
Pag-iisip ng Sikat
Matutunan ng mga kalahok kung paano maaaring gamitin at ginagamit ang sikat na
mga tauhan at kuwento ng kultura para mapakalat ang kamalayan at advocacy sa
iba’t ibang mga isyu. Kikilalanin ng mga kalahok ang isang pop culture na character
at kuwento na magagamit para i-promote ang kamalayan sa isang cause na
mahalaga sa kanila.



Pop Culture at Aktibismo

Part One

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ang pagguhit sa mga larawan, lesson, o mga halimbawa mula sa mga character sa
iyong mga paboritong libro, pelikula, at palabas sa TV ay maaaring isang
magandang paraan para magbigay ng kamalayan tungkol sa isang cause.
Kadalasan, ang mga experience ng mga fictional character ay maaaring
maimpluwensiyahan ang mga tao sa kanilang pag-iisip tungkol sa mga isyu sa
mundo.

Halimbawa, ang saloobin ni Harry Potter sa house-elves ay maaaring mas mabahala
ka tungkol sa pang-aalipin ng bata o hindi magandang kondisyon ng trabaho sa
manufacturing. Pagkatapos ilabas ang Avatar ni James Cameron, nagkaroon ng
pagdating ng interes sa pangkapaligirang proteksyon na mga cause. Ang mga
kahanga-hangang character ay posibleng maapektuhan ang mas malawak na mga
pagbabago ng ugali, ginagawang perpekto ang mga ito para sa paggamit sa mga
advocacy na campaign. 

Sa isang projection screen, magpakita ng halimbawang kamakailang video na
naaalinsunod sa lokal / panlalawigang konteksto mo / ng mga kalahok para higit
pang patibayin ang konsepto ng paggamit ng pangkalahatang kultura para magbigay
ng kaalaman sa isang cause. Ang halimbawa mula sa konteksto ng United States
(sa English) ay ang Pagkapanalo ng Mga Tagahanga ni Harry Potter Laban sa Pang-
aalipin ng Alyansa ni Harry Potter. Pagkatapos ipakita ang video, ipaliwanag kung
bakit pinili mo ang video na ito at kung bakit naniniwala kang magandang halimbawa
ito ng pagtataguyod ng kaalaman sa isang isyu sa pamamagitan ng pop culture.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Sa sumusunod na assignment, bubuo ka ng sarili mong advocacy campaign gamit
ang sikat na character o kuwento. 



Takdang Aralin

Part One

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Lilibot kami sa silid aralan at sabihin sa bawat tao na magbigay ng ilang pangalan ng
kanilang mga paboritong character o kuwento.

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Sabihin sa mga kalahok na magbigay ng dalawa o tatlo ng kanilang paboritong mga
sikat na character o kuwento. Pagkatapos, ayusin ang mga estudyante sa grupo ng
3 batay sa mga katulad na interes.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Bilang grupo, kilalanin ang isang character o kuwento na magagamit mo para
sabihin ang isyu na mahalaga sa iyo.

Bilang grupo, isulat ang mga sagot sa mga sumusunod na tanong.

1. Ano ang iyong pop culture na character o kuwento?

2. Anong isyu ang gusto mong matugunan gamit ang character o kuwento?

3. Sa aling pelikula, musical composition, o fictional na mundo mo ibabatay ang
iyong mga pagsusumikap para sa iyong pagsuporta sa adhikain?

4. Paano ka makakagawa ng piraso ng media (hal, kanta, cartoon, poster, atbp.)
sa paborito mong anyo ng pop culture para magbigay ng kamalayan tungkol sa
napili mong isyu?

5. Paano mo ibabahagi ang gawang ito sa online at maabot ang malaking
audience
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