
Giới thiệu về quyền riêng tư
Học viên sẽ khám phá được cá nhân mình cảm nhận như thế nào về quyền riêng tư
và nó có tác động gì lên cuộc sống của bản thân. Học viên sẽ cân nhắc các loại
thông tin họ muốn giữ riêng tư, cũng như những bối cảnh nào mà họ sẽ chia
sẻ/không chia sẻ thông tin cụ thể.

Tài liệu
Phiếu Trò chơi về Quyền riêng tư



"Quyền riêng tư" có ý nghĩa gì với bản thân mỗi
người?

Trò chơi về quyền riêng tư

Tương tác trong lớp

Phát phiếu trò chơi về quyền riêng tư.

Nói với học viên

Hàng ngày, bản thân mỗi người đều đưa ra quyết định về quyền riêng tư của mình,
đặc biệt là khi chúng ta lên mạng và sử dụng di động hay các thiết bị kỹ thuật số
khác. Thường thì có thể chúng ta không dành nhiều thời gian để cân nhắc từng
quyết định một. Thế nhưng tất cả những quyết định này sẽ đúc kết thành cách hiểu
biết rất riêng của mỗi người về quyền riêng tư.

Quyền riêng tư là khả năng kiểm soát những gì người khác biết về bản thân mình.
Như khi chúng ta nói gì đó về bản thân (cho người khác biết địa chỉ của mình hoặc
các trò giải trí mình thích chẳng hạn) hay làm việc gì đó với người khác (cùng bước
vào cửa hàng với bạn bè và chọn món đồ mình 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 mỗi chúng ta. Điều mà mình và gia
đình cho là riêng tư chưa chắc đã là riêng tư với các bạn trong nhóm này và gia đình
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.

Bây giờ, tất cả sẽ tham gia một trò chơi nhỏ về quyền riêng tư [xem Phiếu trò chơi về
quyền riêng tư]. Trò chơi này sẽ giúp mỗi người cân nhắc quan điểm của mình về
vấn đề này. Mỗi người sẽ phải điền vào phiếu thông tin, rồi cầm đi quanh phòng và
giới thiệu bản thân với một bạn khác. Sau đó, hai người hãy đặt câu hỏi cho nhau về
thông tin có trên phiếu. Phải nhớ là chúng ta không được cho người kia xem phiếu
thông tin nhé! Tờ phiếu này sẽ không bị thu lại vào cuối hoạt động này - nên chúng
ta có thể mang về hoặc bỏ đi nếu muốn.

Trong mỗi cuộc trò chuyện, mỗi người sẽ phải trả lời ít nhất 3 câu hỏi mà người kia
đặt ra. Học viên cũng có thể chọn chia sẻ nhiều hơn 3 câu. Và cũng có thể chọn loại
thông tin mình muốn chia sẻ. Vậy mỗi người sẽ chia sẻ bao nhiêu thông tin? Và đó là
các thông tin nào? Mau đi lại và nói chuyện thôi nào!

Tương tác trong lớp

Yêu cầu học viên điền vào phiếu thông tin. Sau đó, cho học viên 15 phút để đi xung



quanh phòng và tương tác với nhau. Tiếp theo, dùng các câu hỏi sau để tham gia
thảo luận với toàn bộ nhóm. Cuối trò chơi, hãy đảm bảo tất cả học viên giữ lại phiếu
thông tin đó hoặc mang đi vứt bỏ. Người hướng dẫn không thu lại các phiếu này.

Thảo luận

Hỏi học viên

Có thông tin nào mà bản thân chúng ta đã không chia sẻ với bất kỳ ai hay không?
Thông tin nào vậy? Tại sao?

Chúng ta đã chia sẻ những thông tin nào? Tại sao?

Quyết định nên chia sẻ gì của mỗi người có giống nhau không? Tại sao có/tại sao
không?

Tùy thuộc vào người mình chia sẻ, tại sao mình có lẽ sẽ chia sẻ loại thông tin này
nhiều hơn hoặc ít hơn? Khi nào mình chia sẻ thông tin đó?

Liệu có thông tin nào chúng ta chia sẻ trong hoạt động này, mà bình thường không
chia sẻ với mọi người mình biết không? Tại sao không?

Đây có phải loại thông tin công khai không? Hay riêng tư? Tại sao? Mọi người có
đều nghĩ như vậy không?

Nói với học viên

Như chúng ta vừa thấy, mọi người có các quyết định khác nhau về những gì nên và
không nên chia sẻ. Họ cũng có rất nhiều lý do khác nhau cho lựa chọn của mình.

Những gì chúng ta vừa làm chỉ là một trò chơi. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì
chúng ta vẫn đưa ra những loại quyết định giống như vậy đấy. Chúng ta quyết định
có đăng những bức ảnh nào đó lên mạng xã hội hay không. Chúng ta quyết định có
muốn công khai thông tin liên hệ cụ thể, chẳng hạn như địa chỉ email, trên các tài
khoản mạng xã hội hay không. Quyết định của chúng ta có thể khác với quyết định
của bạn thân mình, hay thậm chí là khác với quyết định của chính chúng ta trong
tháng trước. Ngay cả khi chúng ta đưa ra những quyết định giống nhau vào hai thời
điểm khác nhau, thì lý do vẫn có thể khác nhau.

Những quyết định và lý do khác nhau này thể hiện hiểu biết của cá nhân chúng ta về
vấn đề quyền riêng tư.

Nói một cách đơn giản, quyền riêng tư chính là cách chúng ta chọn xử lý thông tin về
bản thân mình. Thông tin này có thể bao gồm các phần về danh tính, hoạt động, sở
thích, thói quen và những khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta. Trong thế
giới số ngày nay, chúng ta có nhiều cơ hội chia sẻ thông tin về chính mình với người
khác hơn bao giờ hết. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải nắm tường tận hiểu



biết của mình về quyền riêng tư và suy nghĩ xem có hài lòng với hiểu biết đó không.

Hỏi học viên

Dựa vào hành vi của chính mình trong trò chơi về quyền riêng tư cũng như trong
cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta định nghĩa thế nào về quyền riêng tư? Tại
sao?

Có phải tất cả thông tin riêng tư đều là bí mật không?

1. Không nhất thiết. Ví dụ: sinh nhật thì không phải kiểu bí mật như nhật ký. Có vô
số người trên thế giới biết và cần biết ngày sinh của chúng ta, như cha mẹ/người
chăm sóc hay bác sĩ của mình. Tuy nhiên, dù thông tin không phải bí mật, chúng
ta vẫn có thể coi là riêng tư. Hầu hết chúng ta đều không muốn mọi người biết
ngày sinh của mình vì cho rằng đó là thông tin mà chỉ những người thân thiết
hoặc những người có lý do cụ thể mới được biết. Những loại quyết định về đối
tượng nào nên biết thông tin về chúng ta, khi nào và tại sao nên biết chính là
chìa khóa của quyền riêng tư.

Hỏi học viên

Liệu có thông tin nào khác không nhất thiết là bí mật nhưng có thể chúng ta vẫn
không muốn chia sẻ với những người mình không biết rõ/những người mình mới gặp
không?

1. Số điện thoại, email, ảnh, video, v.v.

Liệu có gì mà chúng ta không cho cha mẹ/người chăm sóc hoặc bạn bè biết không?
Đối với giáo viên hay người hướng dẫn khác thì sao?

1. Kết quả học tập, tài khoản Instagram, nhật ký của mình.

Chúng ta có vừa khám phá ra điều gì đáng ngạc nhiên về cách bản thân mình hiểu
biết về quyền riêng tư không?

Nói với học viên

Mọi người có thể mang Trò chơi về quyền riêng tư này đi sau khi chúng ta kết thúc
ngày hôm nay! Bây giờ, chúng ta nghĩ nhiều hơn về quyền riêng tư nên sẽ nhận thấy
mỗi ngày đều có vô vàn lựa chọn để biến những hiểu biết của mình về quyền riêng
tư thành hành động.



Bài tập

Bài tập

Nói với học viên

Giờ hãy cùng khám phá xem chúng ta hiểu gì về quyền riêng tư nhé.

1. Tìm ba ví dụ trên mạng về một người chia sẻ hoặc đăng nội dung nào đó mà
nếu là bạn thì bạn sẽ giữ riêng tư. Đó có thể là về những người nổi tiếng, nhân
vật chính trị hay nhà lãnh đạo doanh nghiệp; nếu không thì có thể tìm theo
hashtag hoặc bằng công cụ tìm kiếm trên mạng nói chung để có các ví dụ ngẫu
nhiên. Cố gắng tìm nhiều nguồn đa dạng (ví dụ: ảnh, video, bài viết dạng văn
bản, chẳng hạn như bình luận của ai đó trên mạng xã hội và/hoặc một kênh tin
tức) về các chủ đề khác nhau.

2. Với từng ví dụ, hãy viết một đoạn mô tả lý do bạn chọn giữ thông tin này ở chế
độ riêng tư. Trong đó, giải thích thêm quan điểm cá nhân của bạn về việc chia
sẻ thông tin này có thay đổi tùy theo bối cảnh không (ví dụ: người mà bạn đang
tương tác, số người liên quan đến tương tác này, mục tiêu, môi trường [trường
học và bên ngoài trường học]) và nếu có thì thay đổi như thế nào.

Bài tập

Học viên có 40 phút để hoàn thành bài tập này.
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