
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #212 Miks ometi inimene ise kohtusse pöördub? 

Külalisõpetaja: Tallinna halduskohtunik Kadri Sullin 
Õpilased: 7.-9. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane teab, kuidas on üles ehitatud Eesti kohtusüsteem ning milliste muredega 

kohtusse pöördutakse. 

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.  
Printida ka igale grupile üks lisaleht kohtujuhtumiga. Ühes grupis võiks olla u 3-4 
inimest. Kõigil on sama kaasus. 
 
LISALEHT ÕPETAJALE PRINTIMISEKS 
PDF kaasuse printimiseks igale grupile: 
https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2019/files/2019_Halduskaasus.pdf 
 

Tunni teema 
taust: 

5.– 11. oktoobril toimub Eesti kohtute eestvedamisel õigusemõistmise nädal. Selle 
raames on Eesti kohtunikud otsustanud jagada e-külalistundides, millega nad 
tegelevad. 

 
Ülesanne video 
ajal, häälestus 

HÄÄLESTUS 5 min 
Vaadake koos videot 
https://www.youtube.com/watch?v=y3bM-A6he2s&ab_channel=Kohtud ning paluge 
õpilastel vastata video ja eelnevate arvamuste ja teadmiste najal, miks inimesed 
kohtusse pöörduvad ning mis on kohtuniku ülesanne ja eesmärk.  
 
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.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2019/files/2019_Halduskaasus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y3bM-A6he2s&ab_channel=Kohtud


Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
Tööleht "Miks ometi inimene ise kohtusse pöördub? 
 
Kohus on koht, kus inimesed arutavad oma erimeelsusi ja püüavad neid lahendada. 
Kohtus töötavad kohtunikud, kes kuulavad inimesed ära ja aitavad neil kokku leppida, 
lahendusi leida või otsustavad, kuidas mure lahendada. Tänases e-külalistunnis saad 
teada, kuidas on ülesehitatud Eesti kohtusüsteem ning milliste muredega 
kohtusse pöördutakse. 
 
Kasuta töölehte nii:  

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

 
ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
 
Vaadake klassiga järgmist videot kohtuniku tööst: 
https://www.youtube.com/watch?v=y3bM-A6he2s&ab_channel=Kohtud.  Nähtud video 
ja enda eelnevate teadmiste või arvamuste najal vasta, miks sinu arvates inimesed 
kohtusse pöörduvad ning mis rolli mängib kohtus kohtunik? 
 
1. Inimesed pöörduvad kohtusse, sest 
……………………………………………………………………… 
 
 
2. Kohtuniku ülesanne ja eesmärk on 
………………...………………...………………...………………... 
 

 
 
 
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 LAHENDA KOHTUKAASUS 
 
Moodustage 3-4 liikmelised grupid ning lugege läbi kohtukaasus (e juhtum). Arutage 
grupis, kuidas teie selle juhtumi lahendaksite ning mis otsuse teie kohtunikuna 
teeks. Kindlasti mõelge ka argumentidele miks te nii otsustasite. 
Kas Elle peaks saama kooliteed jätkata ning taotleda koduõpetaja palga 
hüvitamist? Teil on aega 10 minutit. 
 
Kuulake ka teiste lahendusi ning argumente. Seejärel arutlege klassis ühiselt: 
 

- Kas selliseid kaasuseid on lihtne või raske lahendada, miks?  
- Kui seadus ei anna selget vastust, kellel on õigus, millest peab kohtunik 

lahendamisest lähtuma (oma maailmavaade, avalik arvamus, teadlased, 
uuringufirmad)?  

https://www.youtube.com/watch?v=y3bM-A6he2s&ab_channel=Kohtud


- Kellelt tuleks asja lahendamiseks seisukohti, arvamusi, uuringuid küsida? Kas 
asja lahendamisel tuleks küsida või arvestada poliitikute, ajakirjanike, 
arvamusliidrite, suunamudijate vms seisukohti? 

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Kaasuseid võib lahendada ka rollimängu läbi (kui on rohkem aega), jagades gruppides 
ära rollid: direktor, lapsevanemad ning kohtunik. Lasta gruppidel ettevalmistada ning 
kaasõpilastele oma lahendus ette mängida. 
 
Igal sügisel toimub ka Riigikohtu kaasuskonkurss, kus õpilastel on võimalus ise oma 
õiglustundest lähtuvalt lahendada erinevaid juhtumeid. Konkurss on mõeldud 9.-12. 
klassidele, ning harjutamiseks võib varasematest aastatest võtta erinevaid kaasuseid ja 
paluda õpilastel neid lahendada. Lisaks saab lugeda eelnevate aastate parimaid 
lahendusi ja õpilastöid. Lisainfo leitav Riigikohtu kodulehel: 
https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2019/  
 
Lühemaid ja pikemaid Youtubei videoid erinevate vaidluste lahendamisest ning 
kohtusüsteemi tutvustamisest leiab Eesti Kohtud Youtubeist: 
https://www.youtube.com/channel/UCBdJc92-7P-KyBtmE3YhMvg  
 

* 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.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2019/
https://www.youtube.com/channel/UCBdJc92-7P-KyBtmE3YhMvg

