
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema: #163 Miks rääkida vanavanematega  küüditamisest?
Külalisõpetaja: Aive Peil, ajalooõpetaja ja Vabamu programmijuht
Õpilased: 9.-12 klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane mõistab märtsiküüditamise näitel, et nii headel kui halbadel aegadel on kõige
tähtsam säilitada inimlikkus ja kaaskodanikke hoidev suhtumine.

Seos RÕK-iga: Sotsiaal-ja kodanikupädevus, väärtuspädevus
45-minutilise
tunni ülesehitus:

5 min                    17 + 3 min                        20 min
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev

vastused                             õppimine
külalisõpetajaga

Tunni
ettevalmistus
õpetajatele ja
õpilastele:

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid või kõrvaklapid, tunnitööleht
välja prindituna/ alla laadituna valmis elektrooniliseks täitmiseks.

ETTEVALMISTUS
Paluge õpilastel välja printida/alla laadida (ning valmistuda elektrooniliselt täitma)
tunniks vajalik tööleht.
Paluge õpilastel 5 minutit enne e-külalistunni algust avada arvuti ja e-külalistunni
Youtube'i link.
Paluge neil logida sisse Youtube'i keskkonda, et saaksid edastada video ajal tekkinud
küsimusi.

Tunni teema
taust:

Seoses saabuva märtsiküüditamise ohvrite mälestuspäevaga võtame hetke, et mõelda,
mida see sündmus meile tähendab ning kuidas saame oma käitumisega tulevikus
selliseid sündmusi ära hoida.

Ülesanne video
ajal, häälestus

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkis ning esitada
need Youtube’i vestluses. Palun lugeda all olevat juhendit, mis on ka õpilaste töölehel
.

Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
20 min

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE
Küsimuste esitamise juhend õpilastele:
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube
otseülakande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma
küsimus viisil: 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.

Iseseisev
õppimine
20 min

Tööleht õpilastele:

Tööleht “Miks rääkida vanavanematega küüditamisest?”

Täna on märtsiküüditamise ohvrite mälestuspäev. On oluline, et teame ja peame
meeles Eesti ajaloos toimunud kohutavaid sündmusi ning läbi selle tagame, et midagi
sellist enam kunagi ei juhtuks. Käesolevas e-külalistunnis tutvud lähemalt
küüditamist kogenud inimeste lugudega ning saad ettekujutuse nende
kogemustest.

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



ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST

Selleks, et saaksid enne tunni algust läbi mõelda Mõtle, mida sa küüditamise kohta juba
tead ja miks on oluline küüditamisest teada:

OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI

Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube
otseülakande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma
küsimus viisil: 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 KOOSTA KÜSIMUSTIK

Selleks, et saaksid veel rohkem ettekujutust, mis tunne oli läbi elada sellist sündmust
nagu küüditamine, koosta intervjuukava, kus on 15 küsimust, mida küsida
inimeselt, kes on kogenud küüditamist ise või kuulnud sellest oma vanematelt.
Intervjuukava koostades võtta arvesse järgnevat:

● Küsimusi koostades mõtle nende järjekorrale - alusta taustaküsimustega
(kellega räägid, kust ta pärit on…) ja liigu edasi teemaküsimuste juurde (kus ta
oli kui küüditamised algasid, mis temaga juhtus…).

● Kui Sa juba tead kedagi, kellel on küüditamisega kogemusi, valmista küsimused
ette temale mõeldes ja küsi temalt ka vastused.

● Kui Sa veel ei tea kedagi, kellel oleks küüditamisega kogemusi, proovi koostada
küsimused nii, et saaksid neid kasutada ka täiesti võõrast inimest
intervjueerides. Vastuste saamiseks uuri oma klassikaaslastelt kas nende peres
on kedagi, kes oleks nõus ka Sinu küsimustele vastama ja vii intervjuu temaga
läbi.

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

1. Aastal 2020 täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse
vastuvõtmisest ja  ühiskonnas laiemalt panustatakse inimeste õiguste ja
kohustuste tasakaalu selgitamisele. Selle kohta saab lisainformatsiooni siit:
https://www.just.ee/et/pohiseadus-100).

2. Märtsiküüditamise kohta saab lisaks lugeda siit: Terroriaktsioon, mis muutis
Eesti: 1949. aasta märtsiküüditamine
http://communistcrimes.org/et/terroriaktsioon-mis-muutis-eesti-1949-aasta-mart
sikuuditamine

3. Erinevate inimeste kogemustest märtsiküüditamisega saab kuulda siin:
Kogume Lugu: Märtsiküüditamine 1949
https://kogumelugu.ee/et/otsing?keys=M%C3%A4rtsik%C3%BC%C3%BCditam
ine+1949
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* Tunnikava on loodud selleks, et pakkuda õpetajatele välja erinevaid variante õpilaste aktiivseks kaasamiseks
tunni teemasse. Tunnikavas on meetodite osas tihti välja pakutud valikuvariante ja õpetaja teeb ise otsuse, millist
meetodit kasutada. Tunnikava ei pea tingimata kasutama.


