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Hea õpetaja! 

Projekti Targalt internetis raames koostasid õpetajad Birgy Lorenz ja Kärt Käesel Pelgulinna 

Gümnaasiumist tunnikavad, mida on lihtne kasutada internetiturvalisusest rääkimiseks 

põhikoolis. Tekste toimetas Ilvi Pere Tiigrihüppe Sihtasutusest. 

Loodame, et leiate siit palju kasulikku materjali ning läbi meie ühise töö paranevad õpilaste 

teadmised turvalisest interneti-ja arvutikasutusest. Kõik projekti käigus loodud materjalid leiate 

ka www.targaltinternetis.ee ning www.koolielu.ee.  

Turvalist õppeaastat! 

Ilvi Pere 

 
 
 

Tunni teema:  Suhtlusportaalide plussid ja miinused 
Aeg:      45 -90 minutit 
Õpilaste vanus:  6.-9. klass 
 
Teema ülevaade 
 
Erinevate uuringute tulemusena (näiteks Emori uuring jaanuaris 2010) võib väita, et enamasti kõik Eesti 
õpilased kasutavad suhtlemiseks mõnda suhtlusportaali või sotisaalmeedia keskkonda – populaarsemad 
on Facebook, Orkut, Rate, MSN, Skype, Twitter. Keskkondade populaarsus muutub ajas kiiresti. Seal 
suheldakse põhiliselt sõpradega, endiste ja praeguste klassikaaslastega, koolikaaslastega ja tuttavatega 
või vaadatakse pilte. MSNi kasutatakse aktiivselt ka koolitöös. Omavahel suheldakse ka 
mängukeskkondades. Õpilased on üldiselt teadlikud suhtluskeskkondades peituvates ohtudes, kuid ei 
seosta neid endaga. Küll aga teatakse sõpru-tuttavaid, kes on ohtudega kokku puutunud.  Nagu 
igapäevaelus, nii arvatakse ka internetisuhete ohtude kohta – mind see ei puuduta.  
Õpetajad ja õpilased suhtuvad suhtlusportaalide plussidesse ja miinustesse erinevalt. Töölehe aluseks on 
2010. a EMORi kvalitatiivne uuring 14-17- aastaste õpilaste ja nende õpetajate hulgas.   
 
Sellest, kuidas teemakäsitlus ajas muutub, võib rääkida 2008. aasta artikli põhjal.  2008. aastal   kirjutas 
Eesti Päevaleht, et suhtlusportaalid võivad kahjustada meie elu! 
 

http://www.epl.ee/news/kultuur/ettevaatust-suhtlusportaal-voib-kahjustada-teie-

elu.d?id=51119662  

 
Sellest ajast on olukord kindlasti paremaks muutunud. Viirustest ja tehnilistest ohtudest teatakse 
rohkem, ohust iseenda isiklikule heaolule ja turvalisusele vähem. Viimastel aastatel on teadlikkus just 
viimase osas kasvanud.  
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Tunni eesmärgid 

• Õpilased mõistavad suhtlusportaalide kasulikkust ja oskavad neid kasutada 

• Õpilased oskavad hinnata ohte ja nimetada miinuseid, mis kaasnevad suhtlemisega internetis 

• Õpilased oskavad kriitiliselt suhtuda võimalustesse, mida internetisuhtlus pakub 
 
Vahendid: töölehed, kirjutusvahend 

Tegevuste kirjeldused Aeg 

Sissejuhatus 

• Tervituseks palu õpilastel nimetada üks, asi või kogemus, mille võrra nad 
on tänu internetisuhtlusele rikkamad. 

• Tutvusta õpilastele tunni käiku: tänases tunnis vaadeldakse 
internetisuhtluse plusse ja miinuseid, et osata kriitilisemalt hinnata oma 
tegutsemist internetis 

 
 

Teemad ja ülesanded 
• Õpetaja jagab õpilased rühmadesse ja annab igale rühmale töölehe. 

Ülesandeks on läbi lugeda väited internetisuhtluse plusside ja miinuste 
kohta ning määratleda, kas need väited on kirja pannud õpilased või 
õpetajad ning kirjutada see väite taha. 

• Seejärel asutakse väiteid ükshaaval läbi vaatama  - õpetaja kommenteerib 
vastuseid kas oma tabelist või näitab ekraanile.  

 
 

Iseseisev töö 

• Õpilased pakuvad omapoolseid plusse ja miinuseid juurde ning täiendavad 
oma rühma tabelit. 

 
 

Rühmatöö või arutelu klassiga 

• Mil määral langesid õpilaste arvamused kokku uuringu tulemustega? 

• Millega ollakse nõus ja millega mitte? 

• Kas õpetajad märkasid rohkem plusse või miinuseid ja miks? Ja kumba 
õpilased rohkem märkasid ning miks? 

 

Hindamine: osalus tunnis ja rühmatöö   

Kodune töö  
Õpilane koostab endale isikliku meelespea selle kohta, mida internetisuhtluses 
jälgida. 

 

 
EMORi küsitluse tulemused õpetajale: 
 

Positiivsed pooled, PLUSSID Negatiivsed pooled, MIINUSED 

ÕPILASED  

Uued tutvused Reklaamid  

Info, informeeritus Võõrad välismaalased kipuvad sõbraks 

Piiramatud suhtlemisvõimalused  

Julgus öelda asju, mida näost näkku ei ütleks  

Meelelahutus   

Sünnipäevade meelespea   
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ÕPETAJAD  

Suhtlemine Kiusamine – teiste piltide üleslaadimine, 
halvustavad kommentaarid 

Võimalus jätta endast märk maha Õpetajate ja kaasõpilaste salajane filmimine või 
pildistamine ning selle avaldamine Internetis 

Raha kokkuhoid – tasuta suhtlemise võimalus Seksuaalne ahistamine, kui oled võõraga 
suhtlema hakanud 

Tunnustuse saamine – läbi piltide hindamise ja 
positiivsete kommentaaride 

Kriitikameele puudumine – riputatakse üles 
ebasobivaid pilte või infot, mida võivad näha nt 
tulevased tööandjad ja mis ei näita heast 
küljest 

 Isikliku või liiga detailse info avalikustamine, 
mille tagajärgi ei oska näha 

 Teiste nimel kontode tegemine 

 


