õpilasena

Keera lehte ja alusta mängu

Mängu metoodika
Mäng „Testides päriselu õpilasena“ on üles ehitatud labürindi meetodil, mis tähendab,
et mängijad liiguvad lehelt lehele ja püüavad leida mängust väljapääsu.
Mängu saab mängida üksi või mitmekesi. Soovitame moodustada 2-3liikmelised rühmad, kus on vähemalt üks poiss ja tüdruk.

Mängu strateegia
Labürinti saab läbida kahe erineva strateegia alusel:
A. Mäng läbitakse vähimate astmetega ja aja peale
B. Mäng läbitakse kogudes vilumuspunkte.
Kasutada võib ka kombineeritud strateegiat, näiteks määratakse aeg ja võitja on see,
kes mängu aja sees lõpetab ja kogub enim punkte.

Mängu kestus
Mängu kestus lühima strateegia alusel on 30 minutit ja vilumuspunktide alusel 45
minutit.

Reeglid ja põhimõtted
Otsuseid tehakse ühiselt. Kui arvamused on erinevad, siis tuleb oma seisukohti põhjendada ning leida ühine tee edasiminekuks. Kui olete teinud ebaefektiivse otsuse, mis ei
vii lahenduseni, siis suunatakse teid tagasi valiku lehele– tuleb teha uus otsus.
Üks mängijatest täidab mängu astmete ja punktide lehte, koos vastatakse mängu lõpus
esitatud küsimustele.

Mängu lõpp ja võitja
Mäng lõpeb leheküljel LÕPP. Lisapunkte teenite vastates kontrollküsimustele (iga
õigesti vastatud küsimus annab 1 punkti). Mängule saate anda tagasisidet www.targaltinternetis.ee.
Mängu võitja strateegia A korral on võistkond, kes läbis mängu vähima ajaga. Kui mitu
võistkonda said sama aja, siis vaadatakse lisaks astmete arvu.
Strateegia B korral võidab meeskond, kes kogus mängus kõige enam vilumuspunkte.
Kombineeritud strateegia korral võidab see, kes lõpetab mängu ettenähtud aja sees ja
kogub kõige enam punkte. Mängijad, kes mängu lõppu ei jõua, jäävadki labürinti ekslema ning on kaotajad.

Mängu alustamiseks ava 10. lehekülg!

Pille jõuab koolist koju. Uksel võtab teda vastu murelik vanaisa.
Tema e-postkasti tuli kiri, milles on inglise- ja eestikeelne jutt segamini.
Vanaisa sai aru ainult sellest, et ta peab kiiresti oma panga PIN- koodid
tippima avanenud veebiaknasse, sest muidu jääb ta kogu oma rahast ilma.
Ta tegigi seda. Nüüd tahab vanaisa Pille käest küsida, kas talle koolis on
selliseid asju õpetatud ja kuidas peaks edasi tegutsema.

3

Pille soovitab vanaisal võtta ühendust pangaga ja sealt abi küsida. Nad
otsivad koos internetist panga telefoninumbri ja helistades selgub, et vanaisa
raha on alles, kuid pank ei ole sellist kirja saatnud. Igaks juhuks sulgeb pank
ajutiselt vanaisa konto ja sealne töötaja asub asja uurima.

Mida võiks Pille vanaisale
Internetist rääkida?

A

Milline on hea parool.
Ava lk

21

B

Milliseid andmeid ei tohiks internetti
postitada?
Ava lk

C

Igat linki ei tasu klikata.

D

12

Ava lk

65

Ava lk

28

Internetis ei ole kõik tõde.

4

Pille astub poiste juurde ja soovitab edastada midagi naljakat
nendele kontaktidele.

Klassivend Mihkel leidis internetist koleda paksu vanamehe pildid,
mida ta üritab oma koolikaaslastele edastada. Mõni võtab need ka vastu.
Reaktsioonid on erinevad – mõni kiidab heaks ja naerab „lol“, teised küsivad,
et miks konto omanik selliste asjadega tegeleb ja kas tal tundi ei olegi.
Ükshaaval hakkavad kontaktid nimekirjas muutuma punaseks ehk liiguvad
offline.
Poistele ja Pillele teeb asi aga üha enam nalja ning on tekkinud isegi
võistluslik moment, kes suudab viimased rohelised kontaktid nii kaugele viia,
et ka need konto tegeliku omaniku blokeeriks.
Pille, Pille! Selline käitumine ei ole kena ega vastutustundlik.
Teise konto alt sigaduste tegemine on ebaseaduslik ja seadusega karistatav.
See ei loe, kes sõnumi edastas – sina olid ju seal, aga ei teinud midagi selle
peatamiseks.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

72

5

Pole vaja teha midagi, las õpetaja ise avastab pahanduse
ja otsustab, mida edasi teha.

Õpetaja avastab üsna varsti, et tegemist on ühe ja sama tööga. Nüüd
peab ta kõiki teie faile kontrollima, sest ta ei taha teha liiga neile, kes tegelikult
töö ise ära tegid. See kõik võtab aega. Selle aja peab õpetaja leidma oma pere
või teiste klassidega tegelemise arvelt. Aeg on aga ainuke asi, mida elus tagasi
ei saa.
Parim lahendus on siiski minna ja õpetajaga rääkida ehk „patud üles
tunnistada“.

Mida otsustate teha?

A
B

Lähete õpetajaga rääkima ja
tunnistate oma teo üles.
Ava lk

20

Ava lk

94

Keegi ei tee midagi.

Õige Pille! Internet salvestab kõik ja ei unusta midagi.
Sa võid hiljem püüda internetist materjali kustutada, kuid tegelikult
jäävad nii pilt kui kommentaarid sinna alles. Lisaks jõuab teiste inimeste
kaudu teema üsna kiiresti ka matemaatika õpetajani ja ei jää saladuseks.

6

Kui oled teinud kellelegi liiga või saanud ise haiget, siis ära mine seda oma
konto seinale või foorumisse „anonüümselt“ lahendama. Anonüümsust pole
internetis olemas – iga arvuti või mobiiltelefon on seotud kindla aadressiga ja
kui vaja, saab omaniku üles otsida. Kõik sinu postitused võivad jääda üles
aastateks ning tulla ebasobival hetkel sind kummitama.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

71

7

Klassiõdedele peab selgitama, mis on plagiaat ja mis võib
juhtuda, kui pidevalt kasutada www.annaabi.com või laenata
teiste tehtud töid.
Pille püüab klassiõdedele selgitada, mis on plagiaat, kuid nad ei kuula teda,
sest seni ei ole õpetaja asjast aru saanud. Neile tundub, et Pille muretseb
ülearu.

Mida peab Pille tegema?

A
B
C

Ta peab jääma endale kindlaks ja
tegema oma tööd ise. Pille võiks
rääkida õpetajaga.
Ava lk

48

Ava lk

64

Ava lk

56

Ta peab ka ise kasutama
www.annaabi.com portaali
võimalusi.

Ta ei pea midagi tegema.

8

Pille otsustab laiselda. Ta ei taha täna kooli minna
ja valetab vanavanematele, et on haige.
Pilleke! Kui sa ei taha õppida, siis jääb su haridus lünklikuks.
Mine parem kooli, sest ainult nii saad juurde uusi oskusi ja teadmisi.

Tegelikult on kodus igav ja sellepärast peab iga mängija jutustama kaaslastele
ühe internetti puudutava loo. See võib olla nii positiivne kui negatiivne lugu.
Kui lood on jutustatud, siis tuleb minna kooli ja alustada päeva teisest tunnist.
Koolist puudumise soovi pärast märgi
oma rühma lehele karistuseks
viis astet märgiga „0“.
Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

71

Pille palub emal pildid maha võtta.
Paljud lapsevanemad vaimustuvad oma beebidest nii, et loovad neile
eraldi blogisid, kodulehti, võrgustikke jmt. Kui laps suureks saab, siis on
internetis tema kohta palju informatsiooni ja tema digijälg on üsna suur.

9

Pille vestleb emaga ja uurib, kuidas talle meeldiks, kui Pille postitaks pilte,
mis on kodus pööningul asuvates fotoalbumites. Pille beebipiltide pärast
võivad aga klassikaaslased hakata teda „pudrunäoks“ kutsuma.
Muide, www.sheeplive.eu leiad vahvad lood Netilammastest, selle teemaga
sobib näiteks „Röhitseja“.
Õnneks ema mõistab Pille muret ja eemaldab internetist pildid, mis Pillele ei
meeldi.
Ava lk

14

10

Mängu tegelased ja keskkond

Mängu peategelaseks on 14aastane Pille, kes on olnud viimased viis aastat
aktiivne arvutikasutaja. Pille on oma arvutiteadmised saanud koolis, omab
MSN-aadressi ja Facebooki kontot. Pille vanemad on lahutatud ning on tihti
tööreisidel välismaal, sellepärast on Pille enamasti vanavanemate pool. Emal
ja isal on üsna hea teenistus ning Pillel on olemas kõik, mida ta soovib,
sealhulgas ka nutitelefon, tahvelarvuti, sülearvuti jne.
Pillele meeldib elada vanavanemate juures, sest nende korter asub koolile
lähemal ja seal on tal rohkem vabadust. Ta saab ise otsustada, mis kell üles
tõusta ja magama minna, kui palju teha koolitöid ja kuidas meelt lahutada.
On esmaspäeva hommik, kell on 7.20. Vanavanemad toimetavad köögis. Pille
mobiiltelefon on juba äratuseks helisenud, kuid kuna tüdrukule meeldib
hommikuti laiselda, siis on tal kombeks ärkamist edasi lükata.

Mida teeb Pille täna?

A

Lükkab kella helisemist edasi veel
kaks korda ja mõtleb lipata kooli ilma
hommikusöögita.
Ava lk

B

39

Tõuseb üles, sest vanavanemad
kolistavad jubedalt ja tegelikult on
vaja jõuda kooli matemaatika
kontrolltöö ajaks.
Ava lk

74

C

Tõuseb siiski üles, kuid teeskleb, et
on haige ning saab vanavanematelt
loa koju jääda.
Ava lk

86

11

Pille kommenteerib ka õpetajat.

Pille leiab, et Facebooki seinal oma mure kurtmine on rahustav. Ta sai
rääkida ja isegi leidis endale toetajaid koolis, kes kõik arvavad samuti,
et õpetaja ei käitunud õigesti. Kommenteerimine ei too talle küll head hinnet,
aga tema arvates on nüüd „õiglus maa peal“.
Kuna vahetund lõpeb, siis ei saa Pille rohkem oma konto seinale kirjutada,
vaid peab minema teise tundi.
Vilumuspunktid:

1 punkt

Mida teeb Pille varem
sisestatud postitusega?

A
B

Kustutab seinal toimunud
arutelu.
Ava lk

6

Ava lk

35

Jätab postituse alles ja
läheb tundi.

12

Pille selgitab vanaisale, milliseid andmeid
ei tohi internetti postitada.
Internet on suur ja lai. Kuigi tundub, et oleme oma kodus üksi ja keegi
meid ei näe, siis läbi interneti oleme ühenduses väga paljude inimestega.

• Näiteks on jõulude ajal kombeks postitada sotsiaalvõrgustiku proﬁilile ilusaid
mõtteid, kuid ka seda, mida keegi kingiks sai. Tihti riputatakse üles pilte
kodudest ja tehnikast. Kui minnakse jõulude ajal reisile, siis antakse ka
sellest teada. Nii võib info jõuda inimesteni, kes kasutavad olukorda ja
tulevad vargile.
• Teine variant on veel hullem. Näiteks ei meeldi emale tema töökoht ja ta
kurdab muret avalikult oma kontol. Ühelt poolt saab ta toetust oma
tuttavatelt, kuid ka tööandjale on läbi ühiste tuttavate see info kättesaadav ja
võib tekkida küsimus, kas ema soovib sellel kohal töötamist jätkata.
• Kolmas näide on noore inimese kohta, kes on aktiivne üritustel käija ja
pidutseja ning jagab oma muljeid alati ka internetis. Nüüd soovib ta minna
tööle asutusse, kus on oluline korrektne käitumine ja ﬁrma maine. Sageli
tehakse taustauuringuid ka internetis – kui selgub, et töölesoovija peoolukorras ei ole vastutusvõimeline, siis on võimalik, et teda sellele tööle ei võeta.
Oluline on mõista, et Internet jõuab kõikjale ja igast tegevusest jääb maha jälg,
mille eemaldamine on keeruline. Teistelt inimestelt peab küsima luba, kui
soovid midagi nende kohta Internetti lisada- pildi, video vmt. Samamoodi
peavad teised käituma sinuga.

Mida peaks Pille vanavanematele
veel Internetist rääkima?

A

Milline on hea parool.

B

Internetis ei ole kõik tõde.

C

Igat linki ei tasu Internetis klikata.

D

Rohkem ei midagi, sest kõik on juba
räägitud.

Ava lk

21

Ava lk

28

Ava lk

65

Ava lk

50

13

Kehalise kasvatuse õpetaja peaks pakkuma võimaluse Pillel ja
matemaatikaõpetajal asjad omavahel selgeks rääkida.
See on kõige mõistlikum valik, sest tegelikult on mure nende kahe
inimese vahel, millesse ei peaks sekkuma kogu kool. Asi, mis sai alguse
väikesest vääritimõistmisest, on muutunud suureks veerevaks lumepalliks.
Pille peab internetist kustutama ära kogu postituse koos pildiga.
Ava lk

6

14

Pille pildid liiguvad internetis. Temaga võttis ühendust üks võõras
naine Facebookis. Kuna Pille mängib erinevaid mänge, siis ei ole
see tema jaoks üllatav.

Võõras naine kiidab Pille pilte ning tutvustab ennast kui ühe Araabia
modellifirma omanik, kes otsib talente kogu maailmast. Ta kiidab Pille
luustikku ja arenenud kehavorme ja räägib, kuidas Pillest võiks saada paari
aastaga edukas modell kaugel maal.
Pillele tundub see jutt veidike kahtlane, kuid ta pärib täpsemalt, millise
firmaga on tegu. Naine annab üsna arukaid vastuseid ja saadab linke oma
kataloogile. Modellid piltidel on küll nappides riietes, kuid tunduvad
professionaalsed. Pillele meeldib jälgida Ameerika supermodelli sarja ning ta
teab, et praeguses maailmas avastatakse uusi tähti nii internetist kui ka
rongijaamast.
Kuna talendiotsija on naine, siis Pille ei muretse kaua. Võõras teatab, et Pille
peab saatma endast täispikkuses foto, kus ta on valges särgis ja mustades
lühikestes spordipükstes. Pille otsustab proovida – võib-olla on see tema
ainuke võimalus suureks staariks saada.

Mida peaks Pille tegema?

A

Ta peaks tegema pildid ja need ära
saatma.
Ava lk

B

Ta peaks pidama nõu oma
sõbrannadega.

99

Ava lk

C

73

Ta peaks pilte mitte saatma.
Ava lk

45

15

Pille hilineb tundi.
Klassikaaslased on ammu tööga alustanud. Õnneks on ta üsna väle
arvutaja ning tal oleks siiski võimalus saada hea hinne. Küll võib 15
minutit hilinemist halvendada tema ja õpetaja omavahelist suhtlust.

Pille vabandab ja palub luba kontrolltööd teha. Õpetaja on pahane ja mõtleb
pikalt enne kui lubab Pillel klassi astuda. Pille läheb närvi, sest aeg jookseb
ja iga minut on tähtis. Lõpuks õpetaja leebub ja Pille hakkab kiiresti
ülesandeid lahendama.
Aega on vähe. Kontrolltöös on mõned küsimused, mis nõuavad funktsiooni
selgitamist, mille täpset sõnastust Pille eile ei jõudnud üle korrata. Pille
vaatab ringi ja juurdleb, kust vastuseid leida.

Mida Pille teeb?

A

Vaatab vasakule ja paremale ning
kirjutab vastuse maha kaasõpilase
pealt.
Ava lk

B

Kaasõpilane annab Pillele spikri,
mille ta väikse kirjasuurusega on välja
printinud.
Ava lk

C

97

23

Pille on tige õpetaja peale, kes ei
lubanud tal õigel ajal tööd alustada ja
otsustab täna tööd mitte esitada.
Tunni lõpuni on veidi aega. Ta võtab
telefoni ja teeb õpetajast pildi,
kavatsedes see netti üles riputada ja
kõigile näidata süüdlast, kelle pärast
tal ei õnnestunud saada head hinnet.
Ava lk

67

16

Pille otsustab esimesse tundi mitte minna
ja konutab klassi ukse taga.
Pille, Pille! Nii jääb su haridus ju lünklikuks. Kõige suurem viga on
parandada eksimust veel suurema jama tekitamisega.

Pillel hakkab ukse taga klassikaaslasi vaadates igav. Läbi ukseklaasi näeb
kõike, mida ruumis tehakse. Klass on tööhoos ja õpetaja range moega.
Saabub teine hilineja – klassivend Peeter. Koos läheb olemine lõbusamaks.
Peetril tekib mõte, et astuks klassi sisse ja segaks veidi tundi – õpilased
jõuaks siis sel ajal spikerdada kuni tema õpetajaga asju klaarib. Pille arvab, et
seda võiks filmida ja teha videojuhendi „Kuidas tundi mitte hilineda“. Selle
materjaliga saaks osaleda videokonkursil „Tegi pätti“.
Mõeldud – tehtud!
Vilumuspunktid:

1 punkt

Mida teeb Pille videoga edasi?

A

Töötleb videot ja loob sellest juhendi, millega
osaletakse konkursil „Tegi Pätti!“.
Ava lk

B

Hoiab salvestust oma telefonis ja kasutab
edaspidi oma tarbeks. Näiteks: kui õpetaja
paneb Pillele halva hinde, siis näitab tüdruk
talle videot, sest õpetaja ei tohiks niimoodi
tigetseda isegi mitte hilineva õpilasega.
Ava lk

C

58

80

Kuna koolis on avalik WiFi, siis laeb Pille video
Youtube’i üles.
Ava lk

33

17

Pille võiks rääkida sõbrannadega,
ehk oskavad nemad lahendust pakkuda.
Sõbrannadega rääkimine aitab kindlasti – jagatud mure on pool muret.

Tegelikult paar sõbrannat soovitavad tal modelliagentuurile pilte saata, seega
ei ole nad ise ka just kõige nutikamad. Kõige õigem oleks pöörduda
täiskasvanud inimese poole – vanemad, klassijuhataja, arvutiõpetaja,
psühholoog, õppealajuhataja või mõni teine vanem ja kogenum. Vajadusel
saab abi ka politseist.
Ära jää oma murega üksi – helista Lasteabi telefonile 116 111!

Mida teeb Pille?

A

Suhtleb täiskasvanuga.

B

Helistab Lasteabi telefonile.

Ava lk

Ava lk

37
60

Jah, sest tegemist on õpilaste tehtud töödega.
Õpilastele on jäänud mulje, et õpetajaid see ei huvita, kas töö on tehtud
õpilase enda poolt või on autor keegi teine.

18

Õpetaja usaldab õpilasi ja loodab, et nad teevad ise kodused tööd ära. Neid ei
tehta ju õpetaja jaoks, vaid ikka õppimise eesmärgil.
Kui õpetaja leiab aega internetis otsingumootorit või plagiaadikontrolli
kasutades töid võrrelda, siis on vahelejäämine kindel. Kahtluse korral on
õpetajal õigus üle vaadata ja uuesti hinnata ka kõik varem esitatud tööd.

Mida peaks tegema Pille?

A

Selgitama klassiõdedele, mis on
plagiaat ja mis võib juhtuda, kui
pidevalt kasutada portaali Annaabi või
kellegi teiste tehtud töid.
Ava lk

B

Võtma ise ka vajalikud tööd
Annaabi.com portaalist ja mitte
mõtlema tühistele asjadele.
Ava lk

C

7

64

Teavitama õpetajat, et klassiõed ei ole
teinud oma töid ise, vaid kopeerinud
kõik internetist ja neid ei peaks
kiitma tubli töö eest.
Ava lk

48

Pille kustutab pildi ära, sest mõistab, et see oli õpetaja privaatsuse
rikkumine ja koolis ei tohi ilma luba küsimata pildistada kaaslasi ega
õpetajaid.

19

Õige, Pille! Ka selliste piltide hoidmine oma telefonis on halb, sest kui kaotad
telefoni ja keegi avastab sellise foto, siis võib tulla pahandus.
Kui näed koolis, et keegi kedagi pildistab või filmib, siis astu juurde ja tunne
huvi, kas kõik asjaosalised on sellega nõus. Kui sa ei soovi sekkuda, siis
vähemalt tead nüüd, et sul on alati õigus keelduda.
Sul on õigus keelduda ka klassipildile minemisest. Samas mõtle järele – foto
on ju tore mälestus ühisest kooliajast.
Kui keegi tahab internetti riputada sinu maali, kirjutist või muud tööd, mille
autor sa oled, siis peab ta küsima sinult luba. Tööde juures peab olema info
autori kohta: nimi, klass, aasta.
Ava lk

71

20

Lähete õpetajaga rääkima ja tunnistate oma teo üles.
Õpetaja on üllatunud teid nähes ja küsib, kuidas ta saaks teid aidata.
Keegi ei taha tegelikult tõtt rääkida, kuid lõpuks öeldakse siiski välja,
et tänaseid kodutöid ei tasuks õpetajal hinnata.

Õpetaja vaikib pikalt. Siis ütleb, et see on kohutav lugu, kuid tal on hea meel,
et te oma teo üles tunnistasite ja hoidsite nii kokku tema aega ja vaeva tööde
kontrollimisel.
Õpetaja lisab, et kõige enam maailmas hindab ta ausust ja tal on hea meel,
et vähemalt osa klassist on otsustanud ausaks hakata.
Õpetaja lubab kodutööd uuesti teha, kuid ainult juhul, kui selline asi enam
iial ei kordu. Lõpetab ta lausega Oskar Lutsu „Kevadest“: „Kui ei jõua teha
kogu rehkendust, siis tee pool – aga tee seda ise.“
Ava lk

3

21

Milline on hea parool?
Pille seletab vanaisale milline peab olema hea parool:
•
•
•
•
•
•

hea parool on vähemalt 8 märki pikk
sisaldab suuri ja väikeseid tähti
sisaldab numbreid
on meeldejääv, aga mitte kergesti äraarvatav
kasutada ei tohi tuttavate ja oma laste nimesid, auto- või telefoninumbrit
võiks sisaldada erimärke, näiteks kriips, hüüumärk, punkt.

Igas keskkonnas peaks olema erinev parool, sest kui ühte kohta sisse
häkitakse, siis on kõik paroolid krattidele teada.

Mida peaks Pille tegema?

A

Rohkem ei midagi, sest kõik on juba
räägitud.
Ava lk

B

Milliseid andmeid ei tohi internetti
postitada?
Ava lk

C

Iga linki ei tasu Internetis klikata.

D

50
12

Ava lk

65

Ava lk

28

Internetis ei ole kõik tõde.

22

Peale kino ja burgereid otsustasid Pille ja sõbrad minna Mihklile
külla, sest tema vanemaid ei olnud kodus.

Seal selgub, et elamine on suur ja seda võimalust võiks kasutada. Esimese
asjana uuendas Pille oma staatust: „pidu@mihkelplace – come-come“ ehk
siis kutsus tuttavaid Mihkli juurde peole.
Mihkel ei teadnud sellest midagi, aga kui uusi külalisi saabuma hakkas, siis
ta ei olnudki väga vastu. Mõtles küll endamisi, et neid liiga palju ei tuleks ja
nad midagi ära ei lõhuks.

Mida teeksid sina Mihkli
asemel?

A

Kardaksin, et pidu läheb ülekäte ja
paluksin Pillel teate maha võtta või
kirjutada vabandus, et pidu jääb ära.
Ava lk

B

Kirjutaksin oma Facebooki seinale, et
kodu on avatud uutele külalistele.
Ava lk

C

77

Ajaksin saabuvad külalised minema ja
saadaksin ka sõbrad koju.
Ava lk

D

69

34

Naeraksin ja ei teeks midagi – tuleb,
kes tuleb ja juhtub, mis juhtub.
Ava lk

52

23

Kaasõpilane ulatab Pillele spikri, mille ta väikse kirjasuurusega on
välja printinud.

Spikri tegemine on tegelikult kodutöö vormina päris asjalik mõte, seda
kasutavad mitmed aineõpetajad. Spikker on märkmete kogum, millel on koos
õpitav materjal. Samas ei ole kontrolltöö ajal spikri kasutamine
teadmistekontrolli asendaja hea lahendus.
Põhjused, miks võid sellise spikriga ikkagi hätta jääda.
• Klassikaaslane on teinud spikri ja organiseerinud materjalid enda jaoks.
Inimesed mõtlevad erinevalt, sellepärast on sul sellest süsteemist keeruline
aru saada. Kui sul on õppimata, siis on see sinu jaoks nagunii üks
arusaamatu paberilipik.
• Spikrid on enamasti väikese kirjaga ja neid lugeda on keeruline. Lõpuks
pead nagunii alla andma – ei näe ja ei saa aru.
• Klassikaaslane koostab spikri asjade kohta, mis on tema jaoks keerulised.
Üks spikker ei sobi sugugi kõigile. Kui kaasõpilane ei ole materjalist aru
saanud, siis võib spikker olla ka vigane.
• Kui jääd spikerdamisega vahele, siis õpetaja karistab nii sind kui spikri
omanikku.
• Kui jääd üks kord vahele, siis edaspidi õpetaja ei usalda sind enam.
Pillel õnnestus vaadata kaasõpilase spikrit, kuid ta ei saanud sellest aru.
Lõpuks avastas, et klassikaaslane oli talle sokutanud eelmise kontrolltöö
materjali, millega ei olnud midagi peale hakata.
Pärast tundi küsis Pille kaasõpilaselt, miks ta andis talle vale spikri, kuid too
kehitas ainult õlgu – ju siis läks valesti. Kas ta tegi seda tahtlikult või
kogemata, seda Pille ei küsinud, sest õppimata oli ju temal ja halva hinde
saab ka tema.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

71

24

Tuleb kõik õpetajale ära rääkida
ja loota kergemat karistust.
Hea otsus.
Ava lk

20

Pille saab ise blokeerida selle Türgi noormehe konto ja eemaldada
„märgised“ piltidelt.

25

Oma murega saab Pille pööruda Veebikonstaabli või Lasteabi poole.
Veebikonstaabli poole pöördu:
•
•
•
•
•
•

kui soovid politseilt nõuannet
kui sul on seadusi puudutavaid küsimusi
kui soovid saata politseile vihjet
kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu nime all
kui oled sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks
kui tahad teatada seksuaalsest väärkohtlemisest

Veebikonstaablil on konto Facebookis ja Rate.ee-s Talle saab küsimusi esitada
www.lapsemure.ee foorumis.
Info leiad: http://politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/
Lasteabi
HELISTA NUMBRIL 116111, KÕNEDELE VASTATAKSE 24H! Telefonile
116111 saab helistada üle Eesti kõikidelt telefonidelt ja mobiilidelt. Telefonile
helistamine on tasuta.
SKYPE: Lasteabi_116111 (helistada saab ööpäevaringselt)
MSN kasutaja: info@lasteabi.ee (lisa kontaktiks ja küsi nõu)
ONLINE nõustamine toimub iga päev kell 9.00-21.00
www.lasteabi.ee
Pille helistab 116111 ja räägib oma mure ära.
Ava lk

60

26

Pille ütleb poistele, et selline käitumine on ebaviisakas
ja palub neil tegevus lõpetada.
Pille, oled tubli, just nii peabki tegutsema! Nii kaitsed sa konto heauskset
lahtijätjat ja ka klassivendi endid, sest igale teole järgneb ju karistus.Teise
konto ebaseaduslik kasutamine ja teise inimese nime all esinemine on
seadusega karistatav ning ohver võib pöörduda politseisse.
Kui sa ise ei julge sekkuda, siis pead abi paluma õpetajalt.
Ava lk

83

Õpetaja saab „valedirektorilt“ kirja ja avab selle.
Kuna kiri on ingliskeelne, siis ta ei saa eriti selle sisust aru ning otsustab
minna direktorilt küsima, mis kirjas seisab.

27

Direktor vaatab eesti keele õpetaja kirjakasti ning imestab, et tema nimega
aadressilt on saadetud kiri, kuid ta ise sellist aadressi ei oma. Kohale
kutsutakse arvutiõpetaja, kes teatab, et tegu on pettusega ja kirjal on kaasas
viirus.
Lisaks avastatakse peale viiruse eemaldamist, et kõik esitatud tööd on
ühesugused ja fail pärineb Annaabi.com portaalist. Mõni õpilane on isegi
unustanud oma nime lisada ja saatnud faili edasi õige autori nimega, milleks
on Juku Nuku.
Viiruse saatmine on kriminaalkorras karistatav tegu ja sellepärast esitab
direktor politseile avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks, ta lisab e-posti
aadressi ja väljavõtte kirjast.
Eesti keele õpetajale aga näitab arvutiõpetaja, kuidas töötab Annaabi.com
portaal ning kuidas leida internetist üles tööd, mis võivad olla varastatud. Ta
soovitab selgitada õpilastele, mis on plagiaat.
Ava lk

48

28

Internetis ei ole kõik tõde.

Varem usuti, et kõik, mis on ilmunud ajalehes, on tõde. Interneti kohta
ei saa seda kohe kindlasti väita. Internet on muutunud keskkonnaks, kus
inimesed ise toodavad sisu oma võrgulehtedele, blogidesse ja teevad
kaastööd ka veebiajalehtedele. Infot on nii palju, et seda on raske kontrollida.

Igaüks võib logida sisse veebipõhisesse entsüklopeediasse Wikipedia ja sinna
midagi lisada. Nende andmete õigsust küll kontrollitakse ja parandatakse,
kuid ka sealses keskkonnas on materjale, mida ei ole keegi heaks kiitnud ja
mis ei vasta tõele.
Internetis leiduvaid andmeid tasub kontrollida. Näiteks leiad postituse, kus on
kirjas, et kõik rohelised õunad on mürgised. Kas loobud nende söömisest?
Pigem tasub esmalt uurida, mida mujal kirjutatakse. Eelistatud allikad
peaksid olema teadusuuringud ja veebiraamatud.

Mida peaks Pille vanaisale
sinu meelest Internetist
rääkima?

A

Milline on hea parool?
Ava lk

21

B

Milliseid andmeid ei tohi internetti
postitada?
Ava lk

C

Iga linki ei tasu Internetis klikata.

12

Ava lk

D

65

Rohkem ei ole midagi vaja rääkida.
Ava lk

50

29

Pille peaks koguma kokku kõik kommentaarid ja esitama
matemaatikaõpetaja vastu avalduse, kuna kommentaarid olid
nimelised ja avalikud.

Õpetajal ei ole selles keskkonnas kontot ja ta ei saa esitada vastulauset. Igal
lool on enamasti kaks poolt. Niimoodi salaja toimetamine ei ole aus.
Internet on avalik koht ja kõike, mida sa välja ütled, saab sinuga seostada.
Anonüümsus internetis on ainult näiline. Ka varjunime kasutamine ei päästa
sind.
Pille peaks mõtlema sellele, kas kooli- ja klassikaaslased toetavad teda ka
siis, kui õpetaja teada saab, mida temast tagaselja räägiti või tuleb sellest
suurem pahandus, sest nende usaldust on kuritarvitatud.
Pille! Kustuta kogu teema ära ja looda, et keegi ei saa midagi teada.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

6

30

Pille peaks kirjutama pildi alla: „See on minu kaksikõde“,
kuigi tegelikult Pillel õde ei ole.
Internet on niigi rämpsu täis – sinna valeinfo lisamine ei ole
kiiduväärne tegu.
Mõtle järele ja loe mõttes sajakahekümneni.
Kahe minuti pärast jätka mängu.

Mida peaks Pille edasi
tegema?

A

Rääkima emaga piltide
eemaldamisest.
Ava lk

B

9

Lootma, et keegi pilte ei leia ja ei
hakka teda kiusama.
Ava lk

43

31

Eesti keele tund küll lõppes ja õpilased võiks koju minna,
kuid probleem referaatidega on õhus.
Osad löövad käega ja lahkuvad. Tuleb, mis tuleb. Vaevalt, et midagi head,
sest kui õpetaja neid annaabi.com töid loeb, siis avastab ta kindlasti, kust
tööd pärit on.
Teine grupp õpilasi on jäänud garderoobi arutlema, kas peaks õpetajale
ütlema, et nad käitusid valesti. Mõned on seda meelt, et tuleb kohe minna
õpetajaga rääkima, siis ei raiskaks ta aega tööde kontrollimisele. Teised
pakuvad lahendusena õpetaja konto häkkimist ja kirjade kustutamist.

Mihkel ja veel paar poissi said juba täna arvutiõpetajalt riielda ja laidavad
häkkimise mõtte kohe maha. Samas tuleb neil idee saata õpetajale mõni
viirusega kiri, mis hävitab kõik dokumendid tema arvutis. Kirja peaks saatma
direktori nimel. Tuleb lihtsalt teha direktorile e-posti aadress gmailis.

Mida klass otsustab?

A

Luua direktori nimel uus e-posti
aadress ja saata õpetajale viirus.
Ava lk

B

Tuleb õpetajale ära rääkida ja loota
kergemat karistust.
Ava lk

C

62

24

Pole vaja teha midagi, las õpetaja ise
avastab pahanduse ja otsustab, mida
edasi teha.
Ava lk

5

Midagi ei ole mõtet teha – mis läinud, see läinud.
Kui Mati midagi ei tee, siis kõik, mida tema telefoniga tehakse, on talle
kahjuks. Eriti siis, kui tegemist on kõnepaketiga, mitte kõnekaardiga.

32

Kõnepaketi arve maksavad Mati vanemad ja sellelt on võimalik teha makseid,
liituda erinevate pakkumistega ja helistada erinevatele numbritele.
Kui Mati telefoniga sooritatakse kuritegu ja Mati ei ole teenusepakkujale
teatanud telefoni kadumisest, siis on keeruline hakata hiljem tõestama, et
telefon ei olnud Mati käes. Tal on 5 tunnistajat, kes tõendavad, et Mati telefon
on tõesti kadunud.

Mida peaks tegema
telefoni kadumise korral?

A

Helistama teenusepakkujale ja
sulgema ajutiselt teenuse.
Ava lk

B

41

Minema politseisse ja esitama
telefoni varguse kohta avalduse.
Ava lk

85

33

Kuna koolis on avalik WiFi, siis laeb Pille video Youtube’i üles.
Pille! Kas sa tahaksid, et sinu kohta teeks keegi salaja video ja laeks
selle Internetti üles? Vaevalt.

Igal inimesel on õigused ja nii on ka õigus keelduda pildistamisest ja videos
osalemisest. Alati, kui tahad kedagi filmida, pead selleks küsima filmitavalt
luba. Näiteks, kui tegemist on toreda üritusega, mida väga tahaksid
mälestuseks jäädvustada, siis võib arvata, et salvestusega on nõus ka teised
osalejad. Muidugi ei pea küsima luba laulupeo filmimiseks lauluväljakul.
Samas on mõne popstaari kontserdil nii fotode kui videode tegemine keelatud
ja sellest informeeritakse kõiki kuulajaid eelnevalt.
Kui leiad internetist pilte või videosid endast, mis on sinu teadmata tehtud ja
mida sa ei soovi avalikustada, siis on sul õigus nõuda nende eemaldamist.
leia video juurest „lipp“ – „Juhi tähelepanu kui sobimatule“
leia vasakul äärest Raport/Block – Teata/ blokeeri
Igal keskkonnal on haldaja ja alati saab paluda viimase abi sobimatute asjade
internetist eemaldamisel. Näiteks Delfi või Postimehe võrgulehed pakuvad
võimalusi teatada sobimatust kommentaarist.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

71

34

Kui õige ajaks saabuvad külalised minema ja saadaks
ka sõbrad koju?

Tegemist on tõesti toreda naljaga, aga tegelikult on homme koolipäev ja Pille
ei oleks tohtinud sellist pidu korraldada. Mihkel saadab kõik minema.
Ta paneb uksele kirja: pidu jääb ära ning barrikadeerib igaks juhuks uksed ja
aknad, sest mine hulle tea – äkki hakkavad ust maha murdma. Mihkel
kannatab terve öö, sest iga natukese aja tagant käib uksekell ja keegi püüab
uksest sisse tungida. Ta on hiirvaikselt ja helistajad lahkuvad lõpuks.
Hommikul avastab Mihkel, et terve hoov on täis loobitud erinevaid pudeleid ja
kõikjal puude otsas ripuvad lahtiharutatud tualettpaberi rullid.

Mida Mihkel peab
tegema?

A

Kutsuma Pille ja nõudma, et ta selle
segaduse koristaks.
Ava lk

B

Koristama ise hoovi ära, sest tegelikult
on see ju tema kodu.
Ava lk

C

57

87

Jätma hoovi koristamata, küll teised
majaelanikud selle korda teevad, kui
see neid häirib.
Ava lk

95

Pille jätab postituse alles ja läheb tundi.
Järgmine on kehaline kasvatus. See tund meeldib tüdrukule.
Ka õpetaja on tore inimene, kes märkab alati õpilaste edusamme ja
kiidab kõiki. Kehalise kasvatuse õpetaja on kindlalt Pille lemmikõpetaja.

35

Esmalt tehakse paar ringi soojendusjooksu ja siis valmistutakse piirkondlikuks
jalgpallivõistluseks. Pille on koolis jalgpallinaiskonna kapten ja õpetaja hindab
tema oskusi väga kõrgelt.
Poole mängu pealt kutsub õpetaja Pille enda juurde. Õpetaja näib kurb. Ta
näitab IPadist Pille Facebooki kontol toimuvat elavat arutelu matemaatika
tunni üle.
Pille läheb näost valgeks – ta ei osanud arvata, et õpetajad jälgivad
Facebookis õpilaste kontodel toimuvat.

Mida peaks Pille tegema?

A

Pille peaks vabandama õpetajate ees
ja kustutama nii postituse kui
kommentaarid.
Ava lk

6

B

Pille peaks kehalise kasvatuse õpetajale
olukorda selgitama ning ennast
õigustama, sest kõik on tõsi, mis seal
kommentaarides matemaatikaõpetaja
kohta öeldakse.
Ava lk

C

81

Pille peaks õpetajale valetama, et
keegi sõbrannadest on tema kontot
salaja kasutanud ning kogu selle jutu
välja mõelnud, tema ei olnudki selles
tunnis.
Ava lk

63

36

Mihkel lubab peo ise laiali saata.
Kui politsei on ära läinud, siis külalised lahkuma ei kiirusta. Sõbrad
lubavad toad ära koristada ja muusika vaiksemaks keerata. Võõrastelt
küsitakse, kes nad sellised on ja kelle tuttavad.

Mihklil tekib korraks lootus, et äkki ta saabki sõprade abiga korra majja.
Esimesed 30 minutit tundubki asi laabuvat. Mõne aja pärast pressivad ennast
uksest sisse järjekordsed külalised. Mihkel seisab ukse peal ees ja püüab neid
takistada.
Keegi keerab muusika jälle kõvemaks.
Paar vanemat ja suuremat poissi tõstavad Mihkli ja Pille vannituppa ja
panevad uksele harja nii ette, et nad sealt välja ei saa. Karjumine ei aita, sest
see ei kosta kuhugi.
Tunnid mööduvad ja lärm kestab.
Äkki kostab ukse tagant müdin, asjade kukkumine ja muusika pannakse
vaikseks.
Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

75

Pille peab oma murega pöörduma täiskasvanu poole.
Kui aga tuttav täiskasvanu ei oska Pillet aidata, siis tuleb pöörduda
ikkagi Veebikonstaabli või Lasteabi poole.

37

Veebikonstaabli poole pöördu:
• kui soovid politseilt nõuannet
• kui sul on seadusi puudutavaid küsimusi
• kui soovid saata politseile vihjet
• kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu nime all
• kui oled sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks
• kui tahad teatada seksuaalsest väärkohtlemisest
Kontaktid, kuidas Andero Sepaga ühendust saada:
• Konstaablil on olemas konto ka Rate.ee ja Facebookis.
Samuti on ta kättesaadav Lapsemure ja Perekooli foorumist.
• Info leiad lingist: http://politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/
• E-mail: andero.sepp@politsei.ee
MSN: andero.sepp@politsei.ee
Lasteabi
HELISTA NUMBRIL 116111, KÕNEDELE VASTATAKSE 24H!
Telefonile 116111 saab helistada üle Eesti kõikidelt telefonidelt ja mobiilidelt.
Telefonile helistamine on tasuta.
SKYPE: Lasteabi_116111 (helistada saab ööpäevaringselt)
MSN kasutaja: info@lasteabi.ee (lisa kontaktiks ja küsi nõu)
ONLINE nõustamine toimub iga päev kell 9.00-21.00
www.lasteabi.ee
Pille helistab 116111 ja räägib oma mure ära.
Ava lk

60

Internetis ringlevad pildid peost.
Kuigi külalised on ammu lahkunud ja tundub, nagu oleks asi
lahenenud, siis ilmuvad mõne aja pärast Facebooki pildid Mihkli peost
ja risustatud aiast.

38

Piltidel on alaealiseid, kellel on käes alkoholipudelid ja kes suitsetavad.
Kommentaarides väidavad piltidel olnud noored, et tegu on lavastusega, kuid
neid ei usu keegi.
Ava lk

84

39

Pille otsustab lükata kella helisemist edasi ja lipata kooli ilma
hommikusöögita.

Plaan on hea. Pille lükkab kella edasi ühe korra, kuid teisel korral unustab
seda teha.
Lõpuks on kell 7.50. Pille on sisse maganud. Ta hakkab paanitsedes
askeldama. Uksest välja tormates on kell 8. Kooliteel unistab ta mõnusast
võileivast. Õnneks elab Pille kooli lähedal ja ta jõuab kohale 8.15. Õpetaja
lubab tal teha kaasa kontrolltöö, kuid kõigi ülesannete lahendamiseks enam
aega ei jätku. Viite kindlasti ei saa, aga ehk neljagi.
Kui lähed õhtul varem magama, siis ei ole hommikul nii raske ärgata.
Viimasel minutil tõusmine ja siis kooli poole kihutamine võib tekitada
probleeme – unustad midagi maha, jääd hiljaks, näed korratu välja. Inimeste
unevajadus on erinev, kuid koolieas soovitavad teadlased magada 9-10 tundi.
Enne magamaminekut tarbitud kihisevad magusad joogid ja snäkid annavad
energiat. Liikuvad pildid, teravad helid (televiisor, raadio, arvuti) ja hilisõhtune
suhtlemine internetis ei lase keskenduda magamajäämisele ning uinumise
aeg lükkub edasi, sest pea on mõtteid täis.

Vilumuspunktid:

1 punkt

Mida teeb Pille
järgmiseks?

A

Astub klassi ja vabandab, et hilines.
Ava lk

B

Otsustab esimesse tundi mitte minna
ja konutab klassi ukse taga.
Ava lk

C

15
16

Ta otsustab pöörduda tagasi koju –
päev algas ju kehvasti.
Ava lk

51

40

Pille laeb pildi arvutisse ja töötleb seda „ägedamaks“ –
eemaldab õpetaja pea ja paneb sellele teise inimese keha.

Kõik käib kiiresti, sest Pille on fototöötluses tõeline osavnäpp. Ta laeb pildi
sotsiaalvõrgustiku esilehele ja jääb kommentaare ootama.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

46

Tuleb helistada teenusepakkujale ja kaart sulgeda.
Tubli Mati! See on esimene asi, mida saad teha – kui kaart on suletud,
siis ei saa keegi ka kulusid juurde tekitada. Arvatavasti oled oma telefonist
jäädavalt ilma- sa ei näe kunagi neid pilte, videoid ja kontakte, mida seal
hoidsid. Või kasutad sa oma telefoni andmete sünkroniseerimist Internetti?

41

Kui telefon varastati, siis pead teatama sellest politseisse, sest ka telefoni
endaga on võimalik korda saata tegusid, mis võivad sinu head nime rikkuda.

Mida peaks Mati tegema?

A

Ta peaks kohe pöörduma politseisse
ja tegema avalduse.
Ava lk

B

Politseisse on juba avaldus tehtud –
ongi kõik, mida Mati saab hetkel teha.

85

Ava lk

22

42

Kehalise kasvatuse õpetaja peaks saatma kogu materjali
Pillega konsulteerimata matemaatikaõpetajale ja kooli juhtkonnale
arutamiseks.

Tegelikult võiks õpetaja õpilasega ennem vestelda, et aru saada, mis tegelikult
toimus ja kuidas tüdruk oma teost räägib.
Internetis selliste olukordadega toimetulemiseks on olemas erinevaid
tegutsemisjuhiseid. Kindlasti tuleb veebilehel toimunu salvestada faili ning
kindlaks teha toimumise aeg. Kui näiteks tegu ei ole esmakordse juhtumiga
ning mõni õpilane kiusab pidevalt kaasõpilasi või õpetajaid, siis on võimalik
pöörduda tsiviilkohtu poole.
Pille ja matemaatikaõpetaja peavad koos maha istuma ja sellele probleemile
lahenduse leidma.
Pille, kustuta oma postitus!
Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

6

43

Pille peaks jätma asja nagu see on ja lootma, et keegi pilte ei leia
ning teda kiusama ei hakka.

Pille on lugenud koolikiusamise kohta, sest vahel tuleb seda noorte hulgas
ette.
www.targaltinternetis.ee lehelt sai Pille teada, mis on küberkiusamine:
• ähvardavate, õelate e-mailide, tekstisõnumite jne korduv saatmine;
• personaalse või isikliku informatsiooni väljameelitamine kelleltki ning selle
levitamine;
• eksponeerides end kellegi teisena või murdes sisse tema elektroonilisse
kirjakasti ebaõigete e-kirjade, sõnumite saatmine;
• Interneti keskkondade (koduleht, suhtluskeskkond) loomine kaaslase üle
naermiseks, alavääristamiseks või vaenu õhutamiseks;
• tavaliselt on kiusajaid, ähvardajaid mitu.
Mida teha kui sind kiusatakse?
• Kopeeri kogu info tehtust oma arvutisse
• Blokeeri kiusaja
• Teata identiteedivarguse või konto hõivamise korral sellest politseisse
• Pöördu abi saamiseks Lasteabi või Veebikonstaabli poole
• Räägi juhtunust kellelegi, keda usaldad, kes toetab sind ja oskab aidata!
Näiteks vanemale, õpetajale või koolipsühholoogile
• Ära muutu ise ohvrist kiusajaks

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

14

Mihkli vanematel tuli toimunu kohta anda aru politseile.
Mihkli koduümbruses tekitatud segadus häiris naabreid. Ka õpetajad
nägid internetis ringlevaid läbupilte. Lõpuks jõudis asi otsaga politseisse.

44

Politseinikud rääkisid pikalt Mihkli ja Pillega.
Vanemad ütlesid, et Mihklil on nüüd edaspidiseks märk küljes. Vanemad
määrasid Mihklile kuuks ajaks koduaresti – ei mingeid sõpru ega trenne. Ka
internetikasutuse piirasid nad ühele tunnile päevas. Selle viimase pärast oli
Mihkel kõige enam löödud.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

59

45

Pille ei peaks oma pilte neile saatma.
Modelliagentuuris töötav naine on osav ja veenev. Tegelikult Pille ju
teab, et sellise võõra puhul ei ole kuidagi võimalik selgeks teha, kas
tegemist on üldse naisterahvaga ning kas saadetud info vastab tõele.

Igaüks saab teha endale veebiaadressi, panna üles internetist leitud piltidest
galerii ja teeselda modelliagentuuri esindajat. Eriti kahtlaseks teeb asjaolu
see, et agentuur asub kaugel ja täiesti teistsuguse kultuuriga maal. Kas siis
Araabia turule sobivad põhjapoolt pärit tüdrukud?
Selline tüdrukute värbamine modelliks on sageli pettus – nii meelitatakse
tüdrukutelt välja pilte ja videosid, mida hiljem töödeldakse (näiteks ei jää
tüdrukule enam midagi selga).
Tasub olla ettevaatlik, eriti siis, kui lubatakse välisreise ja tõelist printsessielu.
Kui mõni modelliagentuur tõesti on sind avastanud ja soovib sinuga kohtuda,
siis tuleb sellest rääkida vanematele ning nemad peavad olema sellise
kohtumise juures.
Kui oled sattunud kokku pahatahtlike inimestega, siis räägi sellest kohe
usaldusväärsele täiskasvanule ja palu abi. Täiskasvanud teavad, kuidas
sellises olukorras käituda.
Ava lk

92

46

Pille laeb video ka oma Facebooki kontole.
Ta kirjeldab kontrolltöö käiku ja seda, kuidas talt võeti ära võimalus
saada head hinnet.
Kuna koolis on avalik WiFi, siis saab Pille sellega tegeleda ka vahetunnis.

Üsna pea ilmneb, et mitmetel klassikaaslastel on koolis kaasas nutitelefonid
ja arvutid, mistõttu ilmub kontole palju tunnustavaid ja toetavaid
kommentaare. Mõni vastaja ütleb üht-teist tigedat ka õpetaja kohta.
Esimese vahetunniga on kogunenud Pille konto seinale 47 kommentaari.

Vilumuspunktid:

2 punkti

Mida Pille teeb?

A

Kustutab seinal toimunud arutelu.
Ava lk

6

B

Kommenteerib ka ise samamoodi
õpetajat.
Ava lk

C

On rõõmus, et teised arvavad ka nii ja
et ta ei ole ainus, kellel on selle
õpetajaga muresid. Päev tundub juba
täitsa tore.
Ava lk

11

90

47

Pille ei saa enda juurde külalisi kutsuda, sest see ei meeldi
vanavanematele.

Enam ei saa ka Mihklile külla minna. Tüdruk hakkab endale uusi tuttavaid
otsima.
Pille ja ta klassikaaslased olid avastanud sellise video-jututoa, kus liidetakse
kokku võõrad inimesed üle maailma. Alles siis, kui juttu alustad, saad teada,
milliselt maalt inimene pärit on. Selline suhtlemine oli põnev ning Pille veetis
palju aega selles võrgustikus.
Kord sattus ta kokku inimesega, kes elas Eesti naaberriigis Soomes ja rääkis
eesti keelt. Ta väitis, et on Pille eakaaslane. Tüdruk oli rõõmus ja andis uuele
tuttavale oma MSNi aadressi.
Suhtlus oli kestnud juba paar nädalat kui tuttav teatas, et tuleb
nädalavahetuseks Tallinna ja soovib Pillega kohtuda.

Mida Pille peaks vastama?

A

Muidugi kohtume, aga kus?
Ava lk

B

Kui mul aega on, siis võib, aga kuskil
kesklinnas avalikus kohas.
Ava lk

C
D

68

100

Kui mul aega on, siis võib, aga ma
võtan sõbrannad kaasa.
Ava lk

55

Ava lk

70

Ei, vanemad ei luba.

48

See on plagiaat ehk teise töö enda nimel esitamine.
Selline asi on lubamatu.
Plagiaadiks nimetatakse võõra teose esitamist enda omana. Igal teosel
(muusikapala, essee, akvarell jmt) on autor või autorid ning neil on omad
õigused.

Autoril on õigus esineda teose loojana ja nõuda selleks ka teistelt avalikku
tunnustust. Ta võib keelata teistel oma teose kasutamise isegi siis, kui on selle
ise internetti üles laadinud. Samamoodi on tal õigus väärikusele – näiteks ei
tohi võtta teise tehtud fotosid ja neid ümber töödelda. Autor võib oma töö ka
tagasi võtta ehk siis selle jagamisest keelduda. Seda viimast on muidugi
keeruline korraldada, sest seda, mis on internetti lahti lastud, ei ole lihtne
kinni püüda.
Koolis hinnatakse enamasti sellist tegu hindega „1“ ja nõutud töö tuleb
nagunii uuesti esitada. Ülikoolis võrdub plagiaadi esitamine ülikoolist välja
viskamisega. Et olla edukas, selleks tuleb ikka ise vaeva näha. Teiste töid võib
vaadata ideede saamiseks või siis tehagi töö kollektiivselt ning esitada ühiselt.
Tööde vargusest tuleb rääkida õpetajale - see ei ole kaebamine. Pikemas
perspektiivis on sellest kasu ka neile klassikaaslastele, kes ennast võõraste
sulgedega ehivad.
Ava lk

3

Pille ei saa midagi teha oma hea nime päästmiseks – mis on juba
internetis, seda sealt enam täielikult eemaldada ei saa.

49

Esimese asjana püüa salvestada kõik materjal ehk jäljed, mis näitavad, mida
sinu konto ja piltidega on internetis tehtud – see on vajalik, kui soovid ikkagi
hiljem kellelegi süüdistuse esitada.
Teiseks tuleks püüda ise eemaldada nii palju asju kui saad: Facebookis,
Youtube'is ja Google'is on sellised vahendid olemas, mille abil kustutada sinu
kohta käiv info.
Kolmandaks tuleks rääkida mõne täiskasvanuga või helistada konsultatsiooni
saamiseks Lasteabi telefonile numbril 116111 või pöörduda Veebikonstaabli
poole.
Pille asub toimetama ja lõpuks võtab ühendust Lasteabiga.
Ava lk

60

50

Peale pikka vestlust vanavanematega otsustas Pille visata pilgu
peale oma Facebooki kontole.

Peale paroolide sisestamist tuli keskkonnast teade, et Pille on sisse loginud
ka Jaapanist. Pille vaatas ekraani ja ei uskunud oma silmi. Ta oli ju Eestis.
Järgmisena palus Facebook tal sisestada uuesti parool ja teha läbi
isikutuvastus sõprade piltide abil. See oli üsna keeruline, sest Pillel on ka
selliseid sõpru-tuttavaid, keda ta ei ole kunagi kohanud.
Tundus, et keegi oli käinud Pille kontol ja muutnud ära profiilipildi. Pille
vahetas ruttu parooli ära ja pani üles uue pildi. Sellist teise kontole sisse
häkkimist kutsuvad noored frape ehk Facebook Rape. Vahel on konto
tagasisaamine keeruline. Pille kasutas nüüd uut parooli luues sama reeglit,
mida vanavanematele õpetas – mida keerulisem ja pikem parool, seda
raskemini on see häkitav.
Kui Pille lõpuks oma kontole sisenes, siis avastas ta pilte endast, mis ema oli
oma kontole üles laadinud ja märkinud, et pildil on Pille. Emast sai Facebooki
kasutaja nädal tagasi. Ühel fotol oli Pille umbes aastane ja üleni pudruga
koos.
Pille ahhetas ja ohhetas õudusest ja kustutas kiiresti pildi juurde lisatud
märked – ta lootis, et klassikaaslased ei ole seda veel näinud.

Mida peaks Pille tegema?

A

Ta peaks emal paluma pildid maha
võtta.
Ava lk

B

Ei pea midagi tegema, sest ta juba
eemaldas märkmed.

9

Ava lk

C

96

Kirjutama pildi alla: „See on minu
kaksikõde“, kuigi tegelikult Pillel õde
ei ole.
Ava lk

30

Pille otsustab minna tagasi koju – päev algas ju kehvasti.
Pilleke! Sinu elu muutub veel igavamaks ja viletsamaks, kui hakkad
niimoodi koolist puuduma. Koolis käimine on sinu töökohustus. Kui saad
vanemaks ja targemaks ja lähed tööle, siis näed, et kellelgi ei ole võimalik
niisama kodus vedeleda.
Väga tähtis on teha kõik endast olenev, et saada hea haridus. Kui sa aga
pidevalt puudud, siis õpitulemused halvenevad.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

8

51

52

Naeraks ja ei teeks midagi – tuleb see, kes tuleb.
Külalisi muudkui saabub ja Mihkel naudib oma populaarsust.
Vahepeal käib Pille inimesi üle lugemas ja teatab, et korterist on läbi
käinud juba 39 inimest.

Mingi hetkel märkab Mihkel, et mõned võõrad inimesed topivad ta vanemate
asju kottidesse ja kallavad alkoholi lillepotti ning on Merevaiku köögilauale
määrinud. Ta ei mõista, miks inimesed niimoodi käituvad.
Samas heliseb uksekell ja kostab: „Avage, politsei!“
Mihkel püüab korteris korda luua. Käsutab, et muusika kinni pandaks ja kisa
lõpetataks, aga keegi ei kuula. Mihkel ei julge ise uksele minna ja saadab
Pille.
Pille tõmbab muusikakeskuse juhtme vooluvõrgust välja ja palub kõigil vait
olla.
Politseinik uurib, kas üritusel on täiskasvanuid ja soovib suhelda korteri
omanikuga. Ukse avab ka naaber, kes ütleb, et lapsed on tema vastutusel ja
kõik külalised lahkuvad kell 23.00.
Mihkel saab nüüd aru, et Facebookis sellise küllakutse avaldamine oli rumal.

Vilumuspunktid:

2 punkti

Mida teeb Mihkel?

A

Lubab peo laiali saata ilma politsei
abita.
Ava lk

B

Palub koheselt külalistel lahkuda.

36

Ava lk

75

Pilt saadetakse ringlema MSNi kaudu.
Pille ja Mihkel saatsid pildi lähedastele sõpradele ning panid pealkirjaks
„Vaata, mis pidu meil oli!“.

53

Sõbrad imestasid ja ahhetasid – nii vahva pidu, oleks isegi tahtnud seal olla.
Selliseid olusid ja pudelirivi juba igast kodust ei leia.
Kas on reaalne, et keegi sõpradest ei saada neid edasi järgmistele sõpradele
ning pildid ei leki mõne aja pärast võrgustikku?

Kas on reaalne,
et sõbrad ei jaga pilte?

A

Jah, see on võimalik.

B

Ei, see ei ole võimalik.

Ava lk

98

Ava lk

38

Pille annab juhtunust tunni alguses õpetajale teada.
Tubli, Pille! Kui ise ei saa hakkama, siis tuleb paluda täiskasvanud
inimese abi. Hoidsid sellega ära suure pahanduse. Kui õpetaja ja poiste
vestlus läheb normaalselt ning poisid saavad aru oma süüst ja teo
tagajärgedest, siis on ehk võimalik vältida politsei sekkumist.

54

Kui ka asi ei lähe politseisse, siis kindlasti tuleb poisid kutsuda korrale ning
kooli poolt karistada. Kooli reeglites on enamasti kirjas, mida tohib kooli
ruumides teha ja mida mitte. Antud juhul käituti kaasõpilasega ebaviisakalt ja
lugupidamatult ning rikuti tema suhteid nii teiste kaasõpilaste kui
täiskasvanutega.
Kui Pille ei oleks midagi ette võtnud või oleks poiste naljale kaasa aidanud,
siis oleks temast saanud kaassüüdlane ja ka teda oleks karistatud.
Ava lk

83

55

Pille vastas: „Kui mul aega on ja kui saan sõbrannad kaasa võtta.“

Õige, Pille! Sa ei tunne seda inimest ja sa ei tohi minna üksi temaga
kohtuma. Inimene, kes tõesti soovib sinuga tuttavaks saada, ei ole kindlasti
selle vastu. Kui see teda aga häirib, siis on võimalik, et ta kavatsused ei ole
ausad.
Kui lähed siiski kohtumisele võõraga, siis jäta koju või sõbrannadele info
võõra kohta:
• tema väidetav ees- ja perenimi;
• tema aadress või piirkond, kus ta väidab ennast tegutsevat;
• tema telefoninumber;
• tema veebikontaktid (aadressid, veebilehed vms);
• kuidas te tuttavaks saite;
• kus kavatsete kohtuda;
• kes veel kaasa tuleb;
• mis kell koju jõuad.

Kui sa ei jõua õigeks ajaks tagasi, siis hakkavad kodused kindlasti
muretsema. Pead neile helistama ja andma teada, et sinuga on kõik korras.
Ava lk

78

56

Pille ei pea midagi tegema.

Kuigi vahel tundub mitte midagi tegemine õige, siis praegusel juhul on
tekkinud klassis ebavõrdne olukord. Mõned õpilased saavad teenimatult kiita
tööde eest, mida nad ise ei ole teinud. Teised teevad kõike ise ja saavad
hurjutada, kui tööd ei ole nii head kui võiks olla.
Nii ei ole võimalik selles klassis edasi õppida. Tegelikult kannatavad kõige
enam need, kes võtavad töid Annaabi.com portaalist – kui nad ühel hetkel
enam vajalikke materjale ei leia ja peavad ise tööle asuma, siis on neil
vahepealne materjal omandamata ja kõik edasine tundub veel raskem.

Meeskond loeb sajakaheksakümneni (3 minutit) ja ei tee midagi.
Peale 3 minuti möödumist võite mängu jätkata.
Ava lk

7

57

Mihkel võtab Pillega ühendust ja nõuab, et viimane tuleks
ta lagastatud hoovi koristama.

Pille lubab tulla, kuid mõne aja pärast. Kui Mihkel talle hiljem helistab,
siis on Pille telefoni välja lülitanud. Mihkel kiikab ka MSNi ja muudesse
kohtadesse ja näeb, et Pille on seal olemas, kuid ta ei vasta ühelegi Mihkli
teatele.
Mihklil ei ole valikut.
Ava lk

87

58

Pille töötleb videot edasi ja loob sellest juhendi, millega osaleda
konkursil „Tegi Pätti“.

„Tegi Pätti“ on õppefilmide kogumik koos käsiraamatuga, milles räägitakse
alaealiste süütegudest. Harjumaa alaealiste komisjon korraldab ka
samanimelist videoklippide konkurssi õpilastele. Pille on sellest kuulnud ning
soovib osaleda.
Pille, sa peaksid veel mõtlema!
• Materjal on küll hea, kuid sa ei küsinud ﬁlmimiseks luba kaasõpilastelt ja
õpetajalt. Arvatavasti ei ole õpetaja just õnnelik, et sa teda salaja filmisid ja
alles nüüd küsid luba video avaldamiseks.
• Kui sa üldse luba ei küsi ja osaled konkursil või avaldad video Internetis, siis
rikud sa rängalt isikukaitse reegleid. Sinu töö eemaldatakse konkursilt ja
võimalik, et tehakse ka avaldus politseile.
• Enamus koole reguleerib oma territooriumil pildistamist ja lindistamist: seda
võib teha, kui selleks on osalejatelt luba ja ka aineõpetaja luba, kui seda
tehakse ainetunnis. Kui teil puudub selline luba, siis oleks tark kooli
territooriumil igasugusest salvestamisest loobuda.
Pille mõtleb asja üle järele ja otsustab ikkagi video postitada oma Facebooki
kontole koos kommentaaridega tänase tunni kohta. Ta on veendunud, et
ükski õpetaja ei näe seda videot, kuna õpetajatel on piisavalt muud ja
olulisemat tegevust, kui õpilaste kontodel nuhkimine.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

35

59

Mihklil ja ta vanematel tuleb nüüd koolis peo kohta aru anda,
sest pilti nägid ka õpetajad.
Mihkli ja Pille õpetajad on vastutustundlikud kodanikud ja iga kodaniku
kohuseks on märgata ja teavitada lapsevanemat probleemist.

Mihklil on üsna häbi, sest tegelikult ei ole ta jäetud vanemliku hoolitsuseta.
Lihtsalt juhtus nii, et pidu läks käest ära. Ta üritab selgitada, et pildid on
lavastatud.
Seda juttu ei usu ei vanemad ega õpetajad. Kuna Mihkel jätkab valetamist,
siis pettunud vanemad määravad talle kuu koduaresti, mis tähendab, et ta ei
saa enam õhtuti kohtuda oma sõpradega.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

47

60

Pille helistab Lasteabi telefonile 116111.
Pille helistab numbrile 116111 ja räägib oma mure ära.
Lasteabi telefoninõustaja kuulab Pille ära ja lohutab teda. Ta küsib luba
suunata probleem spetsialistidele, kes saavad Pillet aidata.
Loodetavasti saab Pille hea nimi ja maine Internetis taastatud.

Ava lk

92

61

Politseile tuleb avaldus esitada, aga alles peale kino ja burgereid.

Miks sa seda kohe ei tee? 2010. aastal tekitati tunni ajaga ühele
inimesele sarnases situatsioonis kahju 70 000 krooni ehk 4473 euro eest.
Kinole ja burgeritele kulub keskmiselt 2 tundi. Kas oled valmis vanematele
teatama, et neil tuleb selle kahe tunni eest välja käia 9000 eurot, sest sa ei
viitsinud kohe politseisse minna ja teenusepakkujale helistada?

Vilumuspunktid:

1 punkt

Mida Mati teeb?

A

Läheb kohe politseisse ja esitab
avalduse.
Ava lk

B

Helistab teenusepakkujale ja palub
kaardi sulgeda.
Ava lk

85
41

62

Tuleb luua direktori nimel uus e-posti aadress
ja saata õpetajale viirus.

Esimese asjana loodi Pille arvutis uus meilikonto, mis oli direktori nimega direktori eesnimi.perenimi@gmail.com.
Teiseks otsiti internetist dokumendisööja viirus, mis postitati eesti keele
õpetajale.
Töö tehtud, läksid õpilased koju.

Lisage oma astmete lehele kaks vaheastet numbriga „0“ ning lugege
sajakahekümneni (2 minutit).
Ava lk

27

63

Pille võiks õpetajale valetada, et keegi sõbrannadest on tema
kontot salaja kasutanud ning kogu selle jutu välja mõelnud.
Tema ei olnud matemaatika tunni ajal kooliski.

Enamasti on valel lühikesed jalad. Milline sõbranna on nõus võtma enda
peale sinu konto häkkimise, kui asja hakatakse uurima? Oma paroole peab
hoidma järgides vanasõna „Parem karta, kui kahetseda“.
Kehalise kasvatuse õpetaja ei usu seda lugu. Lisaks kontrollib ta eKooli
kaudu, kas Pille oli esimeses tunnis. Lisaks näeb ta, et selles tunnis hinnati
tüdruku teadmisi hindega „1“.
Kehalise kasvatuse õpetaja on pettunud - ta oli Pillet usaldanud, aga nüüd
selgub, et tüdruk on valelik.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

35

64

Pille peaks ise ka vajalikud tööd Annaabi.com portaalist võtma.
Pille otsustab proovida. Tunni alguses sukeldub ta veebiportaali ja
valib sealt referaadi, mida esitada eesti keele õpetajale. Ta leiab sobiva
ning saadab selle õpetajale.

Õpetaja on tundi saabudes heas tujus. Kiidab kõiki ja ütleb, et täna on
erakordne päev, sest kõik õpilased saatsid talle koduse töö õigeaegselt. Seda
ei ole varem kunagi juhtunud.
Tänutäheks pakub ta õpilastele šokolaadi ja üheskoos vaadatakse Youtube’ist
„Kärbeste jumalat“, sest filmi aluseks olnud raamat on kohustuslik kirjandus.
Õpetaja lubab veel, et selle raamatu analüüsi ta kelleltki ei nõua.
Õpilased on segaduses – salamisi arutledes selgub, et kõik on vahetunnis
laadinud alla ühe ja sama referaadi ning saatnud selle õpetajale.

Kirjuta meeskonna paberilehele juurde kolm lisaastet numbriga „0“ ja loe
sajakaheksakümneni (3 minutit).
Ava lk

31

65

Igat linki ei tasu Internetis klikata.

Pille otsustab viia vanavanemad kurssi interneti pahupoolega.
Ta räägib neile viirustest ja pahavarast, mille eesmärgiks on takistada
arvuti tööd, varastada andmeid, luua ligipääs sinu rahale või võtta üle arvuti.
Nii võib arvutist saada illegaalsete filmide või piltide hoiupaik või siis
rünnatakse selle kaudu teisi arvuteid.

Pille on vanaisa ja ka enda konto arvutis seadnud nii, et sellel ei ole
administraatori õiguseid, sest enamus kratte käivituvad just siis, kui nad
satuvad arvutisse piiramata õigustes. Kõik vajalikud installeerimistööd tehakse
loomulikult Administraatori konto alt, aga arvutit kasutatakse “user“ õigustes.
Enamasti liiguvad viirused ja pahavara läbi e-posti, sotsiaalvõrgustike,
otsesuhtlusprogrammide (MSN), allalaaditavate programmide ja videote.
Kui sulle tundub, et midagi on arvutis teistmoodi kui varem, siis tasub küsida
nõu asjatundjalt. Näiteks on esileht muutunud, arvuti on aeglane, ekraanile
on tekkinud uued ikoonid või brauserisse otsinguribad.
Kindlasti on otstarbekas arvutisse installeerida viirusetõrje ja tulemüür. Vaata
www.arvutikaitse.ee, Arvutikaitse ABC.

Mida peaks Pille vanaisale
Internetist rääkima?

A

Milline on hea parool?
Ava lk

21

B

Milliseid andmeid ei tohi internetti
postitada?
Ava lk

C

Rohkem ei ole midagi vaja rääkida.

D

12

Ava lk

50

Ava lk

28

Internetis ei ole kõik tõde.

66

Pille peaks võtma ühendust Türgi poisiga ja uurima,
kust ta pildid sai.
See on tegelikult üks suurimaid vigasid, mida teha. Sellega näitad,
et oled valmis kiusajate ja ahistajatega suhtlema ning annad neile mõista,
et tegelikult on sinult võimalik välja pressida veel pilte või videosid.

Pille peaks tegema kõik, et see agentuur ei saaks tema kohta rohkem infot:
• vaatama üle oma sõpruskonna Facebookis ja eemaldama need, keda ta
reaalselt ei tunne;
• eemaldama kompromiteerivad pildid ja märked piltidele, mida ta ei soovi
endaga seostada;
• eemaldama isiklikud andmed: e-post, sünnipäev, aadressid,
telefoninumbrid jne;
• lubama sõpruskonna liikmete nägemist ainult väiksele ringile
inimestele,näiteks klassikaaslased;
• sisse seadma sõprade lisamise ja Internetist leidmise piirangu
(privaatsusseaded).
Pille peab salvestama tehtud kahju, sest tõendeid läheb vaja, kui tekib
võimalus esitada krattidele ametlik süüdistus. Nüüd tuleb paluda Facebookil
eemaldada kõik pildid ja blokeerida krati konto. Facebookis saab abi ja
nõuandeid kasutajalt Veebikonstaabel Andero.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

60

67

Pille on üsna turris õpetaja peale, kes ei lubanud tal õigel ajal
tööd alustada ning otsustab täna tööd mitte esitada.

Tunni lõpuni on aega ja ta teeb telefoniga õpetajast pildi. Pille kavatseb
selle netti üles riputada, oma kurba elu teistega jagada ning näidata süüdlast,
kelle pärast tal jäi hea hinne saamata.
Õpetaja ei märganud, et jäi pildile, sest ta tegeles parajasti eKooli puudujate
märkimisega. Klass viis tööd lauale ja Pille sokutas oma nimeta tühja paberi
kõige alla.

Mida teeb Pille pildiga?

A

Laeb pildi arvutisse ja töötleb seda
„ägedamaks“ – eemaldab õpetaja pea
ja paneb sellele teise inimese keha.
Ava lk

B

Laeb pildi oma Facebooki kontole,
kirjeldab tänast kontrolltööd pealkirja
all „Kuidas mult võeti ära võimalus
saada head hinnet“.
Ava lk

C

40

46

Kustutab pildi ära, sest taipab, et see
oli õpetaja privaatsuse rikkumine ja
koolis ei tohi kaasõpilasi ja õpetajaid
ilma luba küsimata pildistada.
Ava lk

19

Inimene, kes keeldub tutvumast sinuga avalikus kohas,
kus on teisi, ei ole arvatavasti uje, vaid pahatahtlike plaanidega.

68

Kindlasti ei tohiks minna võõraga kohtuma üksi. Ära unusta elementaarset
turvalisust ja usalda võõrast pimesi – tegelikult sa ju ei tunne teda. Ilusaid
sõnu oskavad kirjutada ka petised.
Kui lähed kohtumisele võõraga, siis jäta koju või sõbrannale teade, milles on
järgmised andmed võõra kohta:
• tema väidetav ees- ja perenimi;
• tema aadress või piirkond, kus ta väidab ennast tegutsevat;
• tema telefoninumber;
• tema veebikontaktid (aadressid, veebilehed vms);
• kuidas te tuttavaks saite;
• kus kavatsete kohtuda;
• kes veel kaasa tuleb;
• mis kell koju jõuad.
Kui sa ei jõua õigeks ajaks tagasi, siis pead kindlasti kodustele helistama ja
andma teada, et sinuga on kõik korras.
Ava lk

78

69

Karta on, et selline pidu läheb ülekäte – Mihkel peab paluma
Pillel teate maha võtta või kirjutada asemele, et pidu jääb ära.
Pille teate peale, et pidu ei toimu, on rahvas päris pahane. Ähvardatakse
siiski kohale tulla, aga õnneks seda ei juhtu.

Sõbrad mängivad kaarte ja lobisevad niisama. Mingil hetkel võetakse välja
fotokad ja hakatakse „reidikaid“ tegema.
Kellelgi tekib idee koguda kõik Mihkli vanemate alkoholipudelid lauale ja
lavastada stseen, kus kõik on diivanil lääbakil. Tegelikult seal keegi alkoholi ei
tarbinud.

Mis juhtub edasi?

A

Pilt tehakse ära ja laetakse Facebooki
üles.
Ava lk

B

Pilt küll tehakse, aga kustutatakse
pärast ära.
Ava lk

89

C

Pilt saadetakse MSN´i kaudu
ringlema.
Ava lk

53

91

70

Tegelikkuses suudetakse enamus inimesi lihtsalt ümber veenda.

Ka Pille andis alla ja
ütles võõrale:

A

„Kui mul aega on, siis võime
kohtuda, aga kusagil kesklinnas
avalikus kohas.“
Ava lk

B

100

„Kui mul aega on ja kui saan
sõbrannad kaasa võtta.“
Ava lk

55

71

Koolipäev jätkub. Järgmine tund on arvutiõpetus.
Kui Pille klassi astus, siis askeldasid klassivennad juba agaralt ühe
arvuti ümber. See ei huvitanud Pillet. Ta läks neist mööda ja istus oma
kohale. Varsti köitsid aga poiste hõiked ja naer tema tähelepanu.

Tuli välja, et eelmises tunnis oli keegi unustanud arvutist ning MSN’ist välja
logida ja nüüd lustisid poisid selle vaese inimese kontol anonüümsetena –
saatsid kõigile kontaktidele pilte, solvanguid...

Mida teeb Pille?

A

Ei tee midagi, see pole tema konto ja
ei puuduta teda. Konto omanikul
tuleb teinekord targem olla.
Ava lk

72

B

Annab juhtunust tunni alguses
õpetajale teada.
Ava lk

54

C

Ütleb poistele, et võõra inimese konto
kasutamine on kuritegu ja selle eest
saab karistada ning palub neil see
tegevus lõpetada.
Ava lk

26

D

Läheb poiste juurde ja teeb
ettepanekuid, mida naljakat veel
kontaktidele edastada.
Ava lk

4

72

Pille ei tee midagi, see pole tema konto ja ei puuduta teda.
Pille arvab, et konto omanik peab teinekord ettevaatlikum olema ja
ta on ise juhtunus süüdi.

Mõtle nüüd olukorrale, kus sina unustasid kontolt välja logida. Kas tahaksid,
et keegi takistaks „naljameestel“ sinu konto kasutamise? Selliste naljade
pärast võivad mõned sind blokeerida ja enam sinuga mitte suhelda.
Kui saad teada, et keegi tegutses omapäi sinu kontol, tuleb kontaktidele
teatada, et see ei olnud sina. Näiteks on võimalik panna oma nimeks „Konto
langes pahatahtliku rünnaku ohvriks“ või „Kui sinuga suheldi vahemikus
xx-xx, siis see ei olnud mina. Palun Vabandust!“. Võimalus on saata kõikidele
ka e-kiri ja loota, et nad seda loevad.
Soovitus Pillele: kui sa ise ei julge poistele öelda, et selline teguviis tuleb
lõpetada, siis anna probleemist teada täiskasvanule.
Kindlasti tuleb leida üles see, kelle kontoga inetult käituti ja talle toimunust
rääkida. Ka tuleb tuvastada need, kes selle jama korraldasid ning neid
karistada.
Kui sa ei tee midagi, siis oled täpselt sama palju süüdi kui need, kes halvasti
käitusid. Oma pealtvaatamisega andsid sa sellele teole heakskiidu.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

71

73

Pille peaks pidama nõu sõbrannadega, kas saata soovitud pildid
Araabia modellifirmale.
Pillel on palju sõbrannasid, mõni isegi on teinud Eestis modellitööd. Ta
korraldab küsitluse, et nende arvamust teada saada.
Enamus leiab, et pilte ei tasu saata. Pillele tundub, et need tüdrukud on
temast ilusamad ja võimalik, et nad soovivad hoopis ise Araabia
modellifirmale tööd tegema hakata.

Mida peaks tegema Pille?

A

Saatma pildid modelliagentuurile.
Ava lk

B

99

Mitte pilte tegema ja neid saatma.
Ava lk

45

Pille tõuseb üles. Vanavanemad juba kolistavad köögis ja
tegelikult on vaja jõuda kooli matemaatika kontrolltööd tegema.

74

Mõistlik otsus. Äratuse edasi lükkamine lõpeb enamasti sisse magamisega.
Kui sinuga ei ole nii olnud, siis on sul lihtsalt vedanud. Tavaliselt juhtuvad
sellised hilinemised just kriitilistel hetkedel nagu kontrolltöö, tööintervjuu vms.
Kooli mitte minemine ning haiguse teesklemine on vastutustundetu, sest sind
usaldavad sinu vanemad, vanavanemad ja õpetajad. Kool on siiski
õppimiseks parim paik.
Pille pakib kiiresti kooliasjad ja haarab kaasa võileivad. Koolitee võib alata.
Kahjuks juhtub midagi ootamatut – buss läheb katki. Sõitjad ronivad pahuralt
bussist välja ja jätkavad teekonda jalgsi. Pillel on vedanud, sest koolini on
ainult 1,5 kilomeetrit.
Siiski hilineb ta 15 minutit.
Ava lk

15

Politsei saadab külalised koju.
Kuna Mihkel ei oleks arvatavasti saanud külaliste kojusaatmisega
hakkama, siis tegi seda politseinik.

75

Alaealised korteris tuvastati ja pandi puhuma. Kuna aeg oli hiline, siis kutsuti
vanemad neile järele. Joobes alaealised toimetati politseijaoskonda.

Ava lk

38

Pille läks aegsasti magama, et järgmisel hommikul kooli jõuda.

76

Kuigi internetis on mänge (näiteks Sims), mis võimaldavad meil olla
keegi teine, siis päriselu on palju ilusam ja huvitavam. Nagu päris kallistus
on meeldivam virtuaalsest.
Oled jõudnud mängu viimasele astmele.
Loodame, et see oli põnev ja õpetlik seiklus.
Ava lk

79

77

Mihkel kirjutab ka oma Facebooki seinale, et kodu on avatud
uutele külalistele.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

52

78

Seekord läks Pillel õnneks, sest poiss Soomest oli tõesti peaaegu
Soomest.
Nimelt oli tegemist Pärnust pärit mehega, kes oli endast internetti üles
pannud nooruspõlve pildid ja töötas Soomes.

Pille oli muidugi pettunud, sest ta ootas, et poiss on pigem temavanune ja
mitte habemega.
Pille rääkis oma kogemusest mõne vanema koolikaaslasega, kes arvasid ka,
et kaks nädalat suhtlemist netis on liiga väike aeg. Enamasti pidavatki
netitutvused nii lõppema – tegelikkuses erineb inimene sellest, kellena ennast
internetis tutvustas.
Kuna Pille soovib kohtumist unustada, siis asub ta mängima oma
lemmikmängu SIMS.

Kas Pille lõpetas mängu:

A
B

Kell 23.00, et minna magama.
Ava lk

76

Ava lk

88

Kell 3.00 öösel.

79

Mängu
lõpp
Pane aeg seisma!
Loe kokku läbitud astmed ja punktid.
Palju õnne!
Olid tubli!
Loe, testi teadmisi ja vaata Netilambaid www.targaltinternetis.ee!

D

80

Pille hoiab salvestust oma telefonis alles ja kasutab seda vajadusel
edaspidi.
Näiteks kui õpetaja paneb Pillele halva hinde, siis võiks näidata videot
tigedast õpetajast.
Pille, Pille! Mõtle nüüd veidi.

• Kui kaotad telefoni, siis võib see salvestus sattuda mõne samasuguse
pahatahtliku inimese kätte, kes hakkab sinult endalt asju välja pressima.
• Kas sinu ja õpetaja suhted tegelikult paraneksid, kui esitad talle sellise
video, et saada parem hinne?
• Kui mõni sõber avastab selle video ja näitab seda direktorile, kes nõuab
pärast aru nii sinult kui õpetajalt, mis siis saab? Kõik saavad aru, et tegemist
on lavastusega, kuid sina, kui selle salvestaja, oled kaassüüdlane.
• Kui sa ei küsinud klassilt ega õpetajalt luba ﬁlmimiseks, siis käitusid igal
juhul valesti.

Mida peaks Pille tegema?

A

Ta peaks video ära kustutama.
Ava lk

B

6

Ta peaks video postitama
anonüümsena Youtube’i ja koguma
kaasõpilastelt lisatoetust.
Ava lk

46

81

Pille peaks kehalise kasvatuse õpetajale selgitama olukorda ning
ennast õigustama.
Pealegi on kõik sulatõsi, mis seal kommentaarides matemaatika õpetaja
kohta öeldakse.

Pille on üsna veendunud, et koolikaaslased ei valeta, sest tegu on avaliku
Internetiga ning Internetis ju on kõik tõsi. Lisaks tunneb ta ikka veel, et
õpetaja tegi talle liiga, sest ei lasknud tal korralikult kontrolltööd teha. Ta on
valmis oma sõnade eest seisma matemaatikaõpetajaga kohtudes ning usub
siiralt, et õpetaja peaks nägema ka kõikide teiste kommentaare.

Mida peaks Pille ja
õpetaja edasi tegema?

A

Kehalise kasvatuse õpetaja peaks saatma ilma
Pillega konsulteerimata kogu materjali edasi
matemaatikaõpetajale ja kooli juhtkonnale.
Ava lk

B

42

Kehalise kasvatuse õpetaja peaks Pillel
käskima kõik ära kustutada ning võtma Pillelt
lubaduse, et sellist asja enam ei juhtu. Pille
peaks teda kuulama.
Ava lk

6

C

Kehalise kasvatuse õpetaja peaks pakkuma
võimaluse Pillel ja matemaatikaõpetajal asjad
omavahel ära klaarida.
Ava lk

D

13

Pille peaks koguma kokku kõik kommentaarid
ja esitama koos teistega matemaatikaõpetaja
vastu ühisavalduse, sest kommentaarid olid
nagunii nimelised ja avalikud.
Ava lk

29

82

Midagi ei juhtu, sest tegu on kooli territooriumilt väljaspool
toimunud üritusega.

Tegelikult on iga täiskasvanud inimese kohustus aidata hätta sattunud noori
ning korrale kutsuda neid, kes on seadusega pahuksis.

Mis oleks Mihklile kõige
parem karistus?

A

Tuleks teatada politseisse.
Ava lk

B

44

Mihkli vanemad peaks ise otsustama,
mida nad oma lapsega teevad.
Ava lk

59

83

Järgmine tund on eesti keel. Õpetaja on väga range ja nõudlik.

Sageli peavad õpilased kodus lugema pakse raamatuid ja kirjutama
referaate. Enamus õpilasi tahaks selle asemel hoopis puhata ja lõbutseda.

Mõned neist on avastanud keskkonna Annaabi.com, mis võimaldab õpilastel
vahetada erinevaid kodutöid nii punktide kui raha eest. Punkte saab teenida
oma tööde müügiga ja siis osta nende eest teiste töid.
Pille ei ole päris kindel, et selline tegevus on õige.

Mida sina arvad?

A

Jah, see on normaalne. Kui õpetajad
ei annaks nii palju kodutöid, siis
jõuaksid õpilased ka ise ülevaateid
teha ja raamatud läbi lugeda. Kahjuks
pingutavad õpetajad, eriti veerandi
lõpus, üle ja ükski normaalne õpilane
ei saa kõigega ise hakkama.
Ava lk

B

93

Jah, sest tegemist on õpilaste tehtud
töödega. Vahet ei ole, kes selle töö
tegi, kiire ülevaate lugemisega saab
samamoodi materjali endale selgeks
teha. Enamasti õpetajad ei hooli, kas
see on su enda tehtud või kelleltki
laenatud.
Ava lk

18

C

Ei, see on plagiaat ehk teise töö enda
nimel esitamine ja selline asi on nii
koolis, ülikoolis kui igal pool mujal
lubamatu.
Ava lk

18

84

Kindlasti jõuavad pildid ka teisteni.
Kui tehakse selline pilt, siis läheb see väga kiiresti ringlema. Järgmisel
päeval on pilt juba jõudnud Internetti ja seda on jagatud 4489 korda.
Pilti on kommenteeritud 457 korda – on nii tunnustavaid kui ka laitvaid
kommentaare. Paljud kommentaarid on tehtud täiskasvanute poolt.

Kommentaarides uuritakse, kes on piltide autorid ja kelle kodus see pilt tehti.
Kommenteerijad ei ole kadedad – keegi kirjutab sinna isegi Mihkli aadressi.

Mis saab edasi?

A

Mihklil ja ta vanematel tuleb aru anda
koolis, kuna pilti on näinud ka
õpetajad.
Ava lk

B

59

Midagi ei juhtu, sest üritus toimub
väljaspool kooli territooriumi.
Ava lk

82

Koheselt tuleb esitada politseisse avaldus telefoni varguse kohta.
Õige otsus, Mati!

85

Ära jää ootama, kuni sinu telefoniga saadetakse korda midagi halba. Anna
parem teada, et see telefon ei ole enam sinu käes. Kiire tegutsemine võib
aidata ka telefoni kätte saada, sest on ju teada, kus telefoni viimati kasutati.

Mida Mati peaks nüüd
tegema?

A

Kui ta ei ole veel teatanud
teenusepakkujale vargusest, siis
tehku seda.
Ava lk

B

41

Kui teenusepakkujale on juba avaldus
tehtud, siis on hetkel kõik.
Ava lk

22

86

Pille tõuseb üles ja teeskleb, et on haigeks jäänud ning saab
vanavanematelt loa jääda tänaseks koju.

Kell 8:20 helistab aga Pille klassijuhataja ja uurib, miks Pille ei ole koolis.
Ta küsib, kas ta on väga haige ning teavitab vanavanemaid, et täna oli koolis
suur kontrolltöö. Vanavanemad teevad sellest omad järeldused ja paluvad
Pillel lasta ennast kraadida. Kuna palavikku ei ole, siis tuleb Pillel ikkagi kooli
minna.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

8

Mihkel peab ise hoovi ära koristama, sest tegelikult on see tema
kodu ja selle segaduse tekkimisele aitas ta ju ise igati kaasa.

87

Mihkel ohkab ja asub koristama, mis tal muud üle jääb.

Kuna koristamine võtab aega, siis meeskond loeb sajakahekümneni (saab
jätkata mängu alles 2 minuti pärast) ja kirjutab paberile juurde kolm lisaastet
märgiga „0“.
Ava lk

38

Nüüd juhtus nii, et Pille sattus mänguõhinasse, asudes lahendama
SIMS’i ühe tegelase probleemi, ja tema ajataju kadus täielikult.

88

SIMS´i tegelane oli liiga väsinud ja magamata ega jõudnud tööle. Kuna ta ei
läinud tööle, siis tema kvalifikatsioon ehk teadmised kahanesid. Kuna ta oli
väsinud, siis ei jõudnud ta ka kooli õppima minna.
Pille, Pille! Meil on tunne, et ka sina oled ennast unustanud mängima.
Peaksid juba magama.

Mida Pille peaks tegema?

A
B

Lõpetama mängu.
Ava lk

79

Ava lk

10

Jätkama mängimist.

Pilt kustutatakse ära.
Kui reaalne see on, et keegi kustutab ära nii huvitava pildi, isegi kui
ta seda lubab?

89

Lisaks on alati võimalik andmekandjalt kustutatud failid taastada.
Tegelikult pilti ei kustutatud ja see läks internetti ringlema.

Ava lk

38

Pille on rõõmus, et teised arvavad samamoodi ja ta ei ole ainus,
kellel on selle õpetajaga muresid. Päev muutub täitsa toredaks.

90

Kuna teema on aktuaalne ja postitusi tuleb aina juurde, siis Pille ei kustuta
seda, vaid läheb rahulikult järgmisesse tundi.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

www.targaltinternetis.ee

35

Kui pilt tehtud, siis laetakse see Facebooki üles.
Enamasti just nii nende peopiltidega lähebki. Noored laevad pildid
üles oma kontole, kus on küll piirang, et ainult sõbrad neid näevad.
Kui inimesel on näiteks 800 sõpra ja tema ühel sõbral on omakorda 400
sõpra, siis kokkuvõtteks on kõik „salajased“ pildid kõigile näha.

91

Kuna paljud õpilased on sõbraks võtnud ka õpetajad, siis loomulikult jõuavad
pildid ka nendeni.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

38

92

Peale erinevaid seikluseid on Pille üsna väsinud, kuid otsustab
saada siiski sõpradega kokku, et minna kesklinna hamburgeri
sööma ja kinno.

Sõbrad kohtuvad kaubanduskeskuse ees. Kõik teised on kohal, aga Matit ei
paista kusagilt. Kõik püüavad üksteise võidu Matile helistada, telefon küll
kutsub, aga Mati ei vasta. 5 minuti pärast telefon enam ei vasta ka ja torust
kostab imelikku häält, mida telefon ei peaks tegema.
Mati on hilineja ja nii otsustatakse ta ikkagi ära oodata. Lõpuks poiss
saabubki. Sõbrad küsivad, kus ta telefon on. Mati teatab, et telefon on
kadunud, sest tema käes seda igal juhul praegu ei ole.
Pille uurib, kas on võimalik, et see on hoopis varastatud? Mati kehitab õlgu.
Kuna tal on aktiveeritud Google Lattitude teenus, siis sõbrad saavad vaadata,
kas telefon on Mati kodus. Sõber Mihkel avastab GPS-i järgi, et telefon on 1
kilomeetri raadiuses kaubanduskeskusest. Nähtavasti varastati Mati telefon
trollis.

Mida soovitad Matil teha?

A

Mitte midagi – mis läinud, see läinud.
Ava lk

B

Esitada politseisse avaldus, aga alles
peale kino ja burgereid.
Ava lk

C

61

Esitada kohe politseisse avaldus.
Ava lk

D

32

85

Helistada teenusepakkujale ja oma
kaart sulgeda.
Ava lk

41

Jah, Pille arvab, et selline teguviis on õigustatud.
Kui õpetajad ei annaks nii palju kodutöid, siis jõuaks õpilased ka ise
ülevaateid teha ja raamatuid lugeda. Kahjuks annavad aineõpetajad
veerandi lõpus mahukaid kodutöid, mida ükski normaalne õpilane teha ei
jõua.
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Valel on teatavasti lühikesed jalad ja sellise asjaga jääb kergesti vahele.
Õpetajad oskavad ka internetist materjale otsida.
Kui erinevad aineõpetajad koondavad suuremamahulisi töid ja ülesandeid
kokku veerandi lõppu, siis võivad õpilased alati rääkida sellest klassijuhataja
või aineõpetajatega ja paluda tööd hajutada. Koolitööde kuhjumist aitab
vältida oma tegemiste parem planeerimine.

Vilumuspunktid:

2 punkti
Ava lk

83

94

Keegi ei tee midagi.
Kuna klass otsustas mitte kellelegi aru anda ja kellegagi rääkida,
siis läksid kõik koju. Õhtul selgus, et õpetaja oli kõikide tööd läbi
vaadanud ja eKoolis olid hinded ja teade.
Õpetaja oli pannud kõigile hindeks „1“. Keegi ei saa tööd uuesti teha.
Lisaülesandeks oli kirjutada essee teemal „Miks ja kellele teen kodutöid“.
Selle üle ei rõõmustanud keegi klassist.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

48

95

Mihkel mõtleb jätta hoovi koristamata, küll teised majaelanikud
kõik korda teevad.

Hommikul heliseb uksekell ja naabritädi teatab resoluutselt, et kahe tunni
jooksul peab kogu hoov puhas olema või ta kannab poisi vanematele kohe
ette, mis toimus.

Mihklil ei jää muud üle
kui:

A
B

Võtta ühendust Pillega ja kutsuda ta
hoovi koristama, sest tema oli ju see,
kes külalised kutsus.
Ava lk

57

Ava lk

87

Hakata ise koristama.

Ei peaks tegema midagi, sest ta on juba „märke“ eemaldanud.
Kuigi märge on Pille kontolt eemaldatud, siis Internetis on pildid
jätkuvalt üleval. Kui ema on piltidele lisanud juurde ka Pille nime või
Pillel ja ta emal on ühiseid sõpru, siis võib keegi „märgid“ tagasi panna.
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Facebookist piltide eemaldamiseks on järgmised võimalused:
• märgi eemaldamine;
• pildi autorile teatamine, et pilt on ebasobiv;
• pildi raporteerimine, sel juhul eemaldab selle Facebook;
• pildi autori blokeerimine.
Facebookis saab ise määrata, milliseid andmeid keegi sinu kohta näeb.
Privaatsusseadete alt saad muuta avalikuks ainult selle info, mida tõesti tahad
teistega jagada.
Pille ei taha oma ema võrgustikus blokeerida.

Mida peaks Pille tegema?

A

Emaga piltidest rääkima.
Ava lk

B

9

Jätma kõik nii, nagu on. Tuleb loota,
et keegi pilte ei leia ja teda kiusama
ei hakka.
Ava lk

43

97

Pille vaatab vasakule ja paremale ning kirjutab vastuse maha
kaasõpilase pealt.

Vahel võivad nii meenuda ununenud vastused. See on koolis üsna tavaline
koostöö vorm kaaslastega. Muidugi ei aktsepteeri seda õpetajad. Ei tasu loota
klassikaaslastele, vaid ikka iseendale ja oma teadmistele.
• Klassikaaslane võib küll olla õppinud, kuid ei saa kindel olla, et tema antud
vastused on õiged.
• Kui jääd vahele, siis õpetaja karistab nii mahavaatajat kui seda, kellelt maha
vaadati.
• Kui kord oled juba vahele jäänud, siis õpetaja ei usalda sind enam.
Pillel õnnestus saada kaasõpilase tööd piiludes kahe funktsiooni kirjeldused.
Õnneks ei märganud õpetaja midagi.
Peale tunni lõppu otsis Pille õpikust õigeid vastuseid ja selgus, et tema
naaber oli eksinud. Pillel oli õppimata ja süüdistada saab ta vaid iseennast.

Vilumuspunktid:

1 punkt
Ava lk

71

See ei ole reaalne.
Pildid, mis on kord internetti laetud, võivad olla leitavad ka hiljem. Ole
ettevaatlik, ära postita internetti asju, mida sa ei taha, et teised sinu vastu
kasutaks.

Vilumuspunktid:

98

2 punkti
Ava lk

53

99

Pille peaks tegema pildid Araabia modellifirmale
ja need ära saatma.

Pille otsib kapist välja valge spordisärgi ja mustad lühikesed retuusid ning
teeb endast pildid. Pildid ei tulnud head – vahepeal ei paista pea, siis jälle
jäid jalad välja. Lõpuks teeb ta mõned pildid ka peegli ees.
Pille saadab pildid teele aadressile models@arabianmodels.sa.
Modellifirmast temaga enam ühendust ei võetud, küll aga märkab Pille ühel
päeval „märgistust“. Sellel klikkides avastab ta oma pildid kellegi türklasest
noormehe galeriis. Pilte on töödeldud nii, et valge särk näib täiesti läbipaistev.
Pillet valdab õudus – kuidas ta lasi ennast niimoodi haneks tõmmata. Tüdruk
puhkeb nutma.

Kuidas ja kes saab
Pillet aidata?

A

Ta võiks rääkida oma sõbrannadega,
äkki oskavad nemad lahendust
pakkuda.
Ava lk

17

B

Enam ei saa midagi teha, see, mis on
internetis, seda sealt enam eemalda
ei saa.
Ava lk

49

C

Ta saab lasta blokeerida Türgi
noormehe Facebooki konto ja teatada
ebaseaduslikest piltidest.
Ava lk

D

25

Ta peaks võtma selle poisiga
ühendust ja uurima, kas ta häkkis
sisse Araabia modellifirma lehele ja
varastas sealt Pille pildid.
Ava lk

66

100

Inimene, kes keeldub tutvumast sinuga avalikus kohas,
ei ole arvatavasti uje, vaid tal on midagi varjata.

Kindlasti ei tohiks minna võõraga tutvuma üksi. Suur elevus põneva uue
tutvuse üle võib viia selleni, et ununevad elementaarsed turvanõuded ja
usaldad pimesi – tegelikult sa ei tunne seda inimest. Mis sest, et tema sõnad
interneti vahendusel on ilusad ja tema tunded tunduvad siirad.
Kui siiski lähed kohtumisele võõraga, jäta koju või sõbrannale selle kohta
teade. Siis oskavad vanemad sind taga otsida, kui sa ei tule õigeks ajaks koju
tagasi.
Võõra kohta tuleb jätta vanematele järgmised andmed:
• tema ees- ja perenimi;
• tema aadress või piirkond, kus ta väidab ennast tegutsevat;
• tema telefoninumber
• tema veebikontaktid (aadressid, veebilehed vms);
• kuidas te tuttavaks saite;
• kus te kohtuda;
• kes veel kaasa tuleb;
• millal jõuad koju.
Kui sa millegipärast ei jõua õigeks ajaks, siis helista vanematele ja anna
teada, et sinuga on kõik korras.
Ava lk

78
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