
Privaatsus ja teie
Osalejad uurivad, millist tüüpi teavet on kõige mõistlikum hoida privaatsena, kuidas
kohandada sotsiaalmeedias privaatsusseadeid ja kuidas selgitada nende seadete
üle otsustamist (nt miks mingi kindel sisu on seadistatud sättele „ainult sõbrad” ja
muu sisu sättele „avalik”).

Materjalid
Äraarvamismängu küsitlusleht



Äraarvamismäng

1. osa

Suhtlus klassiga

Jagage laiali äraarvamismängu küsitlusleht ja paluge igal osalejal see ära täita.
Paluge osalejatel valida jagamiseks nelja tüüpi teavet ja teavitage neid, et jagate
nende kirjutatud teavet kogu rühmaga. Paluge neil teine leht alles hoida.

Andke osalejatele küsitluslehe täitmiseks aega kümme minutit. Seejärel korjake
küsitluslehed kokku.

Räägi õpilastele

Nüüd loen igast küsitluslehest ette mingi teabe. Kasutage jaotist Arvamised, et
kirjutada üles, kes teie arvates täitis iga küsitluslehe.

Suhtlus klassiga

Peale küsitlusehtede läbitöötamist algatage rühmas arutelu.

Küsi õpilastelt

Kas esines teavet, mida te ei jaganud kellegagi? Millised need olid? Miks?

Kas kõik tegid jagatava teabe suhtes samad valikud? Miks / miks mitte?

Miks võiksite olenevalt inimestest seda tüüpi teavet rohkem või vähem jagada? Millal
jagaksite seda?

Kui lihtne oli ühendada teavet inimesega, kes seda kirjutas või ütles?

Kas oli hetki, mil vastusega anti tahtmatult edasi lisateavet, mis tegelikult vastusest
välja ei tulnud (nt keegi tõi välja oma lemmiktoidu, mis võis omakorda viidata sellele,
millis(t)e kultuuri(de)ga inimene kursis on)?

Mis te arvate, milliseid järeldusi teevad teised inimesed teie kohta, kui jagaksite
ülejäänud maailmaga teavet, mille kirjutasite äraarvamismängu raames üles?

2. osa

Räägi õpilastele

Privaatsus tähendab võimalust kontrollida seda, mida teised inimesed teie kohta
teavad. Selleks võite enda kohta midagi rääkida (näiteks öelda teistele inimestele



oma aadressi või kirjeldada, kuidas teile meeldib meelt lahutada) või teha asju teiste
inimestega (näiteks minna sõpradega poodi ja valida oma lemmikkaupu). Privaatsus
on oluline nii teiste inimestega ühes ruumis viibides kui ka nendega võrgus suheldes.

Privaatsus põhineb teie isiklikel otsustel. Privaatsus võib teie ja teie perekonna jaoks
tähendada hoopis midagi muud kui teiste rühmas olevate inimeste ja nende
perekondade jaoks. Kui oleme teadlikumad sellest, mida peame privaatseks ja
kuidas meie käitumine võrgus meie privaatsust mõjutab, saame teha paremaid
privaatsusega seotud otsuseid.

Privaatsus muutub olenevalt ka sellest, millist teavet jagatakse ja kellega seda
jagatakse.

Küsi õpilastelt

Näiteks kas sooviksite oma kodust aadressi jagada järgmiste inimestega:

1. vanemate, hooldajate või muude tähtsate täiskasvanutega oma perekonnas?

2. sõpradega?

3. õpetajaga?

4. võõraga / isikuga, keda te ei tunne hästi?

5. sõbra sõbraga?

6. organisatsiooni või ettevõttega?

Kokkuvõte

Räägi õpilastele

Kui jagate võrgus teavet, on oluline läbi mõelda, kes seda teavet näha saavad ja kas
teie või inimene, kelle teavet jagatakse, on nõus seda konkreetset teavet kindlate
sihtrühmadega jagama.

Mõne teabe jagamine valede inimestega võib tulevikus kaasa tuua halbu tagajärgi.
Kui võõras või inimene, kes teid väga hästi ei tunne, teab täpselt, kus te elate,
saavad nad tulla teie kodu juurde – see võib osutuda ohtlikuks. Kuigi see võib olla
maailma eri riikides rohkem või vähem tõenäoline, kaalub risk (ja potentsiaalne
kahju) siiski üles tõsiasja, et selle juhtumise tõenäosus on väike. Selleks et
mõistaksite teid turvalisena hoidvaid privaatsusega seotud valikuid, peate aru
saama, millised on teabe jagamise tagajärjed.



Arusaamatused

Arutelu

Räägi õpilastele

Räägime sellest, mida kirjutame tekstsõnumites, kuidas seda kirjutame ja kuidas see
võib erineda näost näkku suhtlusest.

Küsi õpilastelt

Kuidas erineb sõnumi teel suhtlemine näost-näkku suhtlemisest?

1. Kui te ei näe inimese reaktsiooni, ei saa te kindel olla, kuidas teie öeldu
inimesele mõjus. Võite kellelegi haiget teha, ilma et sellest ise aru saaksite.

Räägi õpilastele

Kui räägite kellegagi näost näkku, saate suhtlemise ajal jälgida nende reaktsioone,
sealhulgas nende kehakeelt ja hääletooni. Võrgus suheldes läheb see teave kaotsi.

Küll aga saate võrgus suheldes muud tüüpi taustteavet, mis võib suhtlemisele kaasa
aidata (nt platvormidel võivad olla konkreetsed normid, mis annavad teile parema
aimu sellest, kuidas teavet tõlgendatakse).

Küsi õpilastelt

Kui teil puuduvad sellised reaktsioonid (nt kehakeel ja hääletoon), siis kuidas võib
see viia selleni, et teie vestluskaaslane võib teie teksti või muid võrgus saadetud
sõnumeid valesti tõlgendada (nt valesti tõlgendatud nali, mis teeb kellelegi haiget)?

Kui teie öeldut tõlgendatakse näost näkku suhtluses valesti, siis kuidas üritaksite
seda parandada (nt saaksite vabandada või selgitada, mida tegelikult mõtlesite)?
Kuidas võib see erineda (st olla keerulisem või lihtsam) sõnumite teel suhtlemises?



Kes on teie vaatajaskond?

1. osa

Räägi õpilastele

Olgugi et tahes-tahtmata jätame oma võrgutegevusest maha andmete jälje, on
olemas viise, kuidas saame oma privaatsust kontrollida ja oma mainet veebis
hallata. Sotsiaalmeedia platvormides on sageli olemas sätted, mis võimaldavad meil
valida, kes meie postitusi näevad. Kuigi nende sätete kohandamine ei piira analüüsi
(sealhulgas metaandmete analüüsi), mida teevad näiteks kolmanda osapoole
rühmad (nt reklaamijad, uurijad või ettevõtted) ja ka platvormid ise, saab see siiski
piirata seda, mida teised sotsiaalmeedia kasutajad saavad näha või millisele teabele
saavad juurdepääsu ettevõtted või reklaamijad.

Neile, kes soovivad lisatäpsustust: metaandmed on n-ö andmed andmete kohta.
Metaandmed võivad olla, kuid mitte ainult, järgmised: aeg, millal sotsiaalmeedia
platvormile sisse logite, teie asukoht sisselogimisel ja teave teie sidusühenduste
kohta.

Privaatsussätted võivad igal sotsiaalmeedia platvormil olla erinevad, kuid need
aitavad meie auditooriumit määratleda. Näiteks tänu sätetele saab meie postitusi
muuta kõigile avalikuks, nähtavaks ainult sõprade sõpradele, ainult oma sõpradele ja
vahel ka ainult kindlatele valitud sõpradele. Muude funktsionaalsuse tüüpide hulgas,
mida need sätted võivad mõjutada, on asukohateave ja jagamise õigused.
Küpsiseid, sihtrühmadele suunatud reklaame ja otsingu lõpuleviimist saab enamikes
teenustes keelata selle teenuse suvandites või sätetes. Samuti on olemas
veebibrauseri laiendused ja muud digitaalteenused, mis tugevdavad veebilehti
sirvides teie privaatsuse kaitset (nt sihtasutuse Electronic Frontier Foundation
laiendus Privacy Badger „Ära jälgi”).

2. osa

Suhtlus klassiga

Jagage osalejad paaridesse.

Küsi õpilastelt

Võtke hetk aega ja mõelge kõikide sotsiaalmeedia platvormide peale, kus teil on
konto.

Kas teate, millised on teie praegused privaatsussätted kõigil nendel sotsiaalmeedia
platvormidel?

Rühmategevus



Räägi õpilastele

Vaatame, milliseid võimalusi need sätted pakuvad, ja proovime aru saada, mis
sätted on millistes olukordades ja millistel platvormidel kõige sobilikumad.

Minge eraldi igale sotsiaalmeedia platvormile ja kontrollige üle oma privaatsussätted.
Üldjuhul leiate privaatsussätted konto sätete alt ja mõnel platvormil on privaatsuse
kontrollimiseks olemas isegi erifunktsioonid.

Kui olete oma privaatsussätted üle vaadanud, rääkige partneriga nendest sätetest.
Miks on teil kõigil privaatsussätted sellised, nagu nad on? Kas privaatsussätted on
vahepeal kontekstipõhised (nt konkreetsed sätted on sobivad ühel juhul, kuid mitte
mõnel muul juhul)? Kas olete kunagi oma sätteid muutnud? Kui sageli muudate neid
ja miks?

Veenduge, et vaatate üle nii need privaatsussätted, mis on seotud platvormil teabe
jagamisega eri inimestele, kui ka need, mis näitavad, millistele andmetele saavad
juurdepääsu nii platvorm ise kui ka temaga seotud kolmandad osapooled (nagu
reklaamijad). Need on kõik olulised teie digitaalse privaatsuse kontrollimiseks: nii
võõrastele, inimestele, kes teid ei tunne väga hästi, sõpradele, perele ja ettevõtetele.

Suhtlus klassiga

Andke osalejatele aega viis minutit, et nad saaksid need paarides läbi arutada, ja
seejärel kaasake vestlusesse kogu rühm, küsides järgmisi küsimusi.

Arutelu

Küsi õpilastelt

Kas üldiselt on teie konto seadistatud avalikuks, privaatseks või millekski muuks?
Kuidas otsustasite sellise sätte kasuks?

Kas teie praegused privaatsussätted on sellised, millega olete rahul?

Millal oleks mõistlik kasutada avalikku jagamist ja millel oleksid eelistatavad
privaatsed sätted?

Kas tunnete end turvaliselt, kui jagate oma teavet nende sotsiaalmeedia
platvormidega, mida kasutate, või nendel platvormidel reklaami tegevate
ettevõtetega? Miks või miks mitte?

Kas see vestlus paneb teid privaatsussätete üle teisiti mõtlema? Miks või miks mitte?



Ülesanne

Ülesanne

Ülesanne

Oleme rääkinud privaatsusest, sellest, milliseid detaile inimesed meie jagatud sisust
teada saavad, kuidas eri inimesed võivad sõnumitest erinevalt aru saada ja kuidas
sätete kasutamine tööriistana saab teil aidata otsustada, mida teatud
vaatajaskonnaga jagada. Rakendame õpitu nüüd töösse.

Järgneva 30 minuti jooksul mõelge nende järgmise kolme stsenaariumi üle ja
kirjutage igaühe kohta lühike vastus.

1. Siiri on 13-aastane ja ta on just hakanud huvituma laulmisest. Ta tunneb, et ta ei
ole selles veel väga hea, aga ta sooviks oma uut kirge sõpradega jagada ja
nende arvamust kuulda. Ta mõtleb mingile sotsiaalmeedia platvormile postitada
mõne video, kus laulab oma lemmiklaule. Millist tüüpi platvormi soovitaksite?
Millised oleksid teie arvates sobivad privaatsussätted selle platvormi jaoks?
Selgitage, miks.

2. Reet on 16-aastane ja talle meeldib väga kokakunst ning uute retseptide
loomine. Ta on töötanud mitmete kanaliharoogade kallal, millega ta on väga
rahule jäänud, ja sooviks neid retsepte sõprade ja teiste kokandushuvilistega
jagada. Millist tüüpi platvormi soovitaksite? Millised oleksid teie arvates sobivad
privaatsussätted selle platvormi jaoks? Selgitage, miks.

3. Urmas on 18-aastane ja soovib järgmisel kuul hakata tööd otsima. Ta teab, et
tööandjad soovivad tema CV-d näha, aga ta ei tea, kuidas kirjutada tabavat
elulookirjeldust. Ta sooviks töötada IT-valdkonnas, aga ta ei tea, millised
töökohad on talle saadaval ja kas ta on nende jaoks ka piisavalt kvalifitseeritud.
Ta sooviks saada nõu või soovitusi sarnaste huvidega inimeste käest, aga keegi
tema praegusest võrgustikust ei tööta IT-valdkonnas. Millist tüüpi platvormi
soovitaksite Ulwazile? Millised oleksid teie arvates sobivad privaatsussätted
selle platvormi jaoks? Selgitage, miks.

Kui see on võimalik, jagage osalised järgmine kord rühmana kokku tulles jälle
samadesse paaridesse ja laske igal paaril jagada oma muljeid ülesandest.
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