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Käitumine internetis ja sallivus

Mihkel on internetis.
Ta näeb midagi, mis teda solvab, 
ignoreerib seda ja läheb oma 
eluga edasi.

Hea mõte, Mihkel



Käitumine internetis ja sallivus

Mihklile meeldib liha süüa.
Ta näeb, et sõber postitas Facebookis
midagi oma taimetoitluse kohta.
Mihkel ei hakka temaga vaidlema ja 
laseb tal süüa, mida ta soovib.

Tubli, Mihkel



Käitumine internetis ja sallivus

Suhtumine suhtlusesse internetis

 Võimalus pikemalt mõelda

 Salvestatav

 Ei näe teist inimest

 Ei saa tagasipeegeldust oma sõnade mõjust

 Teine ei pruugi lugeda nii, nagu mina 
kirjutan



Käitumine internetis ja sallivus

Suhtumine suhtlusesse internetis

 Kas ma pean olema kättesaadav?

 Miks? Mis eesmärgil suhtlen?

 Kellega?

 Kuidas? Milliste vahenditega ja millises 
keelekasutuses?

 Milline ma ise olen? Emotsioon jätab 
ekraanile jälje 



Loomulik või ebaloomulik suhtlemine

Loomulik jääb elu jooksul külge

Suhtlemist võimalik õppida, harjutada, et:

olla teiste jaoks kergemini vastu võetav

olla teiste suhtes mõistvam

vähendada ebavajalikke emotsioone

arusaadavalt oma mõtteid väljendada



Loomulik või ebaloomulik suhtlemine

Rusikareeglid:

 Suhtlemist kerge keerukamaks muuta: 

suhtlemistasandid ja -tõkked

 Suhelda hinnanguvabalt

 Rääkida mina-keeles

 Vastandumiseks mõistlikud laused

 Kuulamine on eraldi oskus



Internetis inimliku käitumise küsimus

Kellega pean arvestama internetis suheldes

a) iseendaga, sest räägin enda eest

b) inimesega, kellega räägin, sest tema on oluline

c) kõigiga, sest internet on avalik

d) kellegagi, sest internet on anonüümne



Inimene teisel pool ekraani

Anonüümsus - õigused ja vastutus

„Anna inimesele mask ja ta räägib sulle 
tõtt“ O. Wilde

Jay and Silent Bob Strike Back:

 Filmi lõpp

https://www.youtube.com/watch?v=vuBWbpTJRqk


Inimene teisel pool ekraani

Arvamus ja vihakõne

 Julgus vastutada, silma vaadata

 Isiklik arvamus, teiste arvamus

Kontrolli arvamuse tagapõhja

Kahtle alati, nii enda kui ka teiste puhul

Sõnad on tekstis vähim ütlevad



Inimene teisel pool ekraani

Massikäitumine

 Jagatud tunnetatud vastutus

 Isiklikud tagajärjed

Eneseteadlikkuse olulisus

Lähtun enda väärtustest

Vastutan oma tegude eest, sest neil on 
tagajärjed. Ka ühisel tegutsemisel



Lõpetuseks

 Internetis on antud aega, et mõtelda, mida 
teha ja öelda.

Meie keelekasutus, sõnavara ja käitumine on 
suur osa sellest, kuidas inimesed mõistavad, 
kes me oleme

Mõtle sellele, mis maha jätad

Kättesaadav aastast 2007

Panustada tasub endale

http://tallinncity.postimees.ee/1705141/linnavalitsus-tahab-kristiine-prisma-alkoholimuugiloast-ilma-jatta


Tänan!


