MERAK EDİYORUM
w
EVDE
KALIRKEN KENDİMLE RÖPORTAJ

2.A. ÖNERİLER

EVDE KALMANIN GERÇEKLERİ

Kendinle röportajında kullanabileceğin bazı sorular

Corona virüs
nedir?
Covid-19 nedi
r?
Neden bu ev
de kalma ön
lemleri alındı?

1. BİLGİLER. LÜTFEN ŞUNLARI
YAZMAYI UNUTMA:

İsim (istersen sadece adını yazabilirsin)
Yaş
Kaçıncı sınıftasın
Evde kaldığın yer ve ülke
Şu ana kadar evde geçirdiğin süre
Kimlerle evde kalıyorsun
Şu ana kadar nasıl baş ettin

2. KENDİNLE RÖPORTAJ İÇİN
SORULARI SEÇ
Soruları seçmek için burada önerilen
sorulardan ilham alabilirsin. İstersen
bu soruları olduğu gibi kullan, istersen istediğin gibi değiştir ve/veya
kendi sorularını düşün (2.b’ye bak)
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“MERAK EDİYORUM, EVDE KALIRKEN
KENDİMLE RÖPORTAJ” PROJESİNİ
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Sen Covid-19 geçirdin mi veya
geçiriyor musun?
Ailenden kimse Covid-19
geçirdi mi veya geçiriyor mu?
Covid-19 sebebiyle hastaneye
yatan kimseyi tanıyor musun?
Corona virüsün etkileri nedeniyle hayatını kaybeden
tanıdığın oldu mu?
(Başkalarına yaşadıklarını
anlatır mısın?)
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Sence bu du
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öğrenebilir m
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Bu durumda
n nasıl bir de
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alabiliriz?

Anlamadığın ve daha iyi anlamak
istediğin bir şey var mı? Nedir?
Virüsler veya salgın hakkında bir
uzmana ne sorardın?
Bir doktora ne sorardın?
Bir ekonomiste ne sorardın?
Kendine ne soruyorsun?

GELECEK

hayat değişecek mi?
Sence bundan sonra
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Özgürce sokağa çıkabi
yapmak istersin?

KORKU

BAŞ ETME YOLLARI
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2.B.

2.B. KENDİ SORULARINI DÜŞÜN
Kendi sorularını da düşünebilirsin
(veya burada önerilen sorularla kendi
sorularını birleştirebilirsin.) Tabii ki
senin bir sürü kendi sorun vardır ama
belki bu cümleler bazı ilginç sorular
için aklında ışık yakabilir.

İtaatsizlik İtaat Kurallar Korku
Özgürlük Güvenlik-Sağlık/Özgürlük Denge
Egzersiz Haklar Duygular
Kısıtlama
Okul Yaşlı İnsanların Hakları
Aile İlişkileri Sorumluluk Akıl Sağlığı
Aşk Görev Hastalı Ölüm
Hayatın Değeri Farklı Hayatların Değeri
Öncelikler Çocuk Hakları Oyun
Birey/Toplum Dayanışma İş Arkadaşlık
Kafa Karışıklığı Birlikte Yaşamak

5. TEKNİK (SES KAYDI İÇİN)

Röportajını kaydetmek için karmaşık aletlere gerek yok. Cep
telefonundaki herhangi kayıt uygulamasını kullanabilirsin. Tüm
bilgisayarlarda bir çeşit ses kayı
cihazı vardır. Sessiz bir yerde
kaydetmeyi unutma (kapıyı kapa
ve birlikte evde kaldığın kişilere
kayıt yaptığınızı ve arkada çok
ses olmamasını söyleyebilirsin.)

3. SÜRE/UZUNLUK

(kendinle röportaj yaparken seçeceğin soruların
sayısını ayarlamak için bunları dikkate almalısın
veya çok soru seçip kısa yanıtlar verebilirsin):

•
•
•

SESLİ röportajlar: Maksimum uzunluk: 15 dakika
(daha kısa olabilir)
YAZILI röportajlar: Maksimum uzunluk 1500-2000
kelime (daha kısa olabilir)
ÇİZEREK röportajlar Yalnızca bir tarafına resim
yapılmış bir A4 kağıdı. Tarayabilir veya güzel ve
net bir fotoğrafını çekebilirsin (gerekirse yardım
isteyebilirsin). Canının istediği, ilginç bulduğun
herhangi şekilde yapabilirsin.

6. KENDİNLE RÖPORTAJINI GÖNDERMEK

4. KAYIT YAPMADAN/YAZMADAN/ÇİZMEDEN ÖNCE

Sorularınızı seçince kendinizle röportajınızı yazmadan, kaydetmeden veya
çizmeden önce, birlikte evde kaldığın
kişilerle veya arkadaşlarınla bu sorular
hakkında konuşmak iyi bir fikir olabilir.
Keşfet, düşün ve şu anki evde kalma durumuyla ilgili nasıl hissettiğini,
ne düşündüğünü, ne merak ettiğini
yüksek sesle ifade et.
Böylece kaydetmek, yazmak veya
çizmek için oturduğunda önceden bir
şeyler düşünmüş olursun ve söyleyecek daha ilginç şeylerin olabilir.

E-posta Adresi:
Kendinizle röportajlarınızı şu adrese yollayın: info@
wonderponderonline.com.
Türkçe röportajları tugce@philotopia.com adresine
yollayabilirsiniz.”

•
•
•
•
•

•

KONU kısmına “Merak Ediyorum” yazın.
E-postanızda şunları belirtin: İsim – Yaş – Okul –Kaçıncı sınıfta
olduğun – Şehir –Ülke
Eğer bir SES KAYDIYSA indirmemiz için bir LINK yollamanızı tercih ederiz (dosyayı eklemeniz yerine).
Bir METİN belgesiyse lütfen Word veya benzer bir şekilde gönderin ki metne kolayca erişip bloga koyabilelim.
Bir ÇİZİM yollayacaksan, en iyisi varsa bir tarayıcı kullanmak olur.
Yoksa, net ve iyi çekilmiş bir fotoğraf da olur. Aynı SES KAYDI gibi
indirmek için bir LINK yollamanızı tercih ederiz (dosyayı eklemek
yerine).
Eğer çizim için açıklama gerektiğini düşünüyorsanız, yapabilirsiniz. Lütfen bunu e-postanın gövdesine AÇIKLAMA başlığıyla
yazın. Lütfen kısa tutun (en fazla 100-200 kelime).

PROJE HAKKINDA

MERAK EDİYORUM, EVDE
KALIRKEN KENDİMLE
RÖPORTAJ bir Wonder
Ponder projesidir. 5 ile 18
yaş arasındaki insanların
corona virüs krizi ve sonuçları konusunda ses
kaydı, yazı veya resim formatında kendiyle röportaj
yaparak sorular sormaya
ve üstüne düşünmeye davet eder.
Şu ana kadar gönderilen röportajları dinlemek,
okumak veya bakmak için
lütfen www.wonderponderonline.com u ziyaret edin.
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