
- Kestus Kuu Nädal Võistlusväitlusele suunatud sisu Meetodid, harjutused

1. tund 45 min Sept 1

Tutvumine, kursuse eesmärgid, läbimise
tingimused jne. Sissejuhatus
argumenteerimisse harjutuste näol.

Sobivaid harjutusi saab leida  õpetajatele
suunatud sisu hulgast (nt "Rooside sõda";
"Õhupall").

2. tund 45 min Sept 2 Mis on argument? .
Sobivaid harjutusi saab leida  (nt
"Esimese argumendi koostamine").

3. tund 45 min Sept 3 Argumendi mudeli kinnistamine ja ümberlüke.
Sobivaid harjutusi saab leida  (nt
"Esimene ümberlükkamine", "Tšempion").

4. tund 45 min Sept 4
. Raamistamine:

definitsioon, probleem, plaan. Grupiga (kuni 10 in) kaasuse läbi tegemine tahvlile.

5. tund 45 min Okt 1 Mis on ?

Formaadi kinnistamiseks saab õppevideona
kasutada  (vähemalt esimesed kolm
kõnet).

6. tund 45 min Okt 2
Kuidas 

?

Ühine ajurünnak, mille käigus luuakse mõlema
poole kaasuse kondikava. Võimalusel peaks selles
tunnis arutelu toimuma hooaja esimese
väitlusturniiri teema põhjal. Sobivaid harjutusi saab
leida (nt "Argumentide ladu").

7.–8. tund 90 min Okt 3 Prooviväitlus

Väitlus peaks toimuma samal teemal, mille kohta
eelmisel korral kaasust koostati. Kasutada tuleks
KK-formaati, kuid vajadusel võib seda kohandada:
lühemad kõned, vahemärkuste puudumine,
neljaliikmelised tiimid vms.

Okt 4 Vaheaeg

9. - 10. tund 90 min Nov 1
Prooviväitlus. Nädalavahetusel osalemine
START väitlusturniiril.

11. tund 45 min Nov 2 Turniirijärgne refleksioon.

Milline oli emotsioon? Mis läks hästi? Mis oleks
saanud minna paremini? Milles tahaksid veel
areneda?

Lisaks refleksioonile võib tunni raames käsitleda ka
mõnd uut teooriaosa.

12. tund 45 min Nov 3 Ettevalmistus KKEMV I etapiks.
Teema ja olulisemate väitlusküsimuste arutamine.
Töö teemamapiga.

13. - 14.
tund 90 min Nov 4 Prooviväitlus

15.–16. tund 45 min Dets 1
Prooviväitlus. Nädalavahetusel osalemine
KKEMV I etapil.

selle lehe

Argumendi struktuur
sellelt lehelt

sellelt lehelt

Kaasuse koostamine

KK-formaat
näidisväitlust

argumente leida ja kaasust ette
valmistada sellelt lehelt 



17. tund 45 min Dets 2 Esimese poolaasta kokkuvõtted, refleksioon.

Mida oled õppinud? Mida tahad veel õppida? Mida
uut said turniiriks ette valmistades teada? Milline oli
emotsioon?

Õpilaste tagasiside põhjal saab õpetaja kujundada
kursuse edasist sisu vastavalt õpilaste peamistele
murekohtadele ja/või huvidele.

Dets 3 Vaba nädal
Dets 4 Vaheaeg
Jan 1 Vaheaeg

18. tund 45 min Jan 2 Teooria: ümberlükke erinevad tüübid.

19. tund 45 min Jan 3 Kuidas valmistuda ette improvooruks?

Arutelu õpilastega. 
. Oskuste kinnistamiseks

saab harjutusi leida , nt "Improkõne".
20.–21. tund 90 min Jan 4 Improväitlus

22. tund 45 min Veeb 1 Ettevalmistus KKEMV II etapiks.
Teema ja olulisemate väitlusküsimuste arutamine.
Töö teemamapiga.

23.–24. tund 90 min Veeb 2 Prooviväitlus

25.–26. tund 90 min Veeb 3
Prooviväitlus. Nädalavahetusel osalemine
KKEMV II etapil.

Veeb 4 Vaheaeg

27. tund 45 min Märts 1 Turniirijärgne refleksioon.

Mida oled õppinud? Mida tahad veel õppida? Mida
uut said turniiriks ette valmistades teada? Milline oli
emotsioon?

28. tund 45 min Märts 2 Teooria
KKEMV III etapp on improetapp, mistõttu saab
prooviväitluste asemel käsitleda põhjalikumalt neid
aspekte, mille vastu õpilastel rohkem huvi on või
millega õpilased rohkem raskusi tunnevad. Samas
võib need osad asendada ka prooviväitlusega.29. tund 45 min Märts 3 Teooria

30. tund 45 min Märts 4 Väitlus läbi kohtuniku silmade.

Näidisväitlusena kasutada õppematerjalide lehelt
leitavat . Õpilased teevad märkmeid.
Pärast väitlust arutatakse, kes võitis, millist
tagasisidet anda, mida kohtuniku rollis olles kõnede
puhul märkasite jne.

31. tund 45 min Aprill 1 Improvooruks valmistumine.
Improvooru ettevalmistuse etappide meelde
tuletamine. Improharjutus

32. tund 45 min Aprill 2 Teooria: stiil.

Harjutused väitlejate kõnelemisstiili arendamiseks.
Avaliku esinemisega seonduvaid harjutusi saab
leida  (nt "Suured sõnameistrid"),
samuti saab kasutada õppevideoid.

33.–34. tund 45 min Aprill 3
Prooviväitlus. Nädalavahetusel osalemine
KKEMV III etapil.

Aprill 4 Vaheaeg
35. tund 45 min Mai Väitlusaasta kokkuvõte

Improvooru ettevalmistuse
etappide tutvustamine

sellelt lehelt

lühiväitlust

sellelt lehelt


