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SOOJENDUSEKS

USALDUSVÄÄRNE
VÕI KAHTLANE?



SOOJENDUSEKS

USALDUSVÄÄRNE
VÕI KAHTLANE?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


SOOJENDUSEKS

USALDUSVÄÄRNE
VÕI KAHTLANE?



SOOJENDUSEKS

PÄRIS
VÕI
VÕLTS?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


KLASSITÖÖ

KUIDAS OLLA
SÜNDMUSTEGA
KURSIS

Kust sa uudiseid saad? 

(Või noorematele õpilastele: 
milliseid teabeallikaid sa 
tunned?)



KLASSITÖÖ

MÕTLE OMA
TEABEALLIKATELE Kas oled viimase nädala 

/ kuu jooksul kohanud 
uudist, mis tundus 
kummaline?



KLASSITÖÖ

MIS MÕTTES
KUMMALINE?

a. Lihtsalt vale
b. Ei ole üldse nõus
c. Liialdatud või moonutatud
d. Liiga hea (või liiga halb), et tõsi olla
e. Vastuolus kõigega, mis ma selle teema kohta tean
f. Vastab liigagi hästi minu soovidele ja 

veendumustele
g. Vastik
h. Nali
i. Muu



KLASSITÖÖ

ARVAMUS
VÕI FAKT? 

Arvamus põhineb
veendumustel või
seisukohtadel. Arvamus
ei põhine kontrollitavatel
tõenditel. 

Fakte saab kontrollida 
ja tõenditega 
kinnitada.



KLASSITÖÖ

MIS ON 
VÄÄRINFO?

• Mis? Vale või eksitav teave
• Kuidas? Eesmärgipäraselt koostatud ja 

levitatav
• Miks? Et raha teenida või petta



LÕPPESITLUS

MIKS ON 
VÄÄRINFO
HALB?

1. Petab sind,...
• pannes sind nägema ainult loo üht (moonutatud) külge
• tekitades valedel põhjustel tugevaid tundeid
• pannes sind teisiti tegutsema
• tehes sind teiste silmis rumalaks

2. Raskendab õige teabe saamist, kui sa seda vajad

3. Võib ühiskonnale kahju teha



NÄIDE

VÄÄRINFO VÕIB 
PÄRIS ELUS 
TÕSIST KAHJU 
TEKITADA

Rünnakud 5G mastidele 5G-d 
puudutava väärinfo tõttu

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


NÄIDE

VÄÄRINFO VÕIB 
INIMESTE ELU 
OHTU SEADA

Nagu see viirusepilt, mis levis kui 
viirus. 



LÕPPESITLUS

KES VÕIB 
VÄÄRINFOT 
USKUMA 
JÄÄDA?

IGAÜKS! 
Hoolimata vanusest, soost, päritolust või 
haridusest.

Meid on kergem petta, kui
• mängus on tugevad tunded (armastus, hirm, lootus)
• sõnum pärineb kelleltki, keda me usaldame
• sõnum vastab meie senistele veendumustele.



LÕPPESITLUS

KES PEAKS 
VÄÄRINFO 
VASTU 
VÕITLEMA?

IGAÜKS...
Ajakirjanikud ja mõjutajad
Poliitikud
Meedia- ja sotsiaalmeediaettevõtted
Haridustöötajad

... Ka SINA!
• Ole valvel, ja kui kohtad kummalisi uudiseid, kontrolli!
• Mõtle järele, enne kui uudiseid jagad
• Kui sulle tundub, et su sõbrad on end petta lasknud, räägi

nendega



LÕPPESITLUS

VALEUUDISED
MIS NEED ON?

EKSITEAVE

Vale seos
Eksitav sisu

VÄÄR-INFO

Vale sisu
Eksitav sisu

Manipuleeritud sisu
Fabritseeritud sisu

EBA-INFO

(Mõned) lekked
Ahistamine
Vaenukõne

VALE PAHATAHTLIK



LÕPPESITLUS

KUIDAS TEADA, 
MIS ON TÕDE JA 
MIS VALE

Kuidas kindlaks teha, kas uudis vastab tõele või
mitte?

Mõned soovitused:
• Loe kogu artikkel läbi – kas sisu vastab pealkirjale?
• Otsi uudist internetist – kas muud allikad kinnitavad seda?
• Kas tead, millised allikad need on?
• Kontrolli kuupäeva ja autorit
• Vaata, kas pildid tunduvad kummalised



LÕPPESITLUS

KURB, AGA
TÕSI - LUGU
LEHM PENKAST

Tihti ei olegi asi faktides, 
vaid selles, kuidas lugu 
esitatakse.

„Aktivistid püüavad hukkamisest päästa tiinet lehma, kes „illegaalselt“ 
ELi piiri ületas“

„ELi bürokraatiahullus – lehm

Penkat ähvardab paberiteta

piiriületuse eest surmanuhtlus“

„Lehmale piiri ületamise eest
mõistetud surmaotsus
illustreerib hästi kõiki ELi
puudusi“



LÕPPESITLUS

FAKTIKONTROLLI
KOMPASS



LÕPPESITLUS

ELI MEETMED
VÄÄRINFO VASTU

• „EU vs. Disinfo“ – töörühm, mis tegeleb
välismaal leviva väärinfoga

• Täiustab väärinfo kiire tuvastamise
mooduseid

• Hoiatab kodanikke väärinfoga seotud
ohtude eest

• Avaldab sotsiaalmeediaettevõtetele survet, 
et ka nemad oma osa täidaksid

• Toetab faktikontrollijaid ja ajakirjanikke nii
ELis kui ka väljaspool



LÕPPESITLUS

JÄLGI
FAKTIKONTROLLIJAID

• Sinu riigis fakte kontrollivate
organisatsioonide ajakohastatud nimekirja
avaldavad Poynter Institute ja Facebook

• ELi enda väärinfovastane töögrupp ja
kampaania „Mõtle, enne kui jagad“

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
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