
Повага та особисті кордони
Учасники навчаться краще розуміти почуття й точку зору інших людей у
контексті поширення особистих відомостей в Інтернеті.

Матеріали
Роздатковий матеріал "Як важливо розуміти й поділяти почуття інших
людей"



Як важливо розуміти й поділяти почуття інших
людей

Роздатковий матеріал

Взаємодія в групі

Попросіть учасників розділитися на пари й надайте кожному примірник
роздаткового матеріалу зі сценаріями.

Дайте учасникам 15 хвилин на ознайомлення та обговорення.

Обходьте кімнату, допомагаючи учасникам додатковими репліками, які вказано
в роздатковому матеріалі.

Обговорення

Запитайте учнів

Що спільного між цими сценаріями?

Про який говорити найскладніше? Про який – найлегше? Чому?

Як ви самі повелися б у кожній із цих ситуацій?

Як можна захиститися від інших втручань у приватне життя?

Взаємодія в групі

Повідомте учасникам, що шпигування в будь-якому випадку неетичне, а певні
його форми фактично незаконні. Залежно від близькості стосунків люди готові
відкривати більше або менше інформації про себе. Це розумно й виправдано.



Завдання

Частина 1

Розкажіть учням

Тепер ми доповнимо обговорені сценарії.

На своєму аркуші намалюйте два окремі комікси [якщо ця ідея учасникам не
сподобається, запропонуйте натомість написати розповідь] з такими
ситуаціями:

1. ви зіткнулися з браком поваги до своїх або чужих особистих кордонів і
невідповідною поведінкою;

2. ви відчули, що інші люди вшанували ваші або чужі особисті кордони,
виявляючи повагу й приязнь.

Завдання

Надайте учасникам 30 хвилин на малювання коміксів.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Цей навчальний ресурс підготовлено командою Youth and Media в центрі Berkman Klein Center for Internet & Society
Гарвардського університету за ліцензією Creative Commons «Із зазначенням авторства – Поширення на тих самих

умовах 4.0 Всесвітня». Цей ресурс дозволено використовувати, включно з копіюванням та створенням похідних творів
(для комерційної та некомерційної мети), за умови посилання на Youth and Media як на оригінальне джерело, а також
дозволено поширювати будь-які похідні твори на цих самих умовах. Цей та інші навчальні ресурси також доступні в

Інтернеті на платформі цифрової грамотності Digital Literacy Resource Platform від центру Berkman Klein.
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