
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

TUNNIKAVA #297

Tunni teema: Millega tegelevad meie kaitseväelased Aafrikas?

Külalisõpetaja: nooremveebel Mikk Paas
Õpilased: 1.–12. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane teab, kes on veteranid ja millega tegeletakse välisoperatsioonidel.

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

5 min 12 min 28 min

ettevalmistus ja hääletus ülekanne 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.
● Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis.

ETTEVALMISTUS E-TUNNIKS
● Tutvuge õpilaste töölehega. Printige ja jagage see õpilastele.
● Pange ekraanil vaatamiseks valmis fotod Eesti kaitseväelaste elust Malis

(vaadake fotosid õpilastega enne iseseisva töö tegemist või enne ülekande algust
häälestusena).

Tunni teema
taust:

Aprill on veteranikuu ning selle tähistamiseks teeme vahetult enne veteranipäeva, 22.
aprillil lülituse Malisse, et leida vastused küsimustele, kes on veteranid ja millega
tegelevad meie kaitseväelased Aafrikas? Neile ja teistele küsimustele annab vastuse
Scoutspataljoni A-soomusjalaväekompanii varustusallohvitser nooremveebel Mikk Paas,
kes on alates detsembrist koos oma üksusega BKN-10 teenistuses Malis.

Häälestus ja
ülesanne video
ajaks
5 min

HÄÄLESTUS 5 min
Paluge õpilastel ühendada töölehel sõnad.
Kui jõuate, võite vaadata fotosid eluolust Malis (eraldi failis).

Õpilaste
iseseisev
töö
20 min

Tööleht “Kelle järel me luurame?”

Aprill on veteranikuu ning selle tähistamiseks teeme vahetult enne veteranipäeva, 22.
aprillil lülituse Malisse, et leida vastused küsimustele, kes on veteranid ja millega
tegelevad meie kaitseväelased Aafrikas? Neile ja teistele küsimustele annab vastuse
Scoutspataljoni A-soomusjalaväekompanii varustusallohvitser nooremveebel Mikk Paas,
kes on alates detsembrist koos oma üksusega BKN-10 teenistuses Malis.

ENNE ÜLEKANDE VAATAMIST ÜHENDA SÕNAD

VETERAN
STAAP
MISSIOON
LIITLANE

kellegagi liidus olija; kellegi pooldaja, toetaja
relvajõudude juhtimisorgan
sõjast osavõtnu; vana, oma aja täis teeninud sõdur
riigi relvajõudude osa, mis tegutseb sõjatandril



TEGEVVÄGI eriülesanne mujal kui kodumaal, lähetus

ÜLEKANDE JÄREL VALI ÜKS JÄRGMISTEST ÜLESANNETEST

1. I ja II kooliastmele
Võimalusel vaata fotosid Eesti kaitseväelaste elust Malis (õpetaja näitab).
Joonista pilt fotode ja täna ülekandes kuuldu põhjal Eesti kaitseväelaste
eluolust Malis või võõrsil üleüldiselt.

2. III ja IV kooliastmele
Eesti Vabariik väärtustab kõiki, kes on võidelnud meie iseseisvuse eest,
osalenud välismissioonidel või on oma teenistusega kaasa aidanud Eesti
riigikaitse kindlustamisele. Veteranide auks tähistame ka iga-aastast
veteranipäeva. Kirjuta vabas vormis arutlus teemal “Miks on veteranipäeva
oluline tähistada?”.

3. IV kooliastmele
Tutvu veebilehel Anname au! https://annameau.ee/veteranide-lood/
veteranide lugudega ning kirjuta arutlus teemal “Mis võis olla veteranide
sisemine motivatsioon minna Eesti riiki teenima?”.

Kui jõuate, vahetage klassikaaslastega teemakohaseid mõtteid ja
arvamusi.

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Vaadake õpilastega fotosid eluoludest Malis ja arutlege ühiselt, mis nendel fotodel õpilaste
arvates toimub, kus ja kellega ollakse, mida tehakse, kas tegu on töö- või vaba ajaga jne.
_____________

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.

Tänavu 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.

● 1. jalaväebrigaad: https://mil.ee/uksused/maavagi/1-jalavaebrigaad/;
● Scoutspataljon: https://mil.ee/uksused/maavagi/1-jalavaebrigaad/scoutspataljon/;
● Eesti välisoperatsioonidel: https://mil.ee/operatsioonid/;
● Kaitseväe ja kaitseministeeriumi ühine veteranipoliitika:

https://mil.ee/veteran/veteranipoliitika/;
● Veteranikuu ja kampaania “Anname au!” https://annameau.ee/;
● Tänavu linastunud film Scoutspataljoni Alfa kompanii ühe üksuse ESTCOY-8 osalemisest

välisoperatsioonil.
* 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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