
LASTE PRIVAATSUS INTERNETIS 
INFO KOOLIDELE 
Laste nõuandev paneel (Children’s Advisory Panel,CAP) on Telia Company algatus, mille eesmärk on uurida, 
kuidas lapsed näevad oma tegevust internetis ja kuidas nad end digitaaltehnoloogiate kasutajatena tajuvad. 2017. 
aasta sügisel ja 2018. aasta jaanuaris CAP’i poolt läbi viidud uuring keskendus laste vaadetele, muredele ja 
kasutuskogemusele internetiga seotud privaatsusest ja turvalisusest. Uuringu käigus läbi viidud küsitluses ja 
töötubades osalesid 12-aastased lapsed kuuest riigist. Telia Company avaldas tulemused Turvalise interneti 
päeval, 06. veebruaril 2018 raportis “Laste privaatsus internetis – Laste Nõuandva Paneeli uuringu 
järeldused”. 
 

TÖÖTUBA – LASTE ANDMED INTERNETIS 
Uuringu tulemused olid aluseks töötoa kontseptsiooni väljatöötamisel. Töötoa eesmärk on anda lastele 
turvalisemaks internetikasutuseks vajalikud oskused, kasutades kaasavat õppemetoodikat. Töötoad on välja 
töötatud 5-7. klassi õpilastele. 

Kontseptsioon toetub osalusõppe printsiipidele, kus lapsed õpivad uusi oskusi olles teadmiste kaasloojad. 

Töötuba on valmis läbi viima Telia YOUNITE vabatahtlikud – oleme hea meelega valmis saatma koolidesse 
töötubade läbiviimiseks vabatahtlikke, kuid samuti võivad õpetajad kasutada meie töötoa materjale, kui kool soovib 
tundi ise läbi viia. 

Koolil ega õpetajal ei ole ettevalmistusi vaja teha, kui töötuba viivad läbi Telia YOUNITE vabatahtlikud. 90-
minuti pikkuse töötoa läbiviimiseks on vaja ruume (nt klassiruum). Lisaks eeldame, et kool organiseerib 
töötoa läbiviimiseks vajalikud nõusolekud ja kooskõlastused.  

Interaktiivse töötoa peamine eesmärk on aidata lastel omandada uusi digioskusi ja suurendada teadmisi 
internetiturvalisusest ja -privaatsusest. 

KAS OLED HUVITATUD? 
Palume koolidel, kes soovivad töötuba Telia YOUNITE’ vabatahtlike juhtimisel läbi viia, võtta ühendust e-posti 
aadressil elo.vork@telia.ee 

 
EKSPERTTEADMISTEGA PARTNERID 
Laste nõuandev paneel on Telia Company algatus, mis on loodud koostöös laste õiguste eest seisvate 
organisatsioonidega Skandinaavias ja Balti riikides. Tänaseks on programmi raames 1 500 6. ja 9. klassi last 
kirjeldanud oma internetikasutusega seotud võimalusi, kogemusi ja väljakutseid. 

Save the Children (Soome) - ekspertteadmised laste õiguste küsimustes digitaalmeedias 

World Childhood Foundation – töötoa kontseptsiooni lapsesõbralik formaat ja Telia vabatahtlikele antud 
teadmised laste õigustest, mis on vajalikud töötubade läbiviimiseks  

Kantar TNS (Soome) – andmete kogumine ja töötlemine, koosloome töötubades kasutatud vahendid ja töötubade 
läbiviimise juhendid 



  
  

  
  

    
    
    
  
 

 
 

 

Eestis on Telia partneriteks küberkiusu ja turvalise interneti teemadel Lastekaitse Liit, Lasteabi ja KiVa. 

 
 
 


