
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #189 Milline on ohvitseri roll kaitseväes ning Eesti ühiskonnas tervikuna? 
Külalisõpetaja: Kolonel Enno Mõts, Kaitseväe Akadeemia ülem 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, mida tähendab riigikaitseline haridus ning milliseid KVA-s omandatud 
teadmised tulevad kasuks ka tsiviilelus. 

Seos RÕK-iga: Kodanikupädevus, enesemääratluspädevus 
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                    12 + 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: 

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti 
kaitsepoliitikast ja -ajaloost.  

 
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 „Milline on ohvitseri roll kaitseväes ning Eesti 
ühiskonnas tervikuna?“ 
 
Igaüks meist peab mingi hetk valima endale sobiva karjääri. On oluline, et oleksid 
teadlik erinevatest karjäärivõimalusi enne selle valiku tegemist. Tänases 
e-külalistunnis saad teada, mida kujutab endast ohvitseri karjäär ning Kaitseväe 
Akadeemia.  
 
Kasuta töölehte nii:  

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

 
ENNE OTSEÜLEKANNET VASTA KÜSIMUSTELE 
 
Selleks, et saaksid enne otseülekande algust mõelda, mida mainitud teemadest juba 
tead ja arvad, vaata videot ning vasta küsimustele: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YnSbzgcdQyU


 

 
Mis tunde video Sinus tekitas? 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
Kirjelda 3 omadust, mis Sa arvad, et inimesel peaks olema, et saada ohvitseriks: 
 

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 LOO PLAKAT/KIRJUTA ESSEE 
 
Selleks, et mõistaksid, mida tähendab olla Eesti kodanik ning kuidas ohvitseri amet 
sellega seondub, on vaja, et teaksid, kuidas on Eesti Põhiseaduses kirjeldatud Eesti 
kodaniku õigusi/kohustusi ning kuidas panustab sõjaväelane rahuajal Eesti riiki. Selleks: 
 

1. Leia Põhiseadusest Eesti kodanikele sätestatud 4 kohustust ja kirjuta need 
välja. Seejärel sirvi Põhiseadust ning too välja mõned õigused ja vabadused, 
mis Eesti kodanikele on sätestatud.  
 
 

Kohustused Õigused/vabadused 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002


 

  

  

  

  

 
2. Loo plakat, millel iseloomustad leitud kohustuste/õiguste abil Eestit. Võid 

plakati joonistada A3 paberile või luua Canva keskkonnas. Lae tööd üles siia 
Drive kausta ja märgi faili nimeks enda nimi.  

 
 

VÕI 
 
Kirjuta lühi-essee (kuni 2500 tähemärki) teemal “Vaprus“: 
Mõtle e-külalistunnis kuuldu põhjal, milles seisneb sõjaväelase vaprus rahuajal, kui pole 
kriisi ega sõda? Kirjelda, milliste tegevustega saab sõjaväelane olla vapper rahu ajal 
ning kuidas saaksid Sina seda sama teha.  
Tuletame meelde, et heal esseel on: 

1. Sissejuhatus 
2. 2-3 põhisõnumit eraldi lõikudena 
3. Kokkuvõte 

 
Lae essee üles siia Drive kausta. Märgi faili nimeks enda nimi.  
 
Esita oma plakat/essee 30. maiks! Parimate plakatite/esseede autorid saavad 
auhinnaks Kaitseministeeriumilt meeneid! 
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Eesti Kaitseväe eripalgelistest tegevustest annab ülevaate aastaraamat:       
https://issuu.com/kaitsevagi/docs/kv_aastaraamat_2019_iss 
Kaitseväe akadeemia kohta saab rohkem teada siit: 
https://www.kvak.ee 
https://ohvitser.ee/  

* 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.canva.com/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1osMG1Pnscf4lLSGz-8RjwQCAsfdZb8Ai
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1osMG1Pnscf4lLSGz-8RjwQCAsfdZb8Ai
https://issuu.com/kaitsevagi/docs/kv_aastaraamat_2019_iss
https://www.kvak.ee/
https://ohvitser.ee/


 

 


