NETIKETTI
Tehtävä: Keskustellaan ja pohditaan käyttäytymissääntöjä netissä ja sosiaalisessa mediassa.
Ikäryhmä: Kaikki
Ryhmäkoko: Koululuokka
Välineet: Kyniä, paperia, iso kartonki, nettiyhteys (3.lk-9.lk)
Erityistä: Opettaja voi valita keskustelunaiheista ja tehtävistä parhaiten omalle ryhmälleen
sopivat.

Luokat 1.-9.
1. Yhteistä keskustelua
•

Netissä ei ole ikärajoja ja se on kaikille avoin. Mitä ongelmia tästä voi seurata?

•

Miten netissä tulisi käyttäytyä?

•

Mitä nettikiusaaminen on? Internetin käyttäjät ovat ihan yhtä oikeita ihmisiä

kuin vieressä istuva kaverikin. Täytyy muistaa myös, että netissä pätee samat lait
kuin muuallakin elämässä.
•

Onko vanhemmilla oikeus ja jopa velvollisuus tarkkailla lasten internetin käyttöä?

Mitä vanhempien tulisi tehdä, jos he epäilevät kiusaamista tai laitonta toimintaa?
•

Netissä oleva tieto on aina jonkun ihmisen sinne laittamaa.

Siksi netistä löytyvä tieto kannattaa aina tarkistaa useammasta lähteestä.
•

Mitä sääntöjä on kuvien julkaisuun? Saako tai kannattaako mitä tahansa kuvia

julkaista kenestä tahansa? Minkälaisia kuvia oppilaat julkaisevat? Muista, että netissä ei
kannata julkaista mitään sellaista, mitä ei laittaisi esimerkiksi koulun ilmoitustaululle.
Netissä leviävää kuvaa on mahdotonta enää poistaa.
•

Mitkä ovat suosittuja sivustoja? Millä sivuilla oppilaat käyvät?

•

Pidä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi muiden ulottumattomissa. Älä kerro niitä

edes parhaalle kaverille. Älä julkaise henkilötietojasi netissä. Esimerkiksi koko nimen
julkaiseminen voi riittää osoitteen ja puhelinnumeron selvittämiseen. Muista myös, että
netissä ihmiset voivat esittää jotain muuta, mitä he oikeasti ovat.
Sosiaalinen media
•

Mitä sosiaalisen median sovelluksia tai pikaviestimiä oppilaat käyttävät?

Minkälaiset ikärajat niissä on? Noudatetaanko niitä?
•

Esiintyykö pikaviestikeskusteluissa tai sosiaalisessa mediassa kiusaamista?

Miten siihen voisi puuttua?
•

Mitä jos vanhemmat epäilevät kiusaamista sosiaalisessa mediassa tai

pikaviestimissä. Onko vanhemmalla oikeus lukea esimerkiksi lapsensa WhatsApp -viestit?

NETIKETTI
2. Askarrellaan luokan seinälle sääntötaulu netin ja sosiaalisen median käyttöön.
Ensin mietitään ryhmissä sääntöjä ja kootaan ne yhteen. Lopuksi valitaan yhdessä noin kymmenen
sääntöä sääntötaululle. (Säännöt voivat alkaa esim. näin: Aloita… Muista… Ole… Kirjoita aina…
Kysy opettajalta, jos… Kysy vanhemmilta, jos… Kerro aikuiselle, jos… Pyydä lupa… Kunnioita…
Ota huomioon… Älä paljasta… Älä koskaan… Älä lähetä…)
•

Voidaan tehdä erikseen sääntötaulu myös somen käyttöön.

•

ks. www.ikarajat.fi, www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapset_ja_media/,

www.mediakasvatus.fi, (http://www.mll.fi/nuortennetti/mina_ja_media/netiketti/)

Luokat 3.-9.
3. Mediataitokoulun ja MLL:n netikettitehtävät.
Opettaja valitsee vähintään yhden tehtävän netikettidiplomin suorittamiseen.
Ala- ja yläkouluun sopivia tehtäviä:
http://www.mediataitokoulu.fi/netikettitehtavat.pdf
Yläkouluun sopivia tehtäviä:
http://www.mll.fi/nuortennetti/info/oppimistehtavat/mina_ja_media/
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
http://www.mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=607:hetkia-netissalyhytelokuva-alypuhelimista&catid=11:tehtavat&Itemid=388&lang=fi

