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1) Palu osalejatel lugeda läbi koomiks “Kuidas sa tead?”. Lase 
neil paarikaupa mõelda ja siis teistega jagada, kuidas nemad 
loost aru said. (10 min)

2) Arutage teemat kogu rühmaga. Palu osalejatel tuua näiteid 
valeuudistest, mida nad on viimasel ajal meedias märganud. 
Lase osalejatel jagada oma mõtteid selle kohta, kuidas
teada saada, kas uudis või sotsiaalmeedia postitus on pettus 
või mitte. (10 min)

3) Tutvustage kriitilise meediaanalüüsi põhimõtteid (võimalik 
kasutada allpool olevaid allikaid). (15 min). Või palu õpilastel 
uurida kahekaupa, kuidas valeuudiseid ära tunda. (30 min)

4) Jagage osalejad 4-5-liikmelistesse rühmadesse ja palu neil 
ühe valeuudise jaoks välja mõelda lugu. See peaks sisaldama 
tegelasi, kes loovad ja/või levitavad valeuudiseid; tegelasi, keda 
valeuudised mõjutavad ja tegelasi, kes aitavad valeuudiseid 
paljastada. Palu osalejatel luua võimalikult detailne loo
kirjeldus. (20 min)

5) Pärast loo väljamõtlemist, loob iga rühm oma jutu põhjal 
näitemängu, harjutab seda ja esitab kaaslastele. Näitemäng 
peaks olema kuni 5 min pikk. (30-45 min, sõltuvalt rühmade 
arvust)

6) Peale kõikide etteastete vaatamist, arutage koos nähtud
juhtumite üle. (15 min)

Grupi suurus: 5–25.

Aeg: 100-130 min.

Vajalikud materjalid:
A4 paber, markerid, pastakad, 
pliiatsid, projektor videote 
vaatamiseks, nutitelefonid info 
otsimiseks.

Eesmärk:
Edendada õpilaste
meediakirjaoskust ja õpetada 
kriitiliselt analüüsima uudiste ja 
sotsiaalmeedia postituste sisu.

Peegeldamine:
Palu osalejatel eelneva tegevuse 
üle järele mõelda ja suuna neid 
järgmiste küsimustega: kas sa 
õppisid midagi uut? miks on 
valeuudised ohtlikud? kuidas 
valeuudiseid ära tunda ja kuidas 
tuleks reageerida, kui märkad 
meedias mõnda valeuudist? 
kuidas uued teadmised sinu 
mõtlemist ja käitumist edaspidi 
mõjutavad?

Kasulikud näpunäited
juhendajale:

- Kuidas luua foorumteatri formaadis 
näitemängu? Meetodi kirjeldus asub 
siin: https://dramaresource.com/fo-
rum-theatre/

- Teisel juhul võiksid osalejad 
näitemängu asemel joonistada oma 
loo põhjal koomiksid ja esitada need 
rühmale.

- Allikad: Eesti keeles: https://kust-
satead.ee, https://novaator.err.ee/k/
meediataip Inglise keeles: https://
www.askforevidence.org/help/evi-
dence
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