
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema: #316 Kuidas töötab raadio Sky Plus?
Külalisõpetaja: Sky Plus programmijuht Vaido Pannel
Õpilased: 7.-12. klass
Tunni
õpieesmärk: Õpilane teab, milline on töö raadios, milliseid ameteid seal leidub ja milline näeb välja

tööpäev.

Seos RÕK-iga: karjääripädevus
45 minutise tunni
ülesehitus:

5 min                    10 + 10 min                        20 min
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev

vastused                             õppimine
külalisõpetajaga

Tunni
ettevalmistus
õpetajatele ja
õpilastele:

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

ETTEVALMISTUS
Laadige alla tunniks vajalik tööleht ning edastage õpilastele. Looge vajadusel tööde
kokku kogumiseks Google Drive’i kaust

Tunni teema
taust:

Soovime anda õpilastele karjäärivalikute langetamiseks võimalikult palju teadmisi Eesti
karjääri turul olevatest ametitest ja ettevõtetest.
E-õppekäik on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Ülesanne video
ajal, häälestus

HÄÄLESTUS 5 min
Õpilased lahendavad esimese ülesande töölehel. Soovi korral võite vastuseid
klassiruumis jagada.
ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkis ning esitada
need Youtube’i vestluses. Palun lugeda all olevat juhendit, mis on ka õpilaste töölehel.

Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
20 min

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE
Youtube vestlusesse ootame koolidelt:
● küsimusi külalisõpetajale viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada
presidendiks?

Kui õpilased jälgivad tundi oma seadmest, siis lepitakse õpilastega enne tundi kokku
Youtube 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
20 min

Paluge õpilastel täita tööleht.

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Võite õpilastele, kes oleksid raadios töötamises huvitatud, anda koduseks tööks ühe
raadiosaate tegemise. Raadiosaate pikkuseks võiks olla näiteks 15 minutit ning nad
peaksid selle käigus intervjueerima mõnda põnevat isikut- see võib olla klassikaaslane,
mõni õpetaja või näiteks kooli direktor. Õpilased võiksid saate salvestada helina enda
telefoniga ning seejärel saate klassiga seda koos kuulata. Õpilane, kes saate tegi, võiks
jagada, kas oli keeruline midagi sellist teha, kas oli põnev, mis ta peale seda harjutust
raadios töötamisest arvab.


