
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
 
Tunni teema: #144 Miks ma pean minema ajateenistusse? 
Külalisõpetaja: Marlen Piskunov, Kaitseressursside Ameti peadirektor 
Õpilased: 9.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilased teavad teavad mida tähendab ajateenistus ja kuidas see toimub. 

Seos RÕK-iga: Kodanikupädevus, riigikaitse 
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                  15 + 5 min                        17 min                      3 min 
häälestus            ülekanne + küsimused     õpetaja poolt             õpitu kinnistamine  
                            vastused                          juhendatud õpilaste  
                            külalisõpetajaga               tegevus  

Tunni 
ettevalmistus 
õpetajatele: 

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor. 
Palun avage arvuti, projektor ja e-külalistunni Youtube'i link. 
Logige sisse Youtube'i keskkonda, et saaksite anda märku oma klassi liitumisest 
tunniga ja edastada õpilaste küsimusi.  
Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis.  

Plakatipaberid, nutiseadmed, joonistuspaberid, vihik/paber kirjutamiseks (vastavalt 
valitud tunnitegevusele) 

Tunni teema 
taust: 

Kaitseressursside Amet on avanud uue veebikeskkonna ajateenistusse astujatele 
www.kaitsevaeteenistus.ee. On just sobiv aeg rääkida ajateenistuse rollist laiemalt ja uue 
veebilehega kaasvanatest võimalustest. 
E-külalistund toimub koostöös Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ametiga.  

 
Häälestus - huvi, 
eelteadmised ja 
eesmärk  
5 min 
enne 
otseülekande 
vaatamist  

Palun selgitage tunni eesmärki ja vajadusel kirjutage eesmärk tahvlile. 
Selgitage õpilastele, kuidas tund on üles ehitatud.  
 
SISSEJUHATUS 5 min 
Märkige tahvlile sõna “ajateenistus” ning kirjutage selle alla sõnad: miks, millal, kui 
kaua, kes, kus? Proovige klassiga igale küsimusele lühike vastus kirja panna, vastavalt 
klassi teadmistele.  
 
ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Paluge õpilastel märkida üles 2 küsimust, mis neil video vaatamise ajal tekkis.  
 

Otseülekande 
vaatamine ja 
küsimuste 
esitamine 
20 min 

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE 
Youtube vestlusesse ootame koolidelt: 

● märguannet otseülekandega liitumise kohta (Nt. Kurtna Kool on kohal) ja 
● küsimusi külalisõpetajale viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada 

presidentiks? 
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 lepitakse õpilastega enne tundi kokku 
Youtube vestluses osalemise reeglid. Reeglite õpetamiseta õpilasi Youtube’i lasta ei 
tohi, sest õpilased hakkavad tundi segama.  
 
Palun hoiatage oma õpilasi, et võib juhtuda, et kõigile küsimustele ei jõua otseülekandes vastata. 
Mida varem jõuate küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata. Vastamata 
jäänud küsimuste vastused edastame FB gruppi “Tagasi Kooli külalistunnid”. 
 

Juhendatud 
õppimine  
15 min 

KUULDU KOKKUVÕTE:   
Vaadake koos õpilastega üle tahvlile kirjutatud vastused ning vajadusel 
parandage/täiendage.  

http://www.kaitsevaeteenistus.ee/


  
GRUPITÖÖ: ELEVATOR PITCH (LIFTIKÕNE) “MINE AJATEENISTUSSE” 10 min 
Moodustage õpilastest 4-5 liikmelised grupid ning vaadake koos videot kus selgitatakse 
liftikõne https://www.youtube.com/watch?v=iHXsLknZRz8.  
Paluge õpilastel luua gruppides liftikõne (pikkus 30-60 sekundit), mis tooks välja 
ajateenistuse positiivsed küljed ning julgustaks teisi õpilasi aega teenima. 
Grupid loovad kõne koos, valivad grupist ühe esitaja ning harjutavad esitamist, et esitus 
oleks määratud ajas.  
 
JAGAMINE 5 min 
Paluge grupi esindajatel jagada oma kõnesid klassiga, võtke aega.  
 
 

Õpitu 
kinnistamine  
5 min 

ARUTELU 
Vaadake korra uuesti tunni alguses tahvlile märgitud küsimusi ja vastuseid. Arutlege 
klassiga: 

● millal on kõige parem aega teenida (kas peale gümnaasiumit, ülikooli ajal jne.)? 
● miks peab aega teenima? 
● kas aega saavad teenida ainult poisid? 

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Soovi korral jaga õpilastele infot võimaluse “Klassiga ajateenistusse” kohta veebilehel 
https://www.kra.ee  
www.kaitsevaeteenistus.ee 
 

* 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://www.youtube.com/watch?v=iHXsLknZRz8
https://www.kra.ee/
http://www.kaitsevaeteenistus.ee/

