
Quan điểm khác nhau
Học viên sẽ xem xét vai trò của quan điểm trong việc đánh giá thông tin liên quan
đến sự hiện diện trên mạng của họ hoặc sự hiện diện trên mạng của những người
khác. Họ sẽ nhận thức rõ hơn về các yếu tố ngữ cảnh có liên quan (ví dụ: thời gian,
văn hóa, xã hội, địa phương/vùng miền/toàn cầu) và có tác động đến sự hiện diện
trên mạng của một người. Ngoài ra, học viên cũng xem các thông tin họ đăng trên
mạng về mối quan hệ với gia đình, bạn bè và người có thẩm quyền (ví dụ: giáo viên,
công ty) có thể ngụ ý những gì.

Tài nguyên
Ảo ảnh về lọ hoa Rubin
Phiếu bài tập: Trang cá nhân trên mạng xã hội của Kassra



Quan điểm là gì?

Phần 1

Tương tác với lớp học thông qua hình ảnh

Chiếu hình Ảo ảnh về lọ hoa Rubin lên màn chiếu. Trong khi đặt câu hỏi, hãy yêu
cầu học viên suy nghĩ và cho biết họ nhìn thấy hình ảnh gì

Hỏi học viên

Chúng ta thấy gì khi nhìn vào hình ảnh này?

Bao nhiêu người trong chúng ta nhìn thấy cái bình?

Bao nhiêu người trong chúng ta nhìn thấy hai khuôn mặt?

Chúng ta có thể nhìn thấy cả hai cùng lúc không?

Những gì chúng ta nhìn thấy có thể phụ thuộc vào quan điểm của bản thân mỗi
người. Theo chúng ta, quan điểm là gì?

Tương tác trong lớp

Viết các định nghĩa của học viên lên bảng.

Nói với học viên

Quan điểm là một thái độ cụ thể đối với điều gì đó; một ý kiến/suy nghĩ.

Phần 2

Nói với học viên

Dưới đây là một ví dụ khác. Giả sử một người bạn của chúng ta tên là Azul vừa được
chọn vào đội bóng đá của trường. Khi cậu ấy khoe với mẹ rằng: “Con được chọn vào
đội bóng đá rồi mẹ ơi!”, mẹ cậu ấy rất tự hào.

Khi Azul nói với cậu bạn thân Raviv rằng mình đã được chọn vào đội bóng, Raviv nói
rằng cậu ấy rất mừng cho Azul.

Azul cũng thông báo với người bạn của mình là Val rằng cậu đã được chọn vào đội
bóng đá. Tuy nhiên, Val thì đã từng ứng tuyển và Azul lại giành mất vị trí của cô ấy.
Vậy nên, Val cảm thấy không vui.

Azul cũng là thành viên của câu lạc bộ khoa học và giờ cậu ấy phải bỏ lỡ các cuộc



họp về khoa học để có thể đi tập đá bóng. Dani, chủ tịch của câu lạc bộ khoa học,
cũng chẳng mấy vui vẻ khi nghe Azul kể về điều này.

Tất cả những người khác kể trên trong cuộc sống của Azul đều nghe cùng một thông
tin: Azul đã được chọn vào đội bóng đá.

Hỏi học viên

Tại sao tất cả họ đều phản ứng khác nhau?

Tại sao sự khác biệt trong quan điểm và mối quan hệ của họ với Azul lại đóng vai trò
quan trọng?

Chúng ta có biết bất kỳ ví dụ nào khác mà cùng là một tình huống nhưng mọi người
lại có cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau không?

Tại sao quan điểm lại quan trọng đến thế?



Chiếc nón tư duy

Phần 1

Tương tác trong lớp

Chia học viên thành các nhóm 3-4 người. Phát cho mỗi nhóm vài tờ giấy và bút bi
hoặc bút chì.

Nói với học viên

Mỗi nhóm sẽ được phát một mẩu giấy và một phiếu bài tập lấy ví dụ minh hoạ là
trang cá nhân trên mạng xã hội của Kassra. Trên mẩu giấy sẽ có tên một người
trong cuộc sống của Kassra. Các nhóm hãy tưởng tượng rằng mình đang xem trang
cá nhân này với tư cách là người trong mẩu giấy. Chúng ta nghĩ Kassra là ai? Chúng
ta có thể đưa ra những giả định nào? Anh ta thích điều gì? Anh ta không thích điều
gì? Anh ta đã bình luận về nội dung nào? Theo chúng ta, Kassra là người như thế
nào? Chúng ta có 10 phút để suy nghĩ. Sau đó mỗi nhóm sẽ trình bày câu trả lời của
mình!

Yêu cầu từng nhóm trình bày.

Những vai trò/người có thể có trong cuộc sống của Kassra:

1. Mẹ của Kassra, người lo lắng về sự an toàn của con trai mình.

2. Bạn thân của Kassra, người tôn trọng anh ấy.

3. Một cô gái ở trường bên cạnh, không quen Kassra.

4. Giáo viên của Kassra.

5. Một vị sếp đang có ý định tuyển Kassra vào làm.

Hỏi học viên

Cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá Kassra khác nhau như thế nào?

Do đâu mà lại có những khác biệt này?

Liệu tất cả những đánh giá này có chính xác không? Tại sao có/tại sao không?

Trong cuộc sống, chúng ta đã gặp tình huống nào mà cùng một thông tin nhưng mọi
người lại diễn giải theo những cách khác nhau hay chưa?



Hỏi học viên

Bao nhiêu người trong chúng ta đã từng bất đồng với cha mẹ/người chăm sóc mình?
Bạn bè của mình?

Bao nhiêu người trong chúng ta sử dụng các nền tảng mạng xã hội? Chúng ta có
nghĩ về cách những người khác nhìn nhận trang cá nhân trên mạng xã hội của mình
không?

Chúng ta đã bao giờ xóa nội dung hay bỏ thẻ chính mình trong nội dung được chia
sẻ trên mạng xã hội (chẳng hạn như ảnh, video, bài viết dạng văn bản) chưa? Tại
sao?



Suy ngẫm về quan điểm

Phần 1

Nói với học viên

Hãy nghĩ xem những người xung quanh nhìn nhận về chúng ta theo các cách khác
biệt nào.

Hỏi học viên

Chúng ta có bao giờ tùy theo người đối diện là ai mà xử sự khác đi không? Chúng ta
có nói chuyện với cha mẹ/người chăm sóc hoặc giáo viên như cách mình nói chuyện
với bạn bè không? Tại sao có/tại sao không?

Nói với học viên

Tất cả chúng ta đều sẽ cư xử khác đôi chút tùy thuộc vào hoàn cảnh và đối tượng
mà mình tiếp xúc.

Trong hoạt động này, chúng ta sẽ thảo luận về cách mình hiện diện trên mạng (đặc
biệt là mạng xã hội) và cách những người khác nhau nhìn nhận chúng ta tùy theo
quan điểm của họ.

Hỏi học viên

Trên mạng, với những người khác nhau, chúng ta có thể hiện mình theo những cách
khác nhau hay không? Ví dụ: trên một nền tảng (chẳng hạn như Facebook), chúng
ta có thể sử dụng tên thật, nhưng chúng ta có sử dụng tên thật cho mọi thứ mình
làm trên mạng không?

Chúng ta ít khi dùng tên thật hoặc chúng ta hay ẩn danh trên những nền tảng nào?
Tại sao?

Chúng ta có cho rằng các thông tin cá nhân mình chia sẻ trên mạng thể hiện được
hết con người mình không? Chúng ta có cho rằng thông qua trang cá nhân mình trên
mạng xã hội, mọi người sẽ hiểu cặn kẽ mọi chuyện không? Chúng ta có muốn như
vậy không?

Hỏi học viên

Mọi người có thể nhìn nhận về chúng ta như thế nào nếu chỉ biết được một phần
thông tin của chúng ta? Chẳng hạn, liệu cha mẹ/người chăm sóc có thay đổi quan
điểm nếu họ nhìn thấy mọi thứ chúng ta đã làm trên nền tảng này mà nền tảng khác
thì không?



Chúng ta đã bao giờ đặt bài viết của mình ở chế độ riêng tư chưa? Tại sao?

Hỏi học viên

Ngày hôm nay chúng ta đã bàn rất nhiều về quan điểm. Dựa vào đó, chúng ta rút ra
được bài học gì?

Quan điểm còn tác động đến cách chúng ta đánh giá thông tin như thế nào nữa?
Hãy kể tên một sự kiện gần đây có liên quan đến chủ đề này? Quan điểm có vai trò
quan trọng như thế nào đối với cuộc sống cá nhân của chúng ta cũng như đối với tin
tức?



Bài tập

Phần 1

Bài tập

Yêu cầu học viên:

1. Chụp ảnh/màn hình bất kỳ bài viết nào trên mạng xã hội [nghĩa là ảnh, video
hoặc bài viết dạng văn bản] (không nhất thiết phải là bài viết của chính mình).

2. Xác định ba vai trò liên quan đến bài viết của người này trên mạng xã hội (ví dụ:
bạn bè, người nhà, giáo viên), đồng thời hãy dùng một đoạn ngắn để mô tả xem
từng vai trò này sẽ có cảm tưởng gì về bài viết.

Trong 10 phút cuối, hãy chia học viên thành các cặp và yêu cầu họ chia sẻ cho nhau
ít nhất hai cách mà họ cho rằng quan điểm đóng vai trò quan trọng với bài viết họ
chọn.
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