
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

ÜLDINFO
Tunni teema: Kuidas saan mina mõjutada Eesti tulevikku?
Külalisõpetaja: Ott Karulin, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
Vanuseaste: 10.-12. klass
Tunni eesmärk: Kaasata noori riigi valitsemisse, andes neile võimaluse mõelda ja arutada

oluliste teemade üle ja anda sisendit „Eesti 2035“ arengustrateegia elluviimisesse.
75-minutilise tunni
ülesehitus:

20 min                   55 min grupitöö klassis
häälestus               tagasiside esinejalt

ja õpilaste küsimused
Tunni ettevalmistus: 1. Palume enne tundi koosloome mäng läbi mängida:

https://www.eesti2035koosloome.ee/et
2. Palun printige kõigile õpilastele välja faktileht (kirja manuses).
3. Õpilastel peavad olema kaasas nutiseadmed või ligipääs arvutile.
4. Vahendid klassis video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor.

Seos RÕK-iga: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, keskkond ja jätkusuutlik areng
Tunni teema taust: Riigikantselei eestvedamisel valmis 2021. aastal Eesti pikaajaline arengustrateegia “Eesti

2035”. Selles tunnis on õpilastel võimalus kaasa rääkida strateegia elluviimisesse. Parimad
ideed võivad jõuda riigi tegevuskavasse. Tunni elluviimist toetab Riigikantselei. Strateegia
“Eesti 2035” lehekülg.

TUNNIKAVA
Aeg Külalisõpetaja roll Õpetaja roll
20 min
Häälestus

Teema taust
Tutvume külalisõpetajaga.
Selgitame tunni eesmärki ja mis
tunnis toimuma hakkab. Miks on
see teema oluline.
Huvi äratamine
Palume õpilastel oma
nutiseadmes koosloome mängu
mängida. Mäng näitab, mida üks
või teine riigi taseme otsus
endaga kaasa toob.

Palun aidake tagada, et iga õpilane saab mängu mängida.

30 min
Grupitöö

Kuvame videos kui palju on
jäänud aega grupitöö lõpuni.
Grupitöö ajal külalisõpetajat ei
kuvata.

Õpetajad saavad soovi korral
külalisõpetajalt nõu küsida
https://tlk.io/eesti2035
keskkonnas.

Palun aidake õpilastel moodustada 3-6 liikmelised grupid ja
viige läbi grupitöö:
1) Grupp valib endale ühe valdkonna, 5 min
Iga grupp otsustab, millises valdkonnas (kas transport,
jäätmed või energeetika, vt faktileht) nad oma ettepanekud
teevad. Õpilased loevad läbi valitud valdkonna faktid.

2) Ajurünnak, 10 min
Õpilased panevad paberile kirja 10 ideed, milline võiks olla see
valdkond 15 aasta pärast.

3) Iga grupp esitab 3 ettepanekut, 10 min
Õpilased valivad välja 3 ideed ja sisestavad need platvormil
slido.com. Kui grupp ei leia konsensust, millist ideed esitada,
paluge õpilastel hääletada.

4) Grupid esitavad 3 ideed valitsusele Google Formsis, 5
min Palun jälgige, et kõik grupid paneksid oma ettepanekud
sinna kirja: https://forms.gle/SRCgxd7uBX7wEuvQ7
Ankeedis küsitakse ka kontaktandmeid, mis on vajalikud
selleks, et Riigikantselei saaks kutsuda põnevamate ideede
esitajad külla Stenbocki majja.

25 min
Tagasiside
+
küsimused

NB! Otseülekanne jätkub!
Esineja annab tagasisidet õpilaste
ettepanekutele ja vastab nende
küsimustele.

NB! Õpilased saavad YouTube’i otseülekande
vestlusaknas esitada küsimusi esinejale nt oma pakutud
ideede, strateegialoome, Riigikantselei töö või Eesti tuleviku
kohta. Julgustage õpilasi küsimusi küsima. Palun aidake
tagada klassis vaikus, et oleks võimalik tagasisidet kuulata.

https://www.eesti2035koosloome.ee/et
https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia
https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia
https://tlk.io/eesti2035
https://forms.gle/SRCgxd7uBX7wEuvQ7

