Quyền riêng tư và bạn
Học viên sẽ tìm hiểu xem những loại thông tin nào tốt nhất nên được giữ "riêng tư",
cách tùy chỉnh cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội và cách giải thích quy trình ra
quyết định đối với cài đặt của họ (ví dụ: tại sao một số nội dung được đặt thành "chỉ
bạn bè" còn một số nội dung khác lại được đặt thành "công khai").

Tài liệu
Phiếu trò chơi phỏng đoán

Trò chơi phỏng đoán
Phần 1
Tương tác trong lớp
Phát phiếu bài tập Trò chơi phỏng đoán và yêu cầu từng học viên điền vào. Yêu cầu
học viên chọn bốn thông tin để chia sẻ và cho họ biết rằng bạn sẽ chia sẻ thông tin
họ viết với cả nhóm. Hướng dẫn họ giữ lại tờ thứ hai.
Dành cho học viên 10 phút để điền vào tờ phiếu bài tập này. Sau đó thu lại.
Nói với học viên
Bây giờ tôi sẽ đọc một vài thông tin trong mỗi tờ phiếu bài tập nhé. Sử dụng phần
Phỏng đoán để ghi lại xem bạn đoán học viên nào trong lớp là người đã điền vào
phiếu bài tập đó.
Tương tác trong lớp
Sau khi đọc các phiếu bài tập, hãy yêu cầu cả nhóm cùng thảo luận.
Hỏi học viên
Có thông tin nào mà chúng ta không chia sẻ với bất kỳ ai hay không? Thông tin nào
vậy? Tại sao?
Mọi người có đưa ra cùng lựa chọn về thông tin mà họ chia sẻ không? Tại sao có/tại
sao không?
Tùy thuộc vào người được chia sẻ, tại sao chúng ta có thể chia sẻ loại thông tin này
nhiều hơn hoặc ít hơn? Khi nào chúng ta chia sẻ thông tin đó?
Việc kết nối mỗi thông tin với người viết/nói dễ đến mức nào?
Có trường hợp nào mà ở đó, một phản hồi cụ thể có thể vô tình truyền đạt điều gì đó
nằm ngoài phản hồi thực sự không (ví dụ: ai đó đã tiết lộ đồ ăn họ yêu thích và điều
này có thể đưa ra một số dấu hiệu về (các) nền văn hóa mà người này biết rõ)?
Theo chúng ta, người khác có thể đưa ra giả định gì về chúng ta nếu chúng ta chia
sẻ thông tin mình đã viết ra trong Trò chơi phỏng đoán với nhiều người hơn?

Phần 2
Nói với học viên

Quyền riêng tư là khả năng kiểm soát những gì người khác biết về chúng ta. Chúng
ta có thể thực hiện việc này bằng cách nói điều gì đó về chính mình (như cho người
khác biết địa chỉ của chúng ta hoặc các trò giải trí chúng ta thích) hay làm việc gì đó
cùng người khác (như đi mua sắm cùng bạn bè và chọn món đồ chúng ta thích
nhất). Vấn đề quyền riêng tư rất quan trọng, bất kể là khi chúng ta đối diện trực tiếp
với người khác hay khi trò chuyện online với họ.
Quyền riêng tư dựa trên quyết định của riêng chúng ta. Điều mà chúng ta và gia đình
mình cho là riêng tư chưa chắc đã là riêng tư với những người khác trong nhóm này
và gia đình của họ. Khi ý thức hơn về điều gì được xem là riêng tư và tác động của
các hành vi online đến việc hình thành quyền riêng tư, chúng ta sẽ có thể đưa ra
những lựa chọn tốt hơn về mức độ riêng tư mà mình mong muốn.
Quyền riêng tư cũng thay đổi theo từng loại thông tin được chia sẻ và người được
chia sẻ.
Hỏi học viên
Ví dụ: chúng ta có chia sẻ địa chỉ nhà riêng với những người sau không:
1. Bố mẹ/người chăm sóc chúng ta hoặc những người lớn quan trọng khác trong
gia đình chúng ta?
2. Bạn bè của chúng ta?
3. Giáo viên của chúng ta?
4. Một người lạ/người chúng ta không biết rõ?
5. Một người bạn của bạn bè?
6. Một tổ chức hay công ty?

Tóm lược
Nói với học viên
Khi chúng ta chia sẻ thông tin online, điều quan trọng là phải xem xét ai có thể nhìn
thấy thông tin đó và liệu chúng ta hoặc người có thông tin đang được chia sẻ có cảm
thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin cụ thể đó với một số đối tượng nhất định không.
Một số thông tin có thể mang lại hệ lụy trong tương lai nếu được chia sẻ với người
không phù hợp. Nếu một người lạ/một người bạn không biết rõ biết chính xác nơi
chúng ta sống, thì họ có thể đến nhà chúng ta và điều này có thể không an toàn chút
nào. Mặc dù khả năng xảy ra điều này không phải chỗ nào cũng giống nhau, nhưng
rủi ro (và mối nguy tiềm ẩn) vẫn rất lớn ngay cả ở những nơi ít khả năng xảy ra. Để

nhận ra các lựa chọn về quyền riêng tư sẽ giúp chúng ta an toàn, chúng ta cần hiểu
việc chia sẻ thông tin có những tác động gì.

Giao tiếp không đúng cách
Thảo luận
Nói với học viên
Hãy cùng nói về thông điệp chúng ta chia sẻ bằng tin nhắn văn bản, cách thức
chúng ta chia sẻ thông điệp, và sự khác nhau của nó với giao tiếp trực tiếp.
Hỏi học viên
Truyền đạt điều gì đó qua văn bản khác truyền đạt trực tiếp như thế nào?
1. Nếu không thể nhìn thấy cảm xúc của một người, thì bạn có thể không biết được
cảm nghĩ của họ về những điều bạn đã nói. có thể làm tổn thương ai đó mà
không hề hay biết.
Nói với học viên
Khi trò chuyện trực diện với ai đó, bạn có thể quan sát cảm xúc của họ khi bạn nói
chuyện với họ, trong đó có cả ngôn ngữ cơ thể và giọng nói. Một số ngữ cảnh bị mất
khi giao tiếp online.
Tuy nhiên, khi giao tiếp online, bạn lại có được các loại thông tin theo ngữ cảnh khác
có thể hữu ích cho quá trình giao tiếp (ví dụ: các nền tảng có thể có những tiêu
chuẩn cụ thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thông tin được diễn giải).
Hỏi học viên
Nếu bạn thiếu một số dấu hiệu ngữ cảnh nhất định (ví dụ: ngôn ngữ cơ thể, giọng
nói), thì điều này có thể khiến người tiếp nhận thông tin hiểu nhầm tin nhắn văn bản
hoặc các tin nhắn online khác như thế nào đây (ví dụ: một câu nói đùa có thể bị hiểu
nhầm và làm tổn thương ai đó)?
Nếu bị hiểu nhầm khi trò chuyện trực diện, bạn sẽ làm gì để xóa tan sự hiểu nhầm
đó (ví dụ: bạn có thể xin lỗi hoặc giải thích điều mình muốn nói)? Điều này khác biệt
như thế nào (nghĩa là khó hơn hay dễ hơn) so với tin nhắn văn bản?

Đối tượng của bạn là ai?
Phần 1
Nói với học viên
Mặc dù chắc chắn sẽ để lại lịch sử dữ liệu từ các hoạt động online, nhưng chúng ta
cũng có một số cách để kiểm soát quyền riêng tư và quản lý danh tiếng online của
mình. Trong bối cảnh mạng xã hội, thường có các cài đặt được tích hợp vào nền
tảng, nhờ đó chúng ta có thể lựa chọn đối tượng sẽ nhìn thấy những gì mình đăng.
Việc điều chỉnh các cài đặt này không giới hạn hoạt động phân tích - bao gồm phân
tích siêu dữ liệu - chẳng hạn như từ các nhóm bên thứ ba (ví dụ: nhà quảng cáo,
nhà nghiên cứu hoặc công ty) cũng như bản thân nền tảng đó, nhưng lại có thể giới
hạn những thứ mà người dùng mạng xã hội khác có thể thấy hoặc những thông tin
mà các công ty hoặc nhà quảng cáo truy cập được.
Nếu chưa biết, thì về cơ bản bạn có thể hiểu siêu dữ liệu là dữ liệu về dữ liệu. Siêu
dữ liệu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những dữ liệu như thời gian bạn
đăng nhập vào nền tảng mạng xã hội, vị trí của bạn khi đăng nhập và thông tin về
các kết nối online của bạn.
Cài đặt quyền riêng tư có thể khác nhau trên mỗi nền tảng mạng xã hội, nhưng
chúng giúp chúng ta xác định đối tượng của mình. Ví dụ: cài đặt có thể cho phép
chúng ta đăng bài ở chế độ hoàn toàn công khai, chỉ hiển thị với bạn của bạn bè, chỉ
giới hạn với bạn bè của một người và đôi khi chỉ hiển thị với một số người bạn được
chọn. Chế độ cài đặt này có thể tác động tới một số chức năng khác nữa như dữ liệu
vị trí và quyền chia sẻ. Các chức năng cookie, quảng cáo theo mục tiêu và hoàn
thành tìm kiếm đều có thể bị tắt trên hầu hết các dịch vụ thông qua một số thay đổi
trong tùy chọn/cài đặt trên mỗi dịch vụ. Ngoài ra, còn có tiện ích trên trình duyệt web
và những dịch vụ kỹ thuật số khác tăng cường khả năng bảo vệ quyền riêng tư của
chúng ta khi mình di chuyển qua lại giữa các trang web (ví dụ: Tiện ích Privacy
Badger “Do Not Track” của tổ chức Electronic Frontier Foundation).

Phần 2
Tương tác trong lớp
Chia học viên thành từng cặp.
Hỏi học viên
Hãy dành một phút để suy nghĩ về tất cả những nền tảng mạng xã hội mà mỗi người
trong chúng ta có tài khoản.
Bạn có biết cài đặt quyền riêng tư hiện tại của mình là gì trên mỗi nền tảng mạng xã
hội này không?

Hoạt động nhóm
Nói với học viên
Hãy cùng khám phá các khả năng mà những cài đặt này mang lại cho bạn, đồng thời
tìm hiểu xem cài đặt nào phù hợp nhất, dùng trong trường hợp nào và trên nền tảng
nào.
Từng học viên truy cập vào nền tảng mạng xã hội mà bạn sử dụng và kiểm tra cài
đặt quyền riêng tư. Thông thường, bạn có thể tìm thấy cài đặt quyền riêng tư trong
phần cài đặt tài khoản và một số nền tảng thậm chí còn có các chức năng đặc biệt
để kiểm tra quyền riêng tư của bạn.
Sau khi kiểm tra cài đặt quyền riêng tư, hãy trò chuyện với đối tác của bạn về những
cài đặt này. Tại sao mỗi bạn lại có cài đặt quyền riêng tư theo cách đó? Có phải đôi
khi cài đặt quyền riêng tư mang tính bối cảnh (ví dụ: một số cài đặt nhất định phù
hợp với trường hợp này nhưng lại không cần thiết trong trường hợp khác)? Bạn đã
bao giờ thay đổi cài đặt của mình chưa? Bạn có thường xuyên thay đổi cài đặt không
và vì lý do gì?
Hãy đảm bảo bạn đang xem cả cài đặt quyền riêng tư liên quan đến việc chia sẻ
thông tin với nhiều đối tượng khác nhau trên cùng nền tảng đó lẫn các cài đặt cho
biết lượng dữ liệu mà chính nền tảng đó và các bên thứ ba có liên quan (như nhà
quảng cáo) có thể nhận được. Tất cả đều là những khía cạnh quan trọng để kiểm
soát quyền riêng tư kỹ thuật số của bạn - đối với người lạ/những người bạn không
biết rõ, bạn bè, gia đình và công ty.
Tương tác trong lớp
Cho học viên 5 phút để trao đổi theo cặp, sau đó dùng các câu hỏi sau để khơi gợi
cho cả nhóm cùng thảo luận.

Thảo luận
Hỏi học viên
Tài khoản chung của bạn được đặt ở chế độ công khai, riêng tư hay chế độ nào?
Bạn đã quyết định như thế nào về chế độ cài đặt này?
Cài đặt quyền riêng tư hiện tại của bạn có như những gì bạn muốn không?
Khi nào nên chia sẻ công khai và khi nào nên lựa chọn cài đặt riêng tư?
Bạn có thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin với các nền tảng mạng xã hội mà mình sử
dụng hoặc các công ty quảng cáo trên những nền tảng này không? Tại sao lại như
vậy?

Cuộc trò chuyện này có khiến bạn suy nghĩ khác về cài đặt quyền riêng tư của mình
không? Tại sao lại như vậy?

Bài tập
Bài tập
Bài tập
Chúng ta đã tìm hiểu về quyền riêng tư, về những kiến thức mọi người có thể chắt
lọc dựa trên nội dung chúng ta chia sẻ, các cách hiểu khác nhau về thông điệp bởi
những người khác nhau và lý do tại sao các chế độ cài đặt có thể là công cụ hữu ích
để quyết định điều chúng ta muốn chia sẻ nhất với một đối tượng cụ thể. Bây giờ,
chúng ta hãy cùng áp dụng những kiến thức chúng ta vừa học được nhé.
Trong 30 phút tiếp theo, mỗi người hãy suy nghĩ về ba tình huống sau và viết một
đoạn phản hồi ngắn ứng với mỗi tình huống:
1. Sinead 13 tuổi và vừa bắt đầu tìm hiểu về ca hát. Em thấy mình chưa giỏi ca hát
lắm nhưng muốn chia sẻ niềm đam mê mới với bạn bè và nhận được ý kiến
đóng góp của họ. Em đang nghĩ tới việc đăng thêm một số video quay cảnh
mình trình bày một số bài hát yêu thích trên nền tảng mạng xã hội. Chúng ta sẽ
khuyên Sinead sử dụng loại nền tảng nào? Theo chúng ta thì các cài đặt quyền
riêng tư nào là lý tưởng với nền tảng đó? Vui lòng giải thích lý do.
2. Reza là cậu bé 16 tuổi đam mê nấu nướng và sáng tạo công thức nấu ăn mới.
Cậu rất háo hức khi làm được một vài món gà và muốn chia sẻ các công thức đó
với bạn bè và những người đam mê nấu nướng khác. Chúng ta sẽ khuyên
Sinead sử dụng loại nền tảng nào? Theo chúng ta thì các cài đặt quyền riêng tư
nào là lý tưởng với nền tảng đó? Vui lòng giải thích lý do.
3. Ulwazi đã 18 tuổi và muốn bắt đầu tìm việc làm vào tháng tới. Ulwazi biết rằng
các nhà tuyển dụng sẽ muốn xem bản sơ yếu lý lịch nhưng cô không biết viết
như thế nào cho hiệu quả. Cô muốn làm việc trong lĩnh vực CNTT nhưng lại
không biết công việc nào đang cần người và liệu mình có đủ điều kiện ứng tuyển
vào các vị trí đó không. Cô muốn nhận được lời khuyên hoặc gợi ý từ những
người khác có chung sở thích, nhưng chẳng có ai trong mạng lưới hiện tại của
cô làm việc trong lĩnh vực CNTT cả. Chúng ta sẽ khuyên Ulwazi sử dụng loại
nền tảng nào? Theo chúng ta thì các cài đặt quyền riêng tư nào là lý tưởng với
nền tảng đó? Vui lòng giải thích lý do.
Nếu có thể, lần tới chúng ta hãy tập hợp thành nhóm, chia học viên thành các cặp
giống nhau và cho từng cặp cơ hội chia sẻ suy nghĩ của họ về bài tập này.
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