
TÖÖTOAD KOOLIDES 
Telia Company on koos oma partneritega välja töötanud klassis läbi viidava 
töötoa kontseptsiooni, mille eesmärk on anda lastele osalemise ja 
praktiliste tegevuste kaudu oskused, mis aitavad neil internetis turvaliselt 
tegutseda. Töötuba on mõeldud läbi viimiseks kooli klassiruumis ja töötoa 
korraldajaks on Telia vabatahtlikud, õpetajad või lapsevanemad. Oleme 
hea meelega valmis saatma koolidesse töötubade läbiviimiseks 
vabatahtlikke, kuid samuti võivad õpetajad kasutada meie töötoa materjale, 
kui kool soovib tundi ise läbi viia. 

Kontseptsioon on välja töötatud lähtudes Laste Nõuandva Paneeli (Children’s Advisory 
Panel) programmist toetudes teadmistele, mis on saadud seitsmes riigis enam kui 1 500 
lapse osalusel toimunud internetielu käsitlevate koosloome töötubade korraldamisel ja 
analüüsides internetis läbi viidud küsitluse tulemusi. 

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

Me loodame, et see kontseptsioon inspireerib lapsi andma saadud teadmisi edasi oma 
eakaaslastele ning noorematele sõpradele ja sugulastele, aga ka täiskasvanutele. 

 

TÖÖTUBA KOOLIS – LASTE ANDMED INTERNETIS 
Töötoa eesmärk on anda 11-13-aastastele lastele teadmisi internetiturvalisuse ja -
privaatsusega seotud küsimustest. 

Materjalid töötoa läbiviimiseks: 

-  Laste andmed internetis [lisada fail] 

-  Infoleht koolidele [lisada fai] 

- Infoleht lapsevanemale/hooldajale [lisada fail] 

 

YOUNITE – TELIA COMPANY VABATAHTLIKE ALGATUS 
YOUNITE on osa Telia Company projektist, mis toetab ÜRO kestlike arengueesmärkide 
saavutamist. Eesmärgi saavutamiseks võtame vastutuse selle üle, kuidas meie 
äritegevus mõjutab ühiskonda ja töötame selle nimel, et oma äritegevuse kaudu 
panustada ühiskondlikku arengusse. YOUNITE loodi Telia Grupi kuues riigis 2017. 
aastal. 

Telia YOUNITE vabatahtlike poolt koolides läbiviidavad töötoad aitavad lastel 
omandada uusi digioskusi ja annavad hariduse jätkamiseks vajalikke teadmisi. Lisaks 



edendame laste turvalisust internetis eesmärgiga ära hoida laste ärakasutamist. Sellega 
toetame ÜRO kestlike arengueesmärkide punkte 4 ja 16. 

  
 
Telia Company on töötoa kontseptsiooni ja materjalid välja töötanud koostöös 
ekspertidest partneritega. 

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 – andmete kogumine ja töötlemine, koosloome töötubades kasutatud 
vahendid ja töötubade läbiviimise juhendid 

	

		

	

 


