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väärtusmängud

eessõna
Mis on
korruptsioon?

Korruptsioonikuritegusid on raske avastada, sest

üldjuhul on need väga varjatud ja kokkuleppe-

lised, mistõttu on kõrvalseisjatel neid keeruline

märgata ja veelgi raskem paljastada. Enamasti

teab sellisest teost vaid väga kitsas asjasse

segatud inimeste ring. Kuna kõik osapooled

saavad kas teost kasu või kardavad oma heaolu

pärast, hoiduvad nad seda avalikustamast.

     Üldsuse või politsei kõrvu satuvad varjatud

vääritud teod sageli tänu vihjeandjatele, kes

neile teatavaks saanud probleemi avalikustavad.

Meediasse jõuab ikka ja jälle lugusid laste

väärkohtlemisest, sportlaste dopingu

kasutamisest või suurärimeeste ja poliitikute

korruptsiooni juhtumitest. Politsei huviorbiiti

võivad need sattuda alles pärast siseringist

tulnud vihje saamist. Seetõttu on vihjeandmine

oluline abinõu varjatud vääritute tegudega

võitlemisel ja nende avastamisel.

     Vihjeandmise temaatikat ei ole Eesti koolides

seni üleliia palju käsitletud. Kahjuks on see eri

ajaloolistel ja kultuurilistel põhjustel ka tugevalt

häbimärgistatud. Kits, kitukas, koputaja,

pealekaebaja, keelekandja – on vaid mõned

levinumad negatiivse varjundiga hüüdnimed

vihjeandjate kohta. Ühing Korruptsioonivaba

Eesti usub, et nüüd on viimane aeg seda muuta.



väärtusmängud

2021. aastal võtab Eesti üle Euroopa Liidu

vihjeandjate kaitse direktiivi. Direktiivi

eesmärk on tagada, et inimesed, kes on

teavitanud neile tööl teatavaks saanud

õigusrikkumistest, ei kaotaks oma tööd

ega langeks tööandja muus vormis

kättemaksu ohvriks.

     Vihjeandmise temaatika on lähedalt

seotud väärtuste ja tõekspidamistega.

Astub ju vihjeandja enda väärtustele

truuks jäädes sageli ebaõiglusele vastu või

seisab õiguse eest. Sel põhjusel on

käesolevas õppematerjalis mitu

väärtusmängu, mida saab laste ja

noortega läbi mängides eri

väärtushinnangute üle arutlemisel aluseks

võtta.

     Inimesed langetavad iga päev mitmeid

otsuseid. Meie tehtud otsused

peegeldavad meie väärtusi ja

veendumusi. Ühised väärtused loovad

grupisisese ühtekuuluvustunde.

Organisatsioonis esinevad laias laastus

nelja tüüpi väärtused: üksikisiku väärtused,

suhteväärtused, organisatsiooni väärtused

ja ühiskondlikud väärtused. Käesolev

õppematerjal aitab õpetajal väärtustest

rääkida koolitunnis.

     Et keeruline teema tunnis käsitledes

aktiivset osavõttu võimaldaks, on selles

õppematerjalis toodud nooremale ja

vanemale kooliastmele sobivad

väärtusmängud. Nii nooremale kui

 vanemale vanuserühmale mõeldud osas

on esmalt selgitatud vihjeandmise tausta.

Teoreetiline osa on mõeldud õpetajatele

teema tutvustamiseks või õpilastele

iseseisvaks lugemiseks, misjärel on paras

aeg väärtusmängudeni jõuda.   Mängud

lasevad õpilastel analüüsida oma

väärtushinnanguid ning lihtsamaid ja ka

keerulisemaid elulisi olukordi, kus

väärtusdilemmad lahendamist vajavad.

Siiski on õppematerjali koostajatel palve,

et mängu läbiviija võtaks arvesse õpilaste

omavahelisi suhteid, et leida konkreetsele

grupile sobiv mäng ja rollijaotus. Oluline

on tekkida võivaid konflikte ennetada ja

sobivad väärtusmängud valida vastavalt

konkreetse klassi omapärale. Kõik mängud

ei pruugi igal ajahetkel igale

klassikomplektile sobida. Põhjuseid selleks

on erinevaid, alates õpilaste

küpsusastmest kuni koolikiusuni. 

     Ühing Korruptsioonivaba Eesti tänab

õppematerjali koostamisele kaasa

aidanud õpetajaid ja spetsialiste, kes

jagasid oma aega ja teadmisi. Tänu neile

valmis praktilist ja mängulist

teemakäsitlust toetav materjal.

     Õppematerjali koostamist ja levitamist

rahastab Aktiivsete Kodanike Fond, mida

vahendab Avatud Eesti Fond koostöös

Vabaühenduste Liiduga.
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Kes on

vihjeandja?

Spordis vilistab kohtunik vea, kui mängija

mõne reegli vastu eksib. Vilega kutsub

kohtunik vea teinud mängijat korrale

ning teatab talle karistusest. Vile annab

ka teistele mängijatele teada, et keegi

tegi midagi valesti.

     Väljaspool spordiväljakut

nimetatakse neid inimesi, kes otsustavad

teisi hoiatada, kui nad näevad midagi

halba, vihjeandjateks (inglise keeles

whistleblower ehk vilepuhujateks). 

 Vihjeandjad teevad seda ka siis, kui see

pole nende töökohustus või ülesanne.

Vihjeandjad hoiatavad teisi, kui näevad

midagi halba.

Miks on vaja

vihjeandjaid?

Vihjeandja aitab peatada vääritut tegu,

mis võib kahjustada nõrgemas

positsioonis olevat inimest või lausa

tervet kogukonda.

     Näiteks on lapsed ühiskonnas sageli

nõrgem pool. Koduse või koolis toimuva

vägivalla peatamiseks vajab kannataja

sageli kõrvalseisjate abi. Aidata saab

aga siis, kui ollakse teadlikud

probleemist ja abivajajast. Selleks on

vaja kedagi, kes oleks piisavalt julge ja

teadlik, et probleemist teavitada.

Töö autor: Taisi Türkson, 12-aastane
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Mis on

vääritu tegu?

Vägivald – nii vaimne (kiusamine,

häbistamine) kui ka füüsiline

(löömine, tõukamine, kinni hoidmine).

Pettus, sohk (spordis dopingu

kasutamine, kokkuleppemängud, kus

võitja ei selgu ausa võistluse

tulemusena, vastase tehnika või

varustuse tahtlik rikkumine).

Teiste õiguste rikkumine kahjustab

sageli just nõrgemate või madalamal

positsioonil olevate inimeste

võimalusi. 

Vääritu tegu on ebaaus tegu, mis rikub

kellegi õigusi, võimalusi või kahjustab

meid ümbritsevat keskkonda või

ühiskonda.

Näiteks lapsed, vähemused,

puuetega inimesed või ka lihtsalt

madalamal ametikohal töötavad

inimesed. Lapsed võivad vajada abi

kodu- või koolivägi-vallast

pääsemisel. Olles kehaliselt

täiskasvanutest nõrgemad ja

majanduslikult neist sõltuvad, on

lastel raske vääritute tegude ringi

murda. Eelkooliealiste laste puhul on

ka nende kõne areng ja mõtlemine

alles välja kujunemata, mistõttu ei

oska nad end kõrvalistele

täiskasvanutele selgeks teha.

Keskkonna reostamine mõjutab meid

kõiki, sest hingame iga päev meid

ümbritsevat õhku, joome vett ja

viibime päikesevalguse käes. Lisaks

sööme-joome looduse poolt

pakutavat.

Arutle klassikaaslastega
Millist inimest on kergem mõjutada?

Miks on vaja vääritutest tegudest ja rikkumistest teatada?

            Kes võivad enim eri rikkumiste tõttu kannatada?

            Kui lihtne on rikkumisest teatada?

Millised võimalused teeksid rikkumisest teatamise lihtsamaks?

Kas vihjeandja vajab tuge või julgustust? Kui jah, siis kellelt?

Millises olukorras oleks oluline rikkumisest teatada? 
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Kuidas rikkumisest

teada anda?

Vihjeandja võib rääkida oma kahtlustest

koolis toimuva suhtes näiteks õpetajale,

kellelegi teisele koolipersonalist või

direktorile.

     Vajaduse korral võib rääkida

ajakirjanikuga, politseinikuga (ka

veebipolitseinikuga) või mõne muu

ametiasutuse esindajaga.

     Avalikkust võib ka ise teavitada,

näiteks Facebooki, Instagrami või

Twitteri kaudu. Seda aga siiski alles

seejärel, kui ükski eespool nimetatud

ametiisikutest ei ole väärkäitumist

lõpetada suutnud. Kõige olulisem on

väärkäitumine lõpetada ja seda saavad

kõige paremini teha rikkumisele lähedal

seisvad isikud.

     Samas soovivad vihjeandjad vahel

anonüümseks jääda, sest nad kardavad,

et süüdistatav võib nende vastu pöörata.

Ka ei ole vihjeandjal sageli olukorrast

täielikku ülevaadet. Endast vanema

täiskasvanu, ülemuse või ametiisiku

tegevust on tihti ka raske täies ulatuses

hoomata. 

Võimalikule probleemile tähelepanu

juhtimine võib aga kaasa tuua

rünnakud ja kiusu vihjeandja suunas.

Seega on väärkäitumisest

teatamiseks vaja kuhjaga julgust ja

otsustavust, et oma väärtustele

kindlaks jääda. Sellisel juhul aitab

vihjeandja toetamine.

     Eestis on pea igas koolis

psühholoog või sotsiaalnõustaja,

kellele oma murest rääkida saab.

Oma kahtlustest teada andmiseks

võib igal ajal helistada

lasteabinumbrile 116 111 või kirjutada

veebikonstaabel Anderole aadressil:

andero.sepp@politsei.ee. Kiire abi

saamiseks tuleb helistada 112.

     Igal juhul on kahtluste ja murede

korral parem abi saamiseks kellegi

poole pöörduda, kui nendega üksi

jääda.

Infot veebikonstaabli asjakohaste kontaktide

kohta saab politsei kodulehelt:

www.politsei.ee
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Mis on

väärtushinnangud?

Väärtushinnangud on tõekspidamised,

millest inimene oma elus lähtub. Lihtsamalt

öeldes aitavad väärtused vastata

küsimusele, millest ma hoolin. Need on

põhimõtted, millest tulenevalt oma elu

elame. Lähtuvalt elukogemusest või -

tingimustest võivad väärtushinnangud elu

jooksul muutuda. Vanemad inimesed

väärtustavad sageli tervist ja peresuhteid,

noorematele lähevad rohkem aga korda

sõprussuhted. Väärtuste muutumine ajas

on loomulik ja sõltub inimese

elukogemusest.

Arutle klassikaaslastega
Millega võib vihjeandja vääritust teost teatades riskida?

Miks võidakse vihjeandjaid hakata taga kiusama ?

Too näiteid, millise tagakiusamise eest vihjeandjaid tuleks kaitsta.

Millised on üldised hoiakud vihjeandmisesse ja kuidas

vihjeandjatesse suhtutakse?

Mis mõjutavad suhtumist vihjeandmisesse ja vihjeandjatesse?

Töö autor: Margarita, 10-aastane
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Näiteid
vihjeandjatest
meil ja mujal

USA Luure Keskagentuuri (CIA) ja riikliku julgeolekuameti (NSA)

endine kaastöötaja Edward Snowden avalikustas 2013. aastal

ajalehes The Guardian NSA salajase jälgimisprogrammi PRISM.

PRISMi abil jälgis NSA tuntud suurfirmade kaasabil ebaseaduslikult

miljardite inimeste internetikasutust ning kuulas pealt nende telefoni-

kõnesid. PRISMi avalikuks tulek põhjustas ülemaailmse skandaali ja

Snowden põgenes arreteerimise hirmus Venemaale. USA kuulutas

Snowdeni tagaotsitavaks ja teda süüdistatakse mitmes kuriteos,

sealhulgas riigireetmises ja spionaažis. Snowdeni teod on tekitanud

kaks leeri: üks pool peab teda reeturiks, kelle üle tuleks kohut mõista,

teine pool aga arvab, et valitsusasutuse ebaseadusliku

jälitustegevuse paljastajana on ta kangelane ja väärib austust.

2015. aastal aitas Ameerika lastearst dr Mona Hanna-Attisha paljastada olulise

probleemi Michigani osariigi Flinti joogivee kvaliteedis. Tal olid uuringud, mis

näitasid, et Flinti linna joogivees oli ebatervislikus koguses pliid, millest

valitsusametnikud teadsid, kuid mille suhtes nad mitte midagi ette ei võtnud. Plii

mürgitas vett joonud inimesi, eriti lapsi. Seda teavet avalikkusele jagades suutis

lastearst veenda kohalikke ja riigiametnikke, isegi Valget Maja, hädaolukorda välja

kuulutama ja vett puhastama.
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PricewaterhouseCoopersi (PwC) endised

töötajad Antoine Deltour ja Raphaël Halet

lekitasid 2014. aastal ajakirjandusele tuhandeid

dokumente, mis tõid ilmsiks suurfirmade nagu

Apple, Pepsi ja Ikea salakokkuleppe Luksemburgi

valitsusega, mis andis neile tohutu

maksusoodustuse. Dokumentidest selgub, kuidas

PwC koostas eri ettevõtetele keerulisi

tütarettevõtetest ja harukontoritest koosnevaid

skeeme, mille vahel teenitud raha näiteks nii-

öelda laenude ja investeeringute nime all

liigutades võis viia maksukoormuse isegi nulli

lähedale. Seejärel asus Euroopa Liit seadma

sisse uusi reegleid, mis muudavad

korporatsioonide maksustamise läbipaistvamaks.

Austria murdmaasuusataja Johannes Dürri

ülestunnistus viis Seefeldi dopinguskandaalini.

Dürr andis Sotši olümpiamängudel positiivse

dopinguproovi. Temalt saadud info viis

rahvusvahelise dopinguvõrgustiku lõhkumiseks

läbiviidud operatsioonini „Aadrilaskmine“.

Operatsiooni käigus vahistati ka Eesti suusatajad

Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv, vahele jäi

ka treener Mati Alaver.

Hemanth Kappanna,

India Volkswageni

insener, andis 2013.

aastal teada

Volkswageni

autotootja

manipulatsioonidest

tarkvaraga .

Manipulatsioonid

aitasid võltsida

diiselmootoriga

autode heitkoguseid.

Volkswageni kontsern

pidi skandaali

avalikuks tulekul

trahvidena maksma

kokku üle 30 miljardi

euro.
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VÄÄRTUSMÄNG

Ausus

Suure klassi korral saab mängida mitmes

rühmas. Vaja läheb paberit (nt

märkmepaber) ja kirjutusvahendit.

Kirjutage paberile lühike lause. Näiteks

„Mulle meeldib suvel meres ujuda“.

Voltige see kokku ja andke esimesele

õpilasele nii, et teised lauset ei näeks.

Paluge tal lause teisele paberile ümber

kirjutada nii, et ta muudab lauses ühe

sõna. Näiteks võib ta kirjutada „Mulle

meeldib talvel meres ujuda“.

Seejärel peab ta oma lausega paberi

andma edasi kõrval istuvale lapsele, kes

protsessi kordab. Kui ring on peal,

lugege valjult ette algne lause. Seejärel

lugege ette lõplik versioon.

VÄÄRTUSMÄNGUD

Need kaks versiooni on tõenäoliselt

üksteisest väga erinevad.

Nüüd saab arutleda, kuivõrd see mäng

sarnaneb valetamisega. Isegi, kui

tegemist on pisikese valega. Kui iga

järgmine inimene jutustab nähtut või

kuuldut omal moel ümber, võib see

kedagi lõpuks väga solvata, kahjustada

või suure segaduse põhjustada.

Vihjeandmise puhul mängivad olulist

rolli inimese väärtushinnangud ja

hoiakud. Hoiakute olulisust otsuste

langetamisel ja väärtushinnangute

mõju meie igapäevaelule aitavad

mõista väärtusmängud.
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VÄÄRTUSTEST TULENEV

valikute langetamine

Inimesed teevad iga päev väiksemaid ja

suuremaid otsuseid. Paljusid otsuseid on

lihtne teha ja need tunduvad ebaolu-

lised. Mõnikord on aga vaja langetada

suuri ja raskeid otsuseid ning need

nõuavad rohkem läbimõtlemist. See, mis

on meie jaoks oluline või mida me kõrge-

malt hindame, mõjutab meie tehtud

otsuseid ja valikuid. Sel põhjusel on

kasulik endale selgeks teha, mida ma

enda jaoks oluliseks pean. Teadmine,

mida ma väärtustan ja õigeks pean,

võimaldab teha valikuid, mille üle hiljem

õnnelikud saame olla.

Mängijatele ei ole arvulist piirangut.

Mängimiseks on vaja vähemalt kahte

osalejat. Vaja läheb kirjutusvahendit ja

vähemalt A5-formaadis paberilehte.

Õpetaja loeb küsimused ükshaaval ette

ja klassis olevad õpilased kirjutavad

vastuse paberile. Tegemist on lühivastust

eeldavate küsimustega. Seejärel saab

õpetaja alustada arutelu küsimuste ja

vastuste kohta. Kas valikud muutusid

lõpupoole raskemaks? Paluge tuua

näiteid valikutest, mida õpilastel oli

raske teha. Innustage õpilasi selgitama,

miks need valikud olid keerulised ja

kirjeldama, kuidas nad lõpuks otsuse

langetasid.

Kas eelistad kanda pigem mustritega

või mustriteta riideid?

Kas eelistad terviseampsuks süüa

pirni või õuna?

Kas tahaksid pigem tantsida või

laulda?

Kas oleksid pigem laval või publiku

hulgas?

Kas oled pigem sportlane või

kunstnik?

Kas veedaksid pigem aega oma pere

või sõpradega?

Kas eelistad rühmatööd või

individuaalseid ülesandeid?

Kas elaksid pigem kliimas, kus on

kogu aeg suvi, või eelistad nelja

aastaaega?

Kas sooviksid olla pigem terve, kuid

vaene, või surmavalt haige, kuid

väga rikas?

Kas oleksid pigem populaarne, aga

ei reisiks kunagi oma kodulinnast

välja, või ebapopulaarne

maailmarändur?

Kas tahaksid teha tööd, mis sulle

meeldib, kuid millega elad kitsikuses,

või tööd, mis sulle ei meeldi, kuid mis

tasub majanduslikult ära?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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VÄÄRTUSMÄNG

Kokkuleppemäng

Mängu alguses on vaja õpilased panna

istuma või seisma kahte või kolme suurde

ringi. Palli antakse edasi kolm ringi,

õpetaja võtab aega, et tekitada

rühmade vahel konkurents ja

võistlusmoment. 

Märkamatult annab õpetaja enne

võistluse algust iga rühma ühele liikmele

ülesande ringi tööd salamisi segada

(õpilane X). 

Seejärel hakkavad lapsed ringis aja

peale edasi andma väikest palli nii, et

pall liigub ringis paremalt vasakule ja et

keegi ei jää vahele. See, kellele õpetaja

on andnud ülesandeks ringi tööd

segada, teeb näo, et ei pane palli

temani jõudmist tähele, pillab palli maha

ja ei saa seda kätte või keeldub lihtsalt

palli kohe oma kõrval olevalt õpilaselt

vastu võtmast.

Kas keegi teie rühmast ei mänginud

kaasa nii nagu vaja oli? (õpetaja

selgitab, et see toimus tema palvel)

Mis tundeid tekitas see, et õpilane X

ei pühendunud võistluse võitmisele

nii nagu teised tema rühmas?

Mida võis õpilane X tunda, kui teised

talle (vaikivaid) etteheiteid tegid?

Kui kerge oleks mängu väliselt

õpilasel X hiljem üles tunnistada, et

ta rikkus võistkonna võiduvõimalusi

sihilikult?

Kas ülejäänud klassi suhtes oli aus, et

õpilane X ebaausa kokkuleppe oli

sõlminud?

Mida tunneksid, kui oma

lemmiksportlast või -spordivõistlust

vaadates saad pärast teada, et

tulemus oli kokku lepitud?

Mis tundeid tekitas ühe rühma liikme

ebaausus teistes rühma liikmetes,

kes andsid endast oleneva, et ausalt

võita?

Milliseid juhtimismeetmeid saaks

rakendada, et vältida kokkuleppeid

mängu tulemustes?

Pärast kolme ringi läbimist saab

õpetaja alustada arutelu tekkinud

olukorra kohta:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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VÄÄRTUSMÄNG

Usaldus, ausus

Õpilased jagatakse 6-liikmelisteks

rühmadeks. Õpetaja jagab igale

rühmale samas vääringus mänguraha

kupüürid nii, et iga rühma iga liige saab

võrdse summa mänguraha. Rühma

ülesanne on koostada klassiõhtuks

suupistete menüü koos eelarvega ning

valida endi seast üks, kelle kätte kõik

oma raha annavad ning kes selle eest

peaks valitud suupisted ja joogid

klassiõhtuks ostma.

Kas rühma liikmed usaldavad, et

nende välja valitud kaaslane, kelle

kätte raha anti, selle eest kõik

kokkulepitud toidukraami klassiõhtule

kohale toob?

Mis tundeid see tekitaks, kui ta mõne

kokkulepitud söögi või joogi asemel

hoopis endale kartulikrõpsu ja Coca-

Colat ostaks?

Miks see ei oleks temast aus ja

õiglane käitumine?

Kas sellel, kelle kätte kõik oma raha

usaldasid, on õigus ka endale selle

raha eest midagi osta? Miks mitte?

Kas ta peaks abistama tasuta?

Kas oleks vahet näiteks sellel, kui ta

teistele ütleks, et raha jäi üle ning

ostsin selle eest endale ka juua, sest

poes käies tuli janu?

Küsimused õpetajale arutelu

algatamiseks:

1.

2.

3.

4.

5.

Töö autor: Maria Hiielo, 11-aastane
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VÄÄRTUSMÄNG

Leian oma väärtused

Mida sa sel hetkel tegid?

Kellega sa sel hetkel koos olid? Või

olid üksi?

Mis sind sel hetkel õnnelikuks tegi?

Meie väärtushinnanguid kujundavad

meid ümbritsevad inimesed ja olud, aga

ka meie elukogemus. 

Selleks, et mõista, millised on minu

väärtushinnangud praeguses eluetapis,

on abiks järgmised küsimused. Harjutus

on individuaalne ja selle tegemiseks on

vaja eelkõige keskendumist võimaldavat

keskkonda ja kirjutusvahendit. Seetõttu

sobib harjutus väga hästi koduseks

ülesandeks.

Pane kirja kuni kolm sündmust või

ajahetke, mis sind kõige enam on

rõõmustanud.

Mis sind uhkeks tegi?

Kas said oma emotsioone kellegagi

jagada? Kellega?

Millised asjaolud mõjutasid sind sel

hetkel?

Millise ülesandega said hakkama?

Kuidas see olukord su elu mõjutas?

Kes sind sel hetkel enim mõjutas?

Millises olukorras olid kõige uhkem

enese üle?

Millises olukorras tundsid end

rahulolevana?

Töö autor: Emma Hermet, 7-aastane
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Mõeldes eelnevale, vali nüüd kolm sulle kõige olulisemat väärtust. Sulle on abiks

allolev tabel, kuid ära lase sel end piirata. Kui sa aga mõne tabelis oleva sõna

tähendust ei tea, küsi julgelt õpetajalt või emalt-isalt abi.

Vastutustunne 

Täpsus

Saavutusvajadus

Seiklushimu

Altruism

Ambitsioonikus

Enesekehtestamise vajadus

Tasakaal

Võidujanu

Kuuluvustunne

Julgus

Rahulikkus

Ettevaatlikkus

Proovilepanekud

Rõõmsameelsus

Selgus

Pühendumine

Kogukond

Kaastunne

Konkurentsivõime

Järjepidevus

Rahulolu

Pidev areng

Leidlikkus

Sisemine harmoonia

Intellektuaalsus

Intuitsioon

Panustamine

Kontroll

Koostöö

Korrektsus

Viisakus

Loovus

Uudishimu

Otsustavus

Demokraatlikkus

Töökindlus

Määramatus

Pühendumus

Hoolsus

Distsipliin

Diskreetsus

Mitmekesisus

Dünaamilisus

Majanduslik toimetulek

Tõhusus

Elegants

Empaatiavõime

Nauding

Entusiasm

Õiglustunne

Juhtimisoskus

Lojaalsus

Meisterlikkus

Võrdsus

Põnevus

Ekspressiivsus

Õiglus

Usk

Perekesksus

Truudus

Sportlikkus

Keskendumine

Vabadus

Lõbu

Suuremeelsus

Headus

Armastus

Areng

Õnn

Töökus

Tervis

Ühiskondlik tegevus

Ausus

Au

Alandlikkus

Iseseisvus

Kuulekus

Avatus

Originaalsus

Isamaalisus
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KLASSI VÄÄRTUSED

Väärtustepilv

Mängus on kõigil osalejatel vaja

kasutada nutiseadet, näiteks

nutitelefoni. Õpetaja valmistab

mentimeter.com keskkonnas küsitluse

ette ja kirjutab tahvlile koodi. Õpilased

logivad oma nutiseadmega keskkonda

sisse, sisestavad õpetajalt saadud koodi

ning kirjutavad rakendusse kolm väärtust,

mis nende hinnangul just nende klassis

kõige olulisemad on. Väärtustest

moodustub õpetaja arvutiekraanile

sõnapilv. Nüüd on võimalik sõnapilves

näha kõiki sisestatud väärtushinnanguid

ning üheskoos nende üle arutleda.

NB! Õpetaja võib sama väärtustepilve

aluseks võtta ka kooli väärtused. Sel

juhul on hea olemasolevad kokkulepped

eelnevalt läbi arutada.

Milline väärtus sõnapilves on sinu

jaoks kõige olulisem?

Miks iseloomustavad just need

väärtused meie klassi?

Kas mõni nendest väärtustest vajaks

rohkem teadvustamist ja tööd?

Kas mõnes teises klassis või

kollektiivis on teistsugused

väärtushinnangud?

Kas meie klassi õpilaste

väärtushinnangud aitavad meil

paremini koos hakkama saada?

Mida peab tegema, et

väärtushinnanguid hoida?

Küsimused õpetajale arutelu

algatamiseks:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Täpsus

Pühendumus

El
eg

a
nt

sJärjepidevus

Ausus

Võrdsus

Viisakus

Headus

Leidlikkus

K
uu

le
ku

s

https://www.mentimeter.com/
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TESTI ENNAST

Milline vihjeandjast
multikategelane sa oled? 

Mängus osalemiseks on kõigil osalejatel

vaja kasutada nutiseadet, näiteks

nutitelefoni. Humoorika testi lingi võib

segaduste vältimiseks saata lastele

sellisesse keskkonda, kust nad sellele

oma nutiseadmega ligi saavad ning siis

tuleb neil testini jõudmiseks vaid lingile

vajutada.

Lingilt: https://quiz.tryinteract.com

/#/6014129b3054130016252d49 

avaneb humoorikas teemasse

sisseelamist lihtsustav test. Testi

tegemiseks kulub keskmiselt 5–7 minutit.

Millised multikategelased oleksid

veel testi sobinud? Kirjelda nende

väärtushinnanguid ja iseloomu.

Kas testis toodud olukorrad on

levinud? Kas oled mõne

testiolukorraga elus kokku puutunud?

Kuidas olukord lahenes?

Miks on vahel raske õigesti käituda?

Kas õigesti käitumiseks on alati vaid

üks viis?

Küsimused õpetajale arutelu

algatamiseks:

1.

2.

3.

4.

https://quiz.tryinteract.com/#/6014129b3054130016252d49
https://quiz.tryinteract.com/#/6014129b3054130016252d49


Töö autor: Iris Vares, 9-aastane
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Mis on

vihjeandmine?

Vihjeandja, inglise keeles whistleblower,

on inimene, kes annab teada avaliku

huvi seisukohalt olulisest vääritust teost,

näiteks ebaseaduslikust või ebaeetilisest

käitumisest, sealhulgas korruptsioonist,

ning sellest tekkinud või tekkida võivast

kahjust.

     Eesti Keele Instituudi keelekoolis on

Maire Raadik arutlenud vihjeandja

nimetuse üle ja piilunud ka erinevaid

allikaid. Nii kirjutab ta, et ühest vastet

inglise keelsele whistleblower'ile eesti

keeles ei ole. Korruptsioonivastases

seaduses on öeldud teavitaja,

andmekaitse ja infoturbe

veebisõnastikus alarmeerija, Euroopa

Liidu asutuste terminibaasis rikkumisest

teataja. Raadik soovitab siiski kasutada

sõnu nagu informeerija, vihjeandja või

vihjaja. 

     Vääritust teost teatamine ongi

vihjeandmine. Vihjeandmine puudutab

enamasti selliseid tegusid, mis on

avalikkuse eest peidus ja on seetõttu

väga raskesti avastatavad. Üldjuhul on

tegemist varjatud ja kokkuleppeliste

kuritegudega, millest teab vaid väga

kitsas asjasse segatud inimeste ring.

Kuna kõik osapooled saavad kas

teost kasu või kardavad oma heaolu

pärast, hoiduvad nad seda

avalikustamast.

     Üldsuse või politsei kõrvu jõuavad

varjatud vääritud teod sageli tänu

vihjeandjatele, kes neile teatavaks

saanud probleemi avalikustavad.

     Meediasse jõuab ikka ja jälle

lugusid laste väärkohtlemisest,

sportlaste dopingu kasutamisest või

erinevatest korruptsiooni juhtumitest.

Politsei huviorbiiti satuvad need

juhtumid alles pärast siseringist

tulnud vihje saamist. Seetõttu on

vihjeandmine oluline abinõu varjatud

vääritute tegudega võitlemisel ja

nende avastamisel.

     Vihjeandmisena käsitletakse

avaliku huvi seisukohast olulise

probleemi paljastamist. Avaliku huvi

alla käivad sageli kõigi elu

mõjutavad ühised hüved, näiteks

loodus, turvalisus, heakord, kultuur,

riigieelarve.
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Miks on vaja

vihjeandmist?

Vihjeandja aitab peatada vääritut tegu,

mis võib kahjustada nõrgemas

positsioonis olevat inimest või lausa

tervet kogukonda.

     Näiteks on lapsed ühiskonnas sageli

nõrgem pool. Koduse või koolis toimuva

vägivalla peatamiseks vajab kannataja

sageli kõrvalseisjate abi. Aidata saab

aga siis, kui ollakse teadlikud

probleemist ja abivajajast. Selleks on

vaja kedagi, kes oleks piisavalt julge, et

probleemist teada anda. Vastasel korral

teod korduvad ning kannatanute ring

võib laieneda.

     ACFE (üleilmne pettuste uurijate

ühing) 2020. aasta raport  järeldab, et

vihjeandmine on eraettevõtetes

populaarsem kui kunagi varem. 2010.

aastal kasutas rikkumisest teatamise

mehhanisme 41% küsitletud ettevõtetest,

2020. aastal on see arv juba 49%.   

     Raportis usutakse, et vihjeliinid

mõjutavad pettuste avastamise kiirust.

2020. aastal avastati nende abil 43%

kõigist pettustest (2018. aastal oli vastav

näitaja 40%).

vägivald – nii vaimne (kius,

häbistamine koolis või internetis) kui

ka füüsiline (löömine, tõukamine,

kinni hoidmine);

pettus, sohk (spordis nt dopingu ehk

keelatud ainete kasutamine,

kokkuleppemängud, vastase tehnika

või varustuse tahtlik rikkumine);

teiste õiguste rikkumine (au

teotamine, valetamine kellegi peale,

õiguste piiramine);

keskkonna reostamine (näiteks

kemikaalide utiliseerimisel

ohutusnõuete eiramine, autorehvide

ja ehitusprahi metsa alla jätmine);

korruptsioon ehk ametivõimu

kuritarvitamine omakasu eesmärgil

(näiteks isikliku materiaalse kasu

nimel detailplaneeringu muutmine);

ametiülesannete lohakas või hooletu

täitmine või nende täitmata jätmine

(näiteks veterinaarkontrolli lohakas

teostamine).

Vääritu tegu või väärkäitumine on

näiteks:

Mis on

vääritu tegu?
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Mis

ei ole vihjeandmine?

Vihjeandmine ei ole teavitus sellest, et...

...sa ei ole rahul oma kontrolltöö hindega.

...sa ei ole rahul tunniplaaniga.

...sa ei pääse kooli esindusvõistkonda.

...klassiraha eest osteti koolitarbeid, kuid sina oleksid eelistanud klassiga ühist väljasõitu.

...su poiss- või tüdruksõber otsustas kellegi teise kasuks.

Mis on

vihjeandmine koolis?

Kui märkad ohtu kellegi tervisele või turvalisusele, näiteks elektrikapid ei ole suletavad,

basseini puhastuskemikaalid on vabalt ligipääsetavad.

Keskkonnareostus (näiteks keemia tunnis kasutatavate kemikaalide vale käitlemine)

seaduserikkumine (näiteks alaealistele alkoholi või muude meelemürkide pakkumine,

nende vahendamine või alaealiste ahvatlemine keelatud tegevustele).

Kooli eelarveliste vahendite väärkasutamine (näiteks klassi või kooli raha väär

kasutamine, annetuste kasutamine kogumiseesmärgist erineval otstarbel, hinnete

müümine).

Laste ja/või õpetajate, personali heaolu kahjustamine (näiteks füüsiline või vaimne

kiusamine, sh veebikius, ahistamine või mõjuvõimu omava ametikoha kasutamine

seksuaalsuhtele meelitamisel).
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Kuidas

vihjeandmine käib?

Vihjeandja võib öelda koolis näiteks

õpetajale, mõnele koolitöötajale või

direktorile, et tema arvates ei järgi

teatud inimene tööl olulist reeglit ning

see võib kahjustada kogu kooli, õpilasi

või ümbritsevat keskkonda.

     Vajaduse korral võib rääkida ka

ajakirjanikuga, politseinikuga (ka

veebikonstaabliga) või mõne muu

ametiasutuse esindajaga.

     Avalikkust võib ka ise teavitada –

näiteks Facebooki, Instagrami või

Twitteri kaudu. Seda siiski alles seejärel,

kui ükski eelnevatest ametiisikutest ei ole

väärkäitumist lõpetada suutnud. Kõige

olulisem on väärkäitumine lõpetada ja

seda saavad kõige paremini teha

rikkumisele lähedal seisvad isikud.

Samas soovivad vihjeandjad vahel

anonüümseks jääda, sest nad kardavad,

et süüdistatav võib nende vastu pöörata.

Ka ei ole vihjeandjal sageli olukorrast

 

täielikku ülevaadet. Endast vanema

täiskasvanu, ülemuse või ametiisiku

tegevust on tihti raske täies ulatuses

hoomata. Võimalikule probleemile

tähelepanu juhtimine võib aga kaasa

tuua rünnakud ja kiusu vihjeandja

suunas. Seega on väärkäitumisest

teatamiseks vaja kuhjaga julgust ja

otsustavust, et oma väärtustele kindlaks

jääda. Sellisel juhul aitab vihjeandja

toetamine.

     Eestis on pea igas koolis psühholoog

või sotsiaalnõustaja, kellele oma murest

rääkida saab. Oma kahtlustest teada

andmiseks võib igal ajal helistada

lasteabinumbrile 116 111 või kirjutada

veebikonstaabel Anderole aadressil

andero.sepp@politsei.ee. Kiire abi

saamiseks tuleb helistada 112.

     Igal juhul on kahtluste ja murede

korral parem abi saamiseks kellegi poole

pöörduda, kui nendega üksi jääda.

Vihjeandmine takistab või lõpetab vääritud teod,
kaitseb kannatanuid, loob ausa ja võrdsema
keskkonna. Vihjeandmine aitab väärkäitumist
kiiremini avastada ja selle lõpetada. 
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Näiteid
vihjeandjatest
meil ja mujal

USA Luure Keskagentuuri (CIA) ja riikliku julgeolekuameti (NSA)

endine kaastöötaja Edward Snowden avalikustas 2013. aastal

ajalehes The Guardian NSA salajase jälgimisprogrammi PRISM.

PRISMi abil jälgis NSA tuntud suurfirmade kaasabil ebaseaduslikult

miljardite inimeste internetikasutust ning kuulas pealt nende

telefonikõnesid. PRISMi avalikuks tulek põhjustas ülemaailmse

skandaali ja Snowden põgenes arreteerimise hirmus Venemaale.

USA kuulutas Snowdeni tagaotsitavaks ja teda süüdistatakse mitmes

kuriteos, sealhulgas riigireetmises ja spionaažis. Snowdeni teod on

tekitanud kaks leeri: üks pool peab teda reeturiks, kelle üle tuleks

kohut mõista, teine pool aga arvab, et valitsusasutuse ebaseadusliku

jälitustegevuse paljastajana on ta kangelane ja väärib austust.

Frank Serpico on Ameerikas tuntud kui vihjeandjate ristiisa. Frank töötas 1960.

aastatel New Yorgi politseiosakonnas. Ta paljastas korruptsiooni politseijaoskonnas.

Selleks avalikustas ta need politseinikud, kes võtsid kurjategijatelt nende

vahistamata jätmise eest altkäemaksu. Esmalt rääkis Frank Serpico korruptsioonist

oma ülemustele. Kui tema ülemused probleemiga ei tegelenud, rääkis ta sellest

ajalehele New York Times, kus seda teemat käsitleti. Seepeale nõudis New Yorgi

linnapea uurimist, mis viis politseiosakonnas lõpuks reformini.
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Danske Banki Eesti üksuses toimunud väidetava

rahapesu vihjeandja oli Howard Wilkinson, kes

juhtis kuni 2014. aastani siinset rahaturgude

üksust. Danske Eesti üksusest liikus perioodil

2007–2015 läbi 201 miljardit eurot küsitava

päritoluga raha. Pole selge, kui palju täpselt

kahtlaseid tehinguid oli, ent uurimise all olevast

15 000 praeguseks suletud pangakontost on

vähemalt 6200 kahtlased. Vihjeandjana kirjeldas

Wilkison, kuidas Eesti filiaal käitus klientidega,

kes olid seotud juhtivate Vene poliitikute ja

ettevõtjatega. Rahapesu uurimine viis Danske

Banki Eesti üksuse sulgemiseni, Eesti riigi maine

sai oluliselt kahjustada.

2019. aasta suvel sai meedia kaudu avalikuks TTÜ

Nurkse instituudi allkirjade võltsimine

OpenGovIntelligence (OGI) projekti raames.

Allkirju võltsiti, et maksta Euroopa Liidu

rahastatavast projektist palka teadlastele, kes

projektis tegelikult ei töötanud. Instituudi

rikkumise tegi avalikuks TTÜ nooremteadur

Keegan McBride. Kahjuks tõi vilepuhumine tallle

kaasa tema isikuandmete avaldamise, uute

ülemuste „hoiatamise“ tema eest ja kaebuse

andmekaitse inspektsiooni. TalTech tegi Keegani

elu väga ebamugavaks. Eksperdid ei pea sellist

kohtlemist läänelikuks käitumiseks. Tänaseks on

allkirjade võltsimine kinnitust saanud.

2015. aastal aitas

Ameerika lastearst   

 dr Mona Hanna-

Attisha paljastada

olulise probleemi

Michigani osariigi

Flinti joogivee

kvaliteedis. Tal olid

uuringud, mis näitasid,

et Flinti linna joogi-

vees oli ebatervislikus

koguses pliid, millest

valitsusametnikud

teadsid, kuid midagi

ette ei võtnud. Plii

mürgitas vett joonud

inimesi, eriti lapsi.

Seda teavet

avalikkusele jagades

suutis lastearst

veenda kohalikke ja

riigiametnikke ja isegi

Valget Maja

hädaolukorda välja

kuulutama ja vett

puhastama.
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Miks vajavad

vihjeandjad kaitset?

Ideaalses maailmas julgeksid kõik oma

tähelepanekuid avalikult jagada. Meid

ümbritsevas maailmas kardavad vihje-

andjad aga sageli, et rikkumisi

paljastades võivad rikkujad vihjeandjate

vastu pöörata. Paljudele inimestele, kelle

väärituid tegusid vihjeandjad

paljastatavad, ei meeldi vihjeandjate

tegevus. Seetõttu võivad nad proovida

vihjeandjat häbistada või kahjustada.

     Enda kaitsmiseks soovivad rikkumisest

teatajad teha seda teistele anonüüm-

seks jäädes. Väärkäitumisest saab teada

anda kolmel moel: avalikult sõna võttes,

konfidentsiaalselt või anonüüm-selt.

Anonüümsuse tagamiseks on paljudes

organisatsioonides kasutusel vihjeliinid,

mis muudavad ühtlasi ka vihje uurimise

odavamaks ja kiiremaks. Anonüümse

vihje puhul ei ole vihjeandja isik teada.

Konfidentsiaalse vihje andja

avaldab oma nime eeldusel, et see jääb

uurijate teada ega jõua teiste kõrvu.

     ACFE (üleilmne pettuste uurijate

ühing) 2020. aasta raport  näitas, et

vihjeliinidele lisaks on veel üks tähele-

panuväärne trend rikkumisest teatamisel

– veebipõhised vormid. Väärkäitumisest

teavitamiseks on kaks kõige populaar-

semat viisi just vihjetelefonid ja veebi-

vormid. Mõlemad võimaldavad vihje-

andjatel ka anonüümseks jääda.

Võrreldes 2018. aastaga on vihje-

telefonide kasutamine 9% võrra

langenud, samas kui veebivormide

kasutamine on aga 10% võrra tõusnud.

     Vihjeandjate kaitsmiseks võtab Eesti

2021. aastal üle Euroopa Liidu

vihjeandjate kaitse direktiivi, mille ees-

märk on tagada, et vihjeandjad ei

kaotaks oma tööd ega langeks tööandja

muus vormis kättemaksu ohvriks.

Arutle klassikaaslastega
Millest sõltuvad noorte väärtused?

Mis kujundavad enim tänapäeva noorte väärtusi võrreldes nende vanemate noorusajaga?

Millised on Eesti noorte probleemid?

Kas praegusel ajajärgul on Eestis kerge olla noor?

Mis eristab noori (kuni 30-aastaseid) keskealistest ja vanematest?

Miks vanemaks saades väärtushinnangud muutuda võivad?
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Vihjeandja

dilemma

Kui sõpruskond või mõni muu grupp, kuhu

inimene kuulub, käitub ebamoraalselt,

seisavad grupiliikmed vihjeandja

dilemma ees: konflikt grupile lojaalseks

jäämise ja muude moraalsete otsuste

tegemise ees.

     2018. aastal avaldatud uuringus uuriti

vihjeandjate dilemma arengulist pärit-

olu. Selleks vaadeldi ligi sadat 5-aastast

last, kui nende sõpruskonnas keegi tegi

vääritu teo või astus reeglitest üle.

Uuringu tulemused viitasid sellele, et

lastel on tugev kalduvus tegutseda selle

järgi, mida nad õigeks peavad, kuid nad

kohendavad oma tegutsemist vastavalt

oma sõpruskonna vajadusele. Kui grupis

on palju kaalul (st pärast tõsist

moraalset üleastumist), juhinduvad

lapsed tõenäolisemalt lojaalsusest oma

sõpruskonnale kui isiklikest moraalsetest

tõekspidamistest.

Väärtushinnangud on tõekspidamised,

millest inimene oma elus lähtub.

Lihtsamalt öeldes aitavad väärtused

vastata küsimusele, millest ma hoolin.

Need on põhimõtted, millest tulenevalt

oma elu elame. Lähtuvalt elukogemusest

või -tingimustest võivad väärtus-

hinnangud elu jooksul muutuda.

Vanemad inimesed väärtustavad sageli

tervist, noorematele lähevad aga

rohkem korda sõprussuhted. Väärtuste

muutumine ajas on loomulik ja sõltub

inimese elukogemusest.

     2019. aastal avaldatud Euroopa

noorte väärtushinnangute uuringu 

 tulemusi analüüsides järeldab uuringu

autor, et noored kannavad progressiiv-

semaid ja demokraatlikumaid väärtuseid

kui vanemad inimesed. Ta võrdleb

noorust teatud ajal avatud võimaluste

aknaga, mille kestel on võimalik

arendada ühiskonna jaoks olulisi

väärtusi, näiteks lojaalsust, võrdsust jne.

Vanusega prioriteedid ja probleemid

muutuvad. Vanematel inimestel on

väärtused seotud enam ellujäämise ja

igapäevaste toimetustega.

Mis on

väärtus-
hinnangud?
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VÄÄRTUSMÄNG

Klassiväärtused
Väärtuspilv

Mängus on kõigil osalejatel vaja

kasutada veebiühendusega nutiseadet,

näiteks nutitelefoni. Õpetaja valmistab

mentimeter.com keskkonnas küsitluse

ette ja kirjutab tahvlile koodi. Õpilased

logivad oma nutiseadmega keskkonda

sisse, sisestavad õpetajalt saadud koodi

ning sisestavad kolm väärtust, mis nende

hinnangul on just nende klassis kõige

olulisemad.

Väärtustest moodustub õpetaja

arvutiekraanile sõnapilv. Nüüd on

sõnapilves võimalik näha kõiki sisestatud

väärtushinnanguid ning üheskoos nende

üle arutleda.

VÄÄRTUSMÄNGUD

Milline väärtus sõnapilves on sinu

jaoks kõige olulisem?

Miks just need väärtused meie klassi

iseloomustavad?

Kas mõni nendest väärtustest vajaks

rohkem teadvustamist ja tööd?

Kas mõnes teises klassis või

kollektiivis on teistsugused

väärtushinnangud? 

Kas meie klassi õpilaste

väärtushinnangud aitavad meil

paremini koos hakkama saada?

Mida peab tegema, et

väärtushinnanguid hoida?

Küsimused õpetajale arutelu

algatamiseks:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vihjeandmise puhul mängivad olulist

rolli inimese väärtushinnangud ja

hoiakud. Hoiakute olulisust otsuste

langetamisel ja väärtushinnangute

mõju meie igapäevaelule aitavad

mõista väärtusmängud.
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VÄÄRTUSMÄNG

Kolm olulisemat
väärtust klassis

Mängu eesmärk on üheskoos välja

selgitada konkreetse klassi jaoks kolm

kõige olulisemat väärtushinnangut.

Mäng annab võimaluse arutada eri

väärtuste üle ja suunata õpilasi

analüüsima nii enda väärtushinnanguid

kui ka rühma omi.

Vaja läheb kleebitavaid keskmise

suurusega Post-it märkmepabereid ja

kirjutusvahendit.

Mängu alguses palub õpetaja igal

õpilasel individuaalselt kirjutada ühele

märkmepaberile enda jaoks kõige

olulisema väärtuse. Selleks on aega kuni

5 minutit.

Seejärel saavad õpilased viie minuti

jooksul paarides oma kirjutatut

üksteisele tutvustada ja lahti seletada.

Nüüd kogub õpetaja kõik

märkmepaberid kokku ja hakkab neid

tahvlile kleepima. Sarnased väärtused

kleebitakse lähestikku nii, et tekivad

väärtuste pilved. Mida suurem

märkmepaberitest pilv, seda olulisemaks

klassis seda väärtust peetakse.

Miks on just need väärtused nii

olulised?

Kust saavad inimesed oma

tõekspidamised ja

väärtushinnangud?

Kas tahvlil on ka selliseid väärtuseid,

mis mõne õpilase jaoks ei ole üldse

olulised? Miks?

Kas väärtushinnangud muutuvad

vastavalt olukorrale? 

Mängu esimest kolme etappi võib

korrata, et õpilased ka oma teise ja

kolmanda väärtuse üles saaksid kirjutada

ja paarilisega läbi arutada. 

Lõpuks tekib kõigist väärtustest klassi

väärtuste puu või pilv. Nüüd saab klass

koos arutada tahvlile märgitud väärtuste

üle.

Küsimused aruteluks:

1.

2.

3.

4.
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VÄÄRTUSMÄNG

Rollimäng väärtushinnangute
mõjust otsustele

Iseendaks jäämine pole alati lihtne.

Inimene, kel on selge arusaam sellest,

mida ta hindab ja väärtustab, suudab

kergema vaevaga iseendale truuks

jääda.

Õpilased jagunevad kolme- või nelja-

liikmelistesse rühmadesse. Iga rühm valib

enda hulgast peategelase. Ülejäänud

rühmaliikmed püüavad vastavalt

rollimängu stsenaariumile peategelast

veenda tegema midagi, mida too teha

ei taha. Rollimänguks on aega 5–6

minutit. Õpetaja liigub rollimängu ajal

rühmade vahel ja kuulab peategelase

pingutusi endale kindlaks jääda, kuid

samas sõpru mitte solvata, ning teiste

püüdu kaaslast veenda.

Pärast rollimänge istuvad kõik tagasi

oma kohtadele.

NIPP ÕPETAJALE! 

Kirjuta iga stsenaarium eelnevalt eraldi

lehele, et saaksid pärast rühmade

moodustamist igale rühmale nende

rollimängu kohe kätte jagada.

STSENAARIUMID

Kaisa käib juba aastaid
korvpallitrennis ja ta on korvpallis
väga hea. Kaks päeva enne suurt
mängu üritavad sõbrannad teda
veenda trenni asemel kinno tulema.

Tom kutsus eelmisel nädalal oma hea
sõbra enda juurde arvutimänge
mängima. Tomi teistel sõpradel on
samaks õhtuks aga teised plaanid
ning nad soovitavad Tomil
kokkulepitud kohtumine ära jätta ja
hoopis nendega tulla.

Rolandi noorem vend on kodus
haige. Kuna ema-isa peavad õhtul
pikemalt tööl olema, on Roland
lubanud oma venda valvata. Sõbrad
kutsuvad teda aga kontserdile.

Jätkub...
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Hillel on esimese seeria iWatch, mille
kinkis talle tema vanem vend oma
esimesest palgast. Hille peab seetõttu
nutikella väga oluliseks. Sõbrad
soovitavad tal aga vana iWatch maha
müüa ja uuem mudel osta.

Mia töötab nädalavahetustel kooli
kõrvalt väikeses kohvikus baristana.
Laupäevad, eriti õhtud, on kõige
rahvarohkemad ja ta teab, et seetõttu
vajatakse teda tööl pikaks päevaks.
Sõbrannad said aga tasuta kutsed
Tallinn Fashion Weekile ja kutsuvad
teda kaasa.

Riko on keskkooli algusest peale
pingutanud, et gümnaasium
kuldmedaliga lõpetada. Seetõttu
vähendas ta jalgpallitrennide
koormust ja võtab ka lisatunde.
Sõbrad üritavad teda veenda, et
õppimine pole nii oluline, sest ta on
tark poiss ja ei tohiks oma noorust
ainult õppimisele raisata.

Kas ja miks oli raske endale kindlaks

jääda?

Kas sa oleksid eelistanud

vastupidises rollis olla?

Mis tunne oli veenda sõpra tegema

midagi, mida ta teha ei tahtnud?

Miks on vaja enda väärtustele ja

eesmärkidele kindlaks jääda?

Kas n-ö õige otsuse tegemine oleks

olnud lihtsam, kui mõjutajateks ei

oleks olnud sõbrad, vaid võõrad

inimesed, kelle arvamus ei ole nii

tähtis?

Kas sõprade mõjutamine mingi

otsuse tegemisel on õige ja õiglane?

Mida peab arvestama teise inimese

otsuseid mõjutada püüdes? Kellele

jääb vastutus otsuse eest?

Küsimused õpetajale diskussiooni

avamiseks:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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VÄÄRTUSMÄNG

Mis on tõde?

Vahel näib tõde olevat universaalne,

teine kord aga sõltub palju perspektiivist

ja sellest, kuidas eri inimesed olukorda

näevad ja kogevad. Seetõttu ei tohi ka

esimese kahtluse korral kohe kedagi n-ö

huntide ette heita. Targem on lasta oma

kahtluseid täpsemalt uurida.

Abivahendeid mängu läbiviimiseks vaja

ei ole. Õpilased seisavad või istuvad

ringis. Üks õpilane seisab ringi keskele.

Oluline, et ta püsiks paigal ja vaataks

ainult ühes suunas. Nüüd palub õpetaja

mitmel ringis oleval õpilasel kirjeldada,

millist inimest nad ringi keskel näevad.

Õpetaja ise alustab ja näitab ette.

Õpetaja (külje pealt vaadates):

„Ma näen, et ringi keskel seisjal on üks

kõrv, üks silm, üks käsi, üks jalg, pool

nina, üks kulm.“

Nüüd võib paluda mõnel ringi keskel

seisjat tagantpoolt nägeval õpilasel

kirjeldada seda, mida tema näeb. Tema

ei näe nägu. Küll aga oskab eeldatavasti

kirjeldada soengut, juuste pikkust jms.

Millest sõltus see, mida eri

õpilased nägid?

Kas keegi valetas?

Millises olukorras võib vaja minna

teise inimese

perspektiivitunnetust?

Millistes olukordades tuleb kõige

sagedamini ette, et räägitakse

küll samast asjast, kuid täiesti

erinevalt?

Mis aitaks, et üksteise erinevaid

kirjeldusi mõista?

Kuidas saada parem arusaam

kontekstist? 

Kui ringis on neli kuni viis õpilast

saanud nähtut kirjeldada, on aeg

arutlemiseks.

Küsimused õpetajale arutelu

algatamiseks:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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VÄÄRTUSMÄNG

Valikuvabadus

Vabad ja ausad valimised on

demokraatliku riigi aluseks. Nii valime me

end esindama just need poliitikud ja

erakonnad, kelle väärtushinnangud meie

omadega enim ühtivad. Valimiste ausus

on oluline, et tagada usaldus ja usk

valimissüsteemi suhtes.

Vaja läheb igale õpilasele üks

märkmepaber ja kirjutusvahend.

Õpilastest moodustatakse kolm kuni neli

meeskonda, kes esindavad Eesti

suuremaid erakondi. Meeskonnad

valivad endi seast oma erakonna 2–4

liidrit ning mõtlevad välja

valimislubadused. Ettevalmistuseks on

aega 15 minutit. Seejärel on igal

meeskonnal võimalus enda

valimisplatvormi ja -lubadusi tutvustada.

Kõige lõpuks toimuvad anonüümsed

valimised, kus iga õpilane peab

vastavalt kuuldud kõnele ja tehtud

valimislubadustele ühele kandidaadile

oma hääle andma.

Õpetaja on valimiskomisjoni esindaja,

kes loeb hääled kokku ja kuulutab välja

valimiste võitja.

Miks on ausad valimised olulised?

Miks on oluline, et valimised oleksid

anonüümsed?

Miks on vaja valimistest osa võtta?

Mille alusel valisid kandidaadi, kelle

poolt hääletasid?

Kas valikut mõjutas erakond, kuhu ise

kuulusid?

Kas sinu valikut mõjutasid pigem

need väärtused, mille eest erakond

seista lubas või konkreetsed

valmislubadused?

Mida erakonna valimisel kõige

tähtsamaks pead?

Miks on oluline, et valimispäeval ei

tehta valimisreklaami?

Kas oma hääle müümine valimistel

näiteks aastase kinopääsme eest

oleks sinu jaoks mõeldav?

Kas valimistel oma hääle andmine

muudab sinu jaoks midagi?

Mida saab üks inimene teha, et

poliitilist kultuuri muuta?

Küsimused õpetajale arutelu

algatamiseks:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kui tulemused võimaldavad ja aega on,

saab välja selgitada ka proportsioonid,

mis vastavalt häälte saagile Riigikogu 101

kohast moodustuvad.
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VIKTORIIN

Testi oma teadmisi!

1. Mis filmiga on pildil tegu?

a) „All the President’s Men“  

b) „Official Secrets“  

c) „Serpico“ 

d) „The Laundromat“

2. Millist varjunime kasutas vihjeandja, kes paljastas 

Saksa ajakirjandusele n-ö Panama paberite loo?

a) Maria Moe

b) John Doe 

c) Johnny X

d) Leaker Anonymous
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VIKTORIIN

Testi oma teadmisi!

3. Hemanth Kappanna on mees, kelle paljastuse tagajärjel pidi
autotootja Volkswagen tasuma peaaegu 25 miljardit USA
dollarit trahvideks. Mis oli paljastuse sisu?

a) Autotootja maksis altkäemaksude ja vahendamistasudena 22 riigis kokku

vähemalt 56 miljonit USA dollarit. 

b) Kütusepaak oli paigutatud auto tagaosasse, mis põhjustas kokkupõrkel

auto süttimist. 

c) Diiselmootoriga autode CO2 heite kogust vähendati ametliku testi jaoks

keskkonnasõbralikumaks keelatud seadeldise abil.

d) Automaatkäigukastiga autod vahetasid suvalisel ajal parkimisrežiimi

tagurdamise režiimile.

4. Kus riigis võeti maailmas esimesena vastu vihjeandjaid
kaitsev seadus?

a) Islandil

b) Saksamaal

c) Indias

d) USAs 

5. Mis on Eestis küsitluste järgi suurim põhjus, miks
korruptsioonist ei teavitata? (Eurobaromeeter)

a) Raske on midagi tõestada.

b) Teavitamine on mõttetu, sest väärtegijaid ei karistata.

c) Pole kaitset neile, kes teavitavad.

d) Keegi ei taha teisi reeta.



Viktoriini vastused

1.a: 1976. aasta film räägib USA presidendi Richard Nixoni tagasiastumiseni viinud Watergate’i

skandaali paljastamisest.

2.b

3.a: Selle eesti mõisteti 2010. aastal süüdi Daimler, Mercedez-Benzi tootja.

3.b: Selle probleem tegi 1970-ndatel kuulsaks hoopis Ford Pinto.

3.d: See juhtus 1980-ndatel taas Fordiga. Kuigi veast oli teada antud vähemalt 23 000 korda ja

see põhjustas 77 surma, oli tegeliku veaparanduse hind vaid kolm senti auto kohta.

Parandamise asemel pandi autodele hoopis hoiatavad kleepsud.

4.d: Loe inglise keeles juurde siin: https://www.history.com/news/whistleblowers-law-

founding-fathers

5.a (51%), b (32%), c (24%), d (25%)

Allikas küsimus nr 1 foto: Orlando Goldman: https://media.newyorker.com/photos/

Filmisoovitused: https://www.transparency.org/en/blog/11-movies-about-whistleblowers-that-

you-cannot-miss#

Töö autor: Triinu Kree, 15-aastane

https://www.history.com/news/whistleblowers-law-founding-fathers
https://www.newyorker.com/
https://www.transparency.org/en/blog/11-movies-about-whistleblowers-that-you-cannot-miss


Töö autor: Elina Luts, 13-aastane

Vihjeandmise teema tutvustamiseks korraldasime
koostöös ERR-iga lastele ja noortele suunatud
loovkonkursi. Osa nendest töödest illustreerivad
käesolevat õppematerjali. Aitäh, head kaasautorid,
väljendusrikaste kunstitööde eest!
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