Що робити?
Напишіть відповідь на кожне запитання у відповідному полі. Пам’ятайте, що
неправильних відповідей немає. Добре подумайте над запитаннями та
висловіть свою власну думку.

Ситуація 1
Софія сильно посварилася зі своїм найкращим другом Назаром. Після цього
вона написала досить злий допис про Назара в соціальній мережі. Пізніше
Назар надіслав їй повідомлення, і вони помирилися, але її допис досі
лишається онлайн.
• Що могло статися?
• Що потрібно зробити Софії? Що потрібно зробити Назару?
• Чи можете ви навести приклад такої ситуації з реального життя?

Ситуація 2
Давид із друзями пустували, і він зробив смішні знімки, які опублікував у
соціальній мережі. Він додав хештеги, що могли здатися грубими та нечемними,
але для його друзів це були зрозумілі жарти. Наступного дня інша їхня подруга
Катерина підійшла до нього в школі та сказала, що хештеги під його
фотографією були дійсно неприємними й сексистськими (тобто упередження чи
дискримінація на основі статі, особливо дискримінація жінок).
• Що могло статися?
• Що має зробити Давид? Що ще може зробити Катерина?
• Що сталося б, якби Катерина почала сперечатися з Давидом онлайн
замість того, щоб розмовляти особисто?
• Чи можете ви навести приклад такої ситуації з реального життя?
• Що сталося б, якби Катерина звинуватила його в знущанні? Як, на вашу
думку, звинувачення в знущанні може вплинути на репутацію Давида в
майбутньому?

Ситуація 3
У соціальній мережі Мар’яна побачила, що дівчина з її школи, Оксана, зробила
її фото та опублікувала в мережі з підписом "Ха-ха #такенеможнаносити"
(висміюючи її одяг). Звісно, Мар’яна дуже засмутилася.

• Що може статись?
• Що робити Оксані? Що робити Мар’яні?

Що робити? Копія для тренера
Напишіть відповідь на кожне запитання у відповідному полі. Пам’ятайте, що
неправильних відповідей немає. Добре подумайте над запитаннями та
висловіть свою власну думку.

Ситуація 1
Софія сильно посварилася зі своїм найкращим другом Назаром. Після цього
вона написала досить злий допис про Назара в соціальній мережі. Пізніше
Назар надіслав їй повідомлення, і вони помирилися, але її допис досі
лишається онлайн.
• Що могло статися?
• Що потрібно зробити Софії? Що потрібно зробити Назару?
Хтось міг побачити допис і поскаржитися на Софію за агресивну поведінку чи
неправильно зрозуміти її відносини з Назаром. Цей допис може досі ображати
Назара. Софії варто видалити цей допис.
• Чи можете ви навести приклад такої ситуації з реального життя?
Учасники мають згадати схожі приклади з власного життя. Візьміть до уваги, що
учасникам може бути незручно ділитися власним досвідом. Запропонуйте їм
згадати ситуації, що траплялися з їхніми друзями чи знайомими (а не з ними
самими).

Ситуація 2
Давид із друзями пустували, і він зробив смішні знімки, які опублікував у
соціальній мережі. Він додав хештеги, що могли здатися грубими та нечемними,
але для його друзів це були зрозумілі жарти. Наступного дня інша їхня подруга
Катерина підійшла до нього в школі та сказала, що хештеги під його
фотографією були дійсно неприємними й сексистськими (тобто упередження чи
дискримінація на основі статі, особливо дискримінація жінок).
• Що могло статися?
• Що має зробити Давид? Що ще може зробити Катерина?
Давиду слід попросити вибачення чи пояснити ситуацію. Учасники мають
подумати про те, що їхні дії можуть сприйматись іншими людьми по-іншому, але
це не означає, що почуття інших людей якісь неправильні.
• Що сталося б, якби Катерина почала сперечатися з Давидом онлайн

замість того, щоб розмовляти особисто?
Якби Катерина почала сперечатися з Давидом онлайн, інші могли б долучитися
до дискусії та пояснити жарти або пояснити, чому підписи були образливими.
На цьому конфлікт могло бути вирішено, або навпаки це могло б призвести до
ширшої дискусії в мережі. Якби Катерина написала Давиду про це в онлайнповідомленні, то він зміг би обговорити це з нею та відредагувати свій допис,
якщо їй би вдалося переконати його в тому, що допис образливий.
• Чи можете ви навести приклад такої ситуації з реального життя?
Учасники мають пригадати, як вони вирішували подібні ситуації непорозумінь у
минулому. Візьміть до уваги, що учасникам може бути незручно ділитися
власним досвідом. Запропонуйте їм згадати ситуації, що траплялися з їхніми
друзями чи знайомими (а не з ними самими).
• Що сталося б, якби Катерина звинуватила його в знущанні? Як, на вашу
думку, звинувачення в знущанні може вплинути на репутацію Давида в
майбутньому?
Учасники мають подумати про те, як агресивна та зла поведінка може вплинути
на репутацію та як вміст, який хтось розміщує онлайн, може змінити ставлення
однолітків до нього.

Ситуація 3
У соціальній мережі Мар’яна побачила, що дівчина з її школи, Оксана, зробила
її фото та опублікувала в мережі з підписом "Ха-ха #такенеможнаносити"
(висміюючи її одяг). Звісно, Мар’яна дуже засмутилася.
• Що може статись?
• Що робити Оксані? Що робити Мар’яні?
Мар’яна має поговорити з Оксаною про її образливу поведінку. Мар’яна також
може надіслати в соціальній мережі скаргу на Оксанин допис або звернутися до
когось із дорослих (наприклад, батьків/опікунів, учителів або шкільної
адміністрації).

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
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