
Ким ви хочете бути?
Учасники розглянуть, як саме їхня інтернет-особистість і матеріали, що вони
створюють і поширюють, пов’язані з їхніми цілями (наприклад, з кар’єрою,
навчанням або сферою інтересів, у якій вони прагнуть реалізувати себе). Вони
дізнаються, як підтримувати свій образ в Інтернеті, зважаючи на предмет,
платформу, ім’я, візуальне представлення та налаштування конфіденційності.

Матеріали
Роздатковий матеріал до уроку "Моя інтернет-особистість"



Моя інтернет-особистість

Обговорення

Розкажіть учням

Обміркуймо, як ми спілкуємося з різними людьми залежно від того, хто вони. Ви
можете поводитись інакше в колі друзів, ніж серед родичів або в присутності
вчителів. Ви також можете поводитися по-різному залежно від обставин –
одним чином із друзями в школі й зовсім по-іншому – з тими самими
приятелями в позанавчальний час.

Розкажіть учням

Усі ми можемо бути дещо різними залежно від того, де знаходимось і з ким.
Приблизно так само ви можете визначати, як подавати себе й свої матеріали в
очах онлайн-спільноти, тож не зайве замислитися над тим, як би ви хотіли, щоб
вас сприймали в Інтернеті.

Публічні особи (наприклад, люди у сфері музики, кіно й телебачення, політичні
діячі, керівники компаній) постійно цим переймаються. Обережно вибудовуючи
кожну деталь свого бренду й публічного образу – починаючи з того, що вони
поширюють у соціальних мережах (наприклад, фотографії, відео, текстові
дописи), і завершуючи інтерв’ю – вони намагаються привабити якомога ширшу
аудиторію шанувальників та клієнтів.

Не обов’язково бути публічною особою з маркетинговою стратегією на мільярд
доларів. Але зажди є сенс подумати про те, хто дивитиметься на вас в
Інтернеті, і планувати, як ви позиціюватимете себе в подальшому.

Взаємодія

Взаємодія в групі

Розподіліть учасників на пари.

Запитайте учнів

Які матеріали ви наразі створюєте та/або поширюєте в Інтернеті (наприклад,
відео, музику, ремікси, блоги, малюнки, анімацію)?

Що надихає вас створювати чи поширювати цей вміст Чому ви це робите?

Які матеріалами пов’язані з вашим справжнім ім’ям і образом?

Чи є матеріали, з якими би ви не хотіли бути пов’язані публічно? Чому ні?



Взаємодія в групі

Дайте учасникам 7 хвилин на обговорення. Попросіть групи поділитися
міркуваннями.

Запитайте учнів

Перш ніж говорити про вашу майбутню присутність в Інтернеті, з’ясуймо ваші
майбутні цілі. Обговоріть зі своїм партнером, ким і де ви себе бачите через
кілька років, коли підростете, і як саме це спало вам на думку? Це нормально,
якщо є кілька ідей або професій, які вас цікавлять.

Які у вас є особисті цілі, що не пов’язані з кар’єрними?

Яка діяльність в Інтернеті могла б допомогти вам у досягненні своїх майбутніх
кар’єрних чи особистих цілей?

Роздатковий матеріал

Взаємодія в групі

Роздайте учасникам матеріали до уроку "Моя інтернет-особистість".

Розкажіть учням

Те, чим ви займаєтесь в Інтернеті, може допомогти вам дослідити свої поточні
інтереси й виявити майбутні захоплення.

Присвятіть кілька хвилин заповненню цих роздаткових карток і поміркуйте над
своїми прагненнями в контексті того, як ви подаєте себе в Інтернеті.
Пам’ятайте, що в кожного може бути різна інтернет-особистість, і ваша власна
вірогідніше за все мінятиметься залежно від того, як змінюватимуться ваші цілі
й інтереси в майбутньому.



Завдання

Завдання

Розкажіть учням

Тепер, коли ми розібралися, як ви бачите себе та свої інтереси,
порозмірковуймо, як би ви хотіли підкреслити риси своєї особистості перед
іншими.

Уявіть, що ви створюєте новий образ у соціальних мережах, зосереджуючись
на конкретних рисах вашої особистості. Ви почнете з нуля й матимете повну
свободу змінювати налаштування конфіденційності та створювати матеріали
саме так, як ви того хочете.

Напишіть абзац тексту, розмірковуючи над тим, як би ви могли структурувати
цей новий образ у соціальних мережах, щоб постати перед друзями й
підписниками по-новому. Зокрема, укажіть наведені нижче відомості.

1. Тип облікового запису й платформи (наприклад, соціальна мережа, блог
тощо).

2. Тип матеріалів (як-от фотографії, відео, текстові дописи).

3. Що би збираєтеся розмістити в розділі "Про мене"?

4. Якого роду зображення ви збираєтеся використовувати?

5. Які би ви обрали налаштування конфіденційності? Чи залежатимуть ці
налаштування від типу матеріалів, які ви поширюватимете?
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