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Kõne alla tulevad teemad:

• Teismeea 
arenguülesanded: kuidas 
üle seksualiseeritud 
eneseesitus kasuks tuleb 
(ehk “miks nad seda (ehk “miks nad seda 
teevad?”)

• Miks täiskasvanute 
hoiatused oleksid nagu 
hane selga vesi



TEISMEEA ARENGUÜLESANDED

• Identiteedi kujunemine
• Isikliku väärtussüsteemi ning eetiliste põhimõtete 

omandamine
• Sotsiaalse kompetentsuse omandamine ja 

emotsionaalse sõltumatuse saavutamine vanematest 
ning teistest täiskasvanutest
emotsionaalse sõltumatuse saavutamine vanematest 
ning teistest täiskasvanutest

• Enda keha aktsepteerimine ning normaalse 
tervisekäitumise omandamine

• Maskuliinse või feminiinse sotsiaalse rolli omandamine
• Uute suhete loomine mõlemast soost eakaaslastega
• Valmistumine täiskasvanute maailmas enese maksma 

panemisega toimetulekuks 



IDENTITEEDI 
KUJUNEMINE

• Kes ma olen?
• Mis on minu asi siin maailmas 

ajada?
• Kui väärtuslik ma olen?
• Kuidas saada õnnelikuks?

The cover of New York Magazine (w/c 
Feb 5) shows an image of a naked 
teenager photographing herself. The 
headline reads, "I am not interested 
in privacy. Online, I reveal everything 
– my breakups, my breakfast cereal, 
my body. My parents call it 

shameless, I call it freedom."



KUIDAS SEKSUAALNE 
ENSEEKSPONEERIMINE INTERNETIS 

IDENTIDEEDI KUJUNDAMISEL KASULIK ON

• Võimalus saada tagasidet (olla märgatud, kadestatud jaa 
hinnatud oma keha omaduste eest, julguse eest jne)

• Sooline identiteet on kogu identiteedi märkimisväärne 
osaosa

• Võimalus valida ise valdkond, milles tagasisidet saada

• Võimalus valida auditoorium, kellelt tagasisidet saada
– Täiskasvanud (vanemad, õpetajad, treenerid, kasvatajad) –

enamik tagasisidet negatiivne. Tähelepanu vigadel.

– Eakaaslased – rohkem positiivset tagasisidet. Tähelepanu 
tugevatel külgedel. 



VÄÄRTUSSÜSTEEM JA EETILISED 
PÕHIMÕTTED

• Mis on hea ja mis on halb

• Mis on tähtis ja mis 
vähemtähtis

• Mis on ilus ja mis inetu



KUIDAS SEKSUAALNE 
ENSEEKSPONEERIMINE INTERNETIS 

VÄÄRTUSTE KUJUNDAMISEL OLULINE ON

• Võimalus saada tagasidet ennast huvitavatel teemadel 
(versus täiskasvanutelt saadav tagasiside neid 
huvitavatel teemadel)

• Võimalus saada tagasisidet võrdsetelt (mitte staatuselt 
üle olevatelt)üle olevatelt)

• Võimalus tajuda end olukorra kontrollijana

• Võimalus tagasisidet enesele sobivalt tõlgendada

• (illusoorne) anonüümsus õhutab katsetama reaalse elu 
normidest üle astumist 



INTERNET LUBAB 
NÄILISELT

• Usaldusväärsust

• Turvalisust

• Objektiivsust, ausust

• Kontrolli suhete üle

Pääsu “tõelisse” maailma Pääsu “tõelisse” maailma 
kõigi selle võimaluste 
ja ahvatlustega versus 
vanemate ja ühiskonna 
poolt piiratud reaalsus



OMA KEHA AKTSEPTEERIMINE



SOOROLLI OMANDAMINE



INTERNET

• Lubab eksperimenteerida

• Katsetada rolle, mida reaalses elus ei julge

• Küsida enesele soovitud tagasisidet ( no pange mulle 
10)

• Vaadelda teiste omaealiste sooritusi• Vaadelda teiste omaealiste sooritusi

• Uurida mudeleid, valida teiste kogemuste alusel

• Testida oma mõju 

• Katsetada normide, tõekspidamiste, stereotüüpidega



MIKS TÄISKASVANUTE 
HOIATUSED ON NAGU 

HANE SELGA VESI

• Ohte ja hoiatusi on väga palju

• Surmaga ähvardavad AIDS, 
suitsetamine, alkoholi pruukimine, 
halvad sõbrad, ohtlikud hobid 
(parkuurimine, rulatamine, kiivrita 
rattasõit, jne), narkootikumid, hiline 
väljasolek, rämpstoit, Coca-cola jne.

• Hoiatatakse asjade eest, mida 
täiskasvanud ise meelsasti teevad

• Osa keelatut on lubatud või isegi • Osa keelatut on lubatud või isegi 
soositud 

• Teismeline testib, missuguseid 
reegleid tuleb täita ja missuguseid 
mitte

• Teismeline tunneb end haavamatuna 
(minuga seda ei juhtu)

• Kuulekus ei too täiskasvanuna erilist 
edu



ADHD JA 
INTERNET

• Oskamatus ette näha oma tegude 
tagajärgi, tulevikku üleüldse: 
ohutunde puudumine

• Impulsiivsus: mis pähe tuleb, 
tehakse teoks

• Suur soov meeldida

• Keskendumine olevikuolukorrale

• Oskamatus minevikukogemusest 
õppida (kogemus ei ole ülekantav)

• Janu uudsuse ning põnevuse  järele• Janu uudsuse ning põnevuse  järele

• Soov kohe siin ja praegu jahmatada, 
mõju avaldada

• Ettevõtlikkus

• Mõjutatavus

• Naudingujanu



TRAUMEERITUD LAPSED

• Eluloos kas pikemaajaline 
hooldamatuse periood või 
vägivalla kogemise episoodid

• Harjumuspärane kõrge ärevus

• Stabiilsus ja heaolu hirmutavad: 
kohe juhtub jälle midagikohe juhtub jälle midagi

• Võimetus rahuneda, usaldada 
olukordi ja/või inimesi, 
püsimatus

• Vajadus oma elu ja keskkonda 
kontrollida: kas ma tulen toime 
raskes olukorras? Loon ise 
raskusi, et katsetada



ENAMIK INTERNETIKOGEMUSI ON POSITIIVSED



TÄNAN TÄHELEPANU EEST.



MIKS MEIE LASTEL ON RASKE MEILE 
KUULEKALT TÄISKASVANUKS SAADA.

• http://extremepresentation.typepad.com/bl
og/2010/10/sir-ken-robinson-on-education-
animated.html?utm_source=feedburner&ut
m_medium=email&utm_campaign=Feed%m_medium=email&utm_campaign=Feed%
3A+ExtremePresentation+%28Extreme+P
resentation+Blog%29


