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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: Pornograafia internetis
Aeg: 45 minutit
Õpilaste vanus: 7.-9. Klass / võib käsitleda poisid ja tüdrukud eraldi, väiksemates rühmades

Teema ülevaade
Lisasoovitus VAT-Teatri etendus noortele „Kas sulle meeldib porno?“
http://vatteater.tna.ee/index.php?nodeID=70
Internetis on ligi 300 miljonit pornolehekülge. Kõik need on kättesaadavaks tehtud nii täisealistele
kui alaealistele internetikasutajatele. Miks? Üks arvatav põhjus on see, et pornotööstuses keerlevad
suured rahad ning internet on suurepärane võimalus endale tarbijaskonna kujundamiseks. Nii ei näe
pornotöösturid suurt vaeva, et oma toodangut laste eest kaitsta. Pealegi tarbivad teismelised poisid
pornot üsna agaralt. See tuleneb arenguvajadusest – seksi kohta tahetakse infot saada ja internet on
selleks suurepärane vahend. Fantaasiad, uudishimu ja eneserahuldamine on noorukieas täiesti
normaalne, kuid siin tasub jälgida, et piirid reaalse maailma ja fantaasiamaailma vahel ära ei kaoks.
Ka võib otsingutuhinas sattuda saitidele, mis pigem hirmutavad kui midagi juurde annavad ning mis
on normaalsest seksist erinevad. Ka arvavad poisid tihti, et nemad peavad suutma kõike nähtut ise
järgi teha ja partnerile röögatu mõnu garanteerima. Porno peaeesmärgiks peetakse siiski
täiskasvanutes erutuse ja fantaasiate tekitamist, et oma seksuaalelu elavdada ja ka vanemas eas
vormis olla. Terved täiskasvanud saavad sellest ka nii aru, noorukid mitte alati ja lapsed üldse mitte.
Pornofilmi õppefilmiks pidades võib nii poiss kui tüdruk endas välja arendada terve rea komplekse ja
hirme – kas selline sooritus õnnestub jne. Seda, et seks ei ole porno, koolides ei õpetata ja ka
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tüdrukud arvavad, et peavad samamoodi käituma – teesklema ja reaktsioonidega liialdama, et olla
piisavalt erutavad.
Kui internetist porno vaatamine sõltuvuseks muutub (nii võib juhtuda, pornotööstus seda taotlebki),
mõjutab see reaalset suguelu ja kui avaneb reaalne võimalus seksida, ei oldagi ehk sellest huvitatud
või selleks valmis. Seepärast ei tohiks erootikat tarbida liiga noorena (võib tekitada ka psüühikahäire,
sest ei saada aru, mis toimub), liiga räigel kujul ja ilma nn instrueerimata. Noored inimesed peaks
oskama teha vahet, mis on reaalne maailm ja mis on liialdus eesmärgiga tekitada erutust. Ka peaks
noored vahet tegema normaalse ja hälbiva seksuaalkäitumise vahel, mida võiks õppida noorte
nõustamiskabinetis www.amor.ee.
Pornograafia ei tohi ohustada alaealisi ja olla lastele kättesaadav. Paraku on porno seotud nii
seksuaalse ärakasutamise, vägivalla kui narkootikumide ja prostitutsiooniga. On olemas teenuseid,
mis liigitavad veebisaite sisu järgi ja võimaldavad vanematel blokeerida lehekülgi, mis võivad lapsi ja
noori ohustada. Väga oluline on, et lapsevanemad oma lastega neil teemadel räägiksid ja kokku
lepiksid, milliste saitide külastamine koduarvutist ja isiklikust arvutis ei ole aktsepteeritud. Väiksemad
õed ja vennad peavad olema kaitstud info eest, mis ei ole neile eakohane ja kahjustab psüühikat.
Tunni eesmärgid
•

Tõsta õpilaste teadlikkust sellest, milline mõju on internetis levival pornograafial eri vanuses
inimestele.

Eelteadmised:
•

Noortel peaks olema head eelteadmised seksuaalsusest ja selle arengust, seega peaks
kindlasti enne selle tunni läbiviimist külastama noorte nõustamiskabinetti, www.amor.ee
lehelt leiab kontaktid.

•

Teema on väga delikaatne. Kui õpetajal puudub ettevalmistus õpetajatööks (kindlad
metoodikad) ja eetilised piirid on hägusad, siis ei soovita seda tundi ilma kõrvalise abita läbi
viia. Appi võib kutsuda koolipsühholoogi, medõe või seksuaalse tervise spetsialisti
väljastpoolt kooli.

Tegevuste kirjeldused
Sissejuhatus
• Tervituseks peaks üle kordama kokkulepped ja eetilised põhimõtted:
teemakäsitlus peab jääma selle ruumi piiridesse ning näited tuuakse
anonüümsetena.
Teemad ja ülesanded
• Seleta õpilastele, et kuna teema puudutab sügavalt seksuaalsust ja leiab
käsitlemist inimeseõpetuse kursusel, tuleb selles tunnis juttu just
ohtudest, mis seotud porno levikuga internetis
• http://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2011/01/Lugusidwww.targaltinternetis.ee

Aeg
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turvalisusest5.pdf Lae alla sellelt lehelt I MSN-i lugu ja paljunda igale
rühmale
Rühmatöö või arutelu klassiga
• Jaga õpilased 3-liikmelisteks rühmadeks ja anna igale rühmale tööleht.
Rühmad tutvuvad materjaliga ja koostavad käitumisjuhise: mida teha, kui
sinu sõbraga või tema õega juhtub selline asi?
• Diskussioon: miks sellised olukorrad (nagu loos MSN-lugu) võivad tekkida
ja mida peaks siis tegema, kuidas aitama? Miks laevad tüdrukud endast
üles kahltase sisuga pilte või räägivad meestega seksist ja miks poisid
tarbivad pornot?
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