
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

TUNNIKAVA #278

Tunni teema: Mitu meest ja naist on vaja Eesti kaitsmiseks?

Külalisõpetaja: major Martin Abram
Õpilased: 1.-12. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane teab kaitseväe toimimise põhimõtet ja struktuurilist ülesehitust ning teab pataljoni
jagunemist väiksemateks osadeks. Õpilane mõistab riigikaitse vajalikkust.

Seos RÕK-iga: kodanikupädevus
45-minutilise
tunni ülesehitus: 5 min 15 + 5 min 20 min

ettevalmistus ja hääletus ülekanne + küsimused ja
vastused külalisõpetajaga

õpilaste iseseisev töö
klassis

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
● Tutvuge õpilaste töölehega. Printige ja jagage see õpilastele.
● Kui soovite enne e-tundi kaitseväelaste tööst fotosid vaadata, pange link ja projektor

valmis (vt Häälestus).
Tunni teema
taust:

24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva. Scoutspataljoni A-soomus-
jalaväekompanii ülem major Martin Abram peatab hetkeks kompanii laskmised ning lülitub
otse-eetrisse metsatukast, jalaväelahingmasinast CV90.

Aastapäevale pühendatud loengus saab teada, kuidas kaitseb Eesti riiki tema kompanii nii
kodumaal kui ka välisoperatsioonidel, Scoutspataljon ning terve meie kaitsevägi. Loengu
lõpus kuulutab major Abram välja kaks noort, kellega kohtub tema ja mitmed teised riigikaitse
tippjuhid juba 24. veebruaril* Tallinnas, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel!

Tunni lõpus palutakse õpilastel valmistada kaart veteranidele ning see neile saata.

(*Kui koroonaviiruse leviku tõttu ei ole võimalik siis kohtuda, toimuvad kohtumised hiljem.)

Häälestus ja
ülesanne video
ajaks
5 min

HÄÄLESTUS 5 min
Tutvuge õpilastega fotodega kaitseväelaste töö kohta välisoperatsioonidel vaadates fotosid
siit: https://pildid.mil.ee/index.php?/search/1884/start-1080.
Mida õpilased kaitseväelaste töö olemuse kohta fotode põhjal järeldavad?

Tutvustage õpilastele, et kaitseväelastel on olulisel kohal ka haridus. Mjr Abram on lõpetanud
Kaitseväe Akadeemia magistrantuuri. Kuna rahu aluseks on olulisel kohal haridus, siis Malis
teenivad mjr Abrami kompanii kaitseväelased toetasid kohalike koole Eestist saadetud
koolitarvetega: https://pildid.mil.ee/picture.php?/502477/search/1884

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS
Paluge õpilastel üles märkida küsimused, mis ülekande vaatamise ajal tekkisid, ning need
teile edastada. Õpilaste küsimused edastage YouTube’i vestlusse teie ise või paluge seda
teha õpilastel. Kui õpilased vaatavad e-tundi üksinda, palun rõhutage neile, et sobimatuid
kommentaare ei tohi kirjutada.

https://pildid.mil.ee/index.php?/search/1884/start-1080
https://pildid.mil.ee/picture.php?/502477/search/1884


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.

Õpilaste
iseseisev
töö klassis ca 15
min,
kaardi
joonistamine
kodus
ca 40 min

Tööleht “Mitu meest ja naist on vaja Eesti kaitsmiseks?”

Tänases e-tunnis tutvud kaitseväe toimimise põhimõtetega ning struktuurilise ülesehitusega.

Kasuta töölehte nii:
● enne otseülekannet vaata fotosid ja vasta küsimusele
● otseülekande ajal küsi küsimusi
● peale otseülekannet vasta küsimustele ning valmista ette kaardid veteranipäevaks

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST VAATA FOTOSID JA ARUTLE NENDE ÜLE
KLASSIKAASLASTEGA

Enne otseülekannet tutvu fotodega kaitseväelaste töö kohta välisoperatsioonidel siit:
https://pildid.mil.ee/index.php?/search/1884/start-1080.
Mida kaitseväelaste töö olemuse kohta fotode põhjal järeldad? Arutlege selle üle klassis.

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 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 VASTA KÜSIMUSTELE JA VALMISTA ETTE KAARDID
VETERANIPÄEVAKS

VASTA KÜSIMUSTELE
Vajadusel vaata e-tundi uuesti või otsi vastuseid siit:
https://mil.ee/uksused/maavagi/1-jalavaebrigaad/scoutspataljon/

1) Mida uut said scoutspataljoni kohta teada?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2) Kust ja kuidas algab Eesti kaitsmine? Miks?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

NÜÜD VALMISTA VETERANIDELE KAART JA SAADA SEE NEILE
Juhised selleks saad oma õpetajalt.

https://pildid.mil.ee/index.php?/search/1884/start-1080
https://mil.ee/uksused/maavagi/1-jalavaebrigaad/scoutspataljon/


Lisateave Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega
iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega manööverüksus.

Scoutspataljonis teenivad kaitseväelased:
● kaitsevad Eesti Vabariigi iseseisvust;
● on kõrge valmidusastmega üksus, mis osaleb NATO, Euroopa Liidu ja ÜRO

juhitavatel rahvusvahelistel operatsioonidel;
● on taktikalise grupi suurune Eesti-sisene kiirreageerimisüksus;
● täidab BALTBAT-i Eesti-poolseid kohustusi.

Äsja linastunud film ESTCOY-8-st on Alfa kompanii ühe üksuse käik missioonil, kõneleja
major Abram ei ole ise antud missiooniga seotud, aga ka veel täna on tema kompaniis
teenimas toonased kaitseväelased.

E-tunni viib läbi major Martin Abram, kel tänavu täitub kaitseväe teenistusstaažis 16 aastat,
millest viimased 10 on olnud 1. jalaväebrigaadis seotud Scoutspataljoniga.

Ülevaade teenistuskäigust:
● 2005–2006 ajateenistus Tagala VÕK-is Tallinnas, õppis parameedikuks
● 2006–2009 Kõrgem Sõjakool, õppis jalaväe suunal, miinipilduja erialal
● 2009–2011 Vahipataljon, Sõjaväepolitseikompanii, rühmaülem
● 2011–2013 Scoutspataljon, A-kompanii, rühmaülem
● 2012–2013 Välismissioon Afghanistan, jalaväerühma ülemana
● 2013–2015 Scoutspataljon A-kompanii kompaniiülema abi
● 2015–2018 Scoutspataljon Soomuskool (soomuskursused Hollandis ja Soomes ning

Eestis alustas CV9035 õppega 2017. a alguses)
● 2018–2020 Kaitseväe Akadeemia magistriõpe
● 2020–…  A-soomusjalaväekompanii ülem

Lahingmasin CV90: https://mil.ee/kaitsevagi/tehnika/transport/#t-cv9035

* 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.

https://mil.ee/kaitsevagi/tehnika/transport/#t-cv9035

