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başlığı ile yayınlanan gönderimde Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (IWOAW) tarafından dünya çapında düzenlenen etkinlikler biri olarak
'Pembe Kağıt Uçak ile Meydan Okuma'; Pink Paper Plane Challenge™ etkinlikten bahsetmiş ve ilgililere düzenlenmesini önermiştim.

Bu etkinlikle ilgil detayı paylaşıyorum:


Dünya Havacı Kadınlar Haftası sırasında çevrenizdeki, işyerinizdeki, okulunuzdaki ilgili genç kız ve kadınlarla toplanınız.



Aşağıdaki resmi IWOAW Pembe Kağıt Uçak şablonunu indirip dilediğiniz kadar renkli baskısını alınız ve takipeden aşamaları uygulayınız:
1. Şablonu kesik çizgilerle oluşan ok şekli ucu yukarıya bakacak yazılı yüzü alta gelecek şekilde yerleştiriniz.
Sonra da, kesik çizgilerle belirtilen katlama hatlarını göremeyeceğiniz şekilde ön yüzü arkaya çeviriniz.
2. Kağıdın sağ üst ucunu ‘line 1’ hattı boyunca aşağı kıvırınız ve bu hat üzerinde sıkıca (kat yerine tırnakla bastırarak) katlayınız.
- Aynı işlemi sol üst uç için de tekrarlayınız.
3. Sağ tarafı bu sefer ‘line 2’ hattı boyunca yeniden kıvırınız ve bu hat üzerinde sıkıca katlayınız.
- Aynı işlemi sol taraf için de tekrarlayınız.
4. Üst uçu kendinize doğru kıvırınız ve ‘line 4’ hattı boyunca sıkıca katlayınız.
5. Şimdi de uç kısmı dışarıya bakacak şekilde ‘line 3’ hattı boyunca dışa kıvırarak sıkıca katlayınız.
6. Pembe yüzler karşı karşıya gelecek şekilde, sol tarafı sağ tarafın üstüne line 5’ hattı boyunca kıvırınız ve kanatların dış
kenarlarını birleştirerek sıkıca katlayınız. Üstteki kanatdın dış kenarını sağa kıvırınız ve ‘line 6’ hattı boyunca sıkıca katlayınız.
- Döndürüp (alt-üst) aynı işlemi sol kenar için de tekrarlayınız.
7. Uçağınız üzerine geçmişteki ve günümüzdeki kadın havacılara teşekkürünüzü ifade edecek mesajınızı yazınız.
Kağıt uçağınız uçmaya hazır; tebrikler...



Şimdi sıra bu etkinliğin en heyecanlı anı: toplanan herkes uçaklarını aynı anda havaya fırlatacak!..



Bu etkinlikte çektiğiniz fotoğraf ve filmleri (hangi ülkede ve şehirde ve ne zaman kaç kağıt uçak oldukları bilgisini de ilave
ederek) #LetWomenSoar hashtag ile sosyal medyada yayınlayınız.

Öneri: Pembe Kağıt Uçaklarınızın toplu fırlatılması anına yerel basın ve seyircileri de davet ediniz.. ve müsaade edin kadınlar yükselsin.

Havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması ve genç kızlarımız ve kadınlarımız arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artırılması
yönünde sağladığınız katkıya Can-ı gönülden teşekkürler...
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