
Δημιουργία του ακτιβιστικού δικτύου σας
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα για
να προωθήσουν τις προσπάθειές τους για την προάσπιση ενός σκοπού. Θα μάθουν
επίσης πώς να δημιουργούν διαδικτυακό περιεχόμενο για να διαδώσουν
πληροφορίες σχετικά με ένα σκοπό που τους ενδιαφέρει.



Χρήση ανθρώπινων κοινωνικών δικτύων για
προάσπιση σκοπών

Μέρος πρώτο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Υπάρχει μια διάσημη φράση που λέει "Δεν μετράει το τι γνωρίζεις. Αλλά ποιον
γνωρίζεις". Αν και αυτό δεν είναι 100% ακριβές (αυτά που γνωρίζετε είναι επίσης
εξαιρετικά σημαντικά!), η φράση αυτή αποτελεί μια χρήσιμη υπενθύμιση της
σημασίας των δικτύων.

Είτε ψάχνετε για δουλειά είτε προσπαθείτε να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό σε
επαγγελματικό επίπεδο, η ύπαρξη ενός καλού δικτύου μπορεί να σας επιτρέψει να
κάνετε επαφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Οι
προσπάθειες προάσπισης σκοπών δεν διαφέρουν σε αυτό. Όσο μεγαλύτερο και
καλύτερο είναι το δίκτυο των ανθρώπων που γνωρίζουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι
να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στις κοινότητές μας.

Από τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους μας έως τους δασκάλους μας και τους
επικεφαλής κοινοτήτων, γνωρίζουμε ήδη περισσότερους ανθρώπους από ό,τι
πιστεύουμε, ειδικά αν συμπεριλάβουμε τους φίλους των φίλων μας και επεκτείνουμε
το δίκτυό μας πέρα από εκείνους που βρίσκονται πολύ κοντά μας. Αυτά τα άτομα
μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικούς πόρους για την επίτευξη των στόχων μας.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε ακόμα, οι οποίοι
μπορούν, ωστόσο, να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και, σε πιο ευρεία κλίμακα, το διαδίκτυο, προσφέρουν άλλους
τρόπους για να έρθουμε σε επαφή με τα άτομα που ενδέχεται να συμβάλουν με
δεξιότητες ή πόρους στις προσπάθειες μας για την προάσπιση ενός σκοπού.

Μέρος δεύτερο

Σε μια οθόνη προβολής στο μπροστινό μέρος της αίθουσας, δείξτε ένα παράδειγμα
βίντεο που ευθυγραμμίζεται με το τοπικό/περιφερειακό πλαίσιο, το δικό σας ή των
συμμετεχόντων, για να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
συνδέονται μέσω των κοινωνικών δικτύων και πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από
αυτές τις συνδέσεις.

Ρωτήστε τους μαθητές σας

Πώς μπορεί να διαδοθεί αποτελεσματικά η πληροφορία μέσω των υφιστάμενων
κοινωνικών σας δικτύων;

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συνδέσεις για να προωθήσουμε τις



προσπάθειες προάσπισης σκοπών;

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Στην επόμενη δραστηριότητα, θα δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο διαδικτυακό πόρο
που θα περιγράφει το σκοπό που σας ενδιαφέρει. Αν μοιραστείτε τις προσπάθειες
προάσπισής σας, μπορείτε να ενημερώσετε τους άλλους για το τι σας ενδιαφέρει και
πιθανόν να γνωρίσετε νέους ανθρώπους που ίσως μπορούν να σας βοηθήσουν στις
προσπάθειές σας!



Άσκηση

Μέρος πρώτο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Δημιουργήστε έναν κοινόχρηστο διαδικτυακό πόρο (π.χ. χρησιμοποιώντας τα
Έγγραφα Google, μια πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα ιστολόγιο του
Wordpress, έναν ιστότοπο στο Neocities, μια παρουσίαση διαφανειών με το Scratch
κ.λπ.) σχετικά με ένα θέμα που σας ενδιαφέρει, όπου:

1. Θα γράψετε μια εισαγωγή που θα εξηγεί τον συγκεκριμένο σκοπό και γιατί
πιστεύετε ότι είναι σημαντικός.

2. Θα συμπεριλάβετε συνδέσμους προς αρκετούς ιστότοπους (π.χ. διαδικτυακά
άρθρα) αφιερωμένους στο θέμα.

3. Θα καταγράψετε τρεις ανθρώπους που γράφουν, έχουν ιστολόγιο, κάνουν tweet
ή δημιουργούν περιεχόμενο ψηφιακών μέσων σχετικά με αυτό το θέμα.
(Προαιρετικά: Αν μπορείτε, στείλτε ένα tweet σε καθένα από αυτά τα άτομα και
πείτε τους για το σκοπό σας και τι θα θέλατε να πετύχετε.)

Αλληλεπίδραση στην τάξη

Δώστε στους συμμετέχοντες 30 λεπτά για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα.
Ανάλογα με το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, σε αυτή ή στην επόμενη
συνάντηση της ομάδας, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τους
πόρους τους με την ευρύτερη ομάδα και να συζητήσουν για 15 λεπτά επισημαίνοντας
τις αποτελεσματικές στρατηγικές.
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