2
3
4
6

Keskkoolide
väitlusformaat
Kaks võistkonda, üks jaatab teemat, teine eitab

Kolm liiget kummaski võistkonnas
Neli kõnet kummaltki poolelt, esmalt peab iga võistkonnaliige
oma 6-minutilise kõne ja seejärel peab esimene või teine
kõneleja 3-minutilise lõpukõne. Lõpukõne esitab Eitus esimesena.
Kuue esimese kõne jooksul võib vastasvõistkonna kõnelejale
pakkuda vahemärkuseid. Seda ei tohi teha kõne esimese ja
viimase minuti jooksul ega lõpukõnede ajal. Vahemärkuse pakkumiseks tuleb püsti tõusta ja kõneleja poole pöörduda.
Kõneleja võib vahemärkuse vastu võtta ja pakkuja ära kuulata
või seda mitte teha ja tal istuda paluda.

Enne väitlust tuleb mõlemal võistkonnal ette valmistada kaasus:

Plaaniga teemad

Põhimõttelised teemad

Iluoperatsioonid peaksid
olema keelustatud

Turumajandus on toonud
ühiskonnale rohkem kahju kui kasu

Valimistel osalemise eelduseks
peaks olema kodunikuteadmiste test

Sotsiaalmeedia lai levik
on kahetsusväärne

Definitsioonid

Selgita vajalikke sõnu, eriti kui on
soov mõnda tähendust piirata

Selgita vajalikke sõnu, eriti kui on
soov mõnda tähendust piirata

Probleem

Selgita, mis tänases olukorras
halvasti on

Plaan

Selgita, mida ja kuidas muuta

Probleemi ja seda lahendavat plaani
ei ole. Selle asemel väideldakse, kas
teemana esitatud lause on tõene või
mitte. Konkreetseid muutusi
ühiskonnas kaitsma ei pea.

Teemade näited

Kasulik oleks selgitada, mille üle
väitlus käib.

Argumendid

Põhjused, miks plaani teostama
peaks/ei peaks

Põhjused, miks teema on tõene/väär

Igal kõnelejal on väitluses oma roll ehk ülesanded, mida täitma peab:

1. kõneleja
(6 min)

Jaatus

Eitus

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Definitsioonid

Definitsioonid *

Probleem

Probleem *

Plaan

(Vastu)plaan *

2-3 argumenti

Ümberlükked vastaste argumentidele
1-3 argumenti

2. kõneleja
(6 min)

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Ümberlükked vastaste argumentidele

Ümberlükked vastaste argumentidele

Oma argumentide taastugevdus

Oma argumentide taastugevdus

1-2 uut argumenti

1-2 uut argumenti

3. kõneleja
(6 min)

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Kokkuvõte väitluses kõlanud materjalist,
rõhuga ümberlüketel vastase materjalile

Kokkuvõte väitluses kõlanud materjalist,
rõhuga ümberlüketel vastase materjalile

Lõpukõne
(3 min)

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Ülevaade toimunud väitlusest rõhuga,
miks meie kaasus on parem

Ülevaade toimunud väitlusest rõhuga,
miks meie kaasus on parem

* – juhul, kui seda osa vaja on

Oma argumendid koosta mudeli järgi:

Argumendi osa
Väide

Kommentaar
Teemat tõestav mõte, mida tahetakse selgitada
N-ö argumendi pealkiri ehk võtab kokku, mida see argument ütleb

Seletus

Loogiline selgitus, miks esitatud väide on tõene
Võib hõlmata endas mitme asja järjestikkust seletamist ja sama
seisukoha mitmel eri viisil seletamist
Seletused vastavad küsimustele “Miks?” ja “Kuidas?”

Tõestus

Illustreeriv fakt, statistika, uuring või analoogia, mis näitab,
et argumendi seletuses toodud seosed ka päriselus tõesed on

Järeldus

Järeldus võtab argumendi kokku ning viib seletuse ja tõestuse tagasi
argumendi väite juurde
Selgitab, miks see argument on oluline ning seob selle väitlusteemaga

