
Terved suhted võrgus
Osalejad uurivad terveid ja sõbralikke suhteid iseloomustavaid omadusi ning
vaatavad, kuidas käitumismustrid võrgus mõjutavad nii terveid kui ka ebaterveid
suhteid. Osalejad uurivad ka võimalusi ja probleeme, mis esinevad sotsiaalmeedia ja
nende eakaaslaste suhete vahel, ning õpivad, kuidas innustada eakaaslasi teiste
eest seisma.



Suhte sõnavara väljaütlemine

Esimene osa

Suhtlus klassiga

Koguge osalejad ringi.

Räägi õpilastele

Täna soovin rääkida sellest, kuidas meie võrgutegevus mõjutab meie suhete tervist.
Samuti räägime sellest, kuidas saaksite olla teistele inimestele eeskujuks ja aru
saada, kui sõbrad vajavad mõne oma suhtes oleva probleemiga abi.

Küsi õpilastelt

Kes on kuulnud sõnu „kõrvaltvaataja” või „teiste eest seisja”? Mida need sõnad teie
jaoks tähendavad?

Suhtlus klassiga

Kuulake 2–3 vastust.

Räägi õpilastele

Arvasite õigesti, et kõrvaltvaataja on keegi, kes jälgib kõrvalt mingi tegevuse
toimumist. Tänase ülesandena räägime neist tegevustest, mis on seotud ebatervete
või ebasõbralike suhetega. Teiste eest seisja on keegi, kes võtab selle tegevuse
raames midagi ette: näiteks olenevalt olukorrast toetab ohvrit, aitab seda tegevust
lõpetada või mõnel muul viisil.

Teine osa

Räägi õpilastele

Räägime nüüd suhetest. Esmalt peaksime aru saama, et mõiste „suhted” on küllaltki
lai. Siin kontekstis tähendab mõiste „suhe” eakaaslaste vahelist mis tahes suhet.
Eakaaslased võivad olla näiteks sõbrad, koolikaaslased või sama koolivälise
tegevuse kaaslased (nt filmiklubi). Kui räägime tervetest suhetest, tuleb alati esile
järgmine raske küsimus. „Milline on üldse terve suhe?” Kõigil on selle teema kohta
eri arvamused ja siin on palju häid vastuseid.

Veendumaks, et oleme kõik samal lainel, ütleme kõvasti välja terveid suhteid
(sõprust, suhtlust koolikaaslastega ja mitmeid muid suhteid) kirjeldavaid sõnu.
Teame, et igat tüüpi suhetes võib vahel midagi valesti minna, seega räägime eri
tüüpi suhetele omastest tervetest käitumismustritest.



Teeme ühe väikese mängu. Hakkame ringis minema ja ütleme igaüks ühe sõna, mis
iseloomustab terveid suhteid. Mina alustan. Arvan, et suhted võivad olla
__________________ (toetavad, hoolivad, lahked jne). 

Suhtlus klassiga

Kirjutage pabertahvlile üles osalejate vastused.

Räägi õpilastele

Suurepärane! Täname teid koostöö eest. Vaatame neid sõnu.

Küsi õpilastelt

Kas te nõustute nendega?

Kas soovite midagi lisada?

Kas keegi suudab nende sõnade põhjal võtta ühe lausega kokku terve suhte
definitsiooni?

Aidake rühmal üheskoos välja mõelda terve suhte definitsioon.



Jalutuskäik galeriis

Esimene osa

Suhtlus klassiga

Jagage osalejad paaridesse.

Räägi õpilastele

Nüüd, mil oleme kokku saanud päris hea loendi nendest asjadest, mis tulevad meile
pähe tervete suhete peale mõeldes, muudame veidi fookust ja mõtleme meie endi
võrgusuhete kogemuste peale.

Suhtlus klassiga

Kirjutage võimaliku alljärgneva loendi hulgast üks küsimust plakatile ja pange
plakatid seintele.

Võimalikud küsimused plakatitel.

1. Kellega suhtlete tehnoloogia abil?

2. Milliseid platvorme, teenuseid või veebilehti kasutate inimestega suhtlemiseks?

3. Kuidas on Internet ja mobiiltehnoloogia (tahvelarvutid või mobiiltelefonid)
aidanud kaasa tervete suhete loomisele või nende hoidmisele?

4. Kuidas aitavad mobiilseadmed ja arvutid teil inimestega sidet hoida?

5. Milliseid probleeme põhjustavad Internet ja mobiiltehnoloogia tervete suhete
loomisel/hoidmisel?

6. Milliseid sõpradevahelisi tülisid, mille on põhjustanud konkreetsete asjade
postitamine võrku, olete pealt näinud või ise kogenud?

Räägi õpilastele

Annan igale paarile mõned märkmepaberid ja pastapliiatsi. Seintele kinnitatud
plakatitel on erinevad küsimused. Kui olete materjalid kätte saanud, võite liikuda
plakatite juurde. Kirjutage märkmepaberitele üles oma vastused ja kinnitage need
plakatitele. Kui teil on ühele küsimusele mitu vastust, kirjutage iga vastus välja eraldi
märkmepaberile ja pange need ühe kaupa plakatile. Teil on aega kaheksa minutit.
Lõbutsege!



Suhtlus klassiga

Tegevuse lõpus koguge plakatid kokku ja kutsuge rühm uuesti kokku.

Küsi õpilastelt

Millised olid ühesugused vastused neile küsimustele?

Kas on midagi, mis on teie arvates puudu?

Kas panite tähele mingeid suundumusi?

Kuidas on tehnoloogia muutnud teie suhteid sõpradega?

Kas tehnoloogia on suhtlust lihtsustanud või muutnud keerulisemaks? Miks?



Stsenaariumite arutamine

Arutelu

Räägi õpilastele

Nüüd arutame sellist tehnoloogia ja suhetega seotud stsenaariumit, mida
nimetatakse „liiga paljude sõnumite saatmiseks”.

Kas keegi teab, mida tähendab „liiga paljude sõnumite saatmine”?

Suhtlus klassiga

Kuulake 2–3 vastust.

Räägi õpilastele

Liiga paljude sõnumite saatmine tähendab seda, et keegi saadab teisele inimesele
nii palju sõnumeid, et see tegevus muutub selle inimese jaoks kurnavaks.

Küsi õpilastelt

Kas keegi on kogenud liiga paljude sõnunmite saatmist?

Kui teie oleksite see inimene, kellele liiga palju sõnumeid saadetakse, siis kuidas
käituksite? Miks?

Kui üks teie sõpradest seisaks sellise olukorraga silmitsi ja pöörduks mures teie
poole, siis millist nõu talle annaksite? Kas võtaksite midagi ette? Milliseid eri
meetmeid võtaksite kasutusele?

1. Järg. Sõbra aitamiseks selliste eri meetmete kasutuselevõtmist nimetatakse ka
„kellegi eest seismiseks”.

Küsi õpilastelt

Mis võib kedagi takistada sõbra eest seismast?

Oletame, et üks teie sõpradest palub oma sõbral talle mitte nii palju sõnumeid saata.
Mis juhtub siis, kui see sõber hakkab kogu aeg käima tema ukse taga ja palub
pidevalt teda näha? Näib, et see probleem läheb aina hullemaks – teisisõnu
„eskaleerub”. Kui see probleem eskaleerub, siis millist nõu oma sõbrale annaksite?

Kui probleem eskaleerub, kas suudaksite olla endiselt ainult kõrvaltvaataja rollis?
Mida saaksite nüüd teha, et kellegi eest seista?



Räägi õpilastele

„Liiga paljude sõnumite saatmine” on kõigest üks näide olukordadest, kus
tehnoloogia võib tervele suhtele liiga teha.

Küsi õpilastelt

Milliseid näiteid veel olemas on?

Millised võiksid olla lahendused nendele probleemidele?

Mida on meie senine arutelu paljastanud tehnoloogia rolli kohta suhetes?

Suhtlus klassiga

Suunake arutelu positiivsetele ja negatiivsetele mõjudele, mis tehnoloogial suhete
üle on.



Skaala tegevus

Esimene osa

Räägi õpilastele

Heidame pilgu konkreetsetele tervetele ja ebatervetele käitumismustritele ning
vaatame, kuhu need paigutuvad terve-ebaterve skaalal.

Annan kõigile ühe märkmepaberi. Märkmepaberil on kirjas mingi suhetes toimuv
tegevus, näiteks partnerile ööpäev läbi sõnumite saatmine või üksteisega
sotsiaalmeedia paroolide vahetamine. Kui olen teile märkmepaberi ära andnud,
tõuske püsti ja minge ruumi ette. Ruumi ühes servas on terved suhtes käitumise
mustrid ja teises ruumi servas on ebaterved suhtes käitumise viisid.

Ruumi ette jalutades mõelge, kui terve või ebaterve on kaardil kirjeldatud tegevus, ja
seiske rivvi. Näiteks kui arvate, et partnerile ööpäev läbi sõnumite saatmine on
ebatervem käitumismuster kui sõprade kõikide postituste meeldivaks märkimine ja
jagamine, seiske pigem ebaterve serva lähedale.

Suhtlus klassiga

Soovituslikud kaartide teemad.

1. Partnerile ööpäev läbi sõnumite saatmine

2. Üksteisega sotsiaalmeedia paroolide vahetamine

3. Ilma sõprade loata nende tekstsõnumite lugemine

4. Võrgus suhtlemine võõraste või inimestega, keda te ei tunne hästi

5. Kellegi sotsiaalmeedia postituse alla ebaviisakate kommentaaride jätmine

6. Kellelegi, kellest hoolite, sõnumi „Head ööd!” või „Tere hommikust!” saatmine
(võib-olla iga päev)

7. Avalikult sotsiaalmeedia platvormil sõbraga olnud vaidlusest rääkimine

8. Sõprade kõikide postituste meeldivaks märkimine ja jagamine

9. Sotsiaalmeediasse sisu postitamine, kasutades selleks sõbra kontot (tema
nimel)

10. Peol olnud sõprade märgistamine piltidel



11. Sotsiaalmeedias koolikaaslase kohta kuulujuttude levitamine

Sellal kui osalejad tulevad ruumi ette ja otsivad rivis endale kohta, küsige neilt, miks
nad seisavad just selles kohas, ja julgustage neid asukohta vahetama, kui nad
tunnevad selleks vajadust.

Kui osalejad on leidnud skaalal endale sobiva koha, paluge neil märkepaber panna
ruumi eesmise osa seinale ja astuda paar sammu tagasi, nii et nad näeksid kogu
skaalat tervikuna.

Suhtlus klassiga

Kui osalejad seda soovivad, võivad nad vastata esimesele kahele alljärgnevale
küsimusele vestluse vormis või kirjutada vastused üles märkepaberitele ja asetada
need ruumi eesmise osa seinale.

Küsi õpilastelt

Kas on olemas veel ebaterveid käitumismustreid, mis teile pähe tulevad?

Kas on olemas veel terveid käitumismustreid, mis teile pähe tulevad?

Kas selle skaala jaoks on olemas ainult üks õige järjekord? Miks / miks mitte? Kas
kõik nõustuvad?

Küsi õpilastelt

Asetame need konkreetsed käitumismustrid terve-ebaterve skaalale. Ent kas võib
ette tulla olukordi, kus terve käitumismuster muutub ebaterveks? Või vastupidi? Millal
võib see juhtuda?

Kui X on ebaterve käitumismuster (valige üks konkreetne käitumismuster, mis
osalejate arvates asetseb skaalal pigem ebatervel poolel), siis kuidas püüaksite seda
lahendada?

Kui teile on vastuvõetamatu mingi inimese käitumine, siis kuidas räägiksite sellest
temaga?



Ülesanne

Esimene osa

Räägi õpilastele

Oleme täna rääkinud väga palju tehnoloogiast ja suhetest. Nüüd, mil olete selle
peale mõelnud, kuidas saaksite õpitut teistega jagada? Missuguseid tegevusi
saaksite luua, et julgustada ka enda eakaaslasi teiste eest seisma, kui nad on
tunnistajateks suhete mis tahes ebatervetele käitumismustritele?

Ülesanne

Jagage osalejad kolmestesse või neljastesse rühmadesse.

Räägi õpilastele

Praegu on meil kaks ettepanekut, aga kui teil on mõni muu mõte, siis tehke seda.
Teil on aega 30 minutit.

1. Ettepanek #1. Tehke mingi potentsiaalse sündmuse kohta oma koolikaaslastele
või kogukonnale ülevaade, mis käsitleks tehnoloogia mõju suhete üle. See
sündmus võib olla dokumentaalfilm või vestlus, kampaania „Hoolivuse näitamise
nädal” või isegi esitlus. Pakkuge välja eri näiteid selle kohta, kuidas saaksite
sündmuse reklaamimiseks kasutada sotsiaalmeediat, näiteks Facebooki või
Twitterit. Võite juurde lisada ka visuaale (nt joonistusi, meeme jne).

2. Ettepanek #2. Looge lugu suhte kohta (nt õdede-vendade vahelise suhte või
ühes koolis käivate sõprade suhte kohta) ja näidake, kuidas sotsiaalmeedia võib
seda mõjutada. Võite teha lühinäidendi, luua visuaale (nt koomiksi) või kirjutada
üles oletusliku Facebooki uudistevoo või Twitteri vestluse – ühesõnaga olge
loomingulised.

Teine osa

Ülesanne

Kui 30 minutit on läbi, paluge rühmadel oma loomingut jagada ja pange nad
vestlema järgmiste küsimuste üle.

Küsi õpilastelt

Milliseid teemasid käsitlete? Mida soovite, et inimesed teie mõttest õpiksid?

Kuidas on see mõte teie koolile/kogukonnale/sõpradele kasulik?



Kes on sihtrühm?

Kuidas reklaamite oma mõtet sihtrühmale?

Mis te arvate, kuidas teie kuulajaskond sellele reageerib?



Kokkuvõtlik tagasivaade

Tagasivaade

Räägi õpilastele

Loodame, et saite tervete suhete üle natuke põhjalikumalt mõelda, eriti selle üle,
kuidas tehnoloogia on hakanud suhteid mõjutama. Samuti tahtsime teid panna
mõtlema selle üle, kuidas saaksite julgustada oma sõpru kellegi teise või enda eest
seisma, kui nad kogevad midagi vastuvõetamatut või kui nad näevad, et mingi
tegevus teeb teistele inimestele haiget.

Küsi õpilastelt

Mis on mõned asjad, mida õppisite selle käigus?

Mis oli teie lemmiktegevus? Miks?

Milline tegevus teile kõige vähem meeldis? Miks?

Kuidas saaksite õpitut või läbitehtut oma elus rakendada?

Kuidas kirjeldaksite kogetut oma sõpradele?

Mis oli selles uudset või üllatavat?

Kas teil on muid küsimusi tervete või ebatervete suhete kohta?
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