
Конфіденційність: вступ
Учасники дослідять своє індивідуальне почуття конфіденційності та його вплив
на життя. Учасники розглянуть категорії інформації, які вони хотіли б залишити
приватними, і контексти, у яких вони поширюватимуть або не поширюватимуть
певну інформацію.

Матеріали
Форми для гри "Конфіденційність"



Що для вас означає "конфіденційність"?

Гра "Конфіденційність"

Взаємодія в групі

Роздайте форми для гри "Конфіденційність".

Розкажіть учням

Щодня ви приймаєте рішення, пов’язані з вашою конфіденційністю, особливо
коли перебуваєте в мережі та використовуєте свої мобільні або інші цифрові
пристрої. Часто ви недовго думаєте над цими рішеннями. Але всі вони
сумуються та формують ваше унікальне уявлення про конфіденційність.

Конфіденційність – це можливість керувати інформацією, яку інші люди знають
про вас. Це можна робити, повідомляючи певні речі про себе (наприклад,
повідомити іншій людині свою адресу чи розказати, як вам подобається
проводити вільний час) або роблячи певні речі серед інших людей (наприклад,
піти до магазину з друзями та вибирати, що вам найбільше подобається).
Конфіденційність однаково важлива, коли інші люди перебувають із вами в
одній кімнаті та коли ви розмовляєте з ними через Інтернет.

Конфіденційність залежить від ваших власних рішень. Конфіденційність для вас
і вашої родини може означати інші речі, ніж для людей у цій групі та їхніх родин.
Що краще ми усвідомлюємо, яку інформацію вважаємо конфіденційною і як
наша поведінка в Інтернеті впливає на нашу конфіденційність, то кращі рішення
ми можемо приймати щодо рівня нашої конфіденційності.

Пропонуємо зіграти у швидку гру про конфіденційність [див. форму для гри
"Конфіденційність"], яка допоможе вам визначитися з вашими уявленнями та
ставленням до конфіденційності. Ви заповните свою форму, пройдетеся по
кімнаті та представитесь іншому учаснику. Потім ви з іншим учасником
поставите один одному запитаннями щодо інформації у формі. Не показуйте
форму іншим учасникам! Після гри форма залишиться у вас, і ви можете
забрати її додому або викинути.

У кожній розмові кожний учасник має відповісти принаймні на три запитання, які
поставив співрозмовник. Учасники можуть відповісти також на більше, ніж три
запитання. Учасники вирішують, на які три запитання (чи більше) вони хочуть
відповісти. На скільки запитань має відповісти кожний учасник? На які
запитання має відповісти кожний учасник? Походімо й поговорімо!

Взаємодія в групі

Попросіть учасників заповнити форми. Потім дозвольте учасникам



переміщатися по кімнаті та розмовляти між собою протягом 15 хвилин. Потім
ініціюйте обговорення з усією групою, використовуючи ці запитання. Коли гра
закінчиться, учасники мають викинути свої форми або забрати їх із собою. Ви,
як тренер, не можете їх забрати.

Обговорення

Запитайте учнів

Чи є факти, про які ви нікому не розповіли? Що це за факти? Чому?

Про які факти ви розповіли? Чому?

Чи всі учасники приймали однакові рішення щодо інформації, якою вони
діляться? Чому так і чому ні?

Чому ви розповідаєте менше чи більше певних фактів різним людям? Коли б ви
розповіли про них?

Чи розповідали ви під час цієї гри щось, чого ви ніколи не розповіли знайомій
людини? Чому ні?

Це публічна інформація? Особиста? Чому? Чи вона однакова для всіх?

Розкажіть учням

Як ви щойно почули, люди по-різному вирішують, що розповідати і що не
розповідати. Їхні рішення також базуються на різних мотивах.

Зараз ми просто грали. Але ми приймаємо такі самі рішення щодня в
реальному житті. Ми вирішуємо, публікувати чи не публікувати певні фотографії
в соціальних мережах. Ми вирішуємо, чи ми хочемо надавати загальний доступ
в обліковому записі соціальної мережі до певної контактної інформації, як-от
адреса електронної пошти. Наші рішення можуть відрізнятися від рішень
нашого найкращого друга або від наших рішень, які ми прийняли місяць тому.
Навіть якщо ми приймаємо однакові рішення в різні моменти часу, наші мотиви
можуть бути різними.

Ці різні рішення та мотиви являють собою наше особисте розуміння
конфіденційності.

Простіше кажучи, конфіденційність – це спосіб, який ми вибираємо для обробки
інформації про нас. Ця інформація може містити частини нашої особистості,
діяльності, уподобань, звичок та інших аспектів нашого життя. У сучасному
цифровому світі ми маємо більше можливостей, ніж будь-коли раніше,
надавати іншим доступ до інформації про себе. Тому важливо, щоб ми
усвідомлювали своє власне розуміння конфіденційності та подумали, чи ми



задоволені цим розумінням.

Запитайте учнів

Як би ви визначили конфіденційність на підставі своєї поведінки в грі
"Конфіденційність", а також своєї поведінки в повсякденному житті? Чому?

Чи вся особиста інформація є таємницею?

1. Необов’язково. Наприклад, дата вашого народження не може бути такою ж
таємницею, як ваші записи в щоденнику. Багато людей знають або мають
знати дату вашого народження, наприклад ваші батьки чи опікуни або ваш
лікар. Але якщо інформація не є таємницею, ви все одно можете сприймати
її як особисту. Більшість із нас не хотіли б, щоб усі знали наш день
народження, тому що ми вважаємо, що ця інформація має бути доступна
тільки близьким людям або людям, які мають певну причину її знати.
Подібні рішення щодо того, хто й що має знати про нас, а також коли та
чому, є ключем до конфіденційності.

Запитайте учнів

Чи є якась інформація, яка необов’язково є таємницею, але доступ до якої ви не
хотіли би надавати людям, яких ви не знаєте добре або з якими ви щойно
познайомилися?

1. Номера телефонів, адреси електронної пошти, фотографії, відео тощо.

Чи є якась інформація, якою ви не ділитеся з батьками/опікунами чи друзями? А
з вчителями або вихователями?

1. Оцінки в школі, обліковий запис Instagram, щоденник.

Чи ви дізналися щось про особисте розуміння конфіденційності, що вас
здивувало?

Розкажіть учням

Коли ми закінчимо, ви можете взяти гру "Конфіденційність" із собою. Тепер,
коли ви більше замислюєтеся про конфіденційність, ви бачитимете щодня
безліч виборів, які допоможуть вам втілити в життя своє власне розуміння
конфіденційності.



Завдання

Завдання

Розкажіть учням

Зараз ми дізнаємося трохи більше про ваше особисте розуміння
конфіденційності.

1. Знайдіть в Інтернеті три приклади вмісту, який хтось опублікував, але який
би ви залишили приватним. Це може бути вміст, який опублікували чи яким
поділилися зірки, політики, відомі бізнесмени. Ви також можете шукати
випадкові приклади за хештегом або за допомогою стандартного пошуку в
Інтернеті. Постарайтеся знайти різні ресурси (наприклад, фотографії, відео,
тексти, такі як коментарі в соціальній мережі або на сайті новин) на різні
теми.

2. Для кожного прикладу напишіть коротке пояснення, чому би ви залишили
цю інформацію приватною. У цьому поясненні також укажіть, чи ваша думка
щодо поширення цієї інформації змінюється залежно від контексту
(наприклад, людина, з якою ви спілкуєтеся, кількість людей, з якими ви
спілкуєтеся, ціль спілкування, середовище [у школі чи поза школою]) і як
вона змінюється.

Завдання

Дайте учасникам 40 хвилин на виконання цього завдання.
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