
Tööleht  “Kuidas kaitsta Eesti riiki?”

2022. aasta on alanud suure rahvusvahelise kriisiga Ukrainas. Ukraina sõda ei ole kaugel Eestist ning
mõjutab ka otsuseid Eesti riigikaitses. 2020. aasta lõpus võttis riigikaitse teema kokku Eesti kõrgeim
riigikaitse juht- Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Tänases e-külalistunnis saad teada,
milline roll on presidendil riigikaitses ja millised on olnud 2020 aasta olulisemad otsused Eesti
riigikaitses.

Kasuta töölehte nii:
● enne otseülekannet vasta küsimusele
● otseülekande ajal küsi küsimusi
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST

Selleks, et saaksid enne otseülekande algust mõelda, milline on presidendi roll Eesti riigikaitses, pane
kirja vähemalt 3 tegevust, millega Sinu meelest president kaitseb Eesti riiki:

1.

2.

3.

OTSEÜLEKANDE JÄREL LOO PLAKAT/VIDEO/LUULETUS

Selleks, et saaksid natuke iseseisvalt mõelda erinevatele Eesti riigikaitset puudutavatele aspektidele,
täida järgnev ülesanne. Vali üks teema, millest teed enda iseseisva töö:

● Tervitus ajateenistuses väljaõpet omandavale sõdurile. Mõtle nendele, kes on hetkel
enda perest eemal, et õppida kaitsma Eestit ja üleüldist rahu maailmas. Kas Sul oleks neile
midagi soovida, mis tooks neile rõõmu?

● Kuidas mina saan panustada? Mõtle, kas ja kuidas saaksid Sina juba praegu panustada
Eesti kaitsevõimekuse tugevdamisele. Millised olulised väärtused, oskused või
organisatsioonidega liitumised oleksid Sulle olulised?

● Milline on Eesti riigikaitse aastal 2031? Kujuta ette, milline võiks olla Eesti riigikaitse 10
aasta pärast? Kas siis üldse on veel sõdureid? Kas riigikaitset on veel siis vaja? Milline võiks
olla riigikaitse tehnika 10 aasta pärast?

Nüüd vali, millise iseseisva töö teed:

● Plakat, kus kujutad enda valitud teemat pildina ja tekstina. Milline on hea plakat, saad teada
JCDecaux PowerPoint esitlusest. Võid plakati joonistada või kasutada selleks canva.com
keskkonda.

● Luuletus, mis on vähemalt kaks salmi pikk. Luuletuse puhul võid lasta enda loomingul
lennata aga valitud teema peaks luuletust lugedes selge olema.

● Video, kus tutvustad enda valitud teemat ja räägid, miks Sa just selle teema valisid ja miks
see Sinu jaoks oluline on ning vastad teemaga seotud küsimustele. Video pikkuseks võiks
olla 3 minutit.

https://www.jcdecaux.ee/jcdecaux/download-file/?url=public%3A//assets/document/2020/09/jcdecauxjuhis-efektiivnevalimeediakujunduspdf.pdf
https://www.canva.com/


VARIANT 2: OTSEÜLEKANDE UURI VÕIMALUSI RIIGIKAITSESSE PANUSTAMISEKS

President Kersti Kaljulaid tõi e-tunni lõpus välja erinevaid võimalusi õpilastel võtta osa riigikaitsest.
Alles gümnaasiumi lõpetamise järel on kõikidel võimalus liituda ajateenistusega, kuid praegu on
igaühel võimalus liituda noorkotkaste või kodutütardega. Kasuta interneti abi ning uuri, mis need on
ja milline on Sinu kodule kõige lähemal asuv malev/ringkond. Anna väike vabas vormis ülevaade
(kes saavad liikmeks, millised üritusi ja tegevusi on oodata, mida pakutakse ja õpitakse, ja
muud) ning too lõpus välja, kas Sina sooviksid liituda noorkotkaste või kodutütardega ja
miks/miks mitte?

NOORED KOTKAD KODUTÜTRED

Kes saavad astuda liikmeks?

Mis on sulle lähim
malev/ringkond?

Mis on nende eesmärk?

Mida pakutakse?

Milliseid vahvaid üritusi
korraldatakse?

Kas Sina liituksid? Miks /
miks mitte?


