
Popüler İmgelerle Hayal Gücü
Öğrenciler, çeşitli ortak hedefler hakkında farkındalık ve destek oluşturmak için
popüler kültürdeki karakterlerin ve hikayelerin nasıl kullanılabileceğini ve daha önce
nasıl kullanıldığını keşfedecek. Öğrenciler, kendileri için önemli olan bir ortak hedefle
ilgili farkındalık yaratmak için popüler kültüre ait bir karakter ve hikaye seçecek.



Popüler Kültür ve Aktivizm

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Sevdiğiniz kitaplardan, filmlerden ve TV programlarından karakterlerle ilgili görseller,
dersler veya örnekler kullanmak, önemsediğiniz bir konu hakkında farkındalık
yaratmanın harika bir yolu olabilir. Kurgusal karakterlerin deneyimleri çoğu durumda
insanların gerçek hayattaki konularla ilgili düşüncelerini etkileyebilir.

Örneğin Harry Potter'ın ev cinlerine karşı tutumu sizi çocuk köleliği veya üretim
sektöründeki kötü çalışma koşulları hakkında daha fazla düşünmeye itebilir. James
Cameron'ın Avatar'ı vizyona girdikten sonra, çevre koruma konularına olan ilgi
artmıştı. Hayranlık duyulan karakterlerin daha büyük davranış değişikliklerine yol
açma potansiyeli vardır ve bu karakterler destek kampanyalarında kullanılmaya son
derece uygundur. 

Bir projeksiyon ekranında, popüler kültürü kullanarak sizin için önemli olan bir
konuyla ilgili farkındalığı artırma konseptini daha da pekiştirmek için sizin/öğrencilerin
yerel/bölgesel bağlamıyla uyumlu güncel bir video örneği gösterin. Örneğin Amerika
Birleşik Devletleri için verilebilecek örnek, The Harry Potter Alliance tarafından
hazırlanan "Harry Potter Fans Win Against Child Slavery" videosudur. Videoyu
gösterdikten sonra, neden bu videoyu seçtiğinizi ve popüler kültür üzerinden bir
konuyla ilgili farkındalık yaratmak için bunun neden iyi bir örnek olduğunu
düşündüğünüzü açıklayın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Bu ödevde, popüler bir karakteri veya hikayeyi kullanarak kendi destek
kampanyanızı geliştireceksiniz. 



Ödev

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Odada dolaşıp herkesten sevdiği birkaç karakter veya hikayenin adlarını alacağız.

Sınıf Etkileşimi

Öğrencilerden en sevdikleri iki veya üç popüler karakteri ya da hikayeyi söylemelerini
isteyin. Ardından öğrencileri benzer ilgi alanlarına göre 3 gruba ayırın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Grup olarak, sizin için önemli olan bir konuyu aktarmak için kullanabileceğiniz bir
karakter veya hikaye belirleyin.

Grup olarak şu soruların cevaplarını yazın:

1. Popüler kültür karakteriniz veya hikayeniz hangisi?

2. Karakter veya hikayeyi kullanarak hangi konudan bahsetmek istiyorsunuz?

3. Destek çalışmalarınızı hangi film, müzik eseri veya kurgusal dünya üzerine inşa
edeceksiniz?

4. Seçtiğiniz ortak hedef hakkında farkındalık yaratmak için, sevdiğiniz popüler
kültür formunda bir medya formatını (şarkı, animasyon, poster vb.) nasıl
oluşturabilirsiniz?

5. Bu çalışmayı internette nasıl paylaşabilir ve büyük bir hedef kitleye nasıl
erişebilirsiniz?
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