Danh tính trên mạng của tôi
Hãy viết câu trả lời vào khoảng trống cho sẵn.
1. Bạn nghĩ cuộc sống của mình sẽ ra sao sau vài năm nữa? Bạn muốn trở thành
người như thế nào? Bạn sẽ làm công việc gì hoặc sử dụng thời gian ra sao?
2. Khi nghĩ về “mình trong tương lai”, bạn thấy mình sẽ đam mê, yêu thích hay có
hứng thú với điều gì?
3. Lúc đó, bạn nghĩ là mình sẽ phát triển được những kỹ năng và vốn kiến thức nào?
Bạn thấy mình sẽ hào hứng hoặc tự hào về điều gì nhất?
4. Khi nghĩ về việc mình là ai/cuộc sống hiện tại của mình đang thế nào, thì bạn thấy
cách mình tương tác trên mạng bây giờ (ví dụ: cách bạn hiện diện và thể hiện bản
thân, mọi người và cộng đồng bạn tương tác, niềm đam mê bạn chia sẻ, kỹ năng bạn
phát triển) có ảnh hưởng đến cuộc sống/con người tương lai bạn muốn hướng đến
không? Nếu có thì ảnh hưởng như thế nào? Hoặc nếu không thì tại sao không?
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