Bạn nên làm gì?
Vui lòng viết câu trả lời của bạn cho mỗi câu hỏi vào khoảng trống cho sẵn. Bạn hãy
nhớ là không có câu trả lời sai nhé. Hãy suy nghĩ kỹ về các câu hỏi và chia sẻ ý kiến
của bạn.

Tình huống 1
Sofia và bạn thân của mình là Joaquín vừa cãi nhau nảy lửa. Sau đó, Sofia đã chia
sẻ một bài viết chẳng mấy hay ho về Joaquín trên mạng xã hội. Tối muộn đêm đó,
Joaquín nhắn tin cho Sofia và họ tha thứ cho nhau, nhưng bài viết của Sofia thì vẫn
còn trên mạng.
• Điều gì có thể xảy ra?
• Sofia nên làm gì? Joaquin nên làm gì?
• Chúng ta có biết ví dụ thực tế nào về tình huống này không?

Tình huống 2
David đã chụp ảnh một vài người bạn của mình đang có những hành động ngớ ngẩn
và đăng ảnh lên mạng xã hội, kèm theo hashtag có vẻ thô lỗ hoặc tục tĩu, nhưng
thực sự đó chỉ là những câu nói đùa thân thiết với bạn bè mà thôi. Hôm sau, một
người bạn khác là Catalina đến gặp David ở trường. Cô cho biết những hashtag này
thực sự gây tổn thương và thể hiện thành kiến về giới tính (tức là thành kiến hoặc
hành vi phân biệt đối xử dựa trên giới tính, đặc biệt là phân biệt đối xử với phụ nữ).
• Điều gì có thể xảy ra?
• David nên làm gì? Catalina có thể làm gì khác?
• Điều gì sẽ xảy ra nếu Catalina tranh luận với David online chứ không phải trực
tiếp?
• Chúng ta có biết ví dụ thực tế nào về tình huống này không?
• Sẽ như thế nào nếu Catalina bắt đầu gọi David là kẻ bắt nạt? Theo chúng ta
thì việc bị coi là kẻ bắt nạt có thể ảnh hưởng như thế nào đến danh tiếng của
David trong tương lai?

Tình huống 3
Khi đang trên mạng xã hội thì Aditi phát hiện ra rằng Mary, một bạn nữ ở trường, đã
chụp một bức ảnh của cô và viết, “Haha #whatnottowear” (chế giễu về quần áo của
cô). Tất nhiên là Aditi rất tức giận.

• Điều gì có thể xảy ra?
• Mary nên làm gì? Aditi nên làm gì?

Bạn nên làm gì? Nội dung dành cho người hướng
dẫn
Vui lòng viết câu trả lời của bạn cho mỗi câu hỏi vào khoảng trống cho sẵn. Bạn hãy
nhớ là không có câu trả lời sai nhé. Hãy suy nghĩ kỹ về các câu hỏi và chia sẻ ý kiến
của bạn.

Tình huống 1
Sofia và bạn thân của mình là Joaquín vừa cãi nhau nảy lửa. Sau đó, Sofia đã chia
sẻ một bài viết chẳng mấy hay ho về Joaquín trên mạng xã hội. Tối muộn đêm đó,
Joaquín nhắn tin cho Sofia và họ tha thứ cho nhau, nhưng bài viết của Sofia thì vẫn
còn trên mạng.
• Điều gì có thể xảy ra?
• Sofia nên làm gì? Joaquin nên làm gì?
Một người nào đó có thể nhìn thấy bài viết này và báo cáo Sofía vì hành vi bắt nạt.
Hoặc họ cũng có thể hiểu sai mối quan hệ cũng như tình cảm giữa Sofia và Joaquín.
Có thể Joaquin vẫn thấy bài viết này thô lỗ. Có lẽ Sofia nên xóa bài viết mình thì
hơn.
• Chúng ta có biết ví dụ thực tế nào về tình huống này không?
Học viên nên từ đó nghĩ đến các ví dụ họ đã từng gặp phải hoặc nghe nói đến. Lưu ý
rằng học viên có thể thấy không thoải mái khi chia sẻ các ví dụ trong đời thực. Vì
thế, hãy để họ chia sẻ các ví dụ về bạn bè hoặc những người họ biết (thay vì của
chính bản thân).

Tình huống 2
David đã chụp ảnh một vài người bạn của mình khi họ đang làm mấy chuyện ngớ
ngẩn và đăng lên mạng xã hội, kèm theo hashtag mới nghe thì thấy có vẻ thô lỗ
hoặc không tốt, nhưng thực ra đó chỉ là những câu nói đùa thân thiết trong hội bạn
bè với nhau mà thôi. Hôm sau, một người bạn khác là Catalina đến gặp David ở
trường. Cô cho biết những hashtag này thực sự gây tổn thương và thể hiện thành
kiến về giới tính (tức là thành kiến hoặc hành vi phân biệt đối xử dựa trên giới tính,
đặc biệt là phân biệt đối xử với phụ nữ).
• Điều gì có thể xảy ra?
• David nên làm gì? Catalina có thể làm gì khác?
David nên xin lỗi hoặc giải thích cho hành động của mình. Học viên cũng nên cân

nhắc rằng đôi khi hành động của họ mang chủ ý thế này nhưng người xung quanh lại
hiểu thế khác, nhưng điều đó không có nghĩa là người ta không có căn cứ.
• Điều gì sẽ xảy ra nếu Catalina tranh luận với David online chứ không phải trực
tiếp?
Nếu Catalina tranh luận với David trên bài viết công khai đó, thì người khác có thể
cũng tham gia và thanh minh cho trò đùa thân thiết này hoặc giải thích vì sao câu nói
đó mang tính xúc phạm. Vấn đề này có thể được giải quyết nhưng cũng có thể bùng
lên thành một đề tài tranh luận lớn hơn giữa nhiều người với nhau. Trường hợp
Catalina nhắn tin cho David trên mạng, thì David có thể thảo luận với cô về vấn đề
này và hậu quả của nó, rồi chỉnh sửa bài viết nếu David đồng ý là nó không phù hợp.
• Chúng ta có biết ví dụ thực tế nào về tình huống này không?
Học viên nên suy ngẫm về cách họ giải quyết các sự cố trước đây trong giao tiếp.
Lưu ý rằng học viên có thể thấy không thoải mái khi chia sẻ các ví dụ trong đời thực.
Vì thế, hãy để họ chia sẻ các ví dụ về bạn bè hoặc những người họ biết (thay vì của
chính bản thân).
• Sẽ như thế nào nếu Catalina bắt đầu gọi David là kẻ bắt nạt? Theo chúng ta
thì việc bị coi là kẻ bắt nạt có thể ảnh hưởng như thế nào đến danh tiếng của
David trong tương lai?
Học viên nên suy ngẫm về việc làm một kẻ bắt nạt là như thế nào và xem xét nội
dung trên mạng có thể ảnh hưởng đến cách bạn bè nhìn nhận chúng ta ra sao.

Tình huống 3
Khi đang trên mạng xã hội thì Aditi phát hiện ra rằng Mary, một bạn nữ ở trường, đã
chụp một bức ảnh của cô và viết, “Haha #whatnottowear” (chế giễu về quần áo của
cô). Tất nhiên là Aditi rất tức giận.
• Điều gì có thể xảy ra?
• Mary nên làm gì? Aditi nên làm gì?
Aditi nên nói thẳng với Mary về hành động của cô ấy để Mary biết là nó làm người
khác tổn thương như thế nào. Aditi cũng có thể báo cáo hành động của Mary với nền
tảng mạng xã hội và người lớn (ví dụ: bố mẹ/người chăm sóc, giáo viên hoặc giám
thị trong trường).
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