
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 

 

 

Tunni teema: #240 “Kas homne töö on sama mis täna?” 
Külalisõpetaja: Euroopa Parlamendi liige Yana Toom 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane teab, mis on elukestev õpe ning mida võib oodata tuleviku tööturust. 

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 laadige alla tunniks vajalik tööleht ning edastage õpilastele. Iseseisva ülesande 
täitmiseks on vajalik luua Drive’i kaust või muu lahendus õpilaste tööde 
jagamiseks ja kokku kogumiseks. 

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 esimese ülesande töölehel. Soovi korral võite vastuseid online 
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  "Kas homne töö on sama mis täna?" 
 
Tööturul on toimunud ning on toimumas suured muudatused ning ühiskond peab juba 
täna aktiivselt kaasa mõtlema, milliseid ametikohti on tulevikus vaja luua ning kuidas 
selleks praegu ette valmistuda. Tänases e-külalistunnis saad teada, mis on 
elukestev õpe ning mida võib oodata tuleviku tööturust. 
 
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 mõelda, millised muutused võivad tööturgu 
tulevikus ees oodata, kirjuta tabelisse milliseid ameteid Sinu arvates tulevikus 
enam vaja pole ning milliseid võivad olla tulevikus populaarsemad elukutsed.  
 
 

 
 
Seejärel ava link ning mõtle, millist neist ametitest Sina kõige rohkem pidada 
tahaksid ja miks? 
 
…………………………………..…………………………………..……………………………

……..…………………………………..…………………………………..………………………

…………..…………………… 

 
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 KOOSTA CV TULEVIKU AMETIKOHALE 
KANDIDEERIMISEKS 
 
Tutvu kuue tuleviku töökoha kirjeldusega leheküljelt: 
https://www.yu.ee/tuleviku-tookohad/ , vali neist välja 1 huvipakkuv ning koosta sellele 
tööle kandideerimiseks tuleviku CV.  
CV koostamise meelespea: 
 

1) Kasuta enda nime 
2) Ole loov. Võid ise välja mõelda millistes koolides sa oled käinud, mis võiks olla 

su eelnev töökogemus, millistel täienduskoolitustel oleks hea enne käia. 
3) Vali, kas koostad CV Wordis või Google Docsis (vt. näidist siit) või koostad 

video CV (vt. näidist siit). 
 

 

Ametid, mis tulevikus kaovad Tuleviku ametikohad 

  

https://majandus24.postimees.ee/4487812/vesiviljeleja-ja-droonijuht-ehk-10-erilist-tulevikuametit
https://www.yu.ee/tuleviku-tookohad/
https://www.cv.ee/content/?gr=1&id=680
https://www.youtube.com/watch?v=hxyW5uHwVDA


 

 

 
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Õpilastel võib paluda mõelda ka enda peale ja analüüsida, milliseid oskuseid on neil vaja juurde 
õppida, et tuleviku tööturul konkurentsis püsida ja mida selle jaoks on vaja teha. Enne ülesannet 
paluda vaadata ka 4-minutilist videot, kus tuuakse välja erinevad vajalikud tulevikuoskused. 
Näidis on ette tehtud. 
 
 

 
 
Lisainformatsiooni tuleviku töökohtadest ja vajalikest oskustest: 
https://raha.geenius.ee/blogi/tootukassa-blogi/millist-eriala-oppida-et-tulevikus-tood-oleks/  
https://www.teeviit.ee/milliseid-oskusi-on-vaja-tuleviku-tookohtadel/  
https://www.err.ee/994226/maria-kutt-elukestva-oppe-argipaev  
 

Oskus, mida pean endas arendama, et 
tuleviku tööturul konkurentsis püsida 

Kuidas saan seda oskust arendada? 

Õppida rohkem võõrkeeli Valida võõrkeele valikaineid 
keskkoolis/ülikoolis; laadida alla võõrkeele 
õppimiseks mobiiliäppe 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=XLTIes-WrvU&feature=emb_title&ab_channel=SAKutsekoda
https://raha.geenius.ee/blogi/tootukassa-blogi/millist-eriala-oppida-et-tulevikus-tood-oleks/
https://www.teeviit.ee/milliseid-oskusi-on-vaja-tuleviku-tookohtadel/
https://www.err.ee/994226/maria-kutt-elukestva-oppe-argipaev

