
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

TUNNIKAVA #410

Tunni teema: Mida veebipolitseinikud soovivad, et noored küberkäitumisest teaksid?

Külalisõpetaja: Alik Säde, veebipolitseinik Lõuna prefektuuris
Õpilased: 7.–12. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane teab, millisest käitumisest veebis hoiduda ja mis on küberkiusamise tagajärjed;
oskab kriitilisemalt hinnata oma sotsiaalmeediat; teab, kelle poole murede korral
pöörduda.

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

➔ 10 minutit õpilaste häälestus e-tunniks;
➔ 35 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.
● Avage Padleti link, kuhu soovi korral oma klassis tekkinud mõttekaarte

anonüümselt üles laadida. Tulemusi jagame ka veebipolitseinikega, et nad
saaksid oma tööd aina paremini teha.
https://padlet.com/etunnid_TagasiKooli/veebipolitseinikele

ETTEVALMISTUS E-TUNNIKS
NB! Tegu on artuelu-formaadiga. Otseülekande ajal tuleb esineja märguande
peale video pausile vajutada ning lasta õpilastel teha u 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 2 küsimust, seega saavad õpilased arutleda kuni
kahel korral. See tähendab, et eelduste kohaselt täidab üks e-tund ära terve
45-minutilise tunni. Failidena on lisatud ka kaks erinevat mõttekaarti, mille soovi
korral võite välja printida ja õpilastele grupi- või iseseisvaks tööks jagada.
Selline aktiivõppe meetod on hariduspsühholoogide poolt soovitatud. Ootame
tagasisidet uuele formaadile!

Tunni teema
taust:

E-tund kui pöördumine elust enesest! Seekord räägib veebipolitseinik Alik Säde
küberturvalisusest veebipolitsenike vaatest ning suunab noori mõtlema
küberkiusamisele ja ahistamisele mitmest vaatenurgast. Näiteks kui tõsise teemaga
tegelikult tegu on ning kuhu päriselt ja julgelt abi saamiseks pöörduda. Kuna
digikäitumine hõlmab nii suure osa meie igapäevaelust, siis pange oma klass e-tundi
kirja! E-tund on valminud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Häälestus
10 min

HÄÄLESTUS
Arutlege klassis õpilastega järgmiste punktide üle:

● Mis on küberkiusamine ja -ahistamine?
● Kuidas see ohvrit võib mõjutada? Mida ta kiusamise tõttu teha võib?
● Kuidas mõjutab küberkiusamine ja -ahistamine teie klassi, teisi õpilasi ja

õpetajat? Tooge näiteid.
● Kuidas see mõjutab ohvri perekonda, sõpru ja kallimaid (ka tüdruk- ja

poiss-sõpru)?
● Kuhu ja kelle poole pöörduda küberkiusamise korral, nii ohvri kui pealtnägijana?

https://padlet.com/etunnid_TagasiKooli/veebipolitseinikele


Failidesse on lisatud ka väljaprinditav mõttekaart, mille võite soovi korral klassis
väiksematele gruppidele jagada ja nii saavad nad ühiselt mõelda.

● Võimalusel ja soovi korral tehke valminud mõttekaartidest pilt ja laadige see
üles Tagasi Kooli Padletisse siin lingil (anonüümselt):
https://padlet.com/etunnid_TagasiKooli/veebipolitseinikele

NB!
Otseülekanne ja
arutelu-
küsimused
klassis Ca 35 min

Ülekande ajal esitab esineja õpilastele 2 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. Millistes olukordades oleks pidanud õpilased veebipolitseinike või eri
osapoolte poole pöörduma? Millistes sotsiaalmeedia kanalites saab
veebipolitseiga ühendust võtta? Jagage oma kogemusi.

2. Küsimus ülekande lõpus jätkuaruteluks: Kuidas veebipolitseinikud, aga ka
teised osapooled, saaksid oma tööd muuta paremaks? Jagage vastuseid
ka veebipolitseiga Tagasi Kooli Padleti kaudu.

Võimalikud
jätkuülesanded
ja tööleht

Pärast ülekannet ja aja olemasolul kutsume teid klassis kas väikestes gruppides või
ühes suures grupis terve klassiga koos vastama ülekande lõpus antud küsimusele:
Kuidas veebipolitseinikud, aga ka teised osapooled, saaksid oma tööd muuta
paremaks?

Joonistage tahvlile või suurele paberile mõttekaart erinevate soovituste ja mõtetega
ning palun jagage seda meiegagi, edastame vastused ka veebipolitseinikele. Kui
soovite oma mõttekaarte jagada anonüümselt, saate seda teha Tagasi Kooli Padleti
lingil: https://padlet.com/etunnid_TagasiKooli/veebipolitseinikele

https://padlet.com/etunnid_TagasiKooli/veebipolitseinikele
https://padlet.com/etunnid_TagasiKooli/veebipolitseinikele


Võimalikud
lisa-allikad

Veebipolitseinike kontaktid üle Eesti: https://www.politsei.ee/et/veebipolitseinikud

Veebipolitseinike koordinaatorite kontaktid
https://www.facebook.com/veebikonstaabel.andero ja
https://www.facebook.com/veebikonstaabel.3

Lasteabitelefon 116 111 (www.lasteabi.ee) – üleriigiline tasuta ööpäevaringne
lasteabitelefon, mille kaudu saab nii laps, noor kui ka lapsevanem esmast sotsiaalset
nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist ka interneti turvalisuse küsimustes (nt
identiteedivargus interneti sotsiaalvõrgustike kontodel, seksiga seotud ettepanekud
internetis, soovitused küberkiusamise puhuks, kuidas piirata lapse arvutikasutamist,
soovitatud reeglid, kuidas laps võib internetti kasutada jne).
https://www.facebook.com/lasteabi

Vihjeliin www.vihjeliin.ee – vihjeliini veebilehel oleva vormi kaudu saab teatada
internetis levivast ebaseaduslikust materjalist, eelkõige on oodatud teave laste
seksuaalset ärakasutamist edastavast materjalist, lastega kaubitsemisest
(inimkaubandus) kui ka muust lastele ebasobivast materjalist. Teabe saab edastada
anonüümselt. Teenust pakub MTÜ Lastekaitse Liit, kes teeb vihjete käitlemisel koostööd
Politsei- ja Piirivalveametiga.

Turvalise käitumise kohta internetis noortele: https://noor.targaltinternetis.ee/

Info ja kontaktid kiusamise korral: https://suurimjulgus.ee/

Podcast veebipolitseinikuga:
https://podcasts.apple.com/de/podcast/2-15-veebipolitseinik-andero-sepp-koos-k%C3%
BClalissaatejuhi/id1583580898?i=1000565651094

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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