
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #188 Kuidas Eesti hääl ÜRO Julgeolekunõukogus kõlab? 
Külalisõpetaja: Eesti ÜRO esinduse asejuht Gert Auväärt 
Õpilased: 9.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, milline roll on ÜRO Julgeolekunõukogul ning millist rolli omab Eesti selles. 

Seos RÕK-iga: Ettevõtlikuspädevus, kodanikupädevus 
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. 
 
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: 

Toome koostöös Välisministeeriumiga koolidele e-külalistundide sarja, mis selgitab 
õpilastele lähemalt Eesti välisteenistuse toimimist. Hetkel maailmas aset leidev 
koroonakriis annab hea võimaluse näidata, mis roll on meie diplomaatidel ja 
rahvusvahelisel koostööl. Välispoliitika on mitmetahuline ning hõlmab palju erinevaid 
aspekte, seega ka loengutes kajastuvad erinevad välispoliitika elemendid, sh Eesti 
välispoliitilised otsused, konsulaartegevused, küberturvalisus, saatkondade töö ja Eesti 
tegutsemine rahvusvahelisel tasandil – ennekõike ÜRO Julgeolekunõukogus, mille 
valitud liikmed oleme aastail 2020-2021. 

 
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: 
Mõtle videot vaadates, kas Sul tekkis mõni küsimus, millele sooviksid vastust. Edasta 
see Youtube’i vestlusesse viisil: 

● Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
videot vaatavad.  
Võib juhtuda, et kõigile küsimustele ei jõua otseülekandes vastata. Mida varem jõuate 
küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.  
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
 
Tööleht “Kuidas Eesti hääl ÜRO Julgeolekunõukogus 
kõlab?” 
 
Praegused ärevad ajad toovad esile ka erinevaid julgeoleku riske-seetõttu on väga 
oluline, et riikide koostöös loodud nõukogud toimiks ja riikide vahelised rahumeelsed 
suhted säiliks. Tänases e-külalistunnis saad teada, kuidas teeb selle nimel tööd 
ÜRO Julgeolekunõukogu ning millist rolli omab selles tööd Eesti.  
 
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 juba enne e-külalistundi mõelda, mida teemast tead, too välja 3 
tegevust, millega ÜRO Julgeolekunõukogu võiks Sinu arvates tegeleda?  
 
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 OSALE VIKTORIINIS 
 
Selleks, et saaksid panna proovile e-külalistunnis saadud teadmised ÜRO kohta, osale 
siin viktoriinis. Seejärel leia endale klassist paariline ja looge üksteisele ÜRO 
teemaline viktoriin. Selleks on hea kasutada näiteks Google Forms’i: 

1. ava Google Forms 
2. alustage uue vormiga  
3. valige vormi ülevalt paremalt lehe servast “Seaded”, sealt “Testid” ning “Muuda 

see testiks” 
4. Sisesta enda mõeldud küsimused ÜRO kohta ja märgi vastusevariandid, õiged 

vastused 
5. Lahenda paarilise viktoriin ning vaadake, kumb sai rohkem punkte! 

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Jälgige Välisministeeriumi Facebooki lehte erinevateks põnevateks uudisteks ja tegevusteks 
õpilastega: 
https://www.facebook.com/valismin/ 

* 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.facebook.com/valismin/app/489107954569299/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.facebook.com/valismin/

