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KÄSIRAAMAT 



 

MEEDIAPÄDEVUSE TEOORIA KOOLITAJATELE 

 

Meediapädevus ja tegelik elu 

Kui me kuuleme sõna "meedia", siis kujutame tavaliselt ette massiteabevahendeid nagu televisioon, 

raadio, ajalehed. Kuid see on midagi enamat. Meedia on andmete ning teabe salvestamise ja 

edastamise vahend ning neid leidub kõikjal meie ümber: plakatid, reklaamid, sildid, sotsiaalmeedia 

jne. Igaüks neist saadab meile sõnumeid, millest me peaksime aru saama. Ja mõistmine on seotud 

teise sõnaga terminist meediapädevus. Kirjaoskus tähendab lugemis- ja kirjutamisoskust. Lugemine 

ja kirjutamine aitab meil mõista: saada sõnumit, tõlgendada seda ja osata seda kasutada. 

On palju erinevaid meediume, millel on mitmesuguseid sõnumeid, kuid neil on üks ühine asi: keegi 

on selle loonud. Keegi tahtis, et meedia oleks olemas, et sellel oleks konkreetne eesmärk. Ja 

tavaliselt mitte ainult üks vaid mitu. 

Me kuuleme sageli mõistet "meediareaalsus". Tegelikult ei ole see reaalsus. See on konstrueeritud ja 

ei kajasta täielikult "tegelikku reaalsust". Teave on lihtsustatud, faktid on moonutatud, sündmused 

on väljamõeldud. Meedia ei eksisteeri iseenesest. Keegi omab seda ja omanike eesmärgid 

kujundavad meediat: nad tahavad meile midagi müüa, nad tahavad, et me tunneksime hirmu, nad 

tahavad, et me järgiksime nende arvamusi ja väärtusi. Kui tihti olete te ostnud midagi, mida nägite 

reklaamis? 

Teisest küljest toob meedia meile positiivseid asju, näiteks teavet, võimalust suhelda oma sõpradega 

üle maailma, leida teavet puhkuse sihtkohtade kohta või leida reisides lühimat teed lennujaamadest. 

Iga üksikisik peaks olema täiesti teadlik meedia mõjust: keelduda meediasisu, mis on vastuolus 

eetiliste normidega, annab moonutatud arusaama väärtustest ja ohustab isiklikku arengut või on 

kahjulik. (Šoková Katarína, 2016) 

 

Meediapädevus täiskasvanuhariduses 

Kas te suudate ette kujutada ühte päeva ilma mobiiltelefoni, televiisori, raadio või ajalehedeta? 

Näete, et meedia on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Me kasutame neid 

lõõgastumiseks, kui tahame saada teavet või kui tahame midagi õppida. Need on meile mitmel moel 

kasulikud. Teisest küljest on neil ka omad miinused. Soovime, et te õpiksite neid tundma ja 

kasutama neid oma kasuks. 

Meedia katab kogu maailma. Palju teavet, seoseid, fakte, arvamusi, argumente. Seepärast on teil 

vaja kõiki oma teadmisi, kogemusi ja seisukohti, et meediat õigesti mõista. 



 

Raamat, ajaleht, raadio, televisioon, internet... Meedia leiutati ja arenes välja selles järjekorras. 

Inimesed on alati olnud üllatunud just viimasest leiutisest- internetist, mis laiendas võimalusi saada 

teavet, suhelda ja lõbutseda. (ZASĘPA, T. a kol., 2014) 

Mõiste "meediapädevus" viitab teadmistele, oskustele ja pädevustele, mis on vajalikud meedia 

kasutamiseks ja tõlgendamiseks. Kuid meediapädevuse määratlemine ei ole kaugeltki lihtne. 

(Buckingham, 2003, lk 3). Meediakirjaoskusega või infokirjaoskusega inimesed on need, kes 

oskavad leida, mõista, kasutada ja edastada teavet. Seda definitsiooni lugedes näete, kui oluline on 

õppida meediat mõistma. 

Kui teil on need oskused olemas ja te neid veel arendate, on teil paremad võimalused saada paremat 

tööd, suhelda paremini ja olla oma kogukonnas, ühiskonnas parem kodanik. Te saate uudistest 

teavet uusima tervishoiuteenuse kohta või paljastate reklaamis müügitriki toote kohta, mida te 

tegelikult ei vaja. Te saate teada muudatustest, mida teie tänaval kavatseb lähitulevikus teha  

omavalitsus või võrdlete äsja loetud raamatu lugu selle filmiversiooniga. 

Kuid meediapädevuse omandamine on pidev protsess. Ükskõik, kas olete õpilane, õpetaja või 

pensionär. Elukestev õpe tähendab õppima õppimist, õppides tegema , õppides olema ja õppides 

elama. Ja selles kontekstis on meediapädevus veelgi suurema tähtsusega. 

 

Meediapädevuse parandamine 

Millised on meediapädevuse õpetajate ja praktikantide väljakutsed? Tänapäeval, teabe ja meedia 

eeliste perioodil, on väljakutse teabe kiirus ja ajakohasus või selle kättesaadavus rohkematele 

inimestele. Teisest küljest ei käi kiirus, õigeaegsus ja kättesaadavus käsikäes ülekoormuse, 

usaldusväärsuse ja usaldusega. Kas teil on kunagi olnud tunne, et on lihtsalt liiga palju allikaid, liiga 

palju teooriaid mis on täiesti vastandlike faktidega? 

Meediakirjaoskuse määratlusi on hulgaliselt. Mõned definitsioonid rõhutavad selle seost 

infokirjaoskusega, mõned aga digitaalse kirjaoskuse või muu kirjaoskusega. (Vrd. UNESCO, 2013) 

Täieliku definitsiooni esitamine ei ole meie praegune eesmärk. Tahaksime lihtsalt rõhutada 

meediapädevuse seotust kriitilise mõtlemisega. 

Meediakirjaoskusel peab olema hariduses silmapaistev koht, sest selle tähtsus ainult kasvab. 

Seepärast annab selle seos kriitilise mõtlemisega õpetajatele ja õpilastele tõhusamaid võimalusi 

õpetada, õppida kasutama meediat. Meediakirjaoskuse saab omandada haridusprotsessis. See võib 

olla formaalne või mitteformaalne. Meediat kasutav haridus ei ole meediaharidus, vaid haridus 

meediast. Meediapädevus tähendab kriitilise mõtlemise rakendamist meediasfääris või selle 

rakendamist väljaspool seda. (vt. Bisovsky, 2018) 

 



 

Meediapädevus ja koolitajad 

Kui te loete eelmisi ridu, võite te end veidi segaduses tunda. Kindlasti näete meediapädevuse 

tähtsust ja ka selle positsiooni elukestvas õppes ning tõenäoliselt ka teiste võtmepädevuste 

kontekstis. Samuti näete seost meediapädevuse ja kriitilise mõtlemise ning nende koha vahel 

hariduses. Ja nüüd üks keerulisem osa: Kuidas? 

Kuidas me peaksime õpetama 45+ ja 60+ täiskasvanuid meediakirjaoskust suurendama? Me aitame 

teid. Kõigepealt tuleb mõista, et me räägime valdkonnaülesest pädevusest. See tähendab, et nii teie 

(koolitaja), kui ka teie koolitatavad peavad mäletama, mõistma ja rakendama oma kogemusi, 

teadmisi ja arvamusi. Ärge muretsege, neid on palju. Meie ülesanne on õpetada neile strateegiaid, 

kuidas seda praegu ja kuidas seda tulevikus teha. 

Õpetame neile, kuidas kriitiliselt mõelda, kuidas saada nutikaks meediakasutajaks, kuidas luua 

tõhusalt meediat ja mõista seisukohti. Õpetame neile, kuidas esitada küsimusi, kuidas vahetada 

mõtteid, kuidas nõustuda või mitte nõustuda ja kuidas sõnastada arvamusi. Ja mis kõige tähtsam, 

me õpetame neile, kuidas seda kõike oma igapäevaelus rakendada. 

 

Miks meediapädevus kui pädevus? 

Mediawijzer.net, Madalmaade meediapädevuse ekspertkeskus, palus spetsialistidel ja spetsialistidel 

määratleda meediapädevuse aluseks olevad pädevused. (Mediawijzer, 2011) 

 

 

Joonis 1. 10 meediapädevust 

 

10 pädevuse mudel liigitab kõige olulisemad meediapädevust kujundavad pädevused. Need on 

jagatud 4 pädevusgruppi. Esimene rühm on passiivne: Mõistmine. Tuleb mõista meedia mõju 

ühiskonnale, kuidas meedia toimib ja kuidas see peegeldab tegelikkust. Teine rühm on aktiivne: 



 

tegemist on seadmete, tarkvara ja rakenduste kasutamisega ning meedia kontekstiga. Kolmas rühm 

on kommunikatsioon: kuidas me leiame ja töötleme teavet, kuidas me loome sisu ja kuidas me 

osaleme sotsiaalsetes võrgustikes. Viimane rühm käsitleb strateegiat: mõtisklus meie enda 

meediakasutuse üle ja kuidas me saavutame oma eesmärke meedia abil. 

Nagu näete, räägime osalistest pädevustest, mis toetavad tervikut. Me saavutame oma 

meediapädevuse, kui arendame kõiki selle osi. Ja see on üks meie elukestvatest eesmärkidest. 
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Peamised terminid ja küsimused koolitajatele 

Eksiarvamus 

Cambridge'i sõnaraamat ja Collinsi sõnaraamat defineerivad terminit järgmiselt: idee, mida paljud 

inimesed peavad tõeks, kuid mis tegelikult on vale. Eksiarvamus on idee, mida paljud inimesed 

peavad tõeseks, kuid mis tegelikult on vale, sest see põhineb valedel andmetel või põhjendustel. 

Et mõista eksitust praktikas, peaksime kõigepealt teadma, mis on argument. Sellel terminil on mitu 

tähendust, kuid keskendume sellele: põhjus või põhjused, miks te toetate või vastuseisate mõnele 

ideele või ettepanekule, või nende põhjuste selgitamise protsess (Cambridge'i sõnaraamat).  Seega 

on sellel kaks osa. Esimene on eeldus ja teine on järeldus. Eeldus on argumendis põhjuseks või 

järelduse toetuseks. Ja järeldus? See on väide, milles autor tahab publikut veenda. 

Aristotelese näide: 

1. Kõik mehed on surelikud. 

2. Sokrates oli mees. 

3. Seega on Sokrates surelik. 

Eksitus on siis viga arutluskäitumises üldises mõttes. See ei ole mitte ainult viga faktides, vaid see 

on argument, millel on vale eeldus või eeldus, millel puudub vajalik tugi. 

 Ja miks me sellega tegeleme? Meedia autorid esitavad sageli argumente, mitte ainult fakte. Ja 

probleemiks on see, kui nad kasutavad valeväiteid, et eksitada, veenda või manipuleerida 

vastuvõtjat. Palun lugege näiteid ja vaadake, kuidas see meediasfääris toimib: 

"Reklaam väidab, et 3 hambaarsti 4-st valiksid oma peredele just selle hambapastamarki. " 

Apelleerimine autoriteedile, nad väidavad, et midagi peab olema tõsi, sest seda usub keegi, kes on 

väidetavalt "autoriteet" selles küsimuses. 

"Ta võib olla kvalifitseeritud kandidaat, kuid tal on tätoveeringud, nii et ma ei hääleta tema poolt." 

Isiklik rünnak. See eksitus esineb siis, kui keegi lükkab ümber teise isiku ideed, rünnates pigem 

isikut kui ideid. 

 

Allikad: 

http://logicalfallacies.info/ 

https://www.nizkor.org/fallacies/ 

https://www.softschools.com/examples/fallacies/ 
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Eelarvamused 

Cambridge'i sõnaraamatu definitsioon: tegevus, millega toetatakse või vastandatakse teatud isikut 

või asja ebaõiglaselt, kuna lubatakse isiklikel arvamustel mõjutada oma otsust või eelistatakse 

teatud teemat või asja. 

Esimene asi, mida me peame meeles pidama, on see, et meedia on toode. See tähendab, et keegi on 

meediat loonud, investeerinud oma energiat, teadmisi, pädevust ja muidugi ka raha. Teisest küljest 

on olemas eri liiki tekste, teoseid või struktuure ja neil on erinevad eesmärgid. Näiteks uudiste 

peamine eesmärk on pakkuda meile objektiivseid fakte. Teisest küljest väljendab juhtkirjandus 

arvamust ja mõned pildid on lihtsalt selleks, et reklaamida mingit toodet. 

Uudistes on väga raske ja mõnikord võimatu olla objektiivne. Siiski on mõnikord tahtlikke liigutusi 

kellegi kasuks või kellegi vastu. See võib olla mõne teise poliitilise partei, ärikonkurendi või teie 

rahvusmeeskonna järgmise vastase kohta. 

On meediat, kellel ei ole probleemi tunnistada, et nad pooldavad teatavat erakonda või et nad 

toetavad teatavat ärimeest. Sellisel juhul teavad vastuvõtjad, mida oodata. Siiski, ja see on tõeline 

probleem, on meediat, mis näib olevat objektiivne, kuid kui nende tööd "maitsta", siis nad ei ole 

seda. 

Näiteid eelarvamuste kohta meedias: 

 

"Meie vapper peaminister võidab nõrka opositsiooni. Jällegi." 

"11 jalgpallikangelast, keda peksis kohutav kohtunik." 

"Ajalooliselt on vasakpoolsed erakonnad olnud inimestele kasulikumad kui parempoolsed 

erakonnad." 

 

Allikad: 

https://www.studentnewsdaily.com/types-of-media-bias/ 

https://study.com/academy/lesson/media-bias-criticism-definition-types-examples.html 
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SISSEJUHATUS 

 

Selles osas tutvustame teile mitmeid tegevusi, mille eesmärk on näidata erinevaid metoodilisi 

lähenemisviise meediapädevuse õpetamiseks. Kõik metoodilised võimalused ja lähenemisviisid ei 

ole siinkohal esitatud. Oleme välja valinud mõned metoodikad, mis julgustavad õppijaid mõtlema ja 

analüüsima. 

 

Selles peatükis saavad õppijad kogemusi nelja erineva metoodikaga, mida selgitame järgmistel 

lehekülgedel, et saaksime neid lõpus analüüsida ja võrrelda. Seetõttu soovitame neid tegevusi 

õpetada koos, sama kursuse raames, kogemuslikul viisil. Tulevased pedagoogid viivad tegevused 

läbi õpilaste rollis ning viimases tegevuses teevad nad refleksiooni ja võrdleva analüüsi iga 

kasutatud metoodika lähenemisviisi kohta, et näha iga meetodi eeliseid ja raskusi. 

 

Kõik selle osa jaoks kavandatud tegevused on kavandatud selleks, et anda asjakohaseid teadmisi 

antud teemal (meediapädevus ja kriitiline mõtlemine), kuid metoodiline lähenemine on mõnes neist 

uuenduslikum ja osalusel põhinev, et aidata osalejatel mõista nende kasu. 

 

On väga oluline mõista, et selle osa üldine eesmärk ei ole mitte see, et koolitajad ja koolitatavad 

teeksid tegevusi, vaid et nad mõistaksid erinevaid metoodilisi lähenemisviise ning oskaksid neid 

võrrelda ja vastandada. 

 

Osalejad ei pea olema teadlikud nende tegevuste eesmärgist. Neile piisab, kui nad mõistavad, et nad 

osalevad kogemuslikus tegevuses ja et selle maksimaalseks ärakasutamiseks soovitatakse neil olla 

avatud ning jälgida ja analüüsida kogetut pedagoogi meelega. 

 

Siin on ülevaade ainult koolitajatele. Soovitame teil seda silmas pidada järgmiste tegevuste 

lugemisel, et te näeksite selle jaotise tervikpilti. 

 

Tegevus Lähenemine Metoodilised õppe-eesmärgid 

1. 

ROLLIMÄNGUDMiks  

me usume teadusesse? 

Rollimäng 

 

uurimuslik õpe 

(teaduslikud 

eksperimendid) 

 

 

 

● Kogege, kuidas rollimängud aitavad 

luua klassiruumis huvitavat ja 

motiveerivat õpikeskkonda. 

● Tunnistage lõbusate tegevuste 

kasulikkust, kus vigu tervitatakse ja 

kiidetakse, et aidata õpilastel kaotada 

hirm vigade tegemise ees. 

● Tunne kaasa õpilastele, kes peavad 

tegelema teabega aines, milles nad ei 

tunne end kindlalt. 

● Mõista praktiliste tegevuste tähtsust 

kriitilise mõtlemise parandamiseks. 

 

2. SUULINE ESITLUS 

Valed, neetud valed ja 

statistika 

Suuline esitlus ● Mõista, et suuline esitlus on 

ebatäielik, kui sellega ei kaasne 

harjutamine ja/või refleksioon. 

3. ARUTELU 

VÄIKESTES 

RÜHMADES 

Väikegruppide 

arutelu 

 

● Võrrelda arutelusid väikestes 

rühmades (tegevus 3) aruteludega 

suurtes rühmades (tegevus 4). 



 

Kes vastutab 

kliimamuutuste eest? 

Praktiline tegevus 

 

Mõistekaart või 

kollaaž 

● Kogege, kuidas meie lugemisviis 

võib muutuda, kui oleme teadlikud, 

et tekstis on vigu ja eksimusi. 

● Tutvuge viisiga, kuidas hõlbustada 

arutelu väikestes rühmades ideede 

graafilise kujutamise kaudu. 

● Vaadake, kuidas praktiline tegevus 

aitab kinnistada omandatud teadmisi 

(eksimused). 

4. AVATUD ARUTELU 

Vajadus professionaalse 

ajakirjanduse järele 

Audiovisuaalne 

esitlus 

 

Suure grupi arutelu 

● Võrrelda arutelusid väikestes 

(tegevus 3) ja suurtes rühmades 

(tegevus 4). 

● Mõista, et suurtes rühmades on vaja 

mõningast dünaamikat, et hõlbustada 

mõtlemist ja arutelu. 

5. ANALÜÜS JA 

MÕTISKLUS 

Mida me tegime? 

Graafiku analüüs 

 

Suure grupi arutelu 

 

 

 

 

● Saage teadlikuks kogetud tegevustest 

ja sellest, kuidas neid planeeriti. 

● Võrrelda ja analüüsida nelja tegevust 

ja nende metoodilisi lähenemisviise. 

● Mõtiskleda osaluslike tegevuste ja 

õpetajakeskse õppetöö plusside ja 

miinuste üle. 

 

 

 

Soovitame alustada rollimänguga, sest see aitab luua hea õpikeskkonna. Kui teie rühm on juba 

harjunud töötama koos positiivses ja kaasahaaravas õhkkonnas, võite tegevuste järjekorda muuta. 

 

 

 



 

 

 

4 . 1 SISSEJUHATUS 

 

Tegevuse kirjeldus: 

Selle tunni eesmärk on tutvustada meediapädevuse mõistet ja suurendada koolitatavate huvi selle 

teema vastu. 

 

Pealkiri: Mis on meediapädevus? 

Eesmärgid: 

Koolitatavad arutlevad meedia tähtsuse ja võimu üle. 

Koolitatavad avaldavad oma arvamust. 

Koolitatavad testivad oma meediapädevust. 

  

Meetodid: grupiarutelu, selgitus, test 

Parandatud võtmepädevused: meediapädevus, kriitiline mõtlemine. 

Kriitilise mõtlemise oskuse parandamine: arvamuste väljendamine, aruteluvõime, 

refleksioonivõime. 

uratsioon: 45 min. 

Materjal: töölehed, pliiatsid 

 

Töö käik:   
Sissejuhatus: Vaadake tsitaate ja otsustage, kas olete nendega nõus ja miks. Arutage neid klassis. 

Selle tegevuse eesmärk on tunnistada massimeedia võimu ja mõju, kuid mitte seda liialdada. 

       

 
                                                Joonis 1 Joonis 2 

 
Joonis 3 

 

 

Küsi ja motiveeri: Kas te arvate, et me võime tajuda meedia mõju ja võimu reaalses elus? Kas saate 

tuua mõned näited? 

Kui arutelu ei liigu edasi, võib koolitaja siinkohal tuletada koolitatavatele meelde teadaolevaid 

meedia erapoolikuse juhtumeid konkreetses riigis. 

 

Andke juhiseid: 

      

● Lugege meediapädevuse sõnaraamatu määratlust (www.dictionary.com): 



 

Meediakirjaoskus on võime või oskus kriitiliselt analüüsida erinevates meediakanalites, 

sealhulgas raadios ja televisioonis, internetis ja sotsiaalmeedias loodud ja tarbitud sisu 

täpsuse, usaldusväärsuse või erapoolikuse kohta. 

Kas selle määratluse põhjal arvate, et teil on see pädevus olemas? 

 

● Võta osa meediapädevuse viktoriinist. Allikas: https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/ 

 

       1. Milline pealkiri kasutab vaatajate ligimeelitamiseks clickbait'i? 

 A. Te ei usu, mida see mängija oma meeskonnakaaslaste kohta ütles?! 

B. Väravavaht väljendab pettumust meeskonnatöö puudumise pärast 

 

2. Millise loo puhul puudub oluline kontekst? 

A. Majaostjad linnades maksavad oma majade eest rohkem. 

B. Elamispindade hinnad linnades tõusevad 3% pärast 5000 uue töökoha loomist 

 

3. Mis on selgem näitaja uudiste kirjutajate eelarvamuste kohta? 

A. Autori volitused ja taust. 

B. Nende kodakondsus. 

 

4. Milline on parim viis pildi tõepärasuse kontrollimiseks? 

A. Googeldage teemat ja vaadake, kas foto ilmub. 

B. Kopeerige pilt ja otsige seda tagurpidi. 

 

5. Kas avaldamiskuupäev mõjutab artikli tõepärasust? 

A. Ei, tõesed uudised jäävad tõeks sõltumata kontekstist. 

B. Jah, teadmine, millal artikkel avaldati, aitab kontekstualiseerida esitatud teavet ja annab 

terviklikuma pildi. 

 

6. Millise pealkirja eesmärk on tekitada emotsionaalset reaktsiooni? 

A. Kunstimuuseum võtab vastu jumalateotuse ja kuradi 

B. Vastuoluline kunstnik kujutab uuel näitusel religioosseid ikoone 

 

7. Milline lugu nõuab eksperdi arvamust? 

A. Orkaan lammutab Florida rannajoont 

B. Orkaan ohustab mereökosüsteemi Florida ranniku lähedal 

 

8. Milline on arvamusartikli pealkiri? 

A. Kiirraudtee hakkab sõitma Philadelphiast New Yorki 

B. Kiirraudtee on liiga kallis; seda ei tohiks ehitada. 

 

9. Milline on parim strateegia, et kontrollida, kas jutt on tõene? 

A. Küsige usaldusväärsetelt sõpradelt, kas nad on sellest kuulnud. 

B. Otsige teemat internetist ja vaadake, kas teised artiklid jõuavad sarnasele järeldusele, 

kasutades mitmeid allikaid. 

 

10. Milline pealkiri kasutab vaatajate ligimeelitamiseks clickbait'i? 

A. Hullumeelne paljastumine ohustab kuulsuse abielu 

B. 9 aastat kestnud abikaasast lahusolekut tähistav kuulsus 

 

11. Milline on parim viis artikli sihtrühma määramiseks? 

A. Vaadake kirjastuse väljundit ja loo raamistamist. 

https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/


 

B. Vaadake autori volitusi. 

 

12. Milline lugu nõuab eksperdiarvamust? 

A. Freedoni mereväe võimekus viitab ekspansiivsetele kavatsustele. 

B. Aktsiaturg sulgub 400 punkti kõrgemal 

 

13. Mis on hea näitaja, et lugu on tõene? 

A. See on sotsiaalmeedias mitu korda ilmunud. 

B. Sellest rääkiv artikkel on hästi põhjendatud ja avaldatud usaldusväärse asutuse poolt. 

 

14. Millises loos puudub oluline kontekst? 

A. Kandidaat võidab valimised 

B. Kandidaat võidab valimised vähem kui 300 häälega. 

 

15. Mis on hea näitaja, et pilti on manipuleeritud? 

A. Objektid tunduvad kärbitud, ebavärvilised või paigast ära. 

B. Instinkt ja midagi varjude kohta. 

 

● Analüüsige tulemusi koos oma treeneriga. Ta annab vajaduse korral selgitusi. 

Võti: 

1. Milline pealkiri kasutab vaatajate ligimeelitamiseks clickbait'i? 

SINU VASTUS: A. Sa ei usu, mida see mängija ütles oma meeskonnakaaslaste kohta?! 

SELGITUS: A. See pealkiri ei anna mingeid vihjeid loo üksikasjade kohta ega kajasta täpselt selle 

tooni. Alternatiivselt esitab variant B kasulikku teavet neutraalses toonis. 

2. Millise loo puhul puudub oluline kontekst? 

SINU VASTUS: A. Majade ostjad linnades maksavad oma majade eest rohkem. 

SELGITUS: A. Kuigi pealkiri A on endiselt tõsi, sisaldab pealkiri B olulist konteksti, mis selgitab, et 

positiivse töökohtade loomise tõttu maksavad majaostjad linnades kinnisvara eest rohkem. 

Pealkirjas B sisalduv võtmekontekst räägib täpsemalt, millest artiklis juttu on. 

3. Mis on selgem näitaja uudiste kirjutajate eelarvamuste kohta? 

SINU VASTUS: A. Autori volitused ja taust. 

SELGITUS: A. Uudistekirjaniku ajakirjanduslik ja tööalane ajalugu on oluline näitaja selle kohta, 

milliseid lugusid ta kirjutab. Kuigi nende rahvus võib mängida rolli, kelle suhtes nad on 

erapoolikud, on kirjaniku avaldatud ajaloo kontrollimine tavaliselt kõige täpsem viis nende 

erapoolikuse või huvide konflikti tuvastamiseks. 

4. Milline on parim viis pildi tõepärasuse kontrollimiseks? 

SINU VASTUS: B. Kopeeri pilt ja otsi seda vastupidiselt. 

SELGITUS: B. Pildi tagasipööratud pildiotsing annab palju olulist konteksti, sealhulgas selle kohta, 

kas seda on varem kasutatud mingi teise olukorra kirjeldamiseks. Google'i pildiotsing toob pildi 

esile ainult samas kontekstis ja võib tugevdada vale narratiivi. 

5. Kas avaldamiskuupäev mõjutab artikli tõepärasust? 

SINU VASTUS: B. Jah, teadmine, millal artikkel avaldati, aitab kontekstualiseerida esitatud teavet 

ja annab terviklikuma pildi. 

SELGITUS: B. Rohkem konteksti on alati parem. Loo avaldamiskuupäev võib öelda, milline oli 

loo kontekst selle kirjutamise ajal, aga ka seda, kas see võib olla praeguses olukorras enam mitte 

kohaldatav. 

6. Millise pealkirja eesmärk on tekitada emotsionaalset reaktsiooni? 

SINU VASTUS: A. Kunstimuuseum hõlmab jumalateotust ja kuradit. 

SELGITUS: A. Variant A kasutab tugevalt negatiivseid väljendeid, mis on mõeldud tugevate 

emotsioonide tekitamiseks. Hea ajakirjandus püüab olla võimalikult neutraalne ja esitada fakte 

tasakaalustatult, nagu valik B. 



 

7. Milline lugu nõuab eksperdi arvamust? 

SINU VASTUS: B. Orkaan ohustab mereökosüsteemi Florida ranniku lähedal. 

SELGITUS: B. Kui loo A võib edastada igaüks, kellel on tõendeid orkaani kohta, siis loo B 

tsiteerimiseks on vaja merebioloogi või kedagi, kes on hästi kursis merebioloogiaga, et pealkiri 

oleks täpne. 

8. Milline on arvamusartikli pealkiri? 

SINU VASTUS: B. Kiirraudtee on liiga kallis; seda ei tohiks ehitada. 

SELGITUS: B. Pealkiri A on väide millegi kohta, mis toimub, nimelt raudtee ehitamise kohta, samas 

kui pealkiri B on väide selle kohta, mis peaks toimuma, et oleks parem, kui raudteed ei ehitataks. 

9. Milline on parim strateegia, et kontrollida, kas jutt on tõene? 

SINU VASTUS: B. Otsige teemat internetist ja vaadake, kas teised artiklid jõuavad sarnasele 

järeldusele, kasutades mitmeid allikaid. 

SELGITUS: B. Loo otsimine, et näha, kas see on järjepidev mitmes kanalis ja eri allikates, on tehnika, 

mida tuntakse kui külgmist lugemist. See on asendamatu vahend uudiste kontrollimisel. Võimalus A 

on vastuvõetav esimese sammuna, kuid ainult sellele toetumine jätab teid haavatavaks viirusliku 

võltsinguga seotud lugude suhtes. 

10. Milline pealkiri kasutab vaatajate ligimeelitamiseks clickbait'i? 

SINU VASTUS: A. Hullumeelne ilmutus ohustab kuulsuse abielu 

SELGITUS: A. Variant A ei anna mingeid vihjeid loo üksikasjade kohta. Alternatiivselt esitab variant 

B neutraalses toonis kasulikku teavet. 

11. Milline on parim viis artikli sihtrühma määramiseks? 

SINU VASTUS: A. Vaadake kirjastuse väljundit ja loo raamistamist. 

SELGITUS: A. Artiklid on koostatud konkreetsele sihtrühmale asjakohaste raamistike kaudu, näiteks 

kuidas teema mõjutab konkreetset elanikkonda. Autori volitused võivad aidata määrata sihtrühma, 

kuid kuna paljud autorid kirjutavad paljudele erinevatele sihtrühmadele, ei piisa alati ainult nende 

volituste vaatamisest. 

12. Milline lugu nõuab eksperdiarvamust? 

SINU VASTUS: A. Freedoni mereväe võimekus viitab ekspansiivsetele kavatsustele. 

SELGITUS: A. Pealkiri B on ilmselge igaühele, kes suudab kontrollida aktsiaturu seisu, samas kui 

pealkiri A nõuab, et keegi, kellel on autoriteetne teadmine rahvusvahelistes küsimustes, oleks 

tsiteeritud, et see pealkiri oleks kehtiv. 

13. Mis on hea näitaja, et lugu on tõene? 

SINU VASTUS: B. Artikkel, mis räägib sellest, on hästi põhjendatud ja avaldatud usaldusväärse 

asutuse poolt. 

SELGITUS: B. Võltsitud lood võivad sageli levida. Asjaolu, et olete midagi korduvalt näinud, ei 

tähenda, et see on tõsi või täpne. Hinnake lugu alati selle sisu ja seda avaldava asutuse 

ajakirjandusliku usaldusväärsuse järgi. 

14. Millises loos puudub oluline kontekst? 

SINU VASTUS: A. Kandidaat võidab valimised 

SELGITUS: A. Pealkiri A ei väljenda asjaolu, et valimistulemused olid vaieldavad, mis on oluline, 

arvestades, et see, mis võib tunduda võidukas hetk, võib tegelikult olla väga kibe. 

15. Mis on hea näitaja, et pilti on manipuleeritud? 

SINU VASTUS: A. Objektid tunduvad kärbitud, värvitud või paigast ära. 

SELGITUS: A. Kuigi vaist on mõnikord õige, on alati parem otsida konkreetseid näiteid pildi 

muutmise kohta. Pildi kärpimine, värvide muutmine või uute objektide lisamine on kõik 

konkreetsed näited võimalikest muudatustest, mis peaksid tekitama kahtlusi pildi tõepärasuse suhtes. 

Allikas: https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/ 

Tehke mõtisklust: Kas te olete testi tulemuste põhjal meediakirjaoskusega? Kas saite rohkem kui 

10/15 õiget vastust? 

 

 

https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/


 

Kokkuvõte: Mida õppisite täna sissejuhatavas õppetunnis? Mis oli teie jaoks uus? Kirjutage üles 3 

elementi, mida peate arvestama massimeedia kriitilise käsitluse juures. 

Praktikandid mainivad tõenäoliselt autori mainet, emotsioonide ja sarnaste tunnuste suurt esinemist, 

puuduvat teavet, mis peaks seal olema, häguseid või kärbitud pilte. Kuid ka muud vastused on 

võimalikud ja teretulnud. 

Meediapädevus on eriti oluline pädevus ka 45+ ja 60+ koolitatavate jaoks. Meedia mõjutab olulisi 

ja vähemolulisi otsuseid, mida me igapäevaselt teeme, alates ostuharjumustest kuni 

maailmapoliitiliste vaadeteni. Keegi ei ole nende mõjule täiesti vastupidav, kuid me suudame võtta 

kasutusele strateegiaid selle äratundmiseks. 

See õppetund peaks olema sissejuhatuseks meediapädevuse arendamise teemasse. Rakendatud 

meetodid peaksid suurendama koolitatavate motivatsiooni ja suurendama nende huvi teema vastu. 

 

 
(Allikas: https://i.pinimg.com/originals/2c/25/d3/2c25d3b2fd2559d18b3fa8334e6be79c.jpg) 

 

https://i.pinimg.com/originals/2c/25/d3/2c25d3b2fd2559d18b3fa8334e6be79c.jpg


 

 



 

 
4 . 2 TUTVUSTUS 
 

Tegevuse kirjeldus: 

See on lõbus ja pingevaba tegevus, mille eesmärk on näidata, kuidas teadusringkond toimib, ning 

samas luua mängimise ja näitlemise kaudu hea õhkkond klassis. Osalejad kavandavad rühmades 

teadusliku eksperimendi, millega nad peavad tõestama loodusseadust, mis on tegelikult vale. 

Osalejaid julgustatakse tahtlikult petma. Seejärel esitlevad kõik rühmad oma tulemusi imiteeritud 

teaduskongressil, kus teised rühmad mängivad teadlaskonna rolli ja püüavad valeargumente ja 

pettust lahti mõtestada. 

 

Pealkiri: Miks me usume teadusesse? 

Eesmärgid: 

Koolitatav harjutab ja mõistab, kuidas erinevad eelarvamused ja eksitused toimivad eksitava teabe 

puhul. 

Koolitatav mõistab teadusringkondade tähtsust ühiskonnas. 

Koolitatav mõtiskleb vajaduse üle ühenduse järele, mis aitab eristada head ja halba teavet. 

8 kogeb rollimängu. 

 

 

Meetodid: rühmatöö, ajurünnak, grupiarutelu, rollimängud, refleksioon. 

Paremad võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, teaduslik kirjaoskus. 

Peamised parandatud kriitilise mõtlemise oskused: kriitika vastuvõtmine, mustrite äratundmine, 

teabe edastamine, aktiivne kuulamine, teabe analüüsimine. 

Kestus: 90 minutit 

Materjalid: valamud, vesi, puhastuslapp, käsitöötarbed ja erinevad esemed/ mänguasjad (pallid, 

puitdetailid, kirjaklambrid, plastmassfiguurid, metallpesurid, plastmasspokaalid, tainas, suled jne). 

 

 

Töö käik:   
Sissejuhatus: Tänapäeval on väga raske leida usaldusväärset teavet. Kui me mõtleme tõeliselt 

usaldusväärsetele teadmistele, siis enamasti tuleb meile meelde üks teadmine. See on teadus. 

Miks me usume, et teaduslikud teadmised on usaldusväärsed? Loomulikult teevad teaduse 

usaldusväärseks teaduslik meetod ja asjaolu, et kõik väited peavad olema tõendatud tõenditega. 

Kuid on veel midagi, süsteem, mis suudab avastada vigu ja manipulatsioone viisil, mis on kui mitte 

täiuslik, siis vähemalt kõige tõhusam seni leitud. Me räägime teadlaskonnast. 

 

Selles klassiruumis simuleerime teaduskongressi. Kõigepealt teeb iga rühm väikese uurimuse selle 

kohta, mis paneb objekti ujuma või uppuma. Pärast seda peab iga rühm oma uurimistöö kohta 

ettekande teadusliku kongressi vormis ja ülejäänud osalejad tegutsevad teadlaskonna rollis. 

 

Küsi ja motiveeri 

Teadlaskond on väga oluline teadustöö mehhanism. 

Kas te arvate, et teadlased teevad oma uurimistöös kunagi vigu ja jõuavad valedele tulemustele? 

Kas teie arvates on vastuvõetav, et teadlane teeb teaduslikes uuringutes vigu? 

Kuidas teie arvates töötab teadusringkond, et vältida vigu, ebaõigeid tulemusi või võltsitud 

uuringuid? 

Kas te teate, mida eksperdid peavad tegema, enne kui teadustulemusi lubatakse avaldada? 

 

 

 



 

 

Kirjeldage tegevust: 

Näita materjale, vett ja basseini. Teeme teadusliku katse. Enne eksperimendi alustamist vajame 

küsimust. Näiteks: Ma mõtlen: Millised omadused panevad eseme ujuma või uppuma? (Mõned 

õpilased vastavad küsimusele). 

Ma ei küsinud teilt, vaid mõtlesin ise, aga loomulikult olete te inimesed ja inimesed otsivad alati 

vastuseid. Vastus, mille me anname küsimusele, kui me ei tea veel lahendust, on Hüpotees. Et mitte 

segadusse ajada meie vestluspartnerit, on mugav selgitada, et meie väide on ainult hüpotees, mida 

me ei ole kontrollinud. See saavutatakse, lisades sõnu nagu "ma arvan, et...", "võib-olla..." jne. 

 

Andke juhised: 

● Ajurünnak: Kogu rühm teeb ajurünnaku erinevate hüpoteeside kohta, mis paneb objekti 

ujuma või uppuma. Juhendaja julgustab hullumeelseid ja naljakaid ideid. 

● Jagage koolitatavad rühmadesse. 

● Iga rühm valib hüpoteesi. See peab olema selline, mille kohta nad teavad kindlalt, et see on 

vale. 

● Rühm kavandab ühe eksperimendi, mis põhineb nende valitud hüpoteesil. Nad PEAVAD 

petma ja manipuleerima, et tõestada oma hüpoteesi õigsust. 

● Eksperimendi läbiviimiseks võivad nad kasutada mis tahes materjale klassiruumis, isegi 

esemeid, mis neil endil on oma kotis. 

● Valmistage ette 2-minutiline ettekanne, et näidata oma tulemusi teadusliku kongressi vormis. 

● Kogu rühm paigutab toolid poolringi, et üksteist näha. Asetage toolide ette laud ja kutsuge 

rühmad üles esitama oma lühiettekandeid. 

● Iga rühm teeb kaks minutit kestva ettekande laual. 

● Tuletage osalejatele meelde, et nad oleksid lugupidavad, ja julgustage neid üle mängima ja 

naljakalt esinema. 

● Publik peab kritiseerima näidatud eksperimente, et tabada valesid argumente. 

● Vajaduse korral esitab koolitaja oma seisukoha ja nimetab trikkide puhul, kui need on 

levinud: kinnitushälve, kontrollrühma puudumine, parameetrite segamine jne. 

 

 

Reflekteeri: 

 

Mida sa tundsid, kui me ütlesime, et me teeme teadust? See võib olla see, mida teie õppijad 

mõnikord tunnevad, kui nad uue teabega tegelevad. Püüdke kaasa tunda. 

Kas lihtsam oli petta või valesid tabada? 

 

Kuidas hoiab teadusringkond ära valede tulemuste avaldamise? 

Kas te arvate, et teadusringkond muudab teaduslikud teadmised usaldusväärsemaks? 

Kuidas on lood muud liiki teabega? Kas meil on mingeid korrigeerivaid süsteeme massimeedias või 

sotsiaalmeedias oleva teabe jaoks? Kuidas me teame, et see, mida me loeme või vaatame, on 

usaldusväärne? 

 

Kokkuvõte: 

 

Teadlased on inimesed ja inimesed teevad vigu, valetavad ja petavad mõnikord. Teadlaskond on 

süsteem, mis hoiab teaduse usaldusväärsena, sest see on üles ehitatud kogu maailma teadlaste 

meeskonnatööle. 

Üks parandusmehhanismidest on nn vastastikune eksperdihinnang (peer-to-peer review). Iga 

teaduslik väljaanne peab enne selle avaldamiseks loa saamist saama mitme vastava valdkonna 

eksperdi heakskiidu. Eksperdid on anonüümsed ja vaatavad väljaanded sõltumatult läbi. Enamasti 



 

kulub kaks kuni neli ülevaatust, enne kui artikkel heaks kiidetakse, ja kui eksperimendi õigluses või 

usaldusväärsuses on kahtlusi, ei saa see üldse heakskiitu. Teaduskongressid toimivad sarnaselt. Seal 

on teadlastest koosnev komisjon, kes otsustab, kas ettekanne on asjakohane või mitte, ning pärast 

iga ettekannet esitab publik küsimusi. 

 

 
Pildiallikas: Nick Kim, Massey Ülikool, Wellington 
 

Sellel süsteemil on nõrkused ja see võib aeg-ajalt ebaõnnestuda. Kuid enamasti toimib see hästi ja 

see on omadus, mis paneb inimesed teadusse uskuma. "Teaduslikult tõestatud" tähendab 

"analüüsitud ja auditeeritud suure hulga mittehuvitatud ekspertide poolt". 

 

On olemas mõned mehhanismid, mis takistavad vale teabe avaldamist meedias, kuid nende 

parandamine ei ole nii lihtne. Me võiksime neid raskusi tundide kaupa analüüsida. 

 

Täiendav teave: 

 

Allpool on esitatud mõned tavalised trikid või vead, mida selles tegevuses võib leida. Pange tähele, 

et see tabel ei ole mõeldud selleks, et te seda praktikantidele õpetaksite, vaid selleks, et teil oleks 

lihtsam ära tunda trikke, mida praktikandid kasutavad, ja et te saaksite neid nimetada. 

 

 

Trikk ja määratlus Näited Kuidas teadus selle vastu 

võitleb 

Kinnitamise eelarvamused 1) Kui ma tahan tõestada, et Pimedate eksperiment 



 

(Confirmation bias) 

 

Kalduvus tõlgendada uusi 

tõendeid kui oma 

olemasolevate uskumuste 

või teooriate kinnitust. 

 

kõik punased objektid 

hõljuvad, siis valin ainult 

need punased objektid, mis 

vastavad minu reeglile. 

Teistele punastele 

objektidele, mis ei hõlju, 

annan alternatiivseid 

seletusi, näiteks "see ei ole 

tegelikult punane". 

 

2) See eelarvamus on 

igapäevaelus väga levinud ja 

on enamiku eelarvamuste 

põhjuseks. Näiteks uskumus, 

et sisserändajad sooritavad 

rohkem kuritegusid kui 

kohalikud elanikud. 

Teave, mis võib mõjutada 

eksperimendis osalejaid, 

maskeeritakse või 

pimendatakse kuni 

eksperimendi lõpuni. 

 

Näiteks ravimite 

katsetamisel ei tea teadlane, 

kas ta annab patsiendile 

tõelist ravimit või platseebot. 

 

Ka kontrollrühm võib selle 

vea puhul aidata. 

Kontrollrühma puudumine 

 

Mõnikord võime 

eksperimendi käigus teha 

ennatlikke järeldusi ja 

arvata, et meie tulemuse 

põhjuseks on sündmus, mis 

esineb kõigis meie 

proovides, kuigi tegelikult 

on tegemist välise teguriga. 

 

 

 

1) Ma tahan tõestada, et 

objektid hõljuvad, kui neile 

antakse selleks käsk. Võtan 

mitu kummipalli ja käsin 

neil "hõljuda". Pallid 

hõljuvad. 

Kui ma võtaksin nüüd 

kontrollgrupi, siis see 

koosneks paarist pallist, 

kellele ma midagi ei ütle. Ma 

viskan need vette ja vaatan, 

et nad ka ujuvad. 

 

2) Mees joob klaasi viskit 

jääga ja joob end purju. 

Järgmisel päeval joob ta 

viina jääga ja joob end purju. 

Järgmisel päeval joob ta 

džinni jääga ja joob end 

purju. Seega järeldab ta, et 

jää on see, mis teda purju 

teeb. 

 

3) Ma tahan laboris 

katsetada väetise tõhusust. 

Selgub, et see talv on eriti 

päikesepaisteline ja see 

paneb taimed väga kiiresti 

kasvama. Ma järeldan, et 

minu väetis on hea. 

Kontrollrühm 

meditsiinilistes uuringutes: 

platseebo 

Patsientide rühmale antakse 

pillid, kuid ainult 50% 

pillidest sisaldab ravimi 

toimeainet. 

Kui kõik patsiendid 

paranevad, võime järeldada, 

et mitte ravim ei ravinud 

neid, vaid väline tegur, 

näiteks aeg. Kui enamik 

neist paraneb, kes võtsid 

ravimit, siis võime järeldada, 

et ravim aitab tervenemisele 

kaasa. 

 

Laboratooriumi 

kontrollrühm 

Ma oleksin pidanud uurima 

mitmeid taimi. Mõned 

väetistega ja teised ilma, 

kuid samades tingimustes. 

Sel viisil, nähes, et nad kõik 

kasvavad palju, oleksin aru 

saanud, et põhjus ei olnud 

väetis. 

 

Segamisparameetrid 

 

1) Kui ma tahan tõestada, et 

kõik ümmarguse kujuga 
Muutujate eraldamine 

Kavandatakse mitu 



 

Kui me tahame uurida, 

kuidas mingi konkreetne 

parameeter mõjutab meie 

eksperimenti, peame 

eraldama kõik teised 

võimalikud tegurid, mis 

võivad seda mõjutada. 

objektid hõljuvad, võin võtta 

mängupalli, kummipardi ja 

pudelikorki. Aga õigem 

oleks võtta kummipall ja 

võrrelda seda paberpalli, 

metallpalli ja puupalliga. 

 

2) Naisel on külmetus ja ta 

otsustab voodisse minna, 

võtab klaasi apelsinimahla, 

kausitäie kanasuppi ja 

katarraalseid ravimeid. 

Nädala pärast ütleb ta: 

"Minu kanasupp on 

suurepärane, see ravis mu 

külmetuse kolme päevaga 

välja". 

eksperimenti, milles kõik 

tingimused on täpselt samad, 

välja arvatud need, mida 

tahame testida. 

Vaatleja subjektiivsus 

Eksperimendi tulemus või 

tingimused on erinevad 

sõltuvalt sellest, kes on 

vaatleja. 

1) Ma tahan tõestada, et kõik 

ilusad objektid hõljuvad. Ma 

valin hulga ilusaid esemeid 

ja vaatan, kuidas need 

hõljuvad. Teised vaatlejad 

võivad aga mõned neist 

objektidest tagasi lükata, sest 

need ei ole üldse ilusad. 

 

2) Transparency 

International on 

valitsusväline 

organisatsioon, mis on 

pühendunud korruptsiooni 

määratlemisele ja 

kvalifitseerimisele erinevates 

riikides. Üks nende 

kasutatavatest näitajatest on 

ühiskonna arusaam 

korruptsioonist. Nad on aga 

märganud, et on riike, kus 

kodanike korruptsioonitaju 

on palju suurem kui teistes 

riikides, kus korruptsiooni 

on vähem. Seetõttu ei oleks 

tajumise näitaja üksi täielik 

näitaja. 

Mõõdetavate andmete 

kogumine 

"See, mis ei ole mõõdetav, ei 

ole teadus". Ernest 

Rutherford 

 

Statistika 

Mõnikord tahame mõõta 

muutujaid, mida ei pruugi 

olla lihtne mõõta. Seega 

kasutame statistikat. Näiteks 

võiksime küsida teatud 

arvult inimestelt, milliseid 

esemeid nad peavad ilusaks. 

Tõenäoliselt leiame mõned 

mustrid. 

Juhuse tegur 

Mõnikord võib juhus viia 

tavalisest erinevate 

tulemusteni 

1) Paberipalli sisse suletud 

õhumull paneb selle 

hõljuma. 

 

2) Bakterikultuur võib olla 

Kordatavus või test-retesti 

usaldusväärsus 

Teaduslik eksperiment on 

kehtiv ainult siis, kui seda 

saab korrata erinevates 



 

saastunud ruumis oleva 

seenega. 

kontekstides, erinevate 

uurimisrühmade poolt ja 

erinevatel aegadel ning saada 

sama tulemus. 

 

Enamik teadusartikleid 

sisaldab kasutatud 

metoodika kirjeldust, et 

teadusringkond saaks 

tuvastada vigu 

lähenemisviisis ja et neid 

saaks tulemuste 

kontrollimiseks korrata. 

 

 

 



 

 
4 . 3 MÕISTA 

 

Tegevuse kirjeldus: 

 

See tegevus on klassikaline loeng, mille peamine eesmärk on võrrelda selle metoodikat 

interaktiivsemate loengutega. Teine eesmärk on õpetada veidi statistika manipuleerimist ja 

tõlgendamist, kuid väga sügavale teemasse ei ole vaja minna, sest tahame näidata, et uued ja 

keerulised teadmised vajavad täieliku omaksvõtmiseks mõningast harjutamist ning et õpetamine ei 

ole ainult sellise esitlusega täielik. 

 

Väga oluline aspekt on see, et koolitaja saab valida ettekande meediapädevuse teemal, mis talle 

meeldib. Pakume näite, mida saab kohandada, kuid võite vabalt valida mõne muu esitluse, mis 

sobib teie konteksti ja sihtrühmaga. 

 

 

Pealkiri: Valed, neetud valed ja statistika. 

Eesmärgid: 

Koolitatav puutub kokku kõige levinumate statistikal põhinevate manipulatsioonidega. 

Koolitatav mõtiskleb praktiliste tegevuste tähtsuse üle, et uusi teadmisi täielikult mõista. 

 

Alternatiivid eri konteksti jaoks:  Te võite kasutada teist ettekannet meediakirjaoskuse kohta, 

mida te valdate. 

 

Meetodid: Suuline esitlus 

Parandatud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, meediapädevus. 

Kriitilise mõtlemise oskuse parandamine: teabe analüüsimine, eneserefleksioon. 

Kestus: 10 minutit 

Materjal: projektor 

Töö käik:   
Sissejuhatus: Statistika on väga kasulik vahend keeruliste süsteemide analüüsimiseks. Need on 

arvandmed ja põhinevad enamasti väga rangetel teadusuuringutel. Kuid kas me saame statistikat 

uskuda? Noh, mõnikord võime me vähemalt skeptilised olla, sest see on mingi teave, millega on 

üsna lihtne manipuleerida. Vaatame mõned näited. 

 

Küsi ja motiveeri: Te ei tohiks küsida küsimusi, sest me tahame näidata, kui olulised nad on, jättes 

need tähelepanuta. 

   

Pidage loeng: 

 

Esitluse leiate Lisa 1. 

 

Reflekteeri: 

Kas te arvate, et olete valmis statistilise teabega tegelemiseks? 

Kas statistika on teie arvates lihtsam või raskem, kui te varem arvasite? 

Mida oleks veel vaja, et parandada oma oskusi statistika põhjal saadud teabe mõistmisel? 

 

Reflekteeri: 

Kas statistika on teie arvates lihtsam või raskem, kui te varem arvasite? Kirjeldage oma tundeid 

nüüd pärast seda, kui olete rohkem teada saanud, kuidas meid võib statistika abil eksitada? Milliseid 

kõige levinumaid manipulatsioone statistikas suudate nüüd igapäevaelus märgata (kus?). Kas te 



 

suudate neid nüüd oma teadmiste põhjal avastada? Kas te arvate, et olete valmis statistilise teabega 

tegelemiseks? Selgitage, miks? Mida oleks teil veel vaja, et parandada oma oskusi statistikal 

põhineva teabe mõistmisel? 

 

Kokkuvõte: Statistika on väga kasulik, et mõista keerulisi olukordi, mis ei ole must-valge küsimus. 

Siiski on statistilist teavet mõnikord võimalik kergesti manipuleerida, seega peame olema 

ettevaatlikud ja harjutama kriitilist mõtlemist selle lugemisel. 

 



 

 
4 . 4 KASUTAMINE 
 

Tegevuse kirjeldus: 

Selles tegevuses liituvad osalejad kahe- või kolmeliikmeliste rühmade kaupa, et pidada väike 

arutelu. Arutelu ettevalmistamiseks palutakse koolitatavatel lugeda teksti, mis on seotud arutatava 

teemaga. Osalejaid hoiatatakse, et tekst sisaldab tahtlikult mõningaid valeargumente ja eksitusi, 

mida nad peaksid avastama. Sel viisil julgustatakse kriitilist lugemisviisi. 

 

Pealkiri: Kes vastutab kliimamuutuste eest? 

Eesmärgid: 

Koolitatav rakendab teadmisi kriitilisest mõtlemisest terviklikuks lugemiseks. 

Koolitatav rakendab teadmisi eksituste tuvastamise kohta. 

Koolitatav jagab oma ideid praktikakaaslasega. 

Koolitatav koostab kollaaži, et näidata probleemi lihtsustamist. 

 

Meetodid: põhjalik lugemine, aktiivne kuulamine, arutelu, ideede graafiline kujundamine, kollaaž. 

Parandatud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, meediapädevus. 

Peamised parandatud kriitilise mõtlemise oskused: eksituste tuvastamine, kriitiline lugemine, 

suhtlemine, argumenteerimine, arvamuste võrdlemine. 

Kestus: 45 minutit 

Materjal: töölehed, käärid, pliiatsid, markerid, paber. 

Töö käik:   
Sissejuhatus: 

Küsi ja motiveeri: 

Andke juhised: 

● Lugege antud eksiarvamuse määratlust. 

● Lugege esitatud 6 argumendi loetelu (keskkonnavastutus). 

● Eemaldage halbadel argumentidel ja ekslikel väidetel põhinevad laused. Kokku leiate kolm 

allpool kirjeldatud ekslikel väitel põhinevat argumenti. Pange tähele, et argument, millega te 

ei nõustu, ei ole tingimata halb argument. 

● Märkige, millist eksitusviisi on igal juhul kasutatud. 

 

Näited eksiarvamuse kohta: 
 

On olemas kümneid erinevaid eksiarvamusi, mis on liigitatud mitmeti. Selles harjutuses vaatleme 

vaid kolme kõige sagedamini kasutatavat. Definitsioonid on võetud Vikipeedia artiklitest. Kui olete 

uudishimulik, võite vaadata Vikipeedia kirjet eksiarvamuste kohta, kust leiate palju kasulikke 

näiteid ja definitsioone. 

 

Isiku suhtes suunatud 

Tavaliselt viitab see termin retoorilisele strateegiale, mille puhul kõneleja ründab argumenti esitava 

isiku iseloomu, motiivi või mõnda muud omadust, mitte aga argumendi sisu. Kõige tavalisem 

selline vorm on "A esitab väite x, B väidab, et A omab omadust, mis on ebasoovitav, ja sellest 

järeldab B, et argument x on vale". 

 

Naturalistlik eksitus: filosoofilises eetikas on naturalistlik eksitus viga, mis seisneb selles, et 

midagi seletatakse hea olemusena reduktiivselt, looduslike omaduste, nagu meeldiv või soovitav, 

alusel. Selle mõiste võttis kasutusele Briti filosoof G. E. Moore oma 1903. aasta raamatus 

"Principia Ethica". 

 



 

Libedam tõus: Loogikas, kriitilises mõtlemises, poliitilises retoorikas ja kohtupraktikas on argument, 

milles osapool väidab, et suhteliselt väike esimene samm viib seotud sündmuste ahelani, mis 

kulmineerub mingi olulise (tavaliselt negatiivse) mõjuga. Libeda nõlva argumendi tuum on see, et 

konkreetne otsus, mille üle arutletakse, toob tõenäoliselt kaasa soovimatuid tagajärgi. 

 

 

Keskkonnaalane vastutus 

 

    

1. Isiklikule vastutusele apelleerimine võimaldab 

tõeliselt vastutavatel isikutel seda vältida. 

Kodanikud peavad keskenduma sellele, et nõuda 

valitsustelt ja ettevõtetelt suuremat vastutust. 

    

2. Paljud keskkonnakaitsjad teevad kampaaniaid 

sotsiaalmeedia ja interneti kaudu, mis on osa 

probleemist, mida nad hukka mõistavad. Kui nad on 

tehnoloogia vastu, peaksid nad selle kasutamise 

lõpetama. See ebajärjekindlus paneb mind nende 

argumentidele umbusaldama. 

   

3. Kliimamuutus on ülemaailmne probleem. Iga 

inimene tekitab aastas mitu tonni CO2 sõltuvalt oma 

tarbimisharjumustest. Meie eluviiside muutumatuna 

jätkamine aitab kaasa katastroofile.  

   

    

4. Kliimamuutuse probleem on tootmis- ja 

jaotussüsteemi probleem. Üksikisikutega üksi ei saa 

seda lahendada. Valitsused peavad välja töötama 

poliitika selle ohjeldamiseks. 

   

5. Kliimamuutuste probleem on selles, et me ei ela 

loodusega kooskõlas. Kui me kasutaksime ainult 

looduslikke tooteid, siis seda ei juhtuks. 

   

6. CO2-heite vähendamine tähendab tootmise 

vähendamist ja seega majanduse mootori hävitamist. 

See tähendaks tagasipöördumist koobastesse. 

   

 

Lahendused: 

 

Isiku suhtes suunatud: 2 

 

Naturalistlik eksitus: 5 

 

Libedad tõusud: 6 

 

Reflekteeri: Mida tundsite, kui lugesite argumente ja teadsite kindlalt, et seal on mõned eksitused, 

mida tuleb avastada? Kas eksimusi oli lihtne leida? 

Kas tegevuse käigus on teie arvamused kliimavastutusest kuidagi muutunud? 

 

Kas eksimusi oli lihtne leida? Milliseid teadmisi kasutasite eksituste avastamiseks? Mida õppisite 

oma kolleegilt ühise töö käigus? Millised neist järeldustest on teile tulevikus kõige kasulikumad? 

Kas tegevuse käigus muutusid teie arvamused kliimavastutusest kuidagi? Selgitage, kuidas ja miks.   

 

Kokkuvõte: Tekstis olevaid halbu argumente ja eksitusi ei olnud raske leida, need olid väga ilmsed, 

kuid raskemaks tegi lugemise teadvustamine, et tekstis olid mõned trikid ja eksitused. See on üks 



 

kriitilise mõtlemise liik. Pidage seda suhtumist meeles ja püüdke seda enamasti rakendada, kui loete 

igapäevaelu teavet. Võib olla üllatav, kui tihti te selliseid halbu argumente leiate. 

 

 



 

 
4 . 5 ANALÜÜÜS 
 

 

Tegevuse kirjeldus: 

 

See tegevus seisneb audio-podcasti kuulamises ja selle arutamises kogu klassiga. Eesmärk on 

näidata osaliselt interaktiivset tegevust, milles kõik õppijad saavad osaleda. Tegemist ei ole siiski 

praktilise tegevusega, kuna läbitöötatud mõistete otsest rakendamist ei toimu. Lisaks toimub arutelu 

suures rühmas, et seda saaks hiljem võrrelda väikestes rühmades toimuvaga. 

 

Võib tunduda, et selleks tegevuseks ei ole piisavalt aega, kuid pidage meeles, et peamine eesmärk ei 

ole mitte tegevus ja mõtisklus ise, vaid anda metoodika kogemus, et koolitatavad saaksid seda lõpus 

võrrelda. Kuna seda metoodikat kasutatakse sageli hariduskontekstides, ei vaja praktikandid pikka 

aega, et seda kogeda ja reflekteerida. Seetõttu ei ole probleemiks, kui arutelu tuleb liiga kiiresti 

katkestada. 

 

Loomulikult võib selles tegevuses kasutada mis tahes muid multimeediaelemente, kui need on 

kohandatud ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele: vaegkuuljatele või keeleoskusega inimestele. 

 

Pealkiri: Vajadus professionaalse ajakirjanduse järele 

Eesmärgid: 

Koolitatav mõtiskleb erinevate teabeallikate usaldusväärsuse üle. 

Koolitatav jagab oma arvamusi ülejäänud osalejatega. 

Koolitatav võrdleb suur- ja väikegruppide arutelude tõhusust hariduses 

 

 

Meetodid: audioteatri kuulamine (loe tõlgitud transkriptsiooni), arutelu suures rühmas. 

Parandatud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, meediapädevus. 

Kriitilise mõtlemise oskuse parandamine: rakendamine, arutelu, aktiivne kuulamine. 

Kestus: 30 minutit 

Materjal: helitehnika, valge tahvel 

Töö käik: 

 

Sissejuhatus: Me kuulame osa raadioprogrammist. Selleks, et te saaksite heli mõista, peaksime 

kõigepealt tutvustama üht mõistet: kinnitushälve. Kinnitamishälve on üks "otsetee", mille abil meie 

mõistus saabunud liigse teabega toime tulla. See paneb meid pöörama tähelepanu ainult teabele, mis 

kinnitab seda, mida me usume. See paneb näiteks ühe rassistliku inimese üles võtma teavet 

sisserändajate poolt toime pandud kuritegude kohta ja ignoreerima neid, millele viidatakse 

põliselanike poolt toime pandud kuritegudele. 

 

Küsi ja motiveeri: Kas te teate teisi näiteid kinnitusviiside kohta? 

Kas te oskate mõelda, kuidas meedia seda ära kasutab? 

 

Andke juhised: 

● Kuulake heli ja lugege transkriptsiooni (seda saab tõlkida erinevatesse keeltesse): 

https://www.npr.org/2015/12/21/460602085/digital-culture-critic-abandons-fake-on-the-

internet-column?t=1600170178499 

● Koolitaja juhatab arutelu. Väga oluline on pöörata tähelepanu rühmaarutelu hõlbustamisele. 

Julgustage õppijaid rääkima kordamööda. 

https://www.npr.org/2015/12/21/460602085/digital-culture-critic-abandons-fake-on-the-internet-column?t=1600170178499
https://www.npr.org/2015/12/21/460602085/digital-culture-critic-abandons-fake-on-the-internet-column?t=1600170178499


 

● Koolitaja otsib vabatahtlikke, kes juhivad kõneaega ja koguvad rühmaarutelus esilekerkivaid 

peamisi mõtteid. 

● Mõned küsimused, mida moderaator võib esitada, et motiveerida inimesi rääkima, on 

järgmised: 

o Kuidas on võimalik, et valeuudiste valetamise tõestamine muudab need veelgi 

populaarsemaks? 

o Kas me vajame praegusel digitaalsel infoajastul professionaalseid ajakirjanikke? 

o Kas Twitter, Facebook ja sarnased platvormid on kuidagi vastutavad võltsitud uudiste 

eest? 

● Selleks, et iga osaleja (sh introvertne õppija) osalemine oleks lihtsam, annab koolitaja ühe 

objekti. See tuleb inimeselt inimesele edasi anda. Iga inimene otsustab, kas ta tahab midagi 

öelda, kui ese temani jõuab, või annab eseme järgmisele inimesele järjekorras. Seda tuleks 

teha ainult esimeses voorus. Seejärel võetakse ese ära ja iga inimene küsib vajaduse korral 

kõnevooru. 

● Koolitaja kogub kõik arvamused paberile ainult oma vaates ja teeb aeg-ajalt valjusti 

kokkuvõtteid. 

● Arutelu lõpus kirjutavad koolitatavad post-it'ile ühe idee, mida nad arutelus kuulsid ja 

millega nad nõustuvad, ühe idee, millega nad ei nõustu, ja ühe idee, mille üle nad tahavad 

tulevikus järele mõelda. 

● Koolitaja võtab kokku kõik kokkulepped ja erimeelsused ning arutelu keerukuse. 

 

Reflekteeri:  Kuidas te end suures grupi arutelus tundsite? Kas see oli sarnane eelmisele tegevusele, 

kus me arutasime väikestes rühmades? Millised on erinevused? 

Kas te arvate, et audio kujutab endast ainukest versiooni teemast? Õpetajatena võime alateadlikult 

tuua oma eelarvamusi sisse materjalidega ja näidetega, mida me klassiruumis kasutame. On vahe, 

kas valetada kirjalikult või valetada "multimeediaelemendiga". Kas me suhtume videot vaadates 

samamoodi nagu teksti lugedes? Selgitage erinevusi. 

 

  

Kokkuvõte: 

Enamik teavet, mida me tänapäeval saame, on lisaks tekstidele ka muudes multimeediaformaatides. 

See asjaolu tähendab ka seda, et me peame praegu laiendama oma kriitilist teabeanalüüsi mitmele 

vormingule. Multimeediaformaadis oleva teabe puhul võib lisaks sisule ka esitusviis eksitada. 

Video on formaat, millega on lihtsam manipuleerida. Näiteks fantaasiarikas lavastus, millesse on 

investeeritud rohkem raha, võib anda suurema tõepärasuse tunde kui samad elemendid kirjalikus 

tekstis. Oluline on alati säilitada kriitiline ja mõtlev suhtumine saadud teabesse, olenemata sellest, 

millises vormis seda meile pakutakse. Ja haridustöötajatena peame seda asjaolu meeles pidama, kui 

püüame olla objektiivsed aruteludes, mida me õppijatele pakume. 

 

 

 



 

 
4 . 6 HINNATA JA LUUA 
 

Tegevuse kirjeldus: 

 

See tegevus on kõige olulisem kõigist eespool nimetatud tegevustest. See hõlmab nelja kogetud 

tegevuse ja nende metoodika analüüsimist, et tuua välja igaühe plussid ja miinused. Lõppeesmärk ei 

ole kritiseerida mõnede lähenemisviiside puudusi ja keskenduda teiste eelistele, vaid see, et 

koolitatavad oskaksid valida, millistes õppesituatsioonides on iga lähenemisviisi kasutamine 

sobivam, sõltuvalt sellest, millist eesmärki nad saavutada soovivad. 

Teiseks saab koolitaja kasutada seda tegevust selleks, et hinnata ja anda tagasisidet 

kompuutertomograafia oskuste kohta. 

 

Pealkiri: Mida me tegime? 

Eesmärgid: 

Koolitatav selgitab koolitaja lähenemist ja tema kavatsusi. 

Koolitatavt tuvastab ja analüüsib karikatuuri/ foto/pildi tüüpilisi tunnuseid praktikas ning võrdleb 

oma vastuseid teiste rühmaliikmetega. 

Koolitaja hindab omandatud kompuutertomograafia oskusi. 

 

Meetodid: hindamine, analüüs, arvamuste jagamine 

Arenenud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, aktiivne õppimine 

Arenenud kriitilise mõtlemise oskused:   
Kestus: 30 minutit 

Materjal: kartong 

Töö käik :   
Sissejuhatus: Me oleme osalenud neljas erinevas tegevuses. Igaüks neist on mõeldud erineva 

õpetamismeetodi illustreerimiseks. Nüüd palume teil astuda õpilaste rollist välja ja astuda õpetajate 

rolli, et analüüsida ja võrrelda neid nelja tegevust. 

Küsi ja motiveeri: Milliseid tegevusi me oleme teinud? Kas sa mäletad neid? Millises järjekorras 

me neid tegime? Millised neist olid rohkem osalustegevused? Millised võtsid kauem aega? Millised 

neist soodustasid kõige sügavamat õppimist? 

 

Andke juhised: 

● Õpetaja joonistab 4 veeruga tabeli. Iga veeru pealkirjaks on iga tegevuse nimi. 

● Tehke ajurünnak iga meetodi omaduste kohta. Kuna tegemist on ajurünnakuga, ei tohiks 

koolitaja iga rea kohta pealkirju kirjutada, seega võimaldab see vaba mõtlemist. 

● Vajaduse korral võib koolitaja esitada mõned küsimused, et juhtida mõttevahetust: Mida me 

tegime? Millised on erinevused: kestus, õppimine, lõbu, osalemine, kriitiline mõtlemine, 

seos tegeliku eluga jne? Milleks võib iga lähenemisviis olla kasulik? 

 

 

Reflekteeri: 

Kas te suudate ette kujutada, kuidas saaksite erinevates tegevustes kasutatud metoodikaid oma 

õppetöös rakendada? Kas te arvate, et need metoodikad toimiksid teie konkreetses kontekstis? 

Milliseid raskusi leiaksite? Kas te mõtlete tegevuse loomisel kõigepealt välja, millist metoodikat 

kavatsete kasutada ja seejärel sisu või vastupidi? Kas te arvate, et kõiki aineid saab õpetada mis 

tahes metoodika abil? Kas on mõni metoodika, mille puhul te ei näe selgelt kasu selle kasutamisest 

mõne teise asemel? Miks? Kas teie arvates on olemas metoodika, mis on teistest selgelt parem, 

sõltumata tegevusest? 

 



 

 

Kokkuvõte: 

Siin on nelja tegevuse võrdlus ja mõned huvitavad järeldused, mis võivad tekkida: 

 

 

Tegevus 1 

Miks me usume 

teadusesse? 

Tegevus 2 

Valed, neetud valed 

ja statistika 

Tegevus 3 

Kes vastutab 

kliimamuutuste eest? 

Tegevus 4 

Fake internetis 

veerus 

Naljakas 

 

Väga kaasav 

 

 

Raske mõista 

 

 

Kaootiline 

 

 

Väga pikk 

 

Creative 

 

 

Seotud reaalse 

maailmaga, kuid 

mitte igapäevaeluga 

 

 

 

Raske teostada 

 

 

Pakub täielikku 

õppimist: 

teoreetiline, 

praktiline ja 

refleksioon. 

 

Kasulik hea 

õpikeskkonna 

loomiseks 

klassiruumis. Hea 

metoodika, et 

näidata, kuidas 

midagi nii keerulist 

kui teadusringkond 

toimib. 

Kasulik keerulise 

Klassikaline 

 

Osalemine puudub 

 

 

Lihtne mõista 

 

 

 

Lihtne kontrollida 

 

 

Lühike 

 

Inspireeriv sõltuvalt 

teemast 

 

Raske näha seost 

tegeliku maailmaga 

 

 

 

Lihtne teostada 

 

 

Pakub mittetäielikku 

õppimist: ainult 

teoreetiline 

 

 

Kasulik uue teema 

tutvustamiseks. Et 

jõuda suure hulga 

õpilasteni, kui teil ei 

ole palju aega. 

Huvitav 

 

Üsna kaasav 

 

 

Kollaaži osa võib 

olla raske mõista 

 

Lihtne kontrollida 

 

 

Pikk 

 

Creative 

 

 

Tugev seos reaalse 

maailma ja 

igapäevaeluga 

 

 

 

Lihtne teostada 

 

 

Pakub mittetäielikku 

õppimist: praktiline 

ja refleksiooniline, 

kuid mitte 

teoreetiline. 

 

Kasulik, et harjutada 

kriitilist mõtlemist, 

mida rakendatakse 

reaalsetes elulistes 

olukordades, ja 

suhtlemisoskust. 

Kasulik ka eksituste 

ja eelarvamuste 

teooria 

harjutamiseks. 

Klassikaline 

 

Ei ole väga osalev 

 

Lihtne mõista 

 

 

 

Lihtne kontrollida, 

kuid raske 

hõlbustada 

 

Mitte liiga kaua 

 

Inspireeriv sõltuvalt 

multimeediast 

 

Teema on seotud 

tegeliku maailmaga, 

kuid puudub 

praktika, mis 

võimaldaks seda 

näha. 

 

Lihtne teostada. 

Raske hõlbustada 

 

Pakub mittetäielikku 

õppimist: 

Teoreetiline ja 

refleksioon, kuid 

mitte praktiline. 

 

Kasulik uue teema 

tutvustamiseks ja 

suhtlemisoskuste 

arendamiseks. 



 

teabe käsitlemiseks, 

sest see on lõbus 

element. 

 

 

Hindamine 

 

Märkige iga pealkiri selle tegevuse käigus leitud olukorra kohta. 

 

Praktikant= koolitatav 

Aktiivse õppimise 

tähtsuse mõistmine 

Praktikandid 

nimetavad kõige 

rohkem osalemist 

võimaldavaid 

tegevusi selgelt 

positiivseteks. 

Praktikantidel on 

kahtlusi, millised 

tegevused on 

didaktilisemad. 

Praktikandid 

hindavad vähem 

osalevaid tegevusi 

kõrgemalt 

Praktilise 

tegevusega seotud 

võimalike raskuste 

kindlakstegemine 

Praktikandid 

tunnevad ära kõik 

võimalikud raskused, 

mida tuleb arvesse 

võtta, et muuta 

tegevus 

osalusvõimelisemaks

. 

Praktikandid 

tunnistavad 

mõningaid 

võimalikke raskusi, 

millega tuleb 

arvestada, et muuta 

tegevus 

osalusvõimelisemaks

. 

Praktikandid ei 

tunnista võimalikke 

raskusi, mida tuleks 

arvesse võtta, et 

muuta tegevus 

osalusvõimelisemaks

. 

Praktikandid 

näevad, kui olulised 

on tegevused, mis 

on seotud tegeliku 

maailmaga. 

Praktikandid ise 

märgivad, kui oluline 

on siduda tegevused 

tegeliku maailmaga. 

Koolitusel osalejad 

märgivad, kui oluline 

on tegevuste 

ühendamine tegeliku 

maailmaga, kui 

koolitaja soovitab 

küsimuse. 

Praktikandid ei näe, 

kui oluline võib olla 

tegevuste 

ühendamine tegeliku 

maailmaga. 

Praktikandid 

mõistavad iga 

tegevuse õppe-

eesmärke. 

Praktikandid 

mõistavad täielikult 

kõigi tegevuste õppe-

eesmärke. 

Praktikandid 

mõistavad osaliselt 

kõigi või mõne 

tegevuse õppe-

eesmärke. 

Praktikantidel on 

suuri raskusi mõnede 

tegevuste 

õpieesmärkide 

määratlemisel. 

 

 



 

 
LISA 1 
 

Pealkiri: Kuidas valetada statistika abil 

 

 
 

Järgnev teave on võetud raamatust: Darrell Huff, (1954) How to Lie with Statistics (illust. I. Geis), 

Norton, New York, ISBN 0-393-31072-8. 

 

Kaasaegne teadus põhineb peamiselt statistilise olulisuse ja tõenäosuse avaldustel. Statistika on 

vahend. Mõned näited teaduses kasutatavast statistikast: 

 

1) Uuringud on näidanud, et tõenäosus haigestuda kopsuvähki on sigaretisuitsetajatel peaaegu 20 

korda suurem kui mittesuitsetajatel (ACS, 2004); 

2) On märkimisväärne tõenäosus, et meteoriitide katastroofiline kokkupõrge Maaga toimub millalgi 

järgmise 200 000 aasta jooksul (Bland, 2005); 

3) Esmasündinud meessoost laste IQ-testi tulemused on 2,82 punkti võrra kõrgemad kui teiseks 

sündinud meestel, erinevus on 95% usaldusnivool oluline (Kristensen & Bjerkedal, 2007). 

 

Levinud väärarusaam on, et statistika tõestab, et midagi on tõsi, kuid tegelikult ei ole see nii. Selle 

asemel näitab statistika teatava tulemuse täheldamise tõenäosust. See on oluline erinevus. 

 

Näide: Kopsuvähk 

 

Ameerika Vähiühing on viinud läbi mitmeid ulatuslikke uuringuid vähi kohta, et teha avaldusi selle 

haiguse riskide kohta USA kodanike seas. Cancer Prevention Study I uuringus osales aastatel 1959-

1960 ligikaudu 1 miljon inimest ja Cancer Prevention Study II oli veelgi suurem, hõlmates 1982. 

aastal 1,2 miljonit inimest. Mõlemas uuringus leiti, et sigarettide suitsetajate seas oli kopsuvähi 

esinemissagedus palju suurem kui mittesuitsetajate seas, kuid kõik suitsetajad ei haigestunud 

kopsuvähki (ja tegelikult haigestusid mõned mittesuitsetajad kopsuvähki). Seega on kopsuvähi teke 

tõenäosusel põhinev sündmus, mitte lihtne põhjus-tagajärg seos. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-393-31072-8
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/statistical+significance/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/probability/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/confidence+level/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/statistic/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/statistic/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/probability/pop


 

 
 

Järgnevalt arutame mõningaid levinud viise, kuidas statistikaga valetada. 

 

Kuidas valetada kaartidega 

 

Teabe kujutamisel kaardil värvime erinevaid alasid vastavalt andmestikule. Sõltuvalt sellest, kui 

suure vahemiku me igale värvile valime, saame saavutada rohkem või vähem värvilise kaardi. 

Näiteks, kui määrame heledamad värvid vahemikele 1,5-7,5 protsenti (kaart 1), siis saame 

intensiivsemad värvid vahemikele üle 7,5 protsendi (kaart 1). Teisest küljest võime panna selle piiri 

23,9 protsendini (kaart 2) ja jälgida, kuidas kaart annab palju vähem värvilisi piirkondi. Teine väga 

sagedane trikk kaartidega valetamisel on värvivalik. Näiteks sama kaart, kus erinevad piirkonnad on 

värvitud punaseks (kaart 3), jätab vastupidiselt rohelisele või sinisele mulje ohust või valvsusest. 

 

 

 



 

 
 

Hispaanlaste või latiinode osakaal, Florida maakondade kaupa. 
Allikas: https://www.citylab.com/design/2015/06/when-maps-lie/396761/ 
 

 

Kuidas valetada, kuidas me andmeid kogume 

 

Paljud statistilised andmed põhinevad uuringutest või küsimustikest kogutud andmetel. 

Küsimustiku küsimuste esitamise viis võib ajendada vastajat andma üht või teist vastust. Näiteks 

võib muuta küsimuste järjekorda, sõnastust, formaati (näost näkku või veebipõhine), et saada 

teistsugune vastus. 

2003. aastal avaldas ajakiri Science uuringu (Johnson & Goldstein, 2003)1 , milles nad näitasid, kui 

suur on erinevus elundidoonorluse taotluste vastustes, kui lihtsalt muuta doonorite nõusoleku 

andmise viisi, märgistades märkeruutu või jättes selle tühjaks. Tundub, et otsus elundidoonorluse 

kohta on nii keeruline, et inimestel on palju lihtsam jätta kast tühjaks, st mitte tegutseda. Selle 

tulemusel saadi palju paremaid tulemusi riikides, kus küsimus oli stiilis "Kui te ei soovi 

                                                 
1 Eric J. Johnson ja Daniel Goldstein. Science - 21. november 2003 - Vol 302, Issue 5649 - pp. 1338-1339 - 

DOI: 10.1126/science.1091721. 
 

https://www.citylab.com/design/2015/06/when-maps-lie/396761/
https://doi.org/10.1126/science.1091721


 

elundidoonoriks olla, märgistage see kast". Kui inimene jättis lahtri tühjaks, andis ta oma nõusoleku 

doonoriks hakkamiseks. 

 

 
 

Kuidas valetada graafikutega 

 

Graafikuga manipuleerimiseks on mitmeid viise, mis toovad kaasa mittetäieliku teabe. Kõige 

lihtsam neist on muuta koordinaatteljete skaalat, et muuta muutusi rohkem või vähem oluliseks. 

Näiteks viimase 14 kuu töötuse andmete joonistamisel tundub töötuse langus palju suurem, kui see 

joonistatakse 5 ja 8 vahele, kui paigutame koordinaattelje 0-le. 

 
Töötuse määra areng viimase 14 kuu jooksul. Fiktiivsed andmed 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOLITATAVALE 



 

 
4 . 1 SISSEJUHATUS 

 

Pealkiri: Mis on meediapädevus? 

Ülesanne 1:   

Vaadake tsitaate ja otsustage, kas olete nendega nõus ja miks. 

Arutage neid klassis 
 

       

 
                                                Joonis 1 Joonis 2 

 
Joonis 3 

 

Ülesanne 2: 
Lugege meediapädevuse sõnaraamatu määratlust: 

 

Meediakirjaoskus on võime või oskus kriitiliselt analüüsida erinevates meediakanalites, 

sealhulgas raadios ja televisioonis, internetis ja sotsiaalmeedias loodud ja tarbitud sisu 

täpsuse, usaldusväärsuse või erapoolikuse kohta. 

 

Kas selle määratluse põhjal arvate, et teil on see pädevus olemas? 

Ülesanne 3: 
Võta osa meediapädevuse viktoriinist. 

 

  1. Milline pealkiri kasutab vaatajate ligimeelitamiseks clickbait'i? 

   A. Te ei usu, mida see mängija oma meeskonnakaaslaste kohta ütles?! 

B. Väravavaht väljendab pettumust meeskonnatöö puudumise pärast 

 

2. Millise loo puhul puudub oluline kontekst? 

A. Majaostjad linnades maksavad oma majade eest rohkem. 

B. Elamispindade hinnad linnades tõusevad 3% pärast 5000 uue töökoha loomist 

 

3. Mis on selgem näitaja uudiste kirjutajate eelarvamuste kohta? 



 

A. Autori volitused ja taust. 

B. Nende kodakondsus. 

 

4. Milline on parim viis pildi tõepärasuse kontrollimiseks? 

A. Googelge teemat ja vaadake, kas foto ilmub. 

B. Kopeerige pilt ja otsige seda tagurpidi. 

 

5. Kas avaldamiskuupäev mõjutab artikli tõepärasust? 

A. Ei, tõesed uudised jäävad tõeks sõltumata kontekstist. 

B. Jah, teadmine, millal artikkel avaldati, aitab kontekstualiseerida esitatud teavet ja annab 

terviklikuma pildi. 

 

6. Millise pealkirja eesmärk on tekitada emotsionaalset reaktsiooni? 

A. Kunstimuuseum võtab vastu jumalateotuse ja kuradi 

B. Vastuoluline kunstnik kujutab uuel näitusel religioosseid ikoone 

 

7. Milline lugu nõuab eksperdi arvamust? 

A. Orkaan lammutab Florida rannajoont 

B. Orkaan ohustab mereökosüsteemi Florida ranniku lähedal 

 

8. Milline on arvamusartikli pealkiri? 

A. Kiirraudtee hakkab sõitma Philadelphiast New Yorki 

B. Kiirraudtee on liiga kallis; seda ei tohiks ehitada. 

 

9. Milline on parim strateegia, et kontrollida, kas jutt on tõene? 

A. Küsige usaldusväärsetelt sõpradelt, kas nad on sellest kuulnud. 

B. Otsige teemat internetist ja vaadake, kas teised artiklid jõuavad sarnasele järeldusele, 

kasutades mitmeid allikaid. 

 

10. Milline pealkiri kasutab vaatajate ligimeelitamiseks clickbait'i? 

A. Hullumeelne paljastuse ähvardab kuulsuse abielu 

B. 9 aastat kestnud abikaasast lahusolekut tähistav kuulsus 

 

11. Milline on parim viis artikli sihtrühma määramiseks? 

A. Vaadake kirjastuse väljundit ja loo raamistamist. 

B. Vaadake autori volitusi. 

 

12. Milline lugu nõuab eksperdiarvamust? 

A. Freedoni mereväe võimekus viitab ekspansiivsetele kavatsustele. 

B. Aktsiaturg sulgub 400 punkti kõrgemal 

 

13. Mis on hea näitaja, et lugu on tõene? 

A. See on sotsiaalmeedias mitu korda ilmunud. 

B. Sellest rääkiv artikkel on hästi põhjendatud ja avaldatud usaldusväärse asutuse poolt. 

 

14. Millises loos puudub oluline kontekst? 

A. Kandidaat võidab valimised 

B. Kandidaat võidab valimised vähem kui 300 häälega. 

 

15. Mis on hea näitaja, et pilti on manipuleeritud? 

A. Objektid tunduvad kärbitud, ebavärvilised või paigast ära. 



 

 
B. Instinkt ja midagi varjude kohta. 

4 . 2 TUTVUSTUS 
Pealkiri: Miks me usume teadusesse? 

 

 
Pildikrediit: Nick Kim, Massey Ülikool, Wellington 

 

Ülesanne 1: 

 
Mõtiskle nende küsimuste üle 

 

Kas te arvate, et teadlased teevad oma uurimistöös kunagi vigu ja jõuavad valedele 

tulemustele? 

Kas teie arvates on vastuvõetav, et teadlane teeb teaduslikes uuringutes vigu? 

Kuidas teie arvates töötab teadusringkond vigade, ebaõigete tulemuste või võltsitud 

uuringute vältimiseks? 

Kas te teate, mida eksperdid peavad tegema, enne kui teadustulemusi lubatakse avaldada? 

 

Ülesanne 2: 
Hüpoteesi ajurünnak 

Mis paneb objekti ujuma või uppuma? 



 

 

Ülesanne 3: 
Eksperiment. Täitke alljärgnev tabel oma katse üksikasjadega. 

 

Rühma nimi:  

 

Hüpotees, mida te 

kavatsete tõestada: 

 

Materjal:  

 

Eksperiment (mida 

te kavatsete teha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulemused (mis 

juhtus) 

 

 

 

Kokkuvõte (mida 

tulemus tähendab) 

 

Kommentaarid  

 

 

Ülesanne 4: 
Nimetage oma eksperimendis kasutatud trikid. 

Kas te oskate nimetada kasutatud trikke? 

 

 



 

 
4 . 3 MÕISTA 

 

Pealkiri: Valed, neetud valed ja statistika. 

Ülesanne 1: 

Kuulake esitlust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 . 4 KASUTAMINE 
 

Pealkiri: Kes vastutab kliimamuutuste eest? 

Ülesanne 1: Lugege eksiarvamuste definitsioone 

 

On olemas kümneid erinevaid eksiarvamusi, mis on liigitatud mitmeti. Selles harjutuses vaatleme 

vaid kolme kõige sagedamini kasutatavat. Definitsioonid on võetud Vikipeedia artiklitest. Kui olete 

uudishimulik, võite vaadata Vikipeedia kirjet eksiarvamuste kohta, kust leiate palju kasulikke 

näiteid ja definitsioone. 

 

Isikule suunatud: 

Tavaliselt viitab see termin retoorilisele strateegiale, mille puhul kõneleja ründab argumenti esitava 

isiku iseloomu, motiivi või mõnda muud omadust, mitte aga argumendi sisu. Kõige tavalisemselle 

vorm on "A esitab väite x, B väidab, et A omab omadust, mis on ebasoovitav, ja sellest järeldab B, 

et argument x on vale". 

 

Naturalistlik eksiarvamus: Filosoofilises eetikas on naturalistlik eksiarvamus viga, mille puhul 

seletatakse midagi heaks reduktiivselt, looduslikke omadusi, nagu meeldiv või soovitav, kasutades. 

Selle mõiste võttis kasutusele Briti filosoof G. E. Moore oma 1903. aasta raamatus "Principia 

Ethica". 

 

Libedam tõus: Loogikas, kriitilises mõtlemises, poliitilises retoorikas ja kohtupraktikas on argument, 

milles osapool väidab, et suhteliselt väike esimene samm viib seotud sündmuste ahelani, mis 

kulmineerub mingi olulise (tavaliselt negatiivse) mõjuga. Libeda nõlva argumendi tuum on see, et 

konkreetne otsus, mille üle arutletakse, toob tõenäoliselt kaasa soovimatuid tagajärgi. 

 

Ülesanne 2: lugege ja kõrvaldage eksiarvamused. 

 
Lugege esitatud argumentide loetelu (Keskkonnavastutus) ja eemaldage halvad argumentidel ja 

ekslikel väidetel põhinevad laused. Leiad kokku kolm allpool kirjeldatud ekslikel väidetel põhinevat 

argumenti. Pange tähele, et argument, millega te ei nõustu, ei ole tingimata halb argument. 

Märkige, millist eksitusviisi on igal juhul kasutatud. 

 

 

 



 

Keskkonnaalane vastutus 

 

   

Isiklikule vastutusele apelleerimine võimaldab 

tõeliselt vastutavatel isikutel seda vältida. 

Kodanikud peavad keskenduma sellele, et nõuda 

valitsustelt ja ettevõtetelt suuremat vastutust. 

    

Paljud keskkonnakaitsjad teevad kampaaniaid 

sotsiaalmeedia ja interneti kaudu, mis on osa 

probleemist, mida nad hukka mõistavad. Kui nad on 

tehnoloogia vastu, peaksid nad selle kasutamise 

lõpetama. See ebajärjekindlus paneb mind nende 

argumentidele umbusaldama. 

   

Kliimamuutus on ülemaailmne probleem. Iga 

inimene tekitab aastas mitu tonni CO2 sõltuvalt oma 

tarbimisharjumustest. Meie eluviiside muutmata 

jätmine aitab kaasa katastroofile.  

   

    

Kliimamuutuse probleem on tootmis- ja jaotussüsteemi 

probleem. Üksikisikutega üksi ei saa seda lahendada. 

Valitsused peavad välja töötama poliitika selle 

ohjeldamiseks. 

   

Kliimamuutuste probleem on selles, et me ei ela 

loodusega kooskõlas. Kui me kasutaksime ainult 

looduslikke tooteid, siis seda ei juhtuks. 

   

CO2-heite vähendamine tähendab tootmise 

vähendamist ja seega majanduse mootori hävitamist. 

See tähendaks tagasipöördumist koobastesse. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 . 5 ANALÜÜÜS 
 

Vajadus professionaalse ajakirjanduse järele 

 

Kuula või loe heli transkriptsiooni 

 

ARI SHAPIRO, SAATEJUHT: 

82 nädala jooksul kirjutas Caitlin Dewey The Washington Posti veergu "Mis oli sel nädalal 

internetis võltsitud?". Nüüd on ta otsustanud, et see formaat ei tööta enam, ja ta selgitab, miks. Tere 

tulemast saatesse. 

CAITLIN DEWEY: Tere, Ari. Kuidas sa oled? 

SHAPIRO: Mul on kõik korras. Kuidas on internet muutunud alates sellest, kui te 2014. aasta mais 

seda kolumni alustasite? 

DEWEY: Mulle tundub, et see on muutunud peamiselt kahel viisil. Esimene on see, et on toimunud 

võltsitud uudiste tööstuse industrialiseerimine, mis tähendab, et nüüd on olemas palju uudiste saite, 

mis ei tee midagi muud kui avaldavad võltsitud uudiseid, et saada liiklust ja reklaamitulu. 

SHAPIRO: Nii et inimesed teenivad raha võltsitud uudiste ja pettuste pealt. 

DEWEY: Täpselt. Sellised saidid, mida ei olnud veel olemas, kui ma alustasin kolonni, on lihtsalt 

kasvanud. Teine asi, mis on juhtunud - ja mis on mõnes mõttes veel murettekitavam - on see, et kui 

varem olid võltsuudised lihtsalt naeruväärsed või sensatsioonilised, mis tahes, et panna inimesi 

klikkima, siis nüüd kipuvad need olema rohkem erakondliku suunitlusega. Tundub, et nende 

eesmärk on kasutada ära inimeste eelarvamusi või eelarvamusi või juba olemasolevaid seisukohti. 

Ja me leiame, et selle vastu on nädalase veergu formaadis veidi raskem võidelda. 

SHAPIRO: Kas sa tahad öelda, et kui sa lükkad ümber midagi, mis kinnitab inimeste eelarvamusi, 

siis usuvad nad tõenäolisemalt seda võltsingut, mis kinnitab nende eelarvamusi, kui seda lükkavat 

veergu? 

DEWEY: Absoluutselt. Tegelikult ei ole ma ainuke, kes on seda leidnud. Selle kohta on tegelikult 

ka palju uuringuid tehtud. Niisiis, nagu nendes väga siilunud kogukondades kipuvad nad uskuma 

vandenõusse või valeinformatsiooni rohkem kui varem, kui see on ümber lükatud, nii et see on 

murettekitav. Meil on raske välja mõelda, kuidas neid küsimusi lahendada. 

SHAPIRO: Kas te saate tuua hiljutise näite millegi kohta, mida te oma kolumnis ümber lükkasite, 

kuid mis ikkagi leidis vastukaja, sest see kinnitas seda, mida inimesed tahtsid uskuda? 

DEWEY: Jah, kindlasti. Üks oli just eelmisel nädalal. Üks Facebooki kasutaja näitas fotot protestist 

islami hariduskeskuses Dearbornis, Micheli osariigis, ja ta väitis, et see oli foto ISIS-eelsest 

protestist. Tegelikult oli see foto rahumeeleavaldusest, mida see islamikeskus igal aastal korraldab, 

ja kuigi me suutsime väga selgelt dokumenteerida, et see oligi see, et see toimus igal aastal, et seda 

oli kajastatud kohalikus ajalehes ja muud taolist, jätkus selle foto levik Facebookis koos selle 

väärinfo levitamisega, et see oli ISIS-eelne meeleavaldus. Ja teate, kui teil on nii selge 

uudiskorraldus ja dokumentatsioon, et see ei ole see, mida see on, siis on raske öelda, kuidas see 

kuulujutt ikkagi levib. 



 

SHAPIRO: Kui sellised ajakirjanikud nagu teie lihtsalt loobuvad tõestamast, et need lood on valed, 

kas me pole siis ühiskonnana midagi väärtuslikku kaotanud? 

DEWEY: Kindlasti, kuid võite olla kindlad, et me ei anna alla. Me lõpetame iganädalase veergu, 

sest see näib olevat ebaefektiivne ja praegusele internetimaastikule halvasti sobiv. Aga me kindlasti 

otsime erinevaid, loovamaid ja agressiivsemaid viise, kuidas väärinfo spiraaliga toime tulla, ja 

loodetavasti leiame peagi midagi uut. 

SHAPIRO: Aga see ei kõla nii, et te oleksite väga optimistlik selle spiraali kontrolli alla saamise 

osas. 

DEWEY: Ei, ma ei ole kindlasti optimistlik, kuid ma mõtlen, et ilmselt on üks ajakirjanduse 

põhifunktsioone väärinfo parandamine. Nii et olenemata sellest, milline on atmosfäär internetis, 

arvan, et me peame jätkama visalt ja loodetavasti leidma uuenduslikke viise, kuidas peatada spiraal, 

isegi kui see tundub mõttetu. 

SHAPIRO: Caitlin Dewey on The Washington Posti digitaalkultuuri kriitik ja kuni eelmise nädalani 

oli ta "Mis oli sel nädalal internetis võltsitud?" autor. Täname, et sa meiega liitusid. 

DEWEY: Tänan teid. 

 

 

 

 



 

 
4 . 6 HINNATA JA LUUA 
Mida me tegime? 

Ülesanne 1 

Mõtle viimaste 4 tegevuse peale, mida me tegime, ja võrdle igaühes kasutatud metoodikaid 

 

1 

Miks me usume 

teadusesse? 

2 

Valed, neetud 

valed ja 

statistika 

3 

Kes vastutab 

kliimamuutuste 

tõttu? 

4 

Vajadus 

professionaalse 

ajakirjanduse 

järele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 



 

 
4 . 7 KOKKUVÕTE 
 

  


