
Veido savu tīklu kā aktīvists
Dalībnieki uzzinās, kā sociālie tīkli var tikt izmantoti dažādu svarīgu jautājumu
aktualizēšanai. Turklāt viņi uzzinās, kā veidot tiešsaistes saturu, lai informētu par
kādu aktuālu mērķi.



Sociālie tīkli sabiedrības informēšanai

Pirmā daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Ir kāds plaši zināms teiciens: “Svarīgākais ir nevis tas, ko tu zini, bet gan tas, ko tu
pazīsti.” Lai gan šis teiciens ne vienmēr ir patiess (jūsu zināšanas arī ir ļoti
nozīmīgas), tas uzsver, cik svarīgi ir veidot tīklus.

Piemēram, ja jūs meklējat jaunu darbu vai vēlaties uzlabot savus panākumus sportā,
kontaktpersonu tīkls var jums palīdzēt sasniegt mērķus. Tas pats attiecas uz
centieniem informēt par kādu aktuālu jautājumu. Jo lielāks un pilnvērtīgāks ir
personu tīkls, jo vieglāk ir panākt pārmaiņas kopienās.

Mūsu ģimene, draugi, pedagogi, kopienas līderi — mēs pazīstam daudz vairāk
cilvēku, nekā apzināmies, it īpaši, ja paplašinām savu tīklu, pievienojot draugu
draugus un citus attālāk saistītus cilvēkus. Visi šie cilvēki var būt noderīgs resurss
mērķu sasniegšanā.

Ir vēl daudz cilvēku, ko vēl nepazīstam, bet kuri var mums palīdzēt sasniegt mērķus.
Sociālie tīkli un internets kopumā piedāvā iespējas sazināties ar cilvēkiem, kuru
prasmes vai resursi var noderēt mūsu centienos informēt par kādu jautājumu.

Otrā daļa

Projektora ekrānā telpas priekšpusē parādi grupai kādu videoklipu, kas atbilst
tavam/dalībnieku vietējam/reģionālajam kontekstam un atspoguļo, kā cilvēki ir saistīti
sociālajos tīklos un kā varam gūt labumu no šiem sakariem.

Jautājumi skolēniem

Kā efektīvi izplatīt informāciju savos sociālajos tīklos?

Kā varam izmantot šos sakarus, lai informētu par kādu aktuālu jautājumu?

Informācijas sniegšana skolēniem

Šajā nodarbībā jums būs jāizveido kopīgojams tiešsaistes resurss, pastāstot par
kādu sev svarīgu mērķi. Daloties ar informāciju tiešsaistē, jūs varat informēt citus par
sev aktuāliem jautājumiem un atrast cilvēkus, kuri var jums palīdzēt.



Uzdevums

Pirmā daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Izveidojiet kopīgojamu tiešsaistes saturu (piemēram, Google dokumentu, ierakstu
sociālajā tīklā, Wordpress emuāru, Neocities vietni, Scratch slaidu prezentāciju) par
kādu sev svarīgu problēmu.

1. Uzrakstiet ievadu, pastāstot par konkrēto mērķi un paskaidrojot, kāpēc jums tas
šķiet svarīgs.

2. Pievienojiet saites uz vairākām vietnēm (piemēram, tiešsaistes rakstiem) par šo
problēmu.

3. Uzskaitiet trīs personas, kas raksta, veido emuārus, tvīto vai veido digitālo
mediju saturu par šo tēmu. (Ja vēlaties, varat uzrakstīt tvītu katrai šai personai,
pastāstot par savu mērķi.)

Sadarbība grupā

Atvēli dalībniekiem 30 minūtes uzdevuma paveikšanai. Atkarībā no atvēlētā laika
šajā vai otrajā grupas sanāksmē lūdz dalībniekus pastāstīt lielajai grupai par saviem
resursiem un atvēli 15 minūtes diskusijai par efektīvām stratēģijām.
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