
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema: #254 Kuidas teenida aega mereväes ja NATO 1. alalise miinitõrjegrupis?
Külalisõpetaja: ajateenija vanemmadrus Julius Tarand
Õpilased: 9.-12. klass
Tunni
õpieesmärk: Õpilased teavad, kuidas näeb välja mereväes aja teenimine ja miks see eriline on.

Seos RÕK-iga: sotsiaalne pädevus, tervis
45 minutise tunni
ülesehitus:

5 min                    10 + 10 min 20 min
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev

vastused õppimine
külalisõpetajaga

Tunni
ettevalmistus
õpetajatele ja
õpilastele:

Vajalikud vahendid video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid.

ETTEVALMISTUS
Laadige alla tunniks vajalik tööleht ning edastage õpilastele. Looge vajadusel tööde
kokku kogumiseks Google Drive’i kaust

Tunni teema
taust:

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti
kaitsepoliitikast ja -ajaloost.

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?

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. Kui vestlus muutub liialt segavaks,
suletakse vestlus ja küsimusi esitada ei saa.
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 “Kuidas teenida aega mereväes ja NATO 1. alalise
miinitõrjegrupis?”

Aega teenima minnes saab teha erinevaid valikuid, kuidas ja kus aega teenida.
Tänases e-külalistunnis saad teada, milline näeb välja aja teenimine mereväes.

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

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST VASTA KÜSIMUSELE



Enne otseülekannet mõtle, mida tead praegu mereväest. Kirjuta siia, mis Sa arvad, mis
tegevusi mereväes aega teenides igapäevaselt tehakse.

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 KAALU VALIKUVÕIMALUSI

Mõtle sellele, mida just kuulsid ja pane kirja enda jaoks mereväes aja teenimise plussid
ja miinused. Lõpuks otsusta, kas Sina oleksid valmis mereväes aega teenima või ei,
põhjenda enda vastust.

+ -

Kas oleksid valmis mereväes aega teenima või ei? Miks?

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Ajateenistuse kohta saab lisainfot siit: https://mil.ee/ajateenistus/


