
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

TUNNIKAVA #403

Tunni teema: Kuidas ma ise oma sotsiaalmeediat turvata saan?

Külalisõpetaja: Hendrik Pillmann, Riigi Infosüsteemi Ameti ekspert-koordinaator
Õpilased: 7.–9. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane teab: mida enda sotsiaalmeedia kontode turvalisuse jaoks õpilane ise saab ära
teha; mida tähendab privaatsus erinevate sotsiaalmeedia platvormide näitel ning kui
privaatne on tegelikult “privaatne konto”; millised on suurimad ohumärgid
sotsiaalmeedias suheldes ning kellega ja milliste ohumärkide korral abi saamiseks
ühendust võtta.

Seos RÕK-iga: digipädevus, suhtluspädevus, vaimne ja füüsiline tervis
45-minutilise
tunni ülesehitus:

➔ 10 minutit õpilaste häälestus e-tunniks;
➔ 20–30 minutit ülekannet koos aruteludega;

Tunni
ettevalmistus
õpetajatele ja
õpilastele:

Vajalikud vahendid video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor.
● Palun avage arvuti, projektor ja e-tunni YouTube'i link.
● Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis.

ETTEVALMISTUS E-TUNNIKS
NB! Tegu on artuelu-formaadiga. Otseülekande ajal tuleb esineja märguande
peale video pausile vajutada ning lasta õpilastel teha u 5–7 minutiline
grupiarutelu. Kui pikalt vajab teie klass aruteluks aega, jälgige jooksvalt. Kui
õpilased on jõudnud esineja küsimuse läbi arutada, jätkake video vaatamist ning
esineja pakub õpilastele välja omapoolse vastuse esitatud küsimusele. Plaanitud
on ülekande jooksul esitada kuni 3 küsimust, seega saavad õpilased arutleda
kuni kolmel korral. See tähendab, et eelduste kohaselt täidab üks e-tund ära terve
45-minutilise tunni.
Selline aktiivõppe meetod on hariduspsühholoogide poolt soovitatud. Ootame
tagasisidet uuele formaadile!

Tunni teema
taust:

Sotsiaalmeediast on saanud meie enesestmõistetav igapäevaelu osa, kus avatud
suhtluse vormis terve maailmaga eri osapooltega suhelda saame. Tihti kipub paljudel
ohutaju eri platvorme kasutades kaduma ning nii ollakse avatud ka neis platvormides
peituvatele ohtudele. Tunnis avab RIA ekspert-koordinaator Hendrik Pillmann seda,
kuidas tänapäeva noorukid sotsiaalmeedia eri platvormidel turvaliselt orienteeruda
võiksid ning kuidas nad selle enda jaoks turvaliselt üles võiksid ehitada. Erinevate
enesekaitse võtete rakendamisega sotsiaalmeedia eri platvormidel aitab inimene üles
ehitada küberturvalisema ühiskonna meie kõigi jaoks. E-tund on valminud koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja RIAga.

Häälestus
10 min

HÄÄLESTUS
● Kirjutage tahvli keskele sõnad “sotsiaalmeedia turvalisus” ja küsige õpilastelt,

mis mõtted tulevad neile pähe? Pange õpilaste märksõnad kirja. Kas nad
tunnevad, et teavad sotsiaalmeedia ohtudest ja turvalisusest palju või vähe?
Mida nad teavad (nt mis nippe teavad ja kasutavad)?

● Tehke valminud mõttekaardist pilt ja saatke info@tagasikooli.ee või jagage
meie Facebooki lehel või grupis.

NB!
Otseülekanne ja
arutelu-
küsimused
klassis Ca 35 min

Ülekande ajal esitab esineja õpilastele 3 küsimust. Palun pange pärast iga
küsimuse esitamist ülekanne pausile, laske õpilastel gruppides arutleda u 5–7
min. Siis vajutage video taas käima ning kuulete esineja eksperthinnangut.
Plaanis on esitada järgnevad küsimused:

1. Sissejuhatav küsimus: Kuidas kaitsete end internetis? Mida võiks
kujutada endast turvaline orienteerumine sotsiaalmeedias? (õpilaste enda

mailto:info@tagasikooli.ee
https://www.facebook.com/tagasikoolietunnid/
https://www.facebook.com/groups/etund


teadmiste kontrolliks, mõtetele suunamiseks).
2. Millised ohud võivad varitseda sotsiaalmeedias?
3. Mida teen edaspidi teisiti ja milline informatsioonikild oleks sinu hinnangul

vajalik lahti seletada ka su (vana)vanematele ?
Võimalikud
jätkuülesanded
ja tööleht

Pärast ülekannet ja aja olemasolul kutsume teid klassis kas väikestes gruppides või
ühes suures aruteludega jätkama. Kasutage järgmisi küsimusi.

1. Kas teie arvates peaks sotsiaalmeedia veebisaitidel või rakendustes (nt
Snapchat, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok jne) viibimiseks kehtima
vanusepiirang? Kui jah, siis milline ning mis põhjusel peaks see sedasi
olema?

2. Kas sinu hinnangul on sinu eakaaslased end sotsiaalmeedias hästi
kaitsmas? Miks sa seda arvad? Too näiteid.

3. Millised reeglid peaksid olema kehtestatud sotsiaalmeedia veebisaitidel või
rakendustes sinu vanuses noorukitele?

PIKEM MÕTISKLUS, MILLELE VÕIKS JÄRGNEDA ARUTELU:

4. Mõelge sellele, mida jagate digitaalse meedia kaudu – tekstisõnumite,
sotsiaalmeedia, sõnumirakenduste jne kaudu. Kui palju sinu päriselu see
peegeldab? Mille poolest erineb see sina, keda sa esitled läbi digitaalse
meedia, sellest, mida sa teistele päris, füüsilises elus esitled?

Võimalikud
lisa-allikad

1. https://www.itvaatlik.ee/
2. https://www.targaltinternetis.ee/
3. https://sites.google.com/site/digitaalnejalajaelg
4. https://noor.targaltinternetis.ee/sotsiaal-vorgustikud/
5. https://noor.targaltinternetis.ee/vajad-abi/

Arutelu ja õpitu
kinnistamine

Rääkige gruppides sellest, mida uut õpilased teada said? Mis oli neile uut ja mida juba
teadsid? Mida nad veel tahaksid teada saada ja mis küsimusi neil veel tekkis? Kust
võiks vastuseid otsida? Milliseid näpunäiteid kavatsevad õpilased kuuldud
e-tunnist kasutusele võtta ning milliseid ka teistele edasi jagada?

Tagasiside Palun jätke arutelu-formaadi kohta tagasiside pärast e-tunni läbiviimist siia:
https://forms.gle/KqtzANnvtbpYcTU4A

* Tunnikava on loodud selleks, et pakkuda õpetajatele välja erinevaid variante õpilaste aktiivseks kaasamiseks tunni teemasse.
Tunnikavas on meetodite osas tihti välja pakutud valikuvariante ja õpetaja teeb ise otsuse, millist meetodit kasutada. Tunnikava ei pea
tingimata kasutama.
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