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Mõtlemisaineks:

� 21. sajandil sündinud lapsed ei saa kunagi teada, milline oli elu 
ilma interneti, kaabeltelevisiooni, online muuseumite ja teiste 
kiiret intellektuaalset rahulolu pakkuvate võimalusteta.

� Keskmine keskkooliõpilane puutub kokku sellise infohulgaga, 
kui ükski ajaloost tuntud vaimuhiiglane (Socrates, 
Shakespeare, Mozart või Da Vinci) oma eluaja jooksul.

� Vahetu ja kiire kokkupuude sellise tohutu informatsiooniga on 
väga koormav ja võib kasutajat kahjustada.

� Süvenemine ühte kindlasse distsipliini on minimaalne, paljude 
huvidega pinnapealne tegelemine muudab inimese 
laialivalguvaks nagu pannkoogi. 



Richard Foreman - näitekirjanik ja 
ontolooglis -hüsteerilise teatri asutaja

� tulevikus muutuvad inimesed pannkookideks 
(teadmiskihi pannkoogilaadseks õhenev paksus)
� paksuse kõrval on selle koogi teiseks mõõduks 

ülepannikoogi läbimõõduga korreleeruv 
teadmiste hajutatus tänu inforevolutsiooni 
kõikjalt hõlpsalt kättesaadavatele viljadele 



Näide 1 Klass 10B,C 
Teema: Future Tenses

In each of the sentences below one or two of 
the options (A-C) are appropriate. Circle the 
letter for the option(s) you choose.

1. Nobody supports my plan to climb Everest. 
But, believe me, I …it!

A ‘m going to do B will do C ‘ll have done



Näide 2 Klass 10A 
The most dangerous game

The general made one of his deepest bows. “I 
see,” he said. “Splendid! One of us is to 
become a meal for the hounds. The other will 
sleep in this very excellent bed. On guard 
Rainsford!” …



Näide 2 jätkub

…
The general was right: it was a most 

comfortable bed. But Rainsford had trouble 
getting to sleep that night, because of the 
barking of the dogs.

“Strange,“ he thought. “They don’t seem to 
have enjoyed their meal at all.”



Nicholas Carr
Is Google Making Us Stupid?

Thomas Crampton

The Internet is Making Us Stupid?



ARGUMENT 1 
Lugemisoskuse vähenemine

H. Weinreich – Exploring Three Aspects of 
Web Navigation (2004-2005)
� 25% veebilehekülgedest kuvatakse vähem 

kui 4 sekundit
� 52% külastust on lühemad kui 10 sekundit
� 11% külastust kestab üle 2 minuti



David Nicholas’ Study: Viewing and 
Reading Behavior in a Virtual 
Environment

Ka akadeemikud skimmivad
� Keskmine aeg 10+ lk akadeemilise teksti 

lugemiseks on keskmiselt 22 – 45 minutit
� Keskmine online versiooni lugemisaeg on 74 

sekundit
� Akadeemikud ise arvasid, et lugesid 

vähemalt 5-15 minutit, mis tegelikult ei 
vastanud tõele



ARGUMENT 2
Häirivate tegurite hulga kasv

� Inimene vajab keskmiselt 10-15 minutit, et 
taastuda katkestusest
� Häirivate tegurite järjest suurenev hulk ei 

lase inimestel korralikult keskenduda
� ADHD (attention-deficit hyperactivity 

disorder) - tähelepanu puudulikkuse ja 
hüperaktiivsuse häire



Lauren Emberson’s Cell Phone Study

� Interneti saabudes sai inimkond endale 
suurepärase vahendi, mis juhib tähelepanu 
olulistelt asjadelt kõrvale
� Video siin, link seal - oops! piiks!, urr – teile 

saabus meil, jne.
� Utah Ülikooli uurimus: alla 3% elanikkonnast 

(super-taskers) on võimelised tegelema ja 
toimetama üheaegselt mitme infoallikaga



Gary Small’s Study: Your Brain on 
Google: Patterns o f Cerebral 
Activation during Internet Searching

- suurenenud ajutegevuse aktiivsus ei 
pruugi olla parema kvaliteediga

- navigeerides mitme vaimse tegevuse vahel 
on aju sunnitud ümber lülituma iga 
tähelepanu hajutava teguri korral

- “multitasking myth” – lühiajaline mälu 
talletab korraga ainult kuni 7 ühikut



ARGUMENT 3

� Väheneb mõtlemise sügavus, võime 
mõtiskleda ja ennast analüüsida, mis on 
inimmõistuse kõrgeim funktsioon ja loovuse 
alus 
� Informatsiooni üleküllus  takistab mõtlemise 

sügavust. 
NB! Võime otsida vastuseid vs võime luua 

vastuseid



Info muutub müraks:

• - inimesed tüdinevad, sest on laisad 
hinnanguid andma ja otsuseid tegema

• - “entroopiline infoühiskond” vs 
“progressiivne infoühiskond”

• - infotulv käivitab stsenaariumi “ kollektiivne 
tarkus” vs “individuaalne rumalus”



Elias Aboujaoude’s Study:

� Liigne interneti-, mobiiltelefon- ja muu 
tehnoloogia kasutamine põhjustab 
impulsiivsust, kannatamatust, unustamist ja 
isegi nartsissismi
� Inimesed muutuvad suurepärasteks 

“otsijateks” aga mitte “loojateks”



ARGUMENT 4
Emotsionaalne küündimatus

� Patricia Greenfield: kas tunnete sama päästes print sessi 
videomängus ja lugedes printsessi päästmisest 
muinasjuturaamatust?

� Videomäng keskendub protsessile (päästmine), raamat  
keskendub printsessile kui isikule

� Puudub silmside, lihtne inimlik suhtlemine (mõne se kundi 
pikkune kontakt teise inimesega parandab enesetunne t)

� Empaatia: internet vähendab empaatiavõimet hakkides  
selle tillukesteks fragmentideks

� Kõrgtehnoloogia (riistvara) vähendab empaatiavõimet  ja 
mõjutab samas ruumis viibivate inimeste omavahelist  
suhtlemist



Gerd Gigerenzeri

Tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ootab 
meid ees aeg, kui peame mõned traditsioonilised aju 
funktsioonid edaspidi alltöövõtu korras sisse ostma. 
Seda allakäiku soosib pea kultuurinormiks 
kujunenud valvelolek järgmise telefonikõne, e-kirja 
või sms-sõnumi vastuvõtuks. Need toovad meieni 
mõne uue käskluse või vastuse, mida ei pea suur 
enamus meist juba enam ammu ise valmis mõtlema. 



Veakindlus – halb üllatus

Töökindlad ja veavabad masinaid teevad hetkel teadust, 
võimalik, et ka kunsti, rääkimata igapäevaste asjade tootmisest.

Ja see on üllatavalt halb! Sest kui inimene teeb teaduses või 
kunstis vigu, satub ta tihti millegi uue peale. See tähendab, et 
vead avavad uusi uksi ja näitavad kätte uusi avastusi ning 
aitavad omal ootamatul moel inimkonnal sisuliselt edasi liikuda. 

Ehk nagu ütleb juba nimetatud Richard Foreman, on vead 
uue maailma vundamendiks . Parafraseerides - lollid on 
arengu mootoriks…
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