
Онлайн-присутність
Учасники зможуть визначити один тип персональних даних, якими вони можуть
керувати в Інтернеті, одну форму інформації, яку вони не можуть повністю
контролювати онлайн, а також один захід, якого вони можуть вжити щодо
певного аспекту персональних даних онлайн, які не контролюються ними
напряму.



Онлайн-профілі та розповіді

Частина 1

Розкажіть учням

Загальнодоступна інформація про вас в Інтернеті надходить із багатьох
джерел. Деякі з них ви можете контролювати, наприклад вміст, який ви
поширюєте (фотографії, відео, текстові дописи) у профілях соціальних мереж.

Взаємодія в групі

Покажіть сторінку Барака Обами у Facebook на екрані проектора. Після цього
виведіть на екран або зачитайте гіпотетичні негативні коментарі про Обаму в
Інтернеті, які відображаються нижче на екрані. Будьте певні, що учасники
розуміють: вміст цих коментарів і самі облікові записи фіктивні. Вони
створювалися виключно для написання таких коментарів.

1. @Luciano1782586: Барак Обама руйнує все, до чого торкається. Навіть
економіку!

2. @Artemis4062456: В Обами немає жодного напрямку руху. Він навіть не
може дістатися до Білого дому без GPS-навігатора!

3. @Sergei5639876: Обама не розбиратиметься в міжнародній політиці, навіть
якщо махати конвенцією в нього перед носом.

Запитайте учнів

А яка ваша реакція на сторінку Барака Обами у Facebook?

Що ви думаєте про гіпотетичні негативні коментарі проти Обами?

Як ви думаєте, як через них почувається сам Обама? [Наприклад, вони його
ображають або, навпаки, веселять.] І як вони можуть вплинути на те, наскільки
сильно іншим людям подобається або не подобається Обама?

Частина 2

Розкажіть учням

Тепер подумайте про власні профілі в соціальних мережах.

Запитайте учнів



Яке уявлення можна скласти про вас за вашим профілем?

Хто наповнює його інформацією?

Наскільки ви можете нею керувати?

На що ви можете впливати в рамках онлайн-вмісту, опублікованого про вас?

Що ви не можете контролювати?

Розкажіть учням

Погляньте на один зі своїх профілів у соціальних мережах (Facebook, Instagram,
Snapchat, Твіттер, WeChat тощо) або на профіль публічної особи (представника
музичної або кінематографічної галузі [кіно/телебачення], політичного діяча,
керівника великої компанії). Виберіть кілька прикладів вмісту (наприклад,
фотографії, відео, текстові дописи), які відображаються в цьому профілі.

Запитайте учнів

Хто автор дописів? Чому?

Які до них коментарі?

Яка цільова аудиторія кожного допису?

Яка інформація пропущена?



Завдання

Завдання

Завдання

Попросіть учасників написати кілька абзаців на основі дописів, які вони
переглянули в межах попереднього завдання, і відповісти на такі
запитання:Попросіть учасників написати кілька абзаців на основі дописів, які
вони переглянули в межах попереднього завдання, і відповісти на такі
запитання:

Який один тип вмісту в першу чергу контролюєте ви/власник облікового запису?

1. Запропоновані відповіді: ваше ім’я користувача; оновлення вашого
власного статусу; ваші дописи/поширення/твіти; фотографії або відео, які
ви завантажуєте у свої розповіді чи моменти; коментарі до вмісту, яким
діляться інші користувачі в соціальних мережах.

Який один тип вмісту не контролюєте ви/власник облікового запису?

1. Запропоновані відповіді: коментарі, що залишають інші користувачі до
вмісту, яким ви ділитеся в соціальних мережах (наприклад, ваші розповіді,
моменти, оновлення статусу, твіти); вміст, яким інші діляться в соціальних
мережах; інформація про те, як ваші друзі, читачі або пов’язані з вами
особи поширюють в Інтернеті завантажений вами вміст.

Яку б одну дію ви вчинили з вмістом, який хтось написав про вас і який вам із
певної причини не подобається (тобто цю інформацію ви не контролюєте
напряму)?

1. Запропоновані відповіді: зняти позначку із себе; зв’язатися з особою, яка
поширила цей вміст, і попросити її видалити його; заблокувати цього
користувача; якщо ви боїтеся за свою безпеку, розкажіть про це надійній
дорослій особі; залежно від платформи ви можете поскаржитися на цей
вміст і/або користувача, якщо він вас переслідує чи знущається.
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