
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #200 Miks puudutab inimkaubandus mind? 
Külalisõpetaja: Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anu Leps ja 

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna inimkaubanduse 
ohvrite nõustamisteenuse juht Sirle Blumberg  

Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane oskab märgata inimkaubandusele ja ärakasutamisele viitavaid tunnuseid. 

Õpilane teab, kust leida abi, juhul kui tegemist on inimkaubandusega ning oskab 
suunata oma lähedasi abi otsima.  

Seos RÕK-iga: Sotsiaal- 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 video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor. 
Palun avage arvuti, projektor ja e-külalistunni Youtube'i link. 
Logige võimalusel sisse Youtube'i keskkonda, et saaksite anda märku oma klassi 
liitumisest tunniga ja edastada õpilaste küsimusi. 
Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis. 
 
ETTEVALMISTUS 
Palun printige tunniks vajalik tööleht ning jagage õpilastele.  
Olge valmis jagama õpilastele plakati loomiseks vajalikke A3 pabereid või 
võimalusel kasutage sülearvuteid ja paluge õpilastel luua plakatid canva.com 
keskkonnas.  
 

Tunni teema 
taust: 

Tagasi Kooli toob koos Justiitsministeeriumiga õpilasteni keerulised, ent olulised 
teemad, millest teadmine on õpilastele hädavajalik. Üheks neist on inimkaubandus ja 
selle erinevad vormid, mis ohustavad Eesti noori.  

 
Ülesanne video 
ajal, häälestus 

HÄÄLESTUS 5 min 
Vaadake koos klassiga videot:  https://www.youtube.com/watch?v=ffAmTBaPrdM 
Paluge õpilastel koos paarilisega mõelda, milliseid inimkaubanduse tüüpe nad veel 
teavad ja märkida need töölehele. Jagage klassis mõningaid vastuseid. 
 
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 
Youtube vestlusesse ootame koolidelt: 
● märguannet otseülekandega liitumise kohta (Nt. Kurtna Kool on kohal) ja 
● küsimusi külalisõpetajale viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada 
presidendiks? 
 
Õpetaja küsib õpilastelt ja valib välja parimad küsimused. Õpetaja või üks õpetaja poolt 
määratud õpilane kirjutab küsimused Youtube'i vestlusaknasse. 
Kui õpilased jälgivad tundi oma seadmest, siis lepitakse õpilastega enne tundi kokku 
Youtube vestluses osalemise reeglid. Reeglite õpetamiseta õpilasi Youtube’i lasta ei 
tohi, sest õpilased hakkavad tundi segama. 
Palun hoiatage oma õpilasi, et võib juhtuda, et kõigile küsimustele ei jõua 
otseülekandes vastata. 
Mida varem jõuate küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata. 
Vastamata 
jäänud küsimuste vastused edastame FB gruppi “Tagasi Kooli külalistunnid”. 
 

 

https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ffAmTBaPrdM


 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
 
Tööleht “Miks puudutab inimkaubandus mind?” 
 
Me puutume inimkaubandusega kokku tihedamini kui oskame arvata. On oluline, et 
tunneksid ära erinevaid inimkaubanduse vorme ning oskaksid ennast ja teisi 
hädaolukorras aidata. Tänases e-külalistunnis saad teada, milliseid 
inimkaubanduse vorme eksisteerib ning kuidas inimkaubandusse sattumisest 
hoiduda. 
 
Kasuta töölehte nii:  

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

 
ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
 
Vaadake klassis videot siin: https://www.youtube.com/watch?v=ffAmTBaPrdM 
Peale video vaatamist arutle paarilisega, milliseid inimkaubanduse tüüpe veel teate 
ning pange need siia kirja: 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….... 
 
 
OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse või palu 
õpetajal oma küsimus vestlusesse lisada nii:  
  
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, KUIDAS HOIDUDA 
INIMKAUBANDUSEST 
 
Moodustage klassis neljaliikmelised grupid. Vaadake grupiga koos videot Eesti 
noortega juhtunud lugudest siin: https://www.youtube.com/watch?v=3F_br5IeFRw. 
 
Valige koos videost välja üks lugu ning: 

https://www.youtube.com/watch?v=ffAmTBaPrdM
https://www.youtube.com/watch?v=3F_br5IeFRw


 

1. mõelge, mida oleks loo peategelane võinud teada, et mitte ohvriks langeda. 
Pange kõik mõtted, mis grupis tekivad, paberile kirja. 

2. Valige koos grupiga välja 3-5 olulisemat teadmist ja tõmmake neile joon alla. 
3. Looge koos grupiga plakat, kus on need 3-5 olulist teadmist, et aidata 

kõigil noortel hoiduda sellistest kogemustest. Pea meeles, et heal plakatil 
on: 

● 3-5 selget sõnumit 
● pilkupüüdev kujundus 
● lihtsasti loetav ja selge kirjastiil 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Huvilistele vaatamiseks ka teised 1ELU kampaania klipid:  
https://www.youtube.com/channel/UCgWFDoe6VC0evDO3GU90VRg/videos 
Õpetajate enesetäiendamiseks ja tulevikus inimkaubanduse teemast tunnis rääkimiseks 
soovitame sellist õppevideot: 
https://www.youtube.com/watch?v=kAC2Zg4b20k&feature=emb_logo. 
Inimkaubanduse teemaline materjal on kättesaadav samuti e-koolikotis:  
https://e-koolikott.ee/kogumik/26780-Inimkaubanduse-vastu-voitlemine-ja-ennetamine 

* 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/channel/UCgWFDoe6VC0evDO3GU90VRg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=kAC2Zg4b20k&feature=emb_logo
https://e-koolikott.ee/kogumik/26780-Inimkaubanduse-vastu-voitlemine-ja-ennetamine

