
Budowanie sieci działania
Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać portale
społecznościowe do promowania działań w zakresie zwiększania świadomości.
Uczestnicy dowiedzą się również, jak przygotowywać treści online, aby mogli
rozpowszechniać informacje o ważnych dla nich kwestiach.



Wykorzystywanie serwisów społecznościowych do
zwiększania świadomości w zakresie konkretnej
sprawy

Część pierwsza

Poinformuj uczniów

Często mawiamy „Nieważne, co się potrafi. Ważne, kogo się zna”. Chociaż nie jest
to stuprocentowa prawda (kwalifikacje i wiedza są niezwykle istotne!), w przypadku
sieci społecznościowych warto o tym wspomnieć.

Cokolwiek robicie – szukacie pracy albo rozwijacie umiejętności sportowe – szeroka
sieć kontaktów może umożliwić Ci nawiązanie znajomości, które z kolei pomogą
Wam osiągnąć cele. Dotyczy to także działań związanych ze zwiększaniem
świadomości. Im większa i lepiej dobrana sieć ludzi, którymi się otaczamy, tym
łatwiej można doprowadzić do zmian w swojej społeczności.

Znamy więcej osób niż nam się wydaje – nie tylko członków rodziny i przyjaciół,
nauczycieli i liderów społeczności, ale też znajomych naszych znajomych, którzy
stanowią doskonałe uzupełnienie dla sieci najbliższych osób. Takie osoby mogą
doskonale pełnić rolę „zasobów” pomocnych przy realizacji celów.

Jest wiele osób, których być może jeszcze nie znamy, a które mogą nam pomóc
osiągnąć cel. Media społecznościowe i generalnie Internet oferują nowe możliwości
poznawania ludzi, którzy mogą wnieść umiejętności lub zasoby do naszych działań
w zakresie zwiększania świadomości.

Część druga

Na ekranie projekcyjnym w przedniej części pomieszczenia wyświetl przykładowy
film osadzony w regionalnym lub lokalnym kontekście, do którego Ty albo uczestnicy
możecie się odnieść, by jeszcze lepiej zilustrować, w jaki sposób platformy
społecznościowe łączą ludzi i jakie korzyści może to przynieść.

Zwróć się do uczniów

W jaki sposób informacje mogą być skutecznie rozpowszechniane za
pośrednictwem istniejących platform społecznościowych?

W jaki sposób możemy wykorzystać kontakty do promowania działań w zakresie
zwiększania świadomości?

Poinformuj uczniów



W tym ćwiczeniu utworzycie materiał do udostępniania w Internecie, opisujący
istotną dla Was sprawę. Udostępniając w Internecie informacje dotyczące
zwiększania świadomości, możecie opowiedzieć innym o tym, co jest dla Was
ważne. Dzięki temu macie szansę spotkać ludzi, którzy mogą okazać się pomocni.



Zadanie

Część pierwsza

Poinformuj uczniów

Utwórzcie materiał do udostępnienia w Internecie (skorzystajcie z Dokumentów
Google, platformy społecznościowej, bloga w witrynie Wordpress, witryny Neocities,
prezentacji w języku Scratch itd.) na temat ważnej dla Was kwestii. Materiał ten
powinien zawierać kilka informacji:

1. Wstęp, w którym opisujecie sprawę i wyjaśniacie, dlaczego Waszym zdaniem
jest tak ważna.

2. Linki do kilku witryn internetowych (np. do artykułu online) poświęconych temu
zagadnieniu.

3. Trzy osoby, które piszą, prowadzą blog, tweetują lub tworzą cyfrowe treści
multimedialne na ten temat. (Opcjonalnie: jeśli możecie, napiszcie na Twitterze
do każdej z tych osób. Opowiedzcie im o danej sprawie i o tym, co chcecie
osiągnąć).

Interakcja z klasą

Daj uczestnikom 30 minut na wykonanie ćwiczenia. W zależności od ilości
przydzielonego czasu, na bieżącym lub drugim spotkaniu grupy poproś uczestników
o podzielenie się swoimi zasobami z większą grupą i przeprowadzenie 15-minutowej
dyskusji omawiającej skuteczne strategie.
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