
Як важливо розуміти й поділяти почуття інших
людей

Ситуація 1

Христина обідала з друзями. Пішовши у вбиральню, вона лишила свій телефон
на столі. Поки Христини не було, її подруга Софія взяла телефон Христини й
почала дивитися її повідомлення. Перше, що вона побачила, було
повідомлення від мами Христини, яка була невдоволена тим, що Христина
провалила контрольну з математики.

• Як через це почуватиметься Христина?

• Чому Христина не хотіла розповідати друзям про свій поганий результат?

• Чи прийнятна поведінка Софії?

• Як відреагують інші друзі за столом на поведінку Софії?

• Що ви думаєте про Софію? Чи етично поводилася Софія? Чи хотіли б ви
дружити із Софією?

- Щоб ви відчули, якби так вчинили з вами?

- Чи припустимо взагалі нишпорити по чужих речах? А якщо ви
хвилюєтеся за свого друга?

Ситуація 2

Богдан розмовляв із Мілою, але раптово посковзнувся та впав у бруд. Мілі
здалося, що він виглядає дуже кумедно, і вона сфотографувала його, але
Богданові зовсім не смішно, а навпаки ніяково.

• Чому Міла може опублікувати фото онлайн?

• Чому Богдан засмучений?

• Що, на вашу думку, Богдан має сказати Мілі?

• Як би ви почувались, коли б хтось сфотографував вас у не найкращому
вигляді? Чи хотіли б ви, щоб її опублікували онлайн?

• Чи можна назвати цю ситуацію знущанням?

Ситуація 3



Вікторії 15 років, вона вчиться в школі, має двох братів, маму та багато друзів і
однокласників. Разом зі своїм однокласником Дмитром вона працює над
шкільним проектом із фізики. Учора була контрольна з фізики. Коли всі
отримали результати, Дмитро помітив, що Вікторія дуже засмучена. Наступного
тижня Вікторія не приходила в школу кілька днів, і Дмитру довелося працювати
над проектом самостійно. Коли вона повернулася, вона сказала Дмитру, що
ходила до лікаря, але не розказала жодних подробиць.

• Хто має знати про її оцінки в школі? Про її стан здоров’я? Чому?

• З ким Вікторія може захотіти обговорити ці питання?

• Що стосується вашого життя, якою інформацією ви ділитеся з
батьками/опікунами, але не з друзями та навпаки?



Як важливо розуміти й поділяти почуття інших
людей: копія для тренера

Ситуація 1

Христина обідала з друзями. Пішовши у вбиральню, вона лишила свій телефон
на столі. Поки Христини не було, її подруга Софія взяла телефон Христини й
почала дивитися її повідомлення. Перше, що вона побачила, було
повідомлення від мами Христини, яка була невдоволена тим, що Христина
провалила контрольну з математики.

• Як через це почуватиметься Христина?

- Христина може відчути, що подруга порушила її приватність, і може
втратити до неї довіру.

• Чому Христина не хотіла розповідати друзям про свій поганий результат?

- Христина може вважати свої оцінки конфіденційною інформацією.

• Чи прийнятна поведінка Софії?

- Учасники мають подумати про власні норми поведінки, пов’язані з
використанням телефону та розмовами про оцінки, а також про те, чого
вони очікують від друзів.

• Як відреагують інші друзі за столом на поведінку Софії?

- Учасники мають подумати, що б вони зробили, якби побачили
потенційно неприйнятну поведінку.

• Що ви думаєте про Софію? Чи етично поводилася Софія? Чи хотіли б ви
дружити із Софією?

- Щоб ви відчули, якби так вчинили з вами?

- Чи припустимо взагалі нишпорити по чужих речах? А якщо ви
хвилюєтеся за свого друга?

- Учасники мають подумати про власні норми поведінки, що
стосуються конфіденційності та особистих відносин.

Ситуація 2

Богдан розмовляв із Мілою, але раптово посковзнувся та впав у бруд. Мілі



здалося, що він виглядає дуже кумедно, і вона сфотографувала його, але
Богданові зовсім не смішно, а навпаки ніяково.

• Чому Міла може опублікувати фото онлайн?

- Учасники мають визначити мотиви Міли: зазвичай публікування вмісту
онлайн заради сміху чи вподобань – це прийнятний мотиватор, тільки
якщо цей вміст не зачіпає почуття іншої людини.

• Чому Богдан засмучений?

- Учасники мають подумати про те, що користуючись соціальними
мережами, слід брати до уваги почуття інших людей.

• Що, на вашу думку, Богдан має сказати Мілі?

- Учасники мають запропонувати свої варіанти дій у цій ситуації.

• Як би ви почувались, коли б хтось сфотографував вас у не найкращому
вигляді? Чи хотіли б ви, щоб її опублікували онлайн?

- Учасники мають подумати про власні норми щодо публікації іншими
пов’язаного з ними вмісту в Інтернеті.

• Чи можна назвати цю ситуацію знущанням?

- Учасники мають подумати про те, що таке знущання, і обговорити цю
конкретну ситуацію.

Ситуація 3

Вікторії 15 років, вона вчиться в школі, має двох братів, маму та багато друзів і
однокласників. Разом зі своїм однокласником Дмитром вона працює над
шкільним проектом із фізики. Учора була контрольна з фізики. Коли всі
отримали результати, Дмитро помітив, що Вікторія дуже засмучена. Наступного
тижня Вікторія не приходила в школу кілька днів, і Дмитру довелося працювати
над проектом самостійно. Коли вона повернулася, вона сказала Дмитру, що
ходила до лікаря, але не розказала жодних подробиць.

• Хто має знати про її оцінки в школі? Про її стан здоров’я? Чому?

- Учасники мають подумати про те, що різна інформація має різні рівні
конфіденційності. Оцінки за контрольну в школі – це конфіденційна
інформація, якою Вікторія не хоче ділитися з друзями, однокласниками
чи широким загалом. Однак, ця інформація не конфіденційна для її
батьків чи опікунів. Те саме стосується інформації про її стан здоров’я,
хоча ця інформація має більш делікатний характер.



• З ким Вікторія може захотіти обговорити ці питання?

- Вікторія може не захотіти обговорювати це ні з ким узагалі. Це її
рішення слід поважати. Вона також може поділитися певною, але не
всією, конфіденційною інформацією. Наприклад, вона може поділитися
своїми проблемами з навчанням із батьками чи опікунами, але не з
друзями.

• Що стосується вашого життя, якою інформацією ви ділитеся з
батьками/опікунами, але не з друзями та навпаки?

- Учасники мають подумати про власний підхід до розмов на
конфіденційні теми.
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