
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema: #241 “Mis see minu asi on, mis Euroopa digiturul toimub?”
Külalisõpetaja: Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip
Õpilased: 7.-12. klass
Tunni
õpieesmärk: Õpilane teab, mis on Euroopa digiturg ning selgitab selle mõjusid Euroopa Liidu

kodaniku jaoks.

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
Laadige alla tunniks vajalik tööleht ning edastage 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 esimese ülesande töölehel. Soovi korral võite vastuseid online
klassiruumis jagada.  Video põhjal leiab vähemalt 4 põhjust, miks digiturgu vaja on:
1)Välismaalt helistamine muutub soodsamaks (ei kohaldu rändlustasusid)
2) Mobiilne internet muutub soodsamaks
3) Loob uusi töökohti
4) Internetis ostlemine Euroopa Liidu riikidest muutub lihtsamaks)
Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=jYBQ9H6LnLE&ab_channel=euroopakomisjon

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  “Mis see minu asi on, mis Euroopa digiturul
toimub?”



Euroopa ühtne digiturg ei ole enam fantaasia, vaid saamas reaalsuseks ning tegemas
edusamme igal aastal. Sellele on suuresti kaasa aidanud Eesti endine peaminister ning
endine Euroopa Liidu ühtse digituru volinik Andrus Ansip. Tänases e-külalistunnis
saad teada, mis on Euroopa ühtne digiturg ning mis on selle mõjud.

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

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST VAATA VIDEOT JA VASTA
KÜSIMUSELE

Vaata läbi 4-minutiline video “Miks on vaja Euroopas ühtset digiturgu?” ja vasta video
põhjal, milliseid positiivseid muudatusi toob ühtne digiturg Euroopa Liidule ja tarbijatele
kaasa?

1)

2)

3)

4)

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 LOE UUDISEID JA TÄIDA TABEL

Kuidas edeneb Euroopa ühtse digituru edendamine? Uuri Euroopa Parlamendi
kodulehelt erinevaid uudislugusid digiturust viimastel aastatel ning tutvu Euroopa
Parlamendi tööga selles valdkonnas. Vali välja 3 uudist ning tee väike
lühikokkuvõte, mida on saavutatud ning mõtle, kuidas iga areng võib Sind
mõjutada. Täida tabel.

Uudise pealkiri Uudise sisu:lühikokkuvõte
(Mida on Euroopa Parlament teinud

või on plaanimas)

Kuidas see mind

https://www.youtube.com/watch?v=jYBQ9H6LnLE&ab_channel=euroopakomisjon
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/digiturg
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/digiturg


Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Lisaks võib lasta õpilastel jalutada õues ja kuulata huvitavat podcasti: (48min):
https://podcast.ee/otsi/digiturg/

Samuti võib lasta õpilastel uurida Euroopa Komisjoni strateegiat Euroopa digituru
kujundamisest ning jagada gruppidele ära erinevad meetmed (9 meedet). Paluda
õpilastel teha sellest teistele kas suuline kokkuvõte või näiteks teha olulisemast sisust
sõnapilv (www.wordart.com) ning paluda sõnapilve abil teistele kirjeldada, mida neile
määratud meede endast kujutab ning mis tegevusi sellega planeeritakse.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_et

https://podcast.ee/otsi/digiturg/
http://www.wordart.com
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_et

