
Mạng xã hội và chia sẻ
Học viên sẽ suy ngẫm về quyền riêng tư khi chia sẻ thông tin và giao tiếp với người
khác trên mạng, đặc biệt là mạng xã hội. Họ sẽ giải thích có những được-mất gì về
quyền riêng tư trong bối cảnh mạng xã hội và tìm hiểu cách cài đặt quyền riêng tư
trên mạng một cách hiệu quả.



Sử dụng mạng xã hội

Phần 1

Tương tác trong lớp

Trước khi thực hiện hoạt động này, hãy dán biển “ĐỒNG Ý” và “KHÔNG ĐỒNG Ý” ở
hai đầu căn phòng. Kế đến, cho học viên biết rằng sau khi bạn đọc to từng nhận
định, họ phải đứng gần đầu này hoặc đầu kia tùy theo mức độ cảm xúc của bản
thân; học viên cũng có thể đứng giữa hai tấm biển nếu thấy không chắc/chưa quyết
định.

Giữa các nhận định, hãy yêu cầu học viên giải thích về vị trí của họ và khơi gợi cho
mọi người cùng thảo luận nhanh về từng chủ đề.

Nói với học viên

Tôi sẽ đọc to một câu. Nếu hoàn toàn đồng ý, hãy di chuyển về phía tấm biển
“ĐỒNG Ý”. Nếu hoàn toàn không đồng ý, hãy di chuyển về phía tấm biển “KHÔNG
ĐỒNG Ý”. Còn nếu bản thân chúng ta thấy không chắc, không hoàn toàn đồng ý
cũng không hẳn là phản đối thì hãy di chuyển ra giữa, ở nơi nào thể hiện chính xác
nhất quan điểm của mình.

Tôi có một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Snapchat
hoặc Instagram.

Tôi sử dụng mạng xã hội mỗi ngày.

Trang cá nhân của tôi trên mạng xã hội - trên nền tảng mạng xã hội mà tôi sử dụng
nhiều nhất - nằm ở chế độ công khai.

Tôi có những người bạn/người theo dõi/quan hệ kết nối khác nhau (nói cách khác là
đối tượng khác biệt rạch ròi) giữa các nền tảng mạng xã hội mà tôi sử dụng.

Thế hệ của tôi có cách nghĩ khác với người lớn về thông tin được chia sẻ trên nền
tảng mạng xã hội.

Tôi sử dụng các nền tảng mạng xã hội khác nhau để đăng các loại nội dung khác
nhau.



Phạm vi của lời mời kết bạn

Phần 1

Nói với học viên

Nền tảng mạng xã hội là nền tảng trực tuyến mà chúng ta có thể dùng để kết nối và
tương tác với mọi người.

Hỏi học viên

Mỗi người chúng ta đã từng nghe qua về những nền tảng mạng xã hội nào?

Phần 2

Tương tác trong lớp

Trước khi thực hiện hoạt động tiếp theo, hãy dán biển “ĐỒNG Ý” và “KHÔNG ĐỒNG
Ý” ở hai đầu căn phòng. Kế đến, cho học viên biết rằng sau khi bạn đọc to từng nhận
định, họ phải đứng gần đầu này hoặc đầu kia tùy theo mức độ cảm xúc của bản
thân; học viên cũng có thể đứng giữa hai tấm biển nếu thấy không chắc/chưa quyết
định.

Giữa các nhận định, hãy dùng những câu hỏi bên dưới để khơi gợi cho mọi người
cùng thảo luận.

Nói với học viên

Tôi sẽ đọc to một câu. Nếu hoàn toàn đồng ý, hãy di chuyển về phía tấm biển
“ĐỒNG Ý”. Nếu hoàn toàn không đồng ý, hãy di chuyển về phía tấm biển “KHÔNG
ĐỒNG Ý”. Còn nếu bản thân chúng ta thấy không chắc, không hoàn toàn đồng ý
cũng không hẳn là phản đối thì hãy di chuyển ra giữa, ở nơi nào thể hiện chính xác
nhất quan điểm của mình.

Đối với hoạt động này, hãy nghĩ đến tài khoản mạng xã hội mà bản thân mình sử
dụng nhiều nhất.

Hỏi học viên

Trang cá nhân trên mạng xã hội của tôi nằm ở chế độ công khai.

1. Như vậy có thay đổi cách bản thân chúng ta đăng nội dung lên mạng không?
Tại sao lại vậy? Hoặc nếu không thì tại sao không?

Trang cá nhân trên mạng xã hội của tôi chỉ dành cho bạn bè/những người tôi thực



sự biết rõ.

1. Tại sao bản thân chúng ta quyết định như vậy?

2. Chúng ta có đăng khác đi không nếu ai cũng nhìn thấy nội dung đó? Khác như
thế nào?

Tôi có một người bạn/người theo dõi/quan hệ kết nối trên mạng xã hội mà mình chưa
từng gặp ngoài đời.

1. Tại sao bản thân chúng ta lại kết bạn/theo dõi/kết nối với người này? Người này
chúng ta gặp trên mạng hay chưa từng gặp bao giờ?

2. Đây là mối quan hệ như thế nào?

3. Vì chỉ tương tác qua mạng thôi nên cách bản thân chúng ta tương tác có bị ảnh
hưởng gì không? Kiểu tương tác này có lợi ích gì? Thách thức nào có thể xảy
ra?

Hỏi học viên

Tôi chấp nhận mọi lời mời kết bạn/yêu cầu theo dõi/yêu cầu kết nối mình nhận được.

1. Cách tiếp cận này có lợi ích gì? Thách thức nào có thể xảy ra?

2. Khi nói đến quyền riêng tư của bản thân mình thì các lời mời kết bạn/yêu cầu
theo dõi/yêu cầu kết nối có quan trọng không? Nếu có thì quan trọng như thế
nào? Nếu không thì tại sao lại không?

Bất cứ khi nào gặp người mới, tôi sẽ gửi cho họ lời mời kết bạn/yêu cầu theo dõi/yêu
cầu kết nối.

1. Tại sao đây lại là ý hay/dở?

Tôi đã từng xóa bạn bè/người theo dõi/quan hệ kết nối.

1. Tại sao bản thân chúng ta quyết định như vậy?

Hỏi học viên

Trên mạng, tôi kết bạn với/là người theo dõi của/được kết nối với cha mẹ/người chăm
sóc hoặc giáo viên của mình.



1. Như vậy có thay đổi cách chúng ta đăng lên mạng không?

2. Người lớn có bao giờ bình luận về những gì chúng ta đăng lên mạng không?

3. Những lợi ích và/hoặc thách thức có thể xảy ra khi là bạn bè/người theo dõi/quan
hệ kết nối với cha mẹ/người chăm sóc hoặc giáo viên của mình là gì?

Bạn của bạn bè/những người tôi không kết nối trực tiếp trên mạng xã hội có thể xem
một số nội dung trên trang cá nhân của tôi.

1. Đó là gì?

Tôi đã xem và/hoặc thay đổi cài đặt quyền riêng tư của mình.

1. Tại sao có hoặc tại sao không?

2. Quyền riêng tư có dễ cài đặt không, hay rối rắm? Điều gì khiến cho việc cài đặt
này dễ xem/thay đổi hơn?



Mạng lưới mối quan hệ của chúng ta lớn đến mức
nào?

Phần 1

Nói với học viên

Trên mạng xã hội, mỗi người chúng ta đều có một nhóm đối tượng. Bây giờ, mình
hãy cùng nói về phạm vi tiềm năng của đối tượng này.

Có 2 cách chính để chia sẻ nội dung (ví dụ: ảnh, video, bài viết dạng văn bản) với
một đối tượng nào đó. Thứ nhất, chúng ta chia sẻ với đối tượng mặc định. Đó đôi khi
chỉ là bạn bè/người theo dõi/những người mình đã kết nối hoặc cũng có thể bao gồm
cả bạn của bạn bè. Thứ hai, các đối tượng ban đầu này có thể chia sẻ nội dung đó
với bạn bè/người theo dõi/những người họ đã kết nối.

Chúng ta có thể chọn đối tượng trực tiếp nhưng rất khó mà kiểm soát được các đối
tượng này sẽ chia sẻ lại/đăng lại/tweet lại với ai.

Hỏi học viên

Giả sử chúng ta không chỉ chia sẻ với bạn bè/người theo dõi mình/những người mình
đã kết nối, mà chính nội dung đó cũng sẽ được chia sẻ với bạn bè/người theo dõi
họ/những người họ đã kết nối, vậy cuối cùng là chúng ta chia sẻ với bao nhiêu
người?

Phần 2

Tương tác trong lớp

Viết các phương trình/kết quả sau lên bảng.

Nói với học viên

Hãy làm một bài toán nhỏ. Ví dụ: nếu bản thân chúng ta có 2 người bạn/người theo
dõi/quan hệ kết nối trên nền tảng mạng xã hội và mỗi người họ lại có 3 người
bạn/người theo dõi/quan hệ kết nối, thì tối đa có bao nhiêu người nhìn thấy nội dung
chúng ta chia sẻ trên nền tảng đó (một số bạn bè/người theo dõi/quan hệ kết nối có
thể bị trùng)?

1. Đáp án: 2 + 2 x 3 = 8

Nếu chúng ta có 10 người bạn/người theo dõi/quan hệ kết nối trên nền tảng mạng xã
hội và mỗi người họ lại có 10 người bạn/người theo dõi/quan hệ kết nối, thì tối đa có



bao nhiêu người nhìn thấy nội dung chúng ta chia sẻ trên nền tảng đó?

1. Đáp án: 10 + 10 x 10 = 110

Nếu chúng ta có 300 người bạn/người theo dõi/quan hệ kết nối và mỗi người họ lại
có 300 người bạn/người theo dõi/quan hệ kết nối, thì tối đa có bao nhiêu người nhìn
thấy nội dung chúng ta chia sẻ trên nền tảng đó?

1. Đáp án: 300 + 300 x 300 = 90.300

Nói với học viên

Các phép tính này dựa trên giả định rằng đối tượng trực tiếp của chúng ta chỉ chia sẻ
với đối tượng trực tiếp của họ, còn sau đó thì không có ai chia sẻ tiếp nữa. Thế
nhưng trong nhiều trường hợp, nội dung có thể bị chia sẻ đi rất xa khỏi hai đối tượng
trực tiếp này.

Phần 3

Hỏi học viên

Bản thân mỗi người thấy thế nào về khả năng là có rất nhiều người dễ dàng biết
được chúng ta làm gì trên mạng, trong khi mình chưa chắc biết họ (chúng ta có thể
chỉ biết một số bạn bè của bạn mình)? Điều này có những khía cạnh tiêu cực
và/hoặc tích cực nào? 

Tại sao điều này quan trọng?

Vậy nó có thay đổi quan điểm của chúng ta về việc chia sẻ nội dung trên mạng
không? Tại sao có hoặc tại sao không?



Chia sẻ trên mạng

Thảo luận một

Nói với học viên

Ở trên mạng, chúng ta có thể chia sẻ với một đối tượng đã định nào đó, nhưng khi
nội dung nằm ở chế độ công khai thì nó có thể thu hút nhiều sự chú ý không như
mong muốn.

Khi chia sẻ trên mạng, nội dung truyền thông có thể "lan truyền" với tốc độ chóng
mặt trên khắp mạng xã hội, có thể bị sao chép và thậm chí là cắt ghép.

Hỏi học viên

Có ai nghĩ ra ví dụ về truyền thông lan truyền không?

1. Nếu không, hãy yêu cầu mọi người nghĩ đến ảnh chế, ảnh ghép hoặc các video
phổ biến mà họ đã xem và/hoặc chia sẻ với bạn bè.

Tương tác

Tương tác trong lớp

Hãy nêu một ví dụ gần đây phù hợp với ngữ cảnh địa phương / xã hội của chúng ta
để củng cố khái niệm này.

Thảo luận hai

Nói với học viên

Truyền thông lan truyền có thể có ích nếu chúng ta muốn thu hút sự chú ý đến
những gì mình làm. Thế nhưng sự chú ý không mong muốn có thể bao gồm cả việc
quấy rối và bắt nạt trên mạng. Một video riêng tư bị rò rỉ hoặc chia sẻ trái phép có
thể gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân mỗi người.

Hỏi học viên

Ở trên mạng, nội dung về bản thân mỗi người chúng ta có thể bị chia sẻ như thế nào
với các đối tượng nằm ngoài dự định? Điều này có khả năng ảnh hưởng đến chúng
ta và/hoặc danh tiếng chúng ta ra sao? 



Lựa chọn quyền riêng tư cho nền tảng mạng xã hội

Phần 1

Nói với học viên

Sau khi đã đi qua một số lý do vì sao bản thân có thể không muốn công khai mọi thứ
mình làm trên mạng, bây giờ hãy cùng xem chúng ta có cách nào để quản lý quyền
riêng tư trên mạng của mình.

Phần 2

Tương tác trong lớp

Giữa các câu hỏi, hãy dùng các nhận định bên dưới từng câu để mọi người thảo luận
sâu hơn.

Nói với học viên

Cài đặt quyền riêng tư khác nhau cho các loại thông tin khác nhau thì có hợp lý
không?

1. Có thể cân nhắc các cấp độ riêng tư khác nhau cho các thông tin khác nhau.
Đôi khi chúng ta muốn chia sẻ ảnh chụp khuôn mặt mình, một dòng tweet về
quan điểm chính trị hoặc tôn giáo hay câu chuyện về một video hài hước nào đó
với các đối tượng khác nhau.

Còn việc cài đặt quyền riêng tư khác nhau đối với những người khác nhau thì sao?
Ví dụ: cha mẹ/người chăm sóc và bạn bè có nhìn thấy cùng một nội dung trên tài
khoản mạng xã hội của chúng ta không?

1. Có thể học viên không muốn gia đình bình luận về bài viết của mình nhưng lại
muốn bạn bè bày tỏ cảm xúc.

Chúng ta có bao giờ quay lại và xem xét tất cả những gì mình từng được gắn thẻ
không? Tại sao có hoặc tại sao không?

1. Chúng ta có thể muốn gỡ những nội dung đáng xấu hổ đi (ví dụ: bức ảnh chụp
vào một ngày tồi tệ, bài viết về bản thân mà mình không muốn bị chia sẻ).

Trên một số nền tảng mạng xã hội nhất định, chẳng hạn như Facebook, chúng ta có
thể thay đổi cài đặt sao cho bản thân phải phê duyệt thì nội dung mới xuất hiện trên
trang cá nhân của mình. Mọi người có nghĩ đó là ý hay không? Tại sao có hoặc tại



sao không?

1. Nhờ đó chúng ta có thể ngăn không cho những nội dung đáng xấu hổ gắn vào
tài khoản mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, nó vẫn không ngăn được người
đăng chia sẻ nội dung đó trên tài khoản của họ, với bạn bè/người theo dõi/người
mà họ kết nối.

Tại sao có người lại muốn giới hạn những ai có thể tìm kiếm mình? Ví dụ cho trường
hợp này là gì?

1. Có thể chúng ta không muốn người lạ/những người mình không biết rõ kết
bạn/theo dõi/kết nối với mình trên mạng xã hội hoặc gửi cho mình những tin
nhắn "không mời mà tới".

Chúng ta có phải là bạn bè/người theo dõi/được kết nối trên mạng với cha mẹ/người
chăm sóc của mình không? Giáo viên? Người lớn khác?

1. Chúng ta có vì vậy mà thay đổi loại nội dung mình chia sẻ hoặc thay đổi đối
tượng xem được nội dung của mình không?

Cha mẹ/người chăm sóc hoặc giáo viên có cần phải là bạn bè/người theo dõi/được
kết nối với chúng ta để xem trang cá nhân của ta không?

1. Học viên nên cân nhắc xem nếu bản thân cài đặt quyền riêng tư như vậy, công
chúng nói chung có xem được trang cá nhân của mình trên mạng xã hội hay
không. Hãy giúp họ nghĩ về những cách khác mà cha mẹ/người chăm sóc hoặc
giáo viên có thể xem trang cá nhân của họ.

Còn việc cài đặt quyền riêng tư khác nhau cho những nền tảng mạng xã hội khác
nhau thì sao? Trên Twitter, bài tweet của chúng ta ở chế độ riêng tư hay công khai?
Bao nhiêu người xem được tin của chúng ta trên Snap? Bao nhiêu người truy cập
được bảng tin Instagram của chúng ta? Người khác có xem được video của chúng ta
trên YouTube không? Ngoài ảnh đại diện ra thì mọi người có xem được ảnh nào
khác của chúng ta trên Facebook không?

1. Nếu học viên không biết, hãy chỉ cho họ rằng những nội dung này đều có chế
độ cài đặt quyền riêng tư.

Mỗi người chúng ta tweet bằng tên thật hay biệt danh? Tại sao?

1. Có lẽ học viên không muốn mọi người biết tên thật của mình. Trong trường hợp
này, họ có thể muốn dùng biệt danh.



Phần 3

Tương tác trong lớp

Chia học viên thành các cặp.

Nói với học viên

Chúng ta đều biết rằng cài đặt quyền riêng tư khá là rối rắm.

Mỗi cặp hãy dành ra vài phút để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về cài đặt quyền riêng tư.

Tương tác trong lớp

Cho học viên 5 phút để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về cài đặt quyền riêng tư. Yêu cầu
họ chia sẻ với cả nhóm, sau đó bạn trả lời từng câu hỏi họ đặt ra. Mời các học viên
khác giải đáp trước khi bạn đưa ra câu trả lời.

Nếu có máy tính hoặc thiết bị di động và có kết nối Internet, hãy minh họa cách quản
lý cài đặt quyền riêng tư trên mạng.



Bài tập

Hướng dẫn

Nói với học viên

Bây giờ sau khi đã nói về quyền riêng tư trên mạng xã hội, hãy cùng mở rộng chủ đề
này bằng cách xây dựng một bản hướng dẫn, giúp người khác hiểu những gì chúng
ta vừa học được.

Trong 30 phút tiếp theo, mỗi người hãy tạo một bản hướng dẫn ngắn để giúp người
khác:

1. Nghĩ về các đối tượng cho bài viết của họ trên mạng xã hội.

2. Suy ngẫm về những gì họ muốn chia sẻ công khai, những gì cần giữ riêng tư và
vì sao lại thế.

3. Cân nhắc lý do họ có thể muốn xem lại và/hoặc chỉnh sửa cài đặt quyền riêng tư
trên mạng xã hội của mình.

4. Tìm ra cách cài đặt quyền riêng tư khác nhau cho những nội dung khác nhau và
vì sao lại vậy.

Bản hướng dẫn này có thể ở bất kỳ định dạng nào. Hướng dẫn từng bước dạng văn
bản cũng được, làm theo kiểu "hướng dẫn sử dụng" cũng được, kết hợp hình ảnh,
biểu đồ hoặc bất kỳ phương pháp nào mà mình nghĩ sẽ giúp người khác học được
những điều này; cứ thoải mái sáng tạo! Bản hướng dẫn cũng phải đảm bảo là:

1. Chỉ cho người đọc cách xem lại và thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên nền tảng
mạng xã hội.

2. Trả lời một câu hỏi mà bản thân cho là quan trọng về cài đặt quyền riêng tư, dựa
trên cuộc thảo luận nhóm trước đó.

Bài tập

Hãy khuyến khích học viên chọn các nền tảng khác nhau để bài học cùng lúc áp
dụng được cho nhiều nền tảng. Học viên có 30 phút để hoàn thành bài tập này.
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