
 
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #200 Kuidas mina saan mõjutada maailmapoliitikat? 
Külalisõpetaja: Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane teab, kuidas osaleda ühiskonnaprotsessides ning miks tema osalus oluline on. 

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 infovoldiku loomiseks vajalikke A4 pabereid või 
võimalusel kasutage sülearvuteid ja paluge õpilastel luua infovoldikud canva.com 
keskkonnas.  
 

Tunni teema 
taust: 

Tunni toob teieni Europe Renew. On oluline, et õpilased teaksid millist rolli nad 
mängivad erinevates ühiskonnaprotsessides ning kuidas enda häält kasutada.  

 
Ülesanne video 
ajal, häälestus 

HÄÄLESTUS 5 min 
Arutage koos õpilastega, milliseid poliitika kujundamisel osalemise viise nad juba 
teavad. 
 
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/


 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
Tööleht “Kuidas mina saan mõjutada maailmapoliitikat?” 
 
Meil kõigil on võimalus enda otsustega kujundada nii Eestit kui maailma. On oluline, et 
teaksid mil moel saad olulistes küsimustes kaasa rääkida ja miks Sinu hääl tähtis on. 
Tänases e-külalistunnis saad teada, kuidas Sina saad maailmapoliitika kujunemist 
mõjutada. 
 
Kasuta töölehte nii:  

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

 
ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
 
Mõtle, kas tead juba praegu mooduseid, kuidas saad kaasa rääkida riigi poliitiliste 
otsuste tegemisel? Pane kõik moodused, mida tead, 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 MAAILMA PÄÄSTA 
 
Selleks, et riik ja maailm toimiks nii, et inimestel oleks hea, on oluline, et kõik teaksid 
oma õigusi ja kasutaksid võimalusi poliitika kujundamisel kaasa rääkimiseks. Leia 
endale klassist paariline ja lugege koos läbi Valimised peatükk. Looge selle põhjal 
infovoldik, mis tutvustaks kõigile huvilistele, millised on nende võimalused 
päästa maailma käies valimas. 
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 

Analüüsige koos õpilastega antud artiklit ning arutage, mida saaks teha, et noored 
rohkem valimas käiks.  

https://www.eesti.ee/et/kodakondsus-ja-dokumendid/kodakondsus/valimised/
https://www.err.ee/519860/uuring-noored-huvituvad-eneseteostusest-kuid-ei-kai-valimas


 

lisamaterjalid 
 

* 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. 
 
 


