
Tööleht “Kust tuleb riigi kaitsevõime ja kuhu kaob raha?”

Tänases e-tunnis saad teada, milline on tuleviku riigikaitse, kuidas toimub riigikaitse planeerimine,
milliseid otsuseid kui pikalt langetatakse ning mis see kõik maksab. Sellest teeb ülevaate
Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

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

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST TÄIDA MÕISTEKAART

Enne otseülekannet mõtle, mis sõnad või tegevused seostuvad sul sõnaga “riigikaitse”? Lisa need
mõistekaardile. Kui oled valmis, võrdle enda mõistekaarti pinginaabri omaga ning uuri, mis on teie
mõistekaartide sarnasused ja erinevused.

OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI

Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube’i otseülekande ajal
külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse või palu õpetajal oma küsimus vestlusesse
lisada nii:

Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks?

Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal otseülekannet
vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.



OTSEÜLEKANDE JÄREL KUJUNDA AJAKIRJA ESIKAAS

Otseülekande järel moodustage klassis 3 rühma. Võttes arvesse videos kuuldud riigikaitse
strateegilisi eesmärke, riigikaitse arengukava ja rahateemasid, kujundage oma grupiga tuleviku
Sõdurilehe esikaas uuele A4 paberile. Esikaanel peaks olema kajastatud eelmainitud teemad.
Uurige internetist lisainfot: https://riigikaitseareng.ee/2031/ ja https://issuu.com/sodurileht

Iga grupp teeb tuleviku väljaande vastavalt kas 1, 4 või 10 aasta pärast. Esitlege oma ajalehe esikaasi
klassile ja rääkige suuliselt juurde, mis võiks ajakirja pealkirjade taga peituv sisu olla.

Näide: pealkiri lisati esikaanele “Tegevväelaste hulgas aina rohkem naisi”, siis suuliselt saate
juurde rääkida, kuidas 4 aasta pärast on tehtud rohkem kampaaniaid ka naiste värbamiseks
ajateenistusse ja tegevväkke, et suurendada veelgi meie kaitsevõimekust inimvara näol. 10 a
pärast ehk juba robotid?

Võrrelge, milliseid erinevusi leiate uudistes erinevate tuleviku väljaannete vahel.

Esikaanel peaks kindlasti olema:
● tabavad pealkirjad, mis meelitaks lugejaid ajakirja lugema;
● illustratsioon või pilt;
● üks esikaane uudis ja selle lühikokkuvõte.
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