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Tunnikava dokumentaalfilmile „Nüüd”

FILMI ANDMED: Režissöör: Jim Rakete
Aasta: 2020
Filmi pikkus: 52 min 
Keeled: inglise, eesti
Link filmile: https://jupiter.err.ee/1608185998/nuud

Dokumentaalfilm üle maailma tegusevatest noortest aktivistidest, kes võitlevad enda ja planeedi parema tuleviku nimel. Maakera ja noori 
ähvardavad kliima soojenemine, loodusressursside ammendumine ning saastatus. Nad seavad proovikivisid võimudele ning soovivad 
sotsiaalseid ja poliitilisi muutusi, mis peavad toimuma nüüd ja kohe. Noored peategelased räägivad intervjuudes, mis tunne on olla 
aktivist ja mis on praegu nende jaoks kaalul. Kogenud aktivistid ja eksperdid jagavad taustalugusid ning ennustavad, mida toob tulevik.

TUNNI EESMÄRK: Õpilased omandavad teadmised kliimamuutuste ning nendega seotud probleemide kohta. Õpilased arutlevad aktivismi ja 
kliimamuutuste üle ning mõistavad paremini üksikisiku panust ja süsteemsete muutuste tekitamist ühiskonnas. Suureneb õpilaste 
vastutustunne ja tunnetus ülemaailmsest kodanikuaktivismist 21. sajandil.

VANUSEASTE: III kooliaste, gümnaasium

LÕIMING: Geograafia, bioloogia, inglise keel, ühiskonnaõpetus, kodanikuõpetus, loodusõpetus, globaliseeruv maailm.

FILMI TEEMAD: Kliimamuutused, aktivism, noored, kodanikuallumatus, puude istutamine, prügi, plastik, inimõigused, suurkorporatsioonide vastutus.

TUNNI KESTUS: 45 min (eelneb 60 min õpilaste iseseisev kodutöö – filmi vaatamine)

https://jupiter.err.ee/1608185998/nuud
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TUNNIKAVA ÕPETAJALE

FILMI VAATAMINE 
(52 MIN)

Paluge õpilastel iseseisvalt kodus vaadata filmi „Nüüd” ja täita õpilase tööleht. Filmi võib vaadata ka ühiselt klassis, sel juhul on 
tunnikava pikkus 90 min. 

PÄRAST FILMI 
VAATAMIST

Soojendusharjutus (5–10 min) 

Paluge õpilastel jagada oma emotsioone pärast filmi vaatamist. Mis neid filmi puhul kõnetas? Mis jäi segaseks? Kas miski ka 
ärritas? Millised filmis nähtud aktivismi meetoditest on õpilaste arvates kõige tõhusamad?

Paaristöö: õpetaja valib ühe tegevuse (20 min)

A. Jagage õpilased paaridesse ja paluge neil otsida täiendavat teavet nende jaoks kõige huvitavama tegelase või 
organisatsiooni kohta, keda filmis tutvustati. Mis neid selle aktivisti tegevuse puhul inspireerib? Millise probleemi 
lahendamise nimel ta tegutseb? Milliseid vahendeid on see aktivist oma eesmärgi saavutamiseks kasutanud? Kuidas saaksid 
õpilased sellest aktivistist eeskuju võtta? Pärast teabe otsimist jagavad paarid klassikaaslastega ühte kõige huvitavamat fakti 
enda uuritud isiku/organisatsiooni kohta.

B. Õpilased uurivad paarides tuntumate Eesti kliima- ja keskkonnakaitsega tegelevate organisatsioonide kodulehti. Milliseid 
tegevusi soovitavad need organisatsioonid kliimamuutuste pidurdamiseks ja keskkonnakaitseks ette võtta? Kas õpilased 
juba teevad midagi nendest soovitustest? Mida nad veel teha tahaksid? Kuidas saaksid õpilased ise selle organisatsiooni 
töösse panustada? 
Organisatsioonid: Fridays For Future Eesti, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Metsa Abiks jt.

C. Moodustage õpilastest 3–4 liikmelised rühmad. Rühmad kavandavad ühiselt ühe kliimamuutuste teemalise aktsiooni oma 
koolis, kogukonnas või linnas. Millise probleemi lahendamisse see aktsioon panustab? Kuidas tahetakse inimeste teadlikkust 
selle probleemi osas tõsta või nende käitumist muuta? Milliseid vahendeid ja meetodeid aktsioonis kasutatakse? Kuidas 
jaotuvad rollid rühma liikmete vahel? Millised on vajalikud vahendid? Milline on tegevus- ja ajakava?

 

https://fridaysforfuture.ee/
https://roheline.ee/
https://elfond.ee/
https://www.eestimetsaabiks.ee/
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Arutelu ja kokkuvõte (10 min)

Küsige õpilastelt järgmist.
Millist rolli mängivad aktivistid
• ühiskonna arvamuste, suhtumiste, käitumise kujundamises? 
• keskkonda puudutavate poliitiliste otsuste kujundamises? 
• suurfirmade otsuste kujundamises? 
Kui oluliseks peate teie aktivistide panust keskkonna kaitsmisel ja jätkusuutliku ühiskonna loomisel? Miks te nii arvate?

VÕIMALIKUD 
JÄTKUTEGEVUSED:

• Võtke osa reedestest kliimastreikidest (vastavalt võimalusele kas virtuaalselt või füüsiliselt).
• Kujundage plakateid kliimastreigil osalemiseks.
• Tehke kliimamuutuste teemalisi meeme ja jagage neid sotsiaalmeedias.
• Looge ühiselt kliimamuutuste teemaline laul või performance. Esitage seda koolis, meeleavaldusel või sotsiaalmeedias.
• Levitage kliimamuutuste teemalisi plakateid, kleepse või kriidijoonistusi linnaruumis.
• Koostage oma petitsioon või muu rahvaalgatus.
• Kirjutage poliitikutele ja uurige, milline on nende erakonna strateegia kliimamuutuste pidurdamiseks.
• Panustage endale südamelähedase keskkonnaorganisatsiooni töösse.


