
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 

Tunni teema: #192 „Vaade Austraaliast: Kuidas seal koroonakriisiga tegeletakse ja kuidas Eesti 
saatkond sellesse pilti paigutub?“ 

Külalisõpetaja: Kersti Eesmaa, Eesti suursaadik Austraalias 

Õpilased: 7.-12. klass 

Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, mis on saatkond ning mis tööd saatkondades tehakse. 

Seos RÕK-iga: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja 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 “Vaade Austraaliast: Kuidas seal koroonakriisiga 

 



 

 tegeletakse ja kuidas Eesti saatkond sellesse pilti 
paigutub?“ 
 
2020. aasta on raputanud maailma COVID-19 pandeemia levikuga. Riigid on kasutanud 
koroonakriisi haldamiseks ning oma elanike kaitseks erinevaid viise ning samuti 
üritatakse võimalikult palju teha riikide vahel koostööd kriisi võimalikuks kiireks 
seljatamiseks. Tänases e-külalistunnis saad teada, mis on saatkond, mis tööd 
saatkondades tehakse ning kuidas Austraalia ja Eesti saatkond Austraalias 
koroonakriisiga on tegelenud. 
 
Kasuta töölehte nii:  

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

 
ENNE OTSEÜLEKANNET VASTA KÜSIMUSTELE 
 

1. Tuleta meelde, milliseid meetmeid võttis Eesti kasutusele koroonaviiruse leviku 
peatamiseks ning rahva tervise kaitseks? 
 
…………………………………………..…………………………………………..……

……………………………………...…………………………………………..…………

………………………………..…………………………………………....……………

……………………………………………… 

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 KÜLASTA EESTI SUURSAATKONDA 
AUSTRAALIAS NING VÄLISMINISTEERIUMI KODULEHTE 
 
Selleks, et uurida täpsemalt mis on 
saatkonnad ning miks meil neid vaja 
on, vaata Välisministeeriumi kaarti 
Eesti esindustest maailmas ning 
vasta küsimustele. 
 
Pildi suuremalt vaatamiseks kliki siia. 
 
 
 
 
 
 

https://vm.ee/sites/default/files/pictures/vm-esindused_kevad-2017.jpg


 

 
 
 
 
 
Diplomaatilise esinduse peamised ülesanded on (vali ja märgi õige vastus) 
 

● oma riigi esindamine ja kontaktide loomine, 

● oma riigi ja kodanike huvide ja õiguste kaitsmine asukohamaal, 

● asukohamaa poliitika ja majandusliku olukorra kohta seaduslike vahenditega 

info kogumine, 

Võttes arvesse eeltoodut, miks sa arvad on just Euroopas ning Põhja-Ameerikas 

enim Eesti välisesindusi? 

…………………………………………..…………………………………………..……………

……………………………...…………………………………………..…………………………

………………..…………………………………………....………………………………………

………………………………………………….. 

Millistesse riikidesse/piirkondadesse peaks Eesti veel oma saatkondi rajama ja 

miks? 

…………………………………………..…………………………………………..……………

……………………………...…………………………………………..…………………………

………………..…………………………………………....………………………………………

………………………………………………….. 

 
Vahel võib juhtuda mõni ootamatus või õnnetus reisil olles. Kui oled sattunud 
hädaolukorda, saab sind aidata Eesti saatkond. Uuri Eesti suursaatkond Austraalias 
kodulehelt, kuidas saab suursaatkond sind erinevates hädaolukordades aidata ja 
täida tabel. 

Hädaolukord Mida suursaatkond saab teha 
sinu aitamiseks? 

Mida nad ei saa

Reisidokumendi kaotus   

https://canberra.mfa.ee/et/konsulaarinfo/kui-vajad-voorsil-abi/
https://canberra.mfa.ee/et/konsulaarinfo/kui-vajad-voorsil-abi/


 

Raha kaotus   

Kuriteo ohver   

Eesti kodaniku surm 
välisriigis 

  

 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Uurige lisaks  Eesti saatkondade kohta mujal maailmas 

* 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://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad

