Mida peaksid sina tegema?
Kirjutage iga küsimuse vastus selleks ettenähtud kohta. Arvestage, et kõik vastused
on õiged. Mõelge hoolikalt järele, mida teilt küsitakse, ja jagage oma arvamust.

1. stsenaarium
Mari tülitses just oma parima sõbra Jüriga. Hiljem jagas Mari sotsiaalmeedias Jüri
kohta väga õelat postitust. Jüri saatis veel samal õhtul Marile sõnumi ja nad leppisid
ära, kuid postitus on endiselt võrgus nähtav.
• Mis võib juhtuda?
• Mida peaks Mari tegema? Mida peaks Jüri tegema?
• Kas oskate tuua selle olukorra kohta näite tegelikust elust?

2. stsenaarium
David tegi sõpradest pilti, kes parasjagu naljatledes rumalalt käitusid, ja postitas
selle sotsiaalmeedias, lisades teemaviite, mis võis tunduda ebaviisas või õel, kuigi
sõbrad tegid ainult nalja. Järgmisel päeval tuli Peetri sõber Pille tema juurde ja
arvas, et eilne teemaviide oli haavav ja isegi seksistlik (s.t. soolisi õigusi kahjustav
või sooliselt diskrimineeriv, iseäranis naiste suhtes).
• Mis võib juhtuda?
• Mida peaks Peeter tegema? Mida võiks Pille veel teha?
• Kas Pille ei oleks võinud vastata Peetrile veebis, selle asemel et temaga näostnäkku rääkida?
• Kas oskate tuua selle olukorra kohta näite tegelikust elust?
• Mis juhtuks, kui Pille hakkaks Peetrit kiusupunniks hüüdma? Kas tuntus
kiusupunnina võiks Peetri mainet tulevikus mõjutada?

3. stsenaarium
Kati avastas sotsiaalmeedias, et temaga samas koolis õppiv Anne oli temast pilti
teinud ja kirjutanud kommentaariks "Ha-haa #midamitteselgapanna" (heites nalja
Kati riietuse üle). Loomulikult häiris see Katit väga.
• Mis võib juhtuda?
• Mida peaks Mary tegema? Mida peaks Aditi tegema?

Mida peaksid sina tegema? Õpetaja koopia
Kirjutage iga küsimuse vastus selleks ettenähtud kohta. Arvestage, et kõik vastused
on õiged. Mõelge hoolikalt järele, mida teilt küsitakse, ja jagage oma arvamust.

1. stsenaarium
Mari tülitses just oma parima sõbra Jüriga. Hiljem jagas Mari sotsiaalmeedias Jüri
kohta väga õelat postitust. Jüri saatis veel samal õhtul Marile sõnumi ja nad leppisid
ära, kuid postitus on endiselt võrgus nähtav.
• Mis võib juhtuda?
• Mida peaks Mari tegema? Mida peaks Jüri tegema?
Keegi võib Mari ja Jüri vahelisi suhteid ja tundeid ning tema postitust valesti mõista
või hoopis kaevata Mari peale kiusamise pärast. Jüri võib samuti Mari postitust
pidada ebaviisakaks. Maril tuleb ilmselt oma postitus eemaldada.
• Kas oskate tuua selle olukorra kohta näite tegelikust elust?
Osalejad peaksid arutama näiteid, mida nad on ise kogenud või mille kohta teistelt
kuulnud. Arvestage, et osalejatel võib olla ebamugav tuua näiteid, mis on tegelikult
aset leidnud. Paluge neil tuua näiteid oma sõprade või tuttavate kohta (mitte nende
endi kohta).

2. stsenaarium
David tegid oma sõpradest pilti, kes parasjagu naljatledes rumalalt käitusid, ja
postitas pildid sotsiaalmeedias, lisades teemaviite, mis võis tunduda ebaviisas või
õel, kuigi sõbrad tegid ainult nalja. Järgmisel päeval tuli Peetri sõber Pille tema
juurde ja arvas, et eilne teemaviide oli haavav ja isegi seksistlik (s.t. soolisi õigusi
kahjustav või sooliselt diskrimineeriv, iseäranis naiste suhtes).
• Mis võib juhtuda?
• Mida peaks Peeter tegema? Mida võiks Pille veel teha?
Peeter peaks vabandust paluma või selgitama, miks ta nii tegi. Osalised peaksid
arvestama, et teised võivad nende tegudele erinevalt reageerida, mis küll ei tähenda,
et teiste reageering vale oleks.
• Kas Pille ei oleks võinud vastata Peetrile veebis, selle asemel et temaga näostnäkku rääkida?
Kui Pille oleks Peetrile veebis avaliku postitusega vastanud, oleksid ka teised

saanud talle selgitada, et tegemist oli naljaga, mitte solvava rünnakuga. Olukord võib
sel viisil laheneda või hoopis kujuneda suureks ja üldiseks aruteluks. Kui Pille
saadaks Peetrile veebis sõnumi, saaks Peeter temaga juhtunu üle aru pidada ja oma
postitust muuta, mõistes postituse kohatust.
• Kas oskate tuua selle olukorra kohta näite tegelikust elust?
Osalejad peaksid kirjeldama, kuidas nemad on elus möödarääkimised lahendanud.
Arvestage, et osalejatel võib olla ebamugav tuua näiteid, mis on tegelikult aset
leidnud. Paluge neil tuua näiteid oma sõprade või tuttavate kohta (mitte nende endi
kohta).
• Mis juhtuks, kui Pille hakkaks Peetrit kiusupunniks hüüdma? Kas tuntus
kiusupunnina võiks Peetri mainet tulevikus mõjutada?
Osalejad peaksid arutama, mida tähendab olla kiusupunn, ja kuidas veebisisu võib
mõjutada seda, mida teised sinust arvavad.

3. stsenaarium
Kati avastas sotsiaalmeedias, et temaga samas koolis õppiv Anne oli temast pilti
teinud ja kirjutanud kommentaariks "Ha-haa #midamitteselgapanna" (heites nalja
Kati riietuse üle). Loomulikult häiris see Katit väga.
• Mis võib juhtuda?
• Mida peaks Mary tegema? Mida peaks Aditi tegema?
Aditi peaks Maryga sellest rääkima ja ütlema, et juhtunu tegi talle haiget. Aditi võib
ühtlasi teavitada Mary tegudest sotsiaalmeedia platvormi ja mõnda täiskasvanud
inimest (nt lapsevanemat, hooldajat, õpetajat või kooli juhtkonda).
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