
Sino ang Gusto Mong Maging?
Susuriin ng mga kalahok kung paano nauugnay ang kanilang online na
pagkakakilanlan at ang nilalaman na ginagawa nila at ibinabahagi sa kanilang mga
layunin (hal., may kaugnayan sa career, akademiko, mga interes na gugustuhin
nilang ipagpatuloy). Ie-explore nila kung paano pamahalaan ang isang online na
katauhan na isinasaalang-alang ang paksa, platform, pangalan, visual na
representasyon at mga setting ng privacy.

Mga Material
Handout ng Ang Aking Pagkakakilanlan sa Online



Ang Aking Pagkakakilanlan sa Online

Talakayan

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Maglaan tayo ng isang minuto para pag-isipan kung paano tayo nakikipag-ugnayan
sa mga tao depende sa kung sino sila. Maaari kang kumilos nang iba kapag kasama
ng mga kaibigan mo kaysa sa mga miyembro ng iyong pamilya o ng iyong mga guro
sa paaralan. Maaari ka ring kumilos nang iba depende sa setting o okasyon — sa
isang paraan kasama ng mga kaibigan sa paaralan, at ibang paraan kasama ng mga
parehong kaibigan kapag magkakasama kayo sa labas ng paaralan.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Lahat tayo ay maaaring medyo iba’t ibang tao depende sa kung nasaan tayo at kung
sino ang kasama natin. Mayroon kang parehong kakayahan para pamahalaan kung
paano ka at ang iyong nilalaman lalabas nang nakapubliko sa online, at maaari itong
makatulong para simulang isipin ang tungkol sa kung paano mo gustong makita ka
ng iba sa Internet.

Palagi itong ginagawa ng mga pampublikong personalidad (hal., ang mga nasa
industriya ng musika at / o pelikula [mga pelikula / TV], mga pampublikong
personalidad, mga lider ng negosyo). Sa pamamagitan ng maingat na pagbuo ng
bawat bahagi ng kanilang brand at pagiging nakikita ng publiko, mula sa nilalaman
ng social media (hal., mga litrato, video, post na teksto) hanggang sa mga interview,
sinusubukan nilang hikayatin ang maraming tagahanga o customer na maaari.

Hindi mo kailangang maging isang pampublikong personalidad na may maraming
marketing strategy. Pero kapaki-pakinabang na isipin kung sino ang maaaring
nakakakita sa iyong pagiging nakikita sa online at planuhin kung paano ka lalabas sa
online sa hinaharap.

Pakikipag-ugnayan

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Ayusin ang mga kalahok sa mga pares.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Anong nilalaman ang kasalukuyan mong ginagawa at / o ibinabahagi sa online (hal.,
mga video, musika, remix, blog, disenyo, animation)?

Ano ang nagbibigay ng inspirasyon sa iyo para gawin o ibahagi ang nilalaman na
ito? Bakit mo ito ginagawa?



Anong nilalaman ang nauugnay sa iyong tunay na pangalan at larawan?

Mayroon bang anumang nilalaman na hindi mo gugustuhing iugnay sa iyo nang
nakapubliko? Bakit hindi?

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Bigyan ng 7 minuto ang mga kalahok para mag-usap. At hilingin sa mga grupo na
magbahagi.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Bago natin mapag-uusapan ang iyong pagiging nakikita sa online sa hinaharap, pag-
usapan natin ang tungkol sa mga layunin mo sa hinaharap. Makipag-usap sa iyong
kapareha: kung saan at kung ano ang gusto mong maging sa loob ng ilang taon
magmula ngayon kapag lumaki ka, at paano mo unang naisip ang ideyang iyon?
Ayos lang kung mayroon kang mahigit sa isang ideya o isang career na
kasalukuyang interesado ka.

Anu-anong iba pang personal na layunin ang mayroon ka na walang kaugnayan sa
iyong (mga) layunin sa career?

Ano ang maaari mong gawin sa online para tulungan kang makamit ang iyong mga
layunin sa hinaharap, mga layunin para sa career o mga personal na layunin?

Handout

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Ipasa sa mga kalahok ang Handout ng Ang Aking Online na Pagkakakilanlan.

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ang ginagawa mo sa online ay matutulungan kang ma-explore ang mga
kasalukuyan mong interes at matutulungan ka ring matuklasan ang iyong mga
magiging hilig.

Maglaan ng ilang minuto para punan ang handout na ito at ipakita ang iyong mga
ninanais sa konteksto ng kung paano mo ipapakita ang iyong sarili sa online.
Tandaan na ang pagkakakilanlan ng lahat sa online ay maaaring iba, at ang sarili
mong pagkakakilanlan ay malamang na magbago batay sa kung paano magbabago
ang iyong mga layunin at interes sa hinaharap.



Takdang Aralin

Takdang Aralin

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Ngayon at naipakita na natin kung ano ang iyong palagay sa sarili mo at ang iyong
mga interes, isipin natin ang tungkol sa kung paano mo gustong bigyang-diin ang
mga aspeto ng iyong pagkakakilanlan sa iba.

Isipin na gumagawa ka ng bagong pagiging nakikita sa social media na nakatuon sa
isang partikular na aspeto ng iyong pagkakakilanlan. Magsisimula ka sa wala, at
magkakaroon ka ng buong kalayaan na ayusin ang lahat ng setting ng privacy at
bumuo ng nilalaman sa anumang paraan na gusto mo.

Sa nakasulat na talata, talakayin sa iyong mga kaibigan at follower kung paano mo
maaaring buuin ang bagong pagiging nakikita sa social media na ito para gawin ang
napili mong imahe. Bilang partikular, makipag-usap sa mga sumusunod na
konsepto:

1. Uri ng account at platform (hal., social media, blog, atbp.)

2. Uri ng nilalaman (hal., mga litrato, video, post na teksto)

3. Ano ang ilalagay mo sa seksyong "Tungkol sa Akin?"

4. Anu-anong uri ng larawan ang gagamitin mo?

5. Sa alin mo ise-set ang mga setting ng iyong privacy? Ang alinman sa mga
setting na ito ba ay magiging depende sa uri ng nilalaman na ibinabahagi mo?
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