
Laiks rīkoties!
Dalībnieki iemācīsies, kā izstrādāt aizstāvības kampaņas sākotnējo plānu.

Materiāli
Aizstāvības kampaņas izdales materiāls



Plāno, lai radītu pārmaiņas!

Pirmā daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Dažos citos mācīšanās procesos par līdzdalību sabiedrībā un politikā esam izpētījuši
dažādas noderīgas prasmes un idejas, kas var palīdzēt veicināt pārmaiņas.

Mēs esam noteikuši problēmas, kas ietekmē tavas kopienas, un noskaidrojuši
noteiktus tīklošanas un multivides rīkus, kas palīdzēs veicināt pozitīvas pārmaiņas. 

Tagad ir pienācis laiks apkopot idejas un izplānot savu aizstāvības kampaņu no
sākuma līdz beigām.

Sadarbība grupā

Pēc izvēles: Prezentē aktuālu un jauniešiem piemērotu aizstāvēšanas kampaņu
atbilstoši dalībnieku vietējam/reģionālajam kontekstam. Ja neesi drošs par
kampaņas izvēli, apskaties vietni Voices of Youth (angļu, spāņu, franču un arābu
valodā) un vietni Global Voices (vietnē var veikt meklēšanu pēc atslēgvārda
“youth”) — tajās var gūt dažas idejas. Aprakstot kampaņu, vari parādīt tās vietni
projektora ekrānā.



Uzdevums

Uzdevums

Informācijas sniegšana skolēniem

Izveido aprakstu par aizstāvības kampaņu, ko vēlies īstenot savā kopienā. Vari
iekļaut tekstu, ko norādīji kādā no iepriekšējiem mācīšanās procesiem. Piemēram,
vari iekļaut informāciju par problēmu, kuru vēlies risināt, vai paskaidrojumu, kāpēc
kampaņai izvēlētais popkultūras tēls atbilst tavas aizstāvības kampaņas mērķiem.
Tavā rīcībā būs 30 minūtes, lai noformētu kampaņu. 

Lūdzu, atbildi uz tālāk norādītajiem jautājumiem. 

1. Kādai problēmai vēlies pievērsties?

2. Kādu kopienu tā ietekmē?

3. Kā vēlies risināt šo problēmu?

4. Kādas multivides platformas izmantosi, lai veicinātu informētību par šo
problēmu? Kādos veidos?

5. Vai ir kāds popkultūras tēls, ko vēlies izmantot savā kampaņā? Kāpēc tā?

6. Kurš veidos atbalsta tīklu?

7. Kādu tēmturi vēlies izveidot kampaņai?

8. Kāds ir kampaņas laika grafiks?

Dalies savās idejās aizstāvības kampaņas darblapā vai pieraksti tās uz atsevišķas
papīra lapas.

Uzdevums

Izdaliet aizstāvības kampaņas darblapas dalībniekiem.

Sadarbība grupā

Tagad, strādājot pāros, jums būs jāapmainās ar aizstāvības kampaņas aprakstiem.
Apspriedies ar savu partneri par kampaņas aspektiem, kas tev šķiet
visinteresantākie.

Sadarbība grupā



Piešķiriet dalībniekiem 20 minūtes laika savu kampaņu apspriešanai pāros.
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