
Hiện diện trên mạng
Học viên sẽ xác định được một loại thông tin cá nhân mà họ có thể quản lý trên
mạng, một dạng thông tin mà họ không thể kiểm soát hoàn toàn trên mạng và một
điều họ có thể làm trên mạng về một khía cạnh bất kỳ của thông tin cá nhân mà họ
không kiểm soát trực tiếp.



Kể chuyện và trang cá nhân trên mạng

Phần 1

Nói với học viên

Ở trên mạng có rất nhiều nguồn thông tin công khai về bản thân mỗi người. Trong số
đó, chúng ta có thể kiểm soát được vài nguồn như nội dung mà chính mình chia sẻ
(ví dụ: ảnh, video, bài viết dạng văn bản) trong trang cá nhân trên mạng xã hội.

Tương tác trong lớp

Chiếu trang Facebook của Barack Obama lên màn chiếu. Sau đó, đọc to hoặc chiếu
tiếp xuống dưới để xem những bình luận tiêu cực (không có thực) trên mạng về
Obama. Hãy đảm bảo học viên hiểu rằng những bình luận cũng như các tài khoản
này chỉ là hư cấu. Các nội dung đó chỉ được tạo ra nhằm phục vụ mục đích của hoạt
động này.

1. @Luciano1782586: Barack Obama đụng đâu cháy đó. Ngay cả với nền kinh tế
cũng vậy!

2. @Artemis4062456: Obama định hướng kém lắm. Thậm chí nếu không có GPS
thì đường đến Nhà Trắng còn không biết!

3. @Sergei5639876: Nếu có một bản hiệp ước trước mặt thì Obama cũng sẽ
không biết chính sách đối ngoại là gì.

Hỏi học viên

Chúng ta phản ứng như thế nào với trang Facebook của Barack Obama?

Còn những bình luận tiêu cực (không có thực) đang nhằm vào Obama thì sao?

Theo chúng ta thì những bình luận đó sẽ khiến Obama thấy thế nào? [ví dụ: thấy bị
xúc phạm, thấy buồn cười.] Và nó có thể khiến những người khác cảm thấy
thích/không thích Obama đến mức nào?

Phần 2

Nói với học viên

Bây giờ, hãy nghĩ đến (những) trang cá nhân của chính chúng ta trên mạng xã hội.

Hỏi học viên



Khi đọc trang cá nhân của chúng ta thì người khác có thể rút ra câu chuyện gì?

Ai là người viết nên câu chuyện đó?

Chúng ta có thể quản lý thông tin đó bằng cách nào?

Chúng ta có thể tác động như thế nào đến nội dung trên mạng về bản thân mình?

Điều gì chúng ta không thể kiểm soát?

Nói với học viên

Bây giờ mỗi người hãy nhìn lại một trong những trang cá nhân trên mạng xã hội của
mình (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat, v.v.) hoặc một người của
công chúng nào đó (ví dụ: người làm trong ngành âm nhạc và/hoặc điện ảnh
[phim/truyền hình], nhân vật chính trị, nhà lãnh đạo doanh nghiệp). Sau đó chọn
nhiều nội dung khác nhau (ví dụ: ảnh, video, bài viết dạng văn bản) hiển thị trên
trang cá nhân đó.

Hỏi học viên

Ai là người tạo ra những bài viết này? Tại sao?

Một số bình luận trên các bài viết này là gì?

Ai là đối tượng mục tiêu của từng bài viết?

Có thông tin nào bị loại bớt so với thực tế không?



Bài tập

Bài tập

Bài tập

Hãy yêu cầu học viên viết một vài đoạn dựa trên bài viết họ đã xem xét trong hoạt
động trước và trả lời những câu hỏi sau:

Hãy nêu một loại nội dung mà bạn/chủ tài khoản NẮM QUYỀN kiểm soát chính?

1. Gợi ý trả lời: tên người dùng; cập nhật trạng thái của chính bạn; bài viết/nội dung
chia sẻ/tweet của bạn; ảnh hoặc video bạn tải lên tin hoặc khoảnh khắc; bình
luận của bạn về nội dung người khác chia sẻ trên mạng xã hội.

Hãy nêu một loại nội dung mà bạn/chủ tài khoản KHÔNG NẮM QUYỀN kiểm soát
chính?

1. Gợi ý trả lời: bình luận của người khác về nội dung bạn chia sẻ trên mạng xã hội
(ví dụ: tin, khoảnh khắc, cập nhật trạng thái, tweet), nội dung người khác chia sẻ
trên mạng xã hội, cách bạn bè/người theo dõi/những người kết nối với bạn chia
sẻ trên mạng nội dung mà bạn đã tải lên.

Nếu vì một lý do nào đó bạn không thích nội dung người khác viết về mình (tức là
thông tin này bạn KHÔNG kiểm soát trực tiếp được), thì bạn có thể làm gì?

1. Gợi ý trả lời: bỏ thẻ chính bạn; liên hệ với người đã chia sẻ nội dung và yêu cầu
họ xóa nội dung đó; chặn người dùng; nếu bạn lo cho an toàn của chính mình,
hãy nói với một người lớn đáng tin cậy; tùy vào nền tảng, bạn có thể báo cáo nội
dung và/hoặc người dùng này nếu đó là hiện tượng quấy rối hoặc bắt nạt.
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