
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 

 

 

Tunni teema: #236 Euroopa ja Hiina-probleem või võimalus? 
Külalisõpetaja: Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane teab, milliseid probleeme ja võimalusi esineb Euroopa ja Hiina koostöös ning 

oskab selle koostöö mõju seostada enda igapäevaeluga.  

Seos RÕK-iga: sotsiaalne pädevus 
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. 
Häälestuse jaoks visatav objekt-pall, mänguasi jm.  
 
ETTEVALMISTUS 
Palun printige tunniks vajalik tööleht ning jagage õpilastele.  

Tunni teema 
taust: 

Euroopa Parlamendi liikmetega tundide eesmärgiks on tutvustada õpilastele, kuidas 
Euroopa Liit toimib ja millised sealsed protsessid neid igapäevaselt mõjutavad.  

Ülesanne video 
ajal, häälestus 

HÄÄLESTUS 5 min 
Õpilased lahendavad paaristööna esimese ülesande töölehel. Soovi korral võite 
vastuseid klassiruumis jagada.  
 
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  “Euroopa ja Hiina- probleem või võimalus?” 
 
Hiina ja Euroopa koostöö pakub palju võimalusi aga samas ka ohte. Seetõttu on oluline 
näha Hiinaga koostöös erinevaid aspekte. Tänases e-külalistunnis saad teada, 
milline on Euroopa koostöö Hiinaga ja millised võimalusi ning probleeme selles 
koostöös esineb.  
 
Kasuta töölehte nii:  

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



 

 
ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
 
Selleks, et saaksid enne otseülekannet teada, kuidas koostöö Hiinaga üldse Sinusse 
puutub, leia klassikaaslasega enda lähiümbrusest 3 eset, mille valmistamise 
asukohaks on märgitud Hiina. Kirjuta leitud esemete nimetused siia.  
 
………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….... 
 
Nüüd arutle klassikaaslasega, kas oleksid valmis nende esemete eest maksma 
kallimat hinda või neist sootuks loobuma kui Euroopa koostöö Hiinaga peaks 
kaklema? 
 
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 ARUTLE KLASSiKAASLASEGA 
 
Mõelge klassikaaslasega sellele, mida just kuulsite ning arutlege, millised võiksid olla 
põhjused, miks Euroopa ja Hiina koostöö võiks katkeda ja milliste põhjuste tõttu 
võiks koostöö hoopis tugevamaks muutuda. Leidke 5 põhjust mõlema argumendi 
kasuks, vajadusel kasutage internetti, et infot juurde otsida. Seejärel otsustage, kumb 
argument teie arvates tulevikus tõeks osutub- kas Euroopa koostöö Hiinaga 
jätkub või katkeb? Jagage klassiga enda arvamust.  
 
 
Põhjused, miks koostöö Hiinaga võiks 
paraneda 

Põhjused, miks koostöö Hiinaga võiks 
katkeda 

  

  

  



 

 
 

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Siit saab lugeda taustainfot Eesti ja Hiina koostöö kohta: 
https://beijing.mfa.ee/et/eesti-ja-hiina/diplomaatiliste-suhete-ajalugu/ 
Võite klassiga sirvida Urmas Paeti Facebooki lehekülge, kus ta avaldab infot ja oma seisukohti 
erinevatel päevakajalistel rahvusvahelistel teemadel, ka iganädalane videoformaat “Nädal 
välispoliitikas”, kus Paet keskendub viimase nädala silmapaistvamatele arengutele: 
https://www.facebook.com/urmaspaet1  
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