
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #187 Kelle nägu on seksuaalvägivald Eestis? 
Külalisõpetaja: Õppejõud Tartu Ülikoolis, TÜ Kliinikumis ja Tartu noorte nõustamiskeskuses, 

seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste ekspert Ohvriabis Kai Part 
Õpilased: 10.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane teab, mida hõlmab sekusaalvägivalla mõiste, oskab vaidlustada 

seksuaalvägivallaga seotud müüte ning teab kust ja kuidas 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 “Kelle nägu on seksuaalvägivald Eestis?” 
 
On väga oluline, et oskaksid ära tunda seksuaalvägivalla erinevaid vorme ja märke, 
sest ainult nii saad Sa aidata ennast ja kaitsta enda lähedasi. Tänases e-külalistunnis 
saad teada, mida tähendab seksuaalvägivald, kuidas seda ära tunda ning kuidas 
ja kust abi saada.  
 
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 e-külalistundi aimu, millega tegelevad seksuaalvägivalla 
kriisiabikeskused, vaata videot ja too välja 3 olulist uut teadmist, mis seksuaalvägivalla 
kriisiabikeskuse kohta teada said: 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
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 
 
Mõtle, mida saaksid teha kui Sinu sõber sattuks seksuaalvägivalla ohvriks. Kirjuta 
lühike essee teemal "Kui minu sõber kogeks seksuaalvägivalda, siis mida saaksin 
tema heaks teha?" ja lae see üles siia. Kolm parimat esseed saavad auhinnaks 
raamatu "Talumatud tunded: hea tunde käsiraamat noortele", autorid Raisa Cacciatore 
ja Max Karukivi. Essee üles laadimisel märgi faili nimeks enda nimi. Võitjad teeme 
teatavaks Tagasi Kooli Facebooki lehel 25. mail.  

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste kohta saab infot siit: 
www.palunabi.ee 
Kohtinguvägivalla, sh seksuaalvägivalla teema käsitlemiseks on olemas juhendmaterjal 
7 tunni läbiviimiseks siin: 
https://www.tstk.ee/node/76 

* 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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KvYU-U9nw40&list=PL5ryenLAx4rsXKGDxy2Pf5jqIFr7-PR_X&index=2&t=8s
http://www.palunabi.ee/
https://www.tstk.ee/node/76

