
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

TUNNIKAVA

Tunni teema: #259 Kes ma olen? (Kelleks ma suurena tegelikult saada soovin?)
Külalisõpetaja: Karjäärinõustaja ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa
Õpilased: 7.-9. klass
Tunni
õpieesmärk: Õpilane oskab enda tugevusi analüüsida ja sõnastada; õpilane teab, milline on tema

põhiline karjääritüüp.

Seos RÕK-iga: karjääripädevus, enesemääratluspädevus
45-minutilise
tunni ülesehitus:

5 min                            35 + 5 min
ettevalmistus      ülekanne + küsimused  ja vastused külalisõpetajaga

Tunni
ettevalmistus
õpetajatele ja
õpilastele:

Vajalikud vahendid video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor.

● Palun avage arvuti, projektor ja e-tunni 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 E-TUNNIKS
● Palun varuge enne tundi valmis keskmise suurusega Post-it märkmepabereid

(iga õpilase kohta u 5). Kui külalisõpetaja ütleb, siis jagage need õpilastele.
Pange valmis ka sein või tahvel, kuhu õpilaste märkmepabereid kleepida.

● Laadige alla ja printige välja tunniks vajalikud töölehed ja jagage need õpilastele.
● Laadige ka alla loovküsimuste lehed 33 küsimusega ning pange need

käepärast, et külalisõpetaja märguandel need õpilastele jagada.
Tunni teema
taust:

Tunni eesmärk on avada karjääri planeerimise teekonna loogikat, tutvustada kolme
sammu: eneseanalüüs, kes olen mina; mis on mu võimalused ja kuidas neid saada.
E-külastus toimub koostöös Heateo Haridusfondiga. Ülekanne toimub EKA ruumidest.

Ülesanne video
ajal, häälestus

HÄÄLESTUS 5 min
Rääkige õpilastele, et tänast e-tundi annab karjääriekspert ja tööõnne uurija, kes annab
kokku 3 tundi, millest esimene on täna. Võite uurida, kas õpilased on juba enda tulevase
karjääri peale mõelnud ning rääkida sellest, miks karjääri planeerimine oluline on.

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkisid, ning esitada
need YouTube’i vestluses. Palun lugege all olevat juhendit, mis on ka õpilaste töölehel.

Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
35 min

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE
Youtube’i vestlusesse ootame koolidelt:
● küsimusi külalisõpetajale vormis: 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’i 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.

Õpilaste tööleht Tööleht “Kes ma olen? (Kelleks ma tegelikult suurena



saada soovin?)”

Tunni eesmärk on avada karjääri planeerimise teekonna loogikat ning tutvustada kolme
sammu: eneseanalüüs, kes olen mina; mis on mu võimalused ja kuidas neid saada.

Tänases e-külalistunnis saad teada, kuidas enda tugevusi analüüsida ja
sõnastada.

Kasuta töölehte nii:
● otseülekande ajal mõtle välja üks küsimus esinejale
● tunni ajal võid oma mõtted kirjutada siia samale lehele
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslastega

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST MÕTLE, KAS SUL ON
ETTEKUJUTUS TÖÖST/TÖÖDEST, MIDA SOOVID TULEVIKUS TEHA

OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI

Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele, saad YouTube’i
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse või palu
õpetajal oma küsimus vestlusesse lisada sellises vormis:

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 JAGA KLASSIKAASLASTE JA
ÕPETAJAGA TÄNASEST TUNNIST MULJEID: mis tundeid ja mõtteid
e-tunni teema sinus tekitas? Mida uut enda kohta täna teada said?

Koht märkmete ja mõtete üles kirjutamiseks:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Kui pärast e-tundi aega on, vestelge klassis õpilastega ja uurige, mis tundeid ja mõtteid
e-tund neis tekitas. Mida uut said õpilased enda kohta teada?


