilde nasıl şekillendirebileceğinizi
tartışın. Özellikle şu konseptlerden bahsedin:

1. Hesap ve platform türü (ör. sosyal medya, blog vb.)

2. İçerik türü (ör. fotoğraflar, videolar, metin gönderileri)

3. "Hakkında" kısmına neler eklerdiniz?

4. Ne tür görseller kullanırdınız?

5. Gizlilik ayarlarınızı nasıl oluştururdunuz? Bu ayarlar, paylaştığınız içeriklerin
türüne bağlı olur muydu?
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