
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

TUNNIKAVA #402

Tunni teema: Kuidas oma ideed pitch’ida?

Külalisõpetaja: Maido Parv, Wise’i tootedisainer
Õpilased: 7.–12. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane oskab oma ideid selgelt publikule edasi anda ning neid mõjuvalt põhjendada.

Seos RÕK-iga: ettevõtlikkuspädevus, sotsiaalne pädevus, õpipädevus
45-minutilise
tunni
ülesehitus:

5 min 20 + 5 min 15 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.
● Et edastada õpilaste küsimusi otseülekande ajal, vajutage vasakus allservas

olevale YouTube’i nupule, mis avab video uues aknas koos vestlusaknaga
küsimuste jaoks (järelvaatamisel pole seda vaja teha):

ETTEVALMISTUS E-TUNNIKS
● Tutvuge õpilaste töölehega. Printige ja jagage see õpilastele.



Tunni teema
taust:

Ainus viis, kuidas inimesed saavad sinu geniaalsetest ja potentsiaalselt
maailmamuutvatest ideedest teada, on läbi nende nutika jagamise, selgitamise, maha
müümise. Teisisõnu pitch’imise. Oskus hästi pitch’ida on vajalik kõigile, kel on mõni
äriidee, näiteks plaan luua oma õpilasfirma. Kasulik on see kindlasti aga ka kõigile
teistele, sest avalikku esinemist ja oma seisukohtade tutvustamist tuleb elus alatasa ette.
Mis on pitch’imises nii erakordset, et seda oskust lihvima peaks ja millest tugev pitch
koosneb? Kuidas publiku tähelepanu püüda ja hoida ning kuidas oma ideed edukalt
selgitada? Kõigest sellest räägib Wise’i tootedisainer Maido Parv. Tunni teises osas
paneme äsja omandatud teadmised praktilistes ülesannetes käiku. E-tund valmib
koostöös Wise’iga.

Häälestus ja
ülesanne video
ajaks
5 min

HÄÄLESTUS 5 min
● Kirjutage tahvli keskele sõna “pitch” või “pitch’ima” ja küsige õpilastelt, mis

mõtted tulevad neile mõisega pähe? Pange õpilaste märksõnad kirja
moodustades vabas vormis mõttekaart.

● Tehke valminud mõttekaardist pilt ja saatke info@tagasikooli.ee või jagage meie
Facebooki lehel või grupis.

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.

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
20 min

Tööleht “Kuidas oma ideed pitch’ida?”
Ainus viis, kuidas inimesed saavad sinu geniaalsetest ja potentsiaalselt
maailmamuutvatest ideedest teada on läbi nende nutika jagamise, selgitamise, maha
müümise. Teisisõnu pitch’imise. Oskus hästi pitch’ida on vajalik kõigile, kel on mõni
äriidee, näiteks plaan luua oma õpilasfirma. Kasulik on see kindlasti aga ka kõigile
teistele, sest avalikku esinemist ja oma seisukohtade tutvustamist tuleb elus alatasa ette.
Mis on pitch’imises nii erakordset, et seda oskust lihvima peaks ja millest tugev pitch
koosneb? Kuidas publiku tähelepanu püüda ja hoida ning kuidas oma ideed edukalt
selgitada? Kõigest sellest räägib Wise’i tootedisainer Maido Parv.

Kasuta töölehte nii:
● enne otseülekannet koostage klassiga mõttekaart pitch’imise kohta
● otseülekande ajal küsi küsimusi
● pärast otseülekannet tehke läbi grupitöö

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST  KOOSTAGE MÕTTEKAART

mailto:info@tagasikooli.ee
https://www.facebook.com/tagasikoolietunnid/
https://www.facebook.com/groups/etund


Koos klassikaaslastega koostage klassis tahvlile mõttekaart pitch’imise kohta. Õpetaja
kirjutab tahvlile märksõna “pitch” ning arutlege kaaslastega, mis mõtted ja sõnad teile
sellega seostuvad ja pähe tulevad.

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.

PÄRAST OTSEÜLEKANNET TEHKE LÄBI GRUPITÖÖ JA HARJUTAGE
PITCH’IMIST

1) Jagunege 5-liikmelistesse rühmadesse.
2) Valige üheskoos üks mitte kõige atraktiivsem äpp, mis teil kõigil (või enamikul)

telefonis olemas on.
3) Nüüd kujutage ette, et olete selle äpi omanikud ning soovite kaasata investoreid,

et äppi arendada ja ettevõttena kasvada. Teie eesmärk on äpp muuta kutsuvaks
ja ägedaks.

4) Teil on aega 10 minutit, et välja mõelda oma 1-minuti pikkune pitch-kõne,
kasutades tunnist saadud nippe ning ülesehitust. Pitch peaks sisaldama:

a) mis äpiga on tegu;
b) kuidas see inimesi aitab või miks maailmal seda vaja on;
c) miks lisainvesteeringuid vaja on (mida lisarahaga tehakse);
d) miks investorid peaksid just sellesse äppi oma raha paigutama.

5) Seejärel valige enda seast 1-2 inimest, kes pitch’i teistele klassikaaslastele
slaide kasutamata ette kannavad.

6) Teised grupid on kuulajad, kes analüüsivad või hindavad:
a) kas pitchija oli enesekindel ja veenev ning rääkis arusaadavas keeles;
b) kas probleem ja lahenduse kirjeldus olid arusaadavad;
c) kas pitchija sai ise ka aru, millest ta rääkis.

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Lihtsad ettevõtlusõppematerjalid Wise'ilt
Mis siis, kui sul oleks kogenud ettevõtjate silma all valminud õppematerjalid, mis teevad
õpilasele oma ettevõtte ehitamise lihtsaks ja lõbusaks ning õpetajale tunni pidamise eriti
kergeks? Needsamad inimesed, kes tegid Eesti ühe edukaima ükssarviku Wise'i,
töötasid noortele välja 4x45-minutilise töötoa, kus saab luua uue toote või teenuse.
Tutvu Wise’i ettevõtluskooliga ning laadi alla töötoa materjalid wi.se/kool

* 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.

http://wi.se/kool

