
 

 

Õpi pÕhjendama enda seisukohti! 
 

• Õpetaja sõnastab klassile ühe väite (millega saab nõustuda ja ka vastu olla), 
jagab klassi 4-liikmelisteks gruppideks ja loosi teel pooled grupid peavad 
nõustuma väitega ja põhjendama, miks see on hea, kui see väide peaks paika 
ja pooled püüavad leida, miks vastu olla ja põhjendavad enda arvamust. 

• 24-liikmelises klassis moodustub 6 tiimi. 
• Õpetaja täpsustab nn arutlemisaja, näiteks 10 minutit. 
• Iga grupp valib enda esindaja, kes poolt- või vastu põhjendused klassile ette 

kannab. (aega saab valida, aga oluline on aeg fikseerida. Näiteks 2-3 minutit 
igale grupile. 

• Õpetajal soovituslik küsida täpsustavaid küsimusi iga lühiettekande järel. Kui 
õpilased juba osavamad, saab anda võimaluse näiteks 2 minuti jooksul küsida 
teiste tiimide liikmetel, kes käega märku annavad. 

• Kui kõik tiimid nii poolt kui vastu on enda põhjendused klassile ette kandnud, 
annab õpetaja 3 minutit mõtlemisaega, et iga grupp arutaks, mis seisukohale 
ja mis põhjusel nad lõpuks jäävad, grupp võib enda arvamust muuta ja näiteks 
mittenõustujad saavad saada nõustujateks, aga grupp peab enda valikut 
põhjendama. 

• Iga grupp valib taaskord uue esindaja, kes lõppseisukoha klassile ette 
kannab. 

• Tunni lõpus on hea õpilastelt küsida, mille üle see arutelu neid mõtlema pani 
ja mida nad õppisid. 

 
Näidisväiteid I kooliastmele: 
 

1. Mobiiltelefon peaks olema koolis keelatud. 
2. Koolivahetunnis peaks õpetajad korda hoidma. 
3. Korteris ei tohiks lemmikloomi pidada. 
4. Valetada ei tohi mitte kunagi. 
5. Koolitööde tegemisel kodus ei tohi kasutada lapsevanemate abi. 
6. Koolis peaks olema kohustuslik koolivorm. 
7. Õpetajad ei tohiks õpilastele märkusi kirjutada. 
8. Iga õpilane peaks lugema palju raamatuid. 
9. Kõigil inimestel peaks olema võrdselt raha. 

 
Väited võivad olla ka fantaasiamaailmast, see paneb õpilased teistmoodi tööle ja 
õpetab n-ö kastist välja mõtlema. 
 

1. Kõik inimesed peaksid oskama lennata. 
2. Inimesed peaksid saama muuta end nähtamatuks. 
3. Loomad peaksid oskama rääkida. 
4. Inimesed peaks olema surematud. 


