
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #208 Kuidas sinust võib saada infosõdur? 
Külalisõpetaja: Major Uku Arold, Kaitseväe Peasataabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna 

juhataja asetäitja 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane mõistab üksikisiku rolli tänapäevastes infokonfliktides. 

Seos RÕK-iga: Kodanikupädevus, digipädevus 
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 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 jaoks A4 paberit.  

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 
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. 
 
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
Tööleht „Kuidas sinust võib saada infosõdur?“ 
 
Infokonfliktid toimuvad riikide vahel ka siis kui lennukid ei heida pomme ning suurtükid 
ei paugu. Mõjutegevus on igapäevane ja mitmekülgne ning seda ei ole teinekord üldse 
lihtne ära tunda. Meid proovitakse panna levitama kontrollimata infot ehk teha meist 
kahjulikke sõnumeid levitavaid roboteid – infosõdureid. Tänases e-külalistunnis 
kuuled, kuidas Sinust võib saada infosõdur.  
 
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, mõtle, milliseid kahjuliku info levitamise mooduseid tead ja pane 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 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 KAITSE EESTI RIIKI 
 
Leia endale paariline ja pange kirja 6 kõige olulisemat teadmist, mis e-külalistunnist 
teada saite. 
Tehke nendest 6 teadmisest infovoldik, kus iga teadmise kohta panete kirja 
järgmised punktid: 
 

● Miks on oluline seda teada? 
● Kust selle kohta lisainfot saada (veebileht)? 
● Kellega seda teadmist võiks jagada? 

 
Kasutage info leidmiseks Google’it.  
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Osalege õpilastega 26.-30.10 oktoobril toimuvatel Meediapädevuse nädala raames        
toimuvatel e-külalistundides, kus räägitakse samuti valeinfo levikust ja teadlikkust         
meedia tarbimisest. Tundidesse saab registreeruda peatselt siin. 

* 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://docs.google.com/forms/d/1lyW0pTsSqy6_b7w1xQBhjZrUevLoBPKjOiMKNxHY94o/edit

