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Küsimused

� Millistes olukordades hakkavad lapsed 
arvutimänge mängima?

� Mida saaksid lapsed mängimise � Mida saaksid lapsed mängimise 
asemel teha?

� Mida peaksid lapsevanemad tegema, 
et hoida lapsi arvutimängudest eemal? 
Käsud ja reeglid vanematele



5. klassi vastused
1) Millistes olukordades hakkavad 
lapsed arvutimänge mängima?

� ei taha kodutöid teha
� igavusest
� kui on igav
� niisama� niisama
� pahas tujus olles
� pole midagi teha
� siis kui sõbrad pole 

kodus
� sõbrad mängivad



2) Mida saaksid lapsed mängimise 
asemel teha?

� koeraga õue
� koristada
� käia õues
� köögis süüa teha� köögis süüa teha
� lugeda
� minna linna kinno
� minna sõprade juurde 
� olen sõbra juures või 

joonistan
� puutööd harjutada



Mida teha?

� sõpradega mängida kulli, ukakat, korvpalli, 
jalgpalli

� sõpradega õuemänge mängida
� tee vanematele ettepanek minna kuhugi � tee vanematele ettepanek minna kuhugi 

matkale, reisima, mängige koos mingeid 
mänge, ujulasse minna, poodi, 

� trenni teha
� võiks iseloomu kasvatada ja mitte arvutisse 

minna



7. klassi vastused
1. Millistes olukordades hakkavad 
lapsed arvutimänge mängima?

� auhindade pärast
� igavusest
� madal 

enesehinnang

� oskuste 
arendamiseks

� pahanduste 
tõrjumiseksenesehinnang

� mõtteid mujale 
saada

� mäng meeldib
� mängu sõltuvus

tõrjumiseks
� palju vaba aega
� adrenaliiniks
� pingete 

maandamiseks
� soov arvutit testida 



Millistes olukordades hakatakse 
mängima?

� soov teha rekord või 
võita

� sõber soovitab
� sõbrad mängivad
� tahe midagi � tahe midagi 

saavutada
� teiste eemale 

tõrjumiseks
� tekib hasart
� uued tutvused
� vihast
� üksindusest 



2) Mida saaksid lapsed 
mängimise asemel teha?

� aidata ema ja isa
� ajalehtedest 

uudiseid vaadata
� ekstreemsporti 

� käia linnas

� külastada sugulasi

� lauamänge mängida
� ekstreemsporti 

harrastada
� hoida õde, venda
� joonistada
� kokata
� koristada

� laulmine

� leiutada

� maale minna

� magada



� parandada 
masinaid

� pidu panna
� poes käia

� telekat vaadata

� trenni teha, sportida

� tutvuda uute 
� poes käia
� raadiot kuulata
� raamatut lugeda
� sõbra poole minna
� söömine
� õues olla

inimestega

� vanamatega 
rohkem aega veeta

� wii-ga mängida

� õppida



3. Mida peaksid lapsevanemad 
tegema, et hoida lapsi 
arvutimängudest eemal?

Käsud ja reeglid vanematele

� vanemad piiraksid laste arvutis olemist 
teatud ajaga

� paneks parooli peale

� parem õpi, kui istu arvutis

� see rikub silmi

� võtke net välja



� panna paika reeglid

� pööra tähelepanu lapsele, tema huvidele ja 
tegevustele

� arvutit tuleb mõõdukalt kasutada

� arvuti on selgele peale

� arvutiga ei tohi midagi ebaseaduslikku teha

� arvutiga mängid elu maha



7. klassi õpilased kirjutasid ka 
mängude nimed, mida mängitakse.



Küberkiusamine

Riina Meidla 

Märjamaa Gümnaasium
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Internetis toimuv kiusamine on sageli 
varjatud, see toimub nii, et lapse/noore varjatud, see toimub nii, et lapse/noore 
lähikondlased ei pruugigi seda märgata -
internetis kiusamine ei tekita ohvrile 
sinikaid ega murra käeluud.

(Karin Naruskov)



Vaatleme 

� Mis on küberkiusamine? 

� Missugused on sagedasemad kiusamise kohad 
internetis?

� Mis on tehnopedofiilia?

� Kui paljud puutuvad kokku netikiusamisega? 

� Kes on ohvrid?

� Kuidas reageeritakse kiusamisele?

� Mida peaks internetiohutusest kindlasti teadma?



Mis on küberkiusamine?

Küberkiusamine on tahtlik ja korduv kahju 
tekitav käitumine, mis toimub elektroonilises 
keskkonnas.

Vähesel määral eksisteerib ka tasakaalutus
võimusuhtes ohvri ja kiusaja vahel – ohvril 
on raske ennast kaitsta (sageli paremad 
interneti- ja arvutiteadmised)



Eesti Euroopas
EU Kids Online’i uuring 2008

� 31% 6-14-aastastest noortest on interneti 
vahendusel kokku puutunud norimise, inetute 
sõnadega sõimamise ja kiusamisega (ELi 
keskmine 15-20%)keskmine 15-20%)

� 13% 11-14-aastastest noortest on käinud 
kohtamas jututoas või suhtlusprogrammis 
kohatud võõraga (ELi keskmine 9%)



Milles väljendub kõrge 
riskitase?
Allikas: Helena Uri magistritöö “Interneti/arvuti kasutamise trendid ning nende 
võimalikud negatiivsed mõjud lastele ja noortele”

� Noored avaldavad isiklikke andmeid, ei 
teadvusta endale, et on seetõttu haavatavad 

� Eeldavad, et ka teised on sama ausad� Eeldavad, et ka teised on sama ausad
� Eestit iseloomustab lastevanemate vähene valve 

laste võrgukäitumise järele
� 78% vanematest ei piira ega kontrolli, mida 

nende lapsed arvutiga teevad, milliseid saite 
külastavad



Õpilaste hinnangud internetis 
toimuva kiusamise võimalikkusele
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Allikas: Karin Naruskov “Internetis toimuv kiusamine kui küberkiusamise alaliik kahe Tartu linna 
kooli näitel”



Kus toimub kiusamine kõige 
sagedamini?

� suhtlusportaalid (Rate.ee, Orkut, Facebook)
� MSN
� online-mängutoad

piltide ja videoklippidega kiusamine, � piltide ja videoklippidega kiusamine, 
kasutades selleks mobiiltelefone 

� e-kirjadega kiusamine 
� jututubades kiusamine 
� veebilehtedel kiusamine 



Õpilaste põhilised tegevused 
internetis
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Allikas:
Karin Naruskov “Internetis toimuv kiusamine kui küberkiusamise alaliik kahe Tartu linna kooli näitel”



Ohver                  

� Vanus: 11-14

� Väike või olematu vanemlik hoolitsus või huvi 
puudus lapse tegemiste suhtes

� Puudub kindel magamamineku aeg� Puudub kindel magamamineku aeg

� Võimalus viibida kodust eemal ilma, et keegi 
teaks, kus ta on

� Omab isiklikuks kasutamiseks arvutit 
privaatses ruumis



Küberkiusamise viisid:

� Sõimamine
� Ahistamine
� Jälitamine
� Kuulujuttude levitamine� Kuulujuttude levitamine
� Privaatsuse rikkumine
� Saladuste levitamine
� Ignoreerimine
� Nn happy slapping (H. Isakannu: Kõige levinum 

kiusamisviis, millele järgneb ignoreerimine, 
tõrjumine, solvamine jms)

http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/2008_kevad/Helle_Isakannu/Hell
e_Isakannu_Bakalaureuse_Too.pdf



Happy slapping

Võõraste peksmine, 
selle filmimine ja 
materjali üleslaadimine 
alandamise ja alandamise ja 
mõnitamise eesmärgil.



Tavalised koolikiusajad muutuvad 
internetis veelgi agressiivsemaks

Peata internetikiusamine!

http://www.youtube.com/watch?v=juVibnfKCB8



Internetiahistamine 
13-aastane Paide tüdruk tutvus 
interneti mängutoas anonüümse 33-
aastase mehega. Edasi suhtlesid nad 
omavahel MSNi vahendusel.
Suhtluse käigus meelitas mees 
tüdrukut end paljana veebikaamera tüdrukut end paljana veebikaamera 
vahendusel näitama ja lubas talle 
maksta kuni 300 krooni. 
Lõpuks jõudis asi selleni, et mees 
teadis tüdruku eraelust kõike ja hakkas 
teda ahistama.

Vt klippi   http://www.youtube.com/watch?v=Vv5KBdj_JoE



Tehnopedofiil on isik, kes kasutab arvutit, et rahuldada 
oma normist hälbivat seksuaalset kirge.

Vt Pelgulinna Gümnaasiumi õpilase tööd
http://www.youtube.com/watch?v=4BJ1h87lC08&feature=related

Tehnopedofiilia

� Internet Safety (Jess and Sam)
http://www.youtube.com/watch?v=xZHq4CQekTY&feature=fvst

� Internet Safety  (Alice)
http://www.youtube.com/watch?v=ZIAJM3Qrgec
� Internet Safety (He hurt me)
http://www.youtube.com/watch?v=n2Z48UcTdQo&NR=1



Juhtum Eestis

18-aastane poiss suhtles veebikaamera 
vahendusel enda teada oma 
tüdruksõbraga. Veebikaamera töötas 
ainult poisil. Noored suhtlesid omavahel 
MSNi vahendusel ja väidetav tüdruk MSNi vahendusel ja väidetav tüdruk 
palus poisil end alasti näidata. 
Tegelikult olid tüdruku MSNi parooliga 
sisse loginud teised poisid, kes 
salvestasid poisi tegevuse.
Lõpuks võeti end “paljastanud” poisiga 
ühendust ning nõuti 6000 krooni, 
ähvardades salvestise avalikustamist 
Youtube’is.

http://www.youtube.com/watch?v=a54a5jXhVjY&feature=PlayList&p=76ED99776362
9224&index=5



Kuidas lapsed reageerivad
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Allikas: Karin Naruskov “Internetis toimuv kiusamine kui küberkiusamise alaliik kahe Tartu 
linna kooli näitel”



Tagajärjed

� Enesetapumõtted
� Söömishäired
� Krooniline haigestumine
� Kodust ärajooksmine� Kodust ärajooksmine
� Depressioon, mis võib kesta veel 

täiskasvanueas
� Ekstreemne vägivalla kasutamine – füüsiline 

ründamine, tapmine, massimõrvad

http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/2008_kevad/Helle_Isa
kannu/Helle_Isakannu_Bakalaureuse_Too.pdf



Mida peab teadma?

� Ole ettevaatlik info postitamisega veebi ja 
sellega, mis infot sa avaldad

� Ära kunagi avalda isiklikku infot
� Provokatiivsed ja seksikad nimed ning pildid � Provokatiivsed ja seksikad nimed ning pildid 

võivad äratada tähelepanu inimestes, keda sa 
oma ellu ei soovi

� Ära kiusa internetis teisi, kunagi ei tea, kuidas 
nad sellele reageerivad



Mida peab teadma?

� Kui surfad koos sõpradega veebis, ära tee 
koos nendega asju, mida sa üksi ei teeks

� Ole ettevaatlik kohtudes ükskõik kellega, 
keda sa tead ainult läbi interneti

� Ära ülehinda oma võimet asjadega hakkama 
saada. Alati on asju, millest sa ei ole teadlik



Ühiskonna roll olukorra 
parandamisel

� Abitelefonide loomine
� Koolitusprogrammide loomine õpetajatele 
� Kooli ja perekondade vaheline koostöö� Kooli ja perekondade vaheline koostöö
� Kiusamist hukkamõistvate 

reklaamikampaaniate läbiviimine, et panna 
kiusajat oma tegude üle järele mõtlema

Allikas: Helle Isakannu  “Kiusamine internetis: noortevaheline käitumine võrgumaailmas kahe 
Tallinna kooli näitel”



Abi

� Teavita oma vanemaid, õpetajat 

� Helista Lasteabi telefoninumbril: 116 111 või 
vaata www.lasteabi.ee

� Lisaks võib pöörduda politsei poole 
telefoninumbril 110 või kirjutada politsei 
kodulehel http://www.politsei.ee/
olevasse vihjepostkasti



Kasutatud allikad
� Kalev Pihl - Laste turvalisus Internetis
http://www.youtube.com/view_play_list?p=122449AB849E409E&search_query=kalev+pihl+last

e
� H. Isakannu  - Kiusamine internetis: noortevaheline käitumine võrgumaailmas kahe
Tallinna kooli näitel
http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/2008_kevad/Helle_Isa

kannu/Helle_Isakannu_Bakalaureuse_Too.pdf
K. Naruskov  - Internetis toimuv kiusamine kui küberkiusamise alaliik kahe Tartu linna kooli 

näitelnäitel
http://www.ht.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=580481/Naruskov.pdf
� Noorte internetikäitumine reitijärgsel ajastul, Õpetajate Leht, reede, 4. detsember 2009, lk 

17, autor: Heidi Kärdi
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=2561
� Kahepalgelised rotid
http://www.epl.ee/artikkel/448648
� Helena Uri magistritöö “INTERNETI/ARVUTI KASUTAMISE TRENDID NING NENDE 

VÕIMALIKUD NEGATIIVSED MÕJUD LASTELE JA NOORTELE”

� Helena Uri - Kes internetis pornot otsib, see ka leiab
http://www.epl.ee/artikkel/411253
� Triin Kangur - Lõksud internetis http://download.microsoft.com/download/8/d/7/8d77e2ec-

d341401e-a047-dd4dda207db1/Uuringu_kokkuvote_2006.pdf



Kasutatud allikad

� Rauni Rohuniit, ettekanne lapsevanematele Märjamaa Gümnaasiumis
� http://www.microsoft.com/eesti/campaign/veebivend.mspx

� http://laste.arvutikaitse.ee/est/html/

� www.peremeedia.ee

� www.koolirahu.ee

� www.assapauk.ee

� www.15410.ee

� www.lasteabi.ee

� www.lapsemure.ee

� www.nupukas.ee



Kasulikud lingid

� Jäta internetikeel internetti.
� http://www.youtube.com/watch?v=rYbpx26nAQM&feature=PlayList&p

=76ED997763629224&index=6&hd=1
� Kunagi ei tea, kellega sa kohtud� Kunagi ei tea, kellega sa kohtud
http://www.youtube.com/watch?v=GlHuzuKJ6aI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=a54a5jXhVjY&feature=PlayList&p=76E

D997763629224&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=_jKikG3GZSA&feature=PlayList&p=76E

D997763629224&index=4
� Internetisuhtlus võõrandab inimesi
http://www.youtube.com/watch?v=ufzfCfxMi-

c&feature=PlayList&p=76ED997763629224&index=2



Kasulikud lingid 

� Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste tööd

http://www.youtube.com/watch?v=4BJ1h87lC08&feature=related
http://fame.pelgulinna.tln.edu.ee/turva/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=4&Itemid=4

lapsnetis.eesti.ee / pikk� lapsnetis.eesti.ee / pikk
http://www.youtube.com/watch?v=Vv5KBdj_JoE

� internet Safety
http://www.youtube.com/watch?v=xZHq4CQekTY&feature=fvst

� http://www.youtube.com/watch?v=03rL3wTqDkc
� http://www.youtube.com/watch?v=rlAgTAWGGi4&NR=1
� Sõimamine ja laimamine
� http://www.youtube.com/watch?v=juVibnfKCB8
� http://www.youtube.com/watch?v=iDBiqUWRtMo



Pildid:
� http://sparksunderland.com/wp-

content/uploads/2009/12/cyberbullyrex_468x366.jpg
� http://www.abc.net.au/reslib/200809/r291993_1250087.jpg
� http://anews.eu/files/videos_clips/open/img/bullying.png
� http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/photo/JPEG/UserFiles/Image/annonce/

060432.jpg
� http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01175/internet_1175494c.j� http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01175/internet_1175494c.j

pg
� http://www.reputationdefenderblog.com/wp-content/uploads/2008/12/teens-

online-53.jpg
� https://whsbulldogs.wikispaces.com/file/view/Cyberbully2.jpg/32784257/Cyberb

ully2.jpg
� http://djsoundstorm13.com/e107_plugins/webcam/images/offline.png
� http://www.edukshun.info/wp-content/uploads/2008/03/online_toddler_games.jpg
� http://img55.exs.cx/img55/5069/knightonline6pa.jpg
� http://blogs.roanoke.com/thehappywag/girl%20walking%20dog.jpg



Täname tähelepanu eest!


