
 

 

Foorum  
 
Foorumi meetod markeerib telesaadet “Foorum”, kus üks või koolitunnis ka kaks 
õpilast juhivad diskussiooni valitud teemal ja kutsuvad klassikaaslasi enda arutelus 
osalema. Selle meetodi alusel on riiklikus õppekavas välja töötatud ka valikkursus 
“Töö tekstidega”. Meetod sobib kasutamiseks lihtsustatud kujul III kooliastmes, kus 
on soovitatav korraldada kuni pooletunniseid foorumeid. Gümnasist saab aga 45-
minutilise ja pikemagi diskussiooni korraldamisega suurepäraselt hakkama. 
 
Õpilase ülesanded vestluse juhina 
 

• Iga õpilane valib koostöös õpetajaga sobiva teema ja leiab teema raames 
vajaliku kirjanduse, millele ehitab diskussiooni. Ühe teksti soovituslik pikkus 
on 3000–5000 tähemärki, et õpilane jõuaks teema ettevalmistamisel läbi 
töötada 2–3 erinevat vaatenurka sisaldavat teksti. 

• Õpilane valib kaasõpilased, kes tema juhtimisel diskussioonis osalevad ja 
selleks tema valitud tekstid (materjalid) läbi töötavad.  

• Õpilane valmistab ette 45-minutilise tunni, probleeme välja toovad 
küsimused enda grupile; valmistub arutelu juhtimiseks.   

• Õpilane juhib diskussiooni, refereerib, teeb kokkuvõtte ja annab tagasiside. 
 
Õpilase ülesanded vestluses osalejana 
 

• Õpilane registreerib end mõttevahetuses osalemiseks grupijuhi juures. 
• Õpilane töötab läbi grupijuhilt saadud aruteluks vajalikud tekstid (materjalid).  
• Õpilane osaleb diskussioonis, võttes iga kord vähemalt kolmel korral 

aktiivselt sõna. 
• Õpilane on aktiivne ja tähelepanelik kuulaja aruteludes, kus ta ei osale; võib 

esitada teemakohaseid küsimusi. 
• Õpilane osaleb diskussioonide hindamisprotsessis. 

 
Teemavaldkonnad toetuvad riikliku õppekava üldpädevuste arendamisele ja on 
aineteülesed. Samas on võimalik läbi viia ainesiseseid arutelusid.  
 
Diskussiooni juhtimise ja kavandamise soovitused  
 

• Diskussioonil osalemine registreeritakse eelnevalt diskussiooni juhi ja õpetaja 
juures.  

• Soovituslik diskussioonis osalejate arv on 4–6 õpilast, arvestusega, et iga 
õpilane saab vähemalt 3 korral aktiivselt mõttevahetuses osaleda. 

• Soovituslik vorm on foorumi põhimõte, kus igal osalejal on võimalus 
tekstipõhiselt argumenteerida enda arvamust loetust, osalejad ei pea üksteise 
seisukohtadele vastanduma. Foorumi juht töötab tekstide põhjal välja 
probleemküsimused, juhib mõttevahetust. 



 

 

• Diskussioon koosneb arutelu juhtiva õpilase sissejuhatusest teemasse ja 
arutelu modereerimisest (ajakasutus, sõna andmine ja võtmine, teema 
arendamine ja suunamine)  ning tunni lõpus kokkuvõtete tegemisest.  

• Olenevalt klassi võimekusest võib diskussiooni juhtida  kahekesi, sel juhul on 
oluline, et mõlema õpilase osalus on nähtav.  

• Kaasõpilastele refereeritakse (pabertahvlil, tahvlil, arvutis vm viisil) 
mõttevahetuses osalejate arvamusi. 

• Tunni lõpus teeb juht kokkuvõte arutelu tulemusest ja annab tagasiside 
arutelule. 

 


