
Різні перспективи
Учасники розглянуть роль перспективи в оцінці інформації, пов’язаної з їхнім
образом в Інтернеті або онлайн-образом інших. Вони дізнаються про відповідні
контекстні фактори (наприклад, часові, культурні, соціальні, місцеві /
регіональні / глобальні), які впливають на образ в Інтернеті. Крім того, учасники
розглянуть, як впливає інформація, яку вони розміщують в Інтернеті, на їхні
стосунки з родичами, друзями та особами, наділеними владою (наприклад,
вчителями, роботодавцями).

Ресурси
Ілюзія вази Рубіна
Роздатковий матеріал щодо профілю Миколи в соціальній мережі



Що таке перспектива?

Частина 1

Image Class Interaction

Відтворіть зображення з малюнком-ілюзією вази Рубіна на екрані проектора.
Ставлячи запитання, попросіть учасників підійти й вказати, яке зображення
вони бачать.

Запитайте учнів

Що ви бачите, коли дивитеся на це зображення?

Скільки людей бачать вазу?

Скільки людей бачать два обличчя?

Ви бачите обидва зображення?

Те що ви бачите, залежить від вашої перспективи? Як ви вважаєте, що таке
перспектива?

Взаємодія в групі

Запишіть визначення учасників на дошці.

Розкажіть учням

Перспектива – це певне ставлення до чогось; точка зору.

Частина 2

Розкажіть учням

Ось інший приклад Скажімо, нашого друга Олега щойно прийняли до шкільної
футбольної команди. Коли Олег розповідає про це мамі, він каже: "Мене
прийняли до шкільної футбольної команди!" – і мама дуже пишається ним.

Коли Олег розповідає своєму найкращому другові Роману, що його прийняли до
команди, Роман каже, що він дуже радий за Олега.

Олег також розповів своєму другові Віталію, що його прийняли до команди. Але
Віталій теж хотів потрапити в команду, а Олег зайняв його місце. Тож Віталій не
дуже радий.



Олег також є членом наукового клубу, і тепер він повинен пропускати зустрічі
клубу, щоб грати у футбол. Коли він каже про це Даші, президенту наукового
клубу, вона зовсім не рада.

Усі ці люди, що є частиною життя Олега, почули ту саму інформацію. Олега
прийняли до футбольної команди.

Запитайте учнів

Чому вони реагують по-різному?

Чому мають значення їхні перспективи та їхні різні відносини з Олегом?

Ви можете придумати інші приклади, коли різні люди сприймають ту саму
ситуацію по-різному?

Чому перспектива має значення?



Обмірковування

Частина 1

Взаємодія в групі

Розділіть учасників на групи по 3–4 людини. Роздайте їм папір і ручки або
олівці.

Розкажіть учням

Я роздам кожній групі матеріал із несправжнього профілю Миколи в соціальній
мережі й смужку паперу. На кожному аркуші буде ім’я людини з життя Миколи.
Ваша група має подивитися на профіль у соціальній мережі з перспективи
людини, чиє ім’я написано на смужці паперу. Як ви вважаєте, ким є Микола? Які
припущення ви можете зробити? Що йому подобається? Що йому не
подобається? Які дописи він коментував? Як ви сприймаєте Миколу з точки
зору вашої перспективи? На це завдання у вас 10 хвилин. Підготуйтеся до
презентації.

Попросіть кожну групу зробити презентацію.

Можливі ролі/люди в житті Миколи наведено нижче.

1. Мама Миколи, яка переживає за безпеку сина.

2. Найкращий друг Миколи, який його поважає.

3. Дівчина з місцевої школи, яка не знає Миколу.

4. Вчитель Миколи.

5. Потенційний шеф, який розглядає можливість взяти Миколу на роботу.

Запитайте учнів

Якими будуть відмінності в сприйнятті й оцінюванні Миколи?

Чому, на вашу думку, існують ці відмінності?

Як ви вважаєте, чи всі оцінки є правильними? Чому так і чому ні?

Чи можете ви навести приклади зі свого життя, коли ту саму інформацію різні
люди інтерпретували по-різному?



Запитайте учнів

Як часто ви не погоджуєтеся зі своїми батьками/опікунами? Як часто ви не
погоджуєтеся з друзями?

Скільки людей із групи використовують платформи соціальних мереж? Ви
замислюєтеся над тим, як інші люди сприймають ваші профілі в соціальних
мережах?

Ви коли-небудь видаляли вміст чи видаляли згадування себе у вмісті,
поширеному в соціальній мережі (фотографії, відео, дописи)? Чому?



Розмірковування щодо перспективи

Частина 1

Розкажіть учням

Подумайте, як по-різному знають вас різні люди у вашому житті?

Запитайте учнів

Ви по-різному поводитеся з різними людьми? Чи розмовляєте ви з
батьками/опікунами або вчителями так само, як ви розмовляєте з друзями?
Чому так і чому ні?

Розкажіть учням

Ми всі трохи інші люди, залежно від того, де ми та з ким спілкуємося.

Під час цього уроку ми обговоримо, як ви презентуєте себе в Інтернеті,
особливо в соціальних мережах, і як по-різному сприймають вас інші люди з
точки зору їхньої перспективи.

Запитайте учнів

Чи представляєте ви себе в Інтернеті по-різному різним людям? Наприклад, на
одній платформі (скажімо, у Facebook) ви використовуєте своє реальне ім’я.
Але чи використовуєте ви своє реальне ім’я у всіх онлайн-службах?

На яких платформах ви не завжди використовуєте своє реальне ім’я або взагалі
використовуєте їх анонімно? Чому?

Як ви гадаєте, інформація, яку ви поширюєте про себе в Інтернеті, повністю
презентує вашу особистість? Як ви вважаєте, профілі в соціальних мережах
розповідають усе про людину? Ви би хотіли, щоб так було?

Запитайте учнів

Як люди можуть вас сприймати, якщо вони мають доступ тільки до деякої
інформації про вас? Наприклад, чи зміниться думка ваших батьків/опікунів,
якщо вони побачать все, що ви робите на одній платформі, але не побачать
вашу активність на іншій?

Чи залишаєте ви свої дописи конфіденційними? Чому?

Запитайте учнів



Сьогодні ми багато говорили про перспективу. Що нового ви дізналися про
перспективу з нашої розмови? Назвіть один факт.

Як ще перспектива впливає на наш спосіб оцінювання інформації? Ви можете
навести приклад нещодавньої події, у якій перспектива мала саме таке
значення? Яке значення має перспектива не тільки в особистому житті, але й у
новинах?



Завдання

Частина 1

Завдання

Попросіть учасників виконати нижченаведені завдання.

1. Зробіть фотографію або знімок екрана будь-якого допису в соціальній
мережі (наприклад, фотографію, відео чи текст). Цей допис не має бути
вашим.

2. Визначте три ролі щодо допису в соціальній мережі (наприклад, друг, член
сім’ї, вчитель). Напишіть короткий абзац про те, що люди з різними ролями
можуть подумати про цей допис.

Протягом останніх 10 хвилин розподіліть учасників на пари та попросіть їх
пояснити партнеру, чому, на їхню думку, перспектива має значення в контексті
вибраного ними допису.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Цей навчальний ресурс підготовлено командою Youth and Media в центрі Berkman Klein Center for Internet & Society
Гарвардського університету за ліцензією Creative Commons «Із зазначенням авторства – Поширення на тих самих

умовах 4.0 Всесвітня». Цей ресурс дозволено використовувати, включно з копіюванням та створенням похідних творів
(для комерційної та некомерційної мети), за умови посилання на Youth and Media як на оригінальне джерело, а також
дозволено поширювати будь-які похідні твори на цих самих умовах. Цей та інші навчальні ресурси також доступні в

Інтернеті на платформі цифрової грамотності Digital Literacy Resource Platform від центру Berkman Klein.

http://www.tcpdf.org

