
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #186 Kuidas ära tunda kohtinguvägivalda? 
Külalisõpetaja: Ämmaemand, õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, 

ämmaemand-noortenõustajana Tartu Seksuaaltervise Kliinikus 
Tiivi Pihla 

Õpilased: 7.-9. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane oskab ära tunda erinevaid suhtevägivalla vorme ja teab, kust abi otsida.  

Seos RÕK-iga: Sotsiaal-ja kodanikupädevus, väärtuspädevus 
45 minutise 
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: 

Koostöös Tartu Ülikooliga, Justiitsministeeriumiga ja Sotsiaalkindlustusseltsiga valmivad 
e-külalistunnid seksuaalse väärkohtlemise ja seksuaalvägivalla teemadel, et tuua 
õpilasteni olulised teadmised, kuidas ennast ja enda lähedasi kaitsta ja aidata kui 
nemad peaksid kogema seksuaalset väärkohtlemist.  

 
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 jõuate küsimused saata, seda suurema 
tõenäosusega jõuame vastata.  
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
 
Tööleht “Kuidas ära tunda kohtinguvägivalda?” 
 
On väga oluline, et tunneksid ära erinevaid kohtinguvägivalla vorme. Vaid nii saad 
kaitsta iseennast ja enda lähedasi. Tänases e-külalistunnis tutvud erinevate 
kohtinguvägivalla vormidega ning saad teada, kust ning kuidas abi küsida.  
 
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 e-külalistundi paremini aimu, mis on soostereotüübid, vaata 
läbi järgmised videod: 
 
1) KASSA www.youtube.com/watch?v=RTJ0x2uMG2Q 
 
2) JUHATUSE KOOSOLEK www.youtube.com/watch?v=GzK9aYQIYu8 
 
3) AIAPIDU www.youtube.com/watch?v=T31jLpHe1oY 
 
Mõelge ja vastake küsimusele, kas ja kuidas võivad soostereotüübid olla seotud 
suhtevägivallaga? 
 
………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….... 
 
OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande 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 MÕTLE KAASA 
 
On oluline, et tunneksid ära erinevaid suhtevägivalla tüüpe ja vorme, et oskaksid neid 
märgata kui Sinule või Sinu lähedastele liiga tehakse või kui ise teadlikult või 
teadvustamata käimissuhtes vägivaldseid käitumismustreid kasutad. Selleks leia 
endale klassist paariline ning kohtuge virtuaalselt, et vaadata koos videot "This is 
abuse" ning täitke koos video põhjal all olev tabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milliseid suhtevägivalla 
vorme videos märkasid? 

Too välja igale märgatud 
suhtevägivalla vormile 
omane käitumine, mida 
videos märkasid. 

Too välja selle 
suhtevägivalla vormi 
puhul naise ja mehe 
käitumise erinevused 

http://www.youtube.com/watch?v=RTJ0x2uMG2Q
http://www.youtube.com/watch?v=RTJ0x2uMG2Q
http://www.youtube.com/watch?v=GzK9aYQIYu8
http://www.youtube.com/watch?v=GzK9aYQIYu8
http://www.youtube.com/watch?v=T31jLpHe1oY
http://www.youtube.com/watch?v=T31jLpHe1oY
https://www.youtube.com/watch?v=RzDr18UYO18,
https://www.youtube.com/watch?v=RzDr18UYO18,


 

   

   

   

   

   

   

 
Lisaks suhtevägivalla märkamisele on väga oluline, et teaksid, kust abi saada kui Sina 
või Sinu lähedane seda vajab. Selleks tutvuge paarilisega veebilehtedega 
lasteabi.ee ja palunabi.ee ja täitke nende abil all olev tabel. 
 
 
 
 
 

http://lasteabi.ee/
http://palunabi.ee/


 

Kes saavad neilt veebilehtedelt abi? Mis moodi on võimalik nendelt 
veebilehtedelt abi saada (helistades, 
kirjutades, kohale minnes…)? 

Lasteabi.ee lehel saavad abi: 
 
 
 
 
 
 

 

Palunabi.ee lehel saavad abi: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Õpilased saavad nõu küsida ja lisainfot järgmistelt veebilehtedelt: 
www.amor.ee 
http://www.stereotyyp.ee/  
Õpilastega võiks võimalusel vaadata ka lühifilmi ja arutleda selles esinevate 
kohtinguvägivalla vormide ja erinevate osaliste (sh sõbrad) käitumiste osas: 
https://www.youtube.com/watch?v=B3Z6jc8C-HA&t=1197s (eesti keeles subtiitrid) 
https://www.youtube.com/watch?v=qWo5pVW6GQM (vene keeles subtiitrid) 

* 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. 
 

http://www.amor.ee/
http://www.stereotyyp.ee/
https://www.youtube.com/watch?v=B3Z6jc8C-HA&t=1197s
https://www.youtube.com/watch?v=qWo5pVW6GQM

