
Pagbuo ng Iyong Network Bilang Aktibista
Malalaman ng mga kalahok kung paano maaaring gamitin ang mga social network
para i-promote ang mga pagsusumikap para sa advocacy. Malalaman din ng mga
kalahok kung paano bubuo ng online na nilalaman para ikalat ang impormasyon
tungkol sa adhikain na interesado sila.



Paggamit ng Mga Social Network ng Tao para sa
Advocacy

Part One

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

May sikat na parirala na, “Hindi ito tungkol sa nalalaman mo. Ito ay kung sino ang
kilala mo.” Habang hindi ito 100% tama (napakahalaga talaga ng nalalaman mo!),
nakakatulong na paalala ito tungkol sa kahalagahan ng mga network.

Naghahanap ka man ng trabaho o sinusubukang maglaro ng sports sa ibang level,
ang pagkakaroon ng isang magandang network ay maaari kang pahintulutang
magkaroon ng mga contact na makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga
layunin. Hindi naiiba ang mga pagsusumikap sa advocacy. Mas malaki at mas
maganda ang network ng mga taong kilala natin, mas madaling gumawa ng
pagbabago sa ating mga komunidad.

Mula sa ating mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan hanggang sa ating mga
guro at mga pinuno ng komunidad, mas marami tayong kilala nang mga tao kaysa
sa akala natin, lalo na kapag isinama natin ang mga kaibigan ng mga kaibigan at
pinalawak ang ating network nang higit sa pinakamalapit sa atin. Ang mga
indibiduwal na ito ay magandang mga mapagkukunan para makamit ang ating mga
layunin.

Maraming tao ang maaaring hindi pa natin kilala na makakatulong sa ating makamit
ang ating mga layunin. Ang social media at ang Internet ay mas malawak na
nagpapakita ng iba pang mga paraan ng pagtugon sa mga uri ng mga indibiduwal na
maaaring mag-ambag ng mga kakayahan o mapagkukunan sa ating mga
pagsusumikap sa advocacy.

Part Two

Sa isang projection screen sa harap ng kwarto, magpakita ng halimbawang video na
alinsunod sa lokal / panrehiyong konteksto mo / ng mga kalahok para ipakita kung
paano nakakonekta ang mga tao sa pamamagitan ng mga social network at kung
paano kami makikinabang mula sa mga koneksyong ito.

Tanungin ang Iyong Mga Estudyante

Paano maaaring maikalat nang mabisa ang impormasyon sa pamamagitan ng mga
dati mo nang social network?

Paano natin magagamit ang mga koneksyong ito para mag-promote ng mga
pagsusumikap para sa advocacy?



Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Sa sumusunod na aktibidad, gagawa ka ng naibabahaging online na mapagkukunan
na naglalarawan sa cause na mahalaga sa iyo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi sa
online ng mga pagsusumikap para sa advocacy, maaari mong sabihin sa iba kung
ano ang pinahahalagahan mo at posibleng makakilala ng mga bagong tao na
maaaring makatulong sa iyong mga pagsusumikap!



Takdang Aralin

Part One

Sabihin sa Iyong Mga Estudyante

Gumawa ng mapagkukunan sa online na maaaring ibahagi (hal., gamit ang Google
Docs, isang social media platform, isang Wordpress blog, isang website sa
Neocities, isang slide presentation gamit ang Scratch, atbp.) na tungkol sa isyu na
mahalaga sa iyo, kung saan ikaw ay:

1. Magsusulat ng isang panimula na nagpapaliwanag sa cause at kung bakit
naniniwala kang mahalaga sa ito.

2. Magbibigay ng mga link para sa iba't ibang website (hal., isang article sa online)
na nakalaan sa isyu.

3. Maglista ng tatlong tao na nagsusulat, nagba-blog, nagtwe-tweet o gumagawa
ng digital media content tungkol sa larangang ito. (Opsyonal: Kung magagawa
mo, magsulat ng tweet sa bawat isa sa mga indibiduwal na ito at sabihin sa
kanila ang tungkol sa iyong cause at kung ano ang gusto mong makamit.)

Pakikipag-ugnayan Ng Klase:

Bigyan ang mga kalahok ng 30 minuto para makumpleto ang aktibidad. Depende sa
inilaang oras, sa kasalukuyan o pangalawang pagkikita-kita ng grupo, hilingin sa
mga kalahok na ibahagi ang kanilang mga mapagkukunan sa mas malaking grupo at
magkaroon ng 15 minutong pag-uusap na nagbibigay-diin sa mga mabisang
estratehiya.
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