
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #206 Why do we need a defence attaché? 
Külalisõpetaja: Briti saatkonna kaitseatašee kolonel Matthew Hing 
Õpilased: 7.-9. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane teab, milliste ülesannetega tegeleb Briti kaitseatašee Eestis.  

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.  
Looge õpilastele Google Drive kaust, kuhu õpilased saavad laadida üles enda 
intervjuu videod.  
 

Tunni teema 
taust: 

Eesti ja Ühendkunigriikide sõjaline ja kaitsealane koostöö tähistas 2018. aastal oma 
100. aastapäeva. Üle 100-aastane sõprus jätkub tiheda koostööna ka tänapäeval ning 
koostöös Briti kaitseatašeega Eestis valmib külalistund tutvustamaks Briti ja Eesti 
sõjalist ja kaitsealast koostööd. 
 

 
Ülesanne video 
ajal, häälestus 

HÄÄLESTUS 5 min 
Vaadake koos lühikest videot ÜK ja Eesti vägede koostööst ning arutage, mis 
märksõnasid õpilased videost tähele panevad. Video link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ly8_3RrHYvg&ab_channel=NATO.  
 
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”. 
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Worksheet “Why do we need a defence attaché?” 
 
Security and safety in Estonia relies on cooperation and partnerships with our allies. 
British military support can be traced back to the Estonian War of Independence and is 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly8_3RrHYvg&ab_channel=NATO


 

still as important as ever. In today’s e-lesson you will learn who is a defence attaché 
to Estonia and what is their function. 
 
 
Use the worksheet as follows:  

● Answer the question before the live stream 
● Ask questions during live stream 
● After the live stream have a discussion with your classmates and complete the 

exercise. 
 
BEFORE THE LIVE STREAM 
 
Watch the following video about British and Estonina troops with your class and write 
down as many keywords as you can: 
https://www.youtube.com/watch?v=ly8_3RrHYvg&ab_channel=NATO. After the video 
fill the table and compare the results with your deskmate.  
 
 

Write down keywords from the video (i.e Afghanistan, Tapa, soldier, etc) 

 

 
 
 
DURING THE LIVE STREAM 
 
You have a chance to ask questions from the guest lecturer during the live stream. To 
do so add your question (or ask your teacher to do it for you) to Youtube chat as 
follows: 
  
Kaari 12. Form, Kurtna School. How do you become a president?  
 
Please be polite and precise while forming your question. Your questions is visible to 
everyone watching the live stream. The sooner you get to send your question, the more 
likely we are able to answer it. 
 
 
AFTER THE LIVE STREAM 
 
Form groups of 4 and divide the following roles between each other: journalist, British 
soldier, Estonian soldier  and the British defence attaché to Estonia.  For a moment try 
to get into the role and think about your everyday life in Estonia and your daily tasks. 
Collectively think about 5 questions a journalist would ask the others in order to 
learn more about the cooperation and importance between Estonian and the 
United Kingdom and their troops and the function of the defence attaché to 
Estonia. Orally discuss, to whom the question would be addressed and how it could be 
answered.  
I.e “Explain your tasks here in Estonia”, “What do you have in common with an Estonian 
soldier?” 
 

1.  
2.  
3.  
4.   

https://www.youtube.com/watch?v=ly8_3RrHYvg&ab_channel=NATO


 

5.  
 
Now create a video of a journalist interviewing the group of 3 people in Tapa 
Army Base. Upload the video to a shared Google Drive. 
 
While looking at other interview videos, think if the interview sheds light on why is 
cooperation between the UK and Estonia is important and the function of the defence 
attaché. What was your favourite interview  favourite question? 
 
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Uurige Ühendkuningriikide rolli Eesti Vabadussõjas ning arutage (probleemiakna 
meetodil), mis olid abistamise põhjused, olemus, tähtsus ning tagajärjed. Külastage 
temaatilist virtuaalnäitust. 
Probleemiaken (täita tabel):  
 
 

PÕHJUSED OLEMUS 

TÄHTSUS TAGAJÄRJED 

 
* 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://ukandestonia.ee/et/

