
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA #260
Tunni teema: Kuidas hääletada kohalikel valimistel?
Külalisõpetaja: Nellika Valder, riigi valimisteenistuse nõunik
Õpilased: 10.-12. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane teab, miks on tema osalemine kohalikel valimistel oluline ja kuidas saab
hääletada.

Seos RÕK-iga: Sotsiaalne ja kodanikupädevus
45-minutilise
tunni ülesehitus:

5 min                    20 min                        20 min
ettevalmistus         video                         iseseisev

õppimine

Tunni
ettevalmistus
õpetajatele ja
õpilastele:

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor, tunnitööleht.

● 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.
● Soovi korral varuge ka ID-kaardi lugeja, et lasta õpilastel selle kasutamist

proovida.

ETTEVALMISTUS E-TUNNIKS
● Laadige alla ja printige välja tunniks vajalik tööleht ning jagage õpilastele.
● Jätkutegevusena saavad õpilased mängida valimisteemalist viktoriini Quizizz

platvormil. Vajadusel kirjutage välja aadress, kus viktoriini mängida, ja selleks
vajalik kood. See info on ka õpilaste töölehel.

Osalejad peavad avama joinmyquiz.com
ja sisestama koodi: 6157 4670

Paluge õpilastel viktoriini alustades sisestada kasutajanimeks kooli nimi,
klass ja soovi korral ka enda nimi. Reedel loositakse kolmele
klassile/osalejale välja valimiskomisjonilt väike auhind. Loosimist
kajastame oma sotsiaalmeediakanalitel reedel kl 13.

Tunni teema
taust:

Noorte häälel on jõud! Juba teist korda saavad sel sügisel ka 16- ja 17-aastased
kohalikel valimistel oma sõna maksma panna. Riigi valimisteenistuse nõunik Nellika
Valder teeb selgeks, kuidas ja miks üldse hääletamas käia.

Ülesanne video
ajal, häälestus
5 min

HÄÄLESTUS 5 MIN
Tutvustage õpilastele tänast teemat. Uurige, kas õpilased plaanivad oktoobris valima
minna. Mis nad arvavad, miks nad peaksid hääletama?

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS
Paluge õpilastel üles märkida küsimused, mis ülekande vaatamise ajal tekivad. Õpilaste
küsimused edastage YouTube’i vestlusse. Kui õpilased vaatavad e-tundi üksinda, palun
rõhutage neile, et sobimatuid kommentaare ei tohi kirjutada.

https://quizizz.com/join?gc=61574670


Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
20 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 leppige 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.

Iseseisev
õppimine,
õpilaste tööleht
20 min

Tööleht  “Kuidas hääletada kohalikel valimistel?”

Noorte häälel on jõud! Juba teist korda saavad sel sügisel ka 16- ja 17-aastased
kohalikel valimistel oma sõna maksma panna. Riigi valimisteenistuse nõunik Nellika
Valder teeb selgeks, kuidas ja miks üldse hääletamas käia.

Kasuta töölehte nii:
● enne otseülekande algust vasta küsimusele allpool
● otseülekande ajal küsi esinejalt küsimusi
● pärast otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslastega
● osale valimisteemalises viktoriinis Quizizzis! Osalejate vahel loosib esineja välja

ka väikesed auhinnad!
● Kodus proovi arvutis ja ID-kaardi lugejaga kodanikuportaali sisse logida.

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST VASTA KÜSIMUSELE

Mis sa arvad, miks peaksid ka Sina valimas käima?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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:
ÜLESANNE 1. OSALE VIKTORIINIS!



Mine lehele joinmyquiz.com, osalemiseks sisesta kood 6157 4670. Oma kasutajanimeks
sisesta oma kooli nimi ja klass, soovi korral ka oma nimi. Reedel loosib külalisõpetaja
välja väikese auhinna kolmele klassile või osalejale.

ÜLESANNE 2. PROOVI ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE
VAHENDEID.

Proovi klassis või kodus.

● Uuri välja, kus asub sinu elukohajärgne valimisjaoskond.
● Proovi ID-kaardiga sisse logida riigiportaali. Selleks varu ID-kaardi

lugeja, ID-kaart ja paroolid ning arvuti. Kui paroolid on kehtetud, uuri
välja, kus ja kuidas saab neid uuendada. Vajadusel uuenda enda
paroole.

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Animatsioon e-hääletamisest:
https://www.youtube.com/watch?v=663UtxYp1bg

Koolitusvideod jaoskonnas hääletamise kohta:
https://www.youtube.com/watch?v=UcuaMAzmvYo

https://www.youtube.com/watch?v=f1pYMVDgIO4

Valimisteave:
https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2021

https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/haaleoigus

Pärast e-tundi vestelge klassis õpilastega ja uurige, mida uut said õpilased teada.

Palun edastage õpilaste arvamused ka meile Tagasi Kooli Facebookis või e-mailile
riina@tagasikooli.ee. Kui on võimalik, tehke foto sellest, kuidas teie klass e-tundi vaatab,
viktoriinis osaleb või ID-kaarti kasutada proovib, ning jagage seda kas meie Facebookis
(https://www.facebook.com/tagasikooli/) või täägige meid Instagrammis
(https://www.instagram.com/tagasikooli/)!

Aitäh!

* Tunnikava on loodud selleks, et pakkuda õpetajatele välja erinevaid variante õpilaste aktiivseks kaasamiseks
tunni teemasse. Tunnikavas on meetodite osas tihti välja pakutud valikuvariante ja õpetaja teeb ise otsuse, millist
meetodit kasutada. Tunnikava ei pea tingimata kasutama.
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