
 

 

Ainevaldkond Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus Suuline eneseväljendus 

Eelduskursused Puuduvad 

Lõimumine Eesti keel, kirjandus, teised ained 

Kursuse maht ja 

õppekorraldus 

Kursusel saab osaleda kuni 20 inimest, 21 tundi; 

kontakttunnid, iseseisvad tööd 

Kursuse läbiviija Kerli Truuver, Marlene Timmi 

Õpetamise aeg II perioodi valikainete nädal  2018/2019 

Kursuse eesmärgid 

Gümnaasiumi kõne- ja väitluskursusega taotletakse, et 

õpilane: 

1. väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja 

sobivalt; 

2. argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma 

seisukohti; 

3. rakendab kriitilist mõtlemist. 

Kursuse lühikirjeldus 

Suulise tekstiloome kursus keskendub suulise 

eneseväljenduse, eesmärgistatud kuulamise ja 

argumenteeritud esinemise ning tagasiside arendamisele. 

 

Läbitavad teemad: 

1. Kõne kui suhtlusolukord. Kommunikatsioonimudel. 

Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. Suhtlustõkked. Kõne 

veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja 

emotsionaalsus. 

2. Kõne koostamine ja esitamine. Kõne kui suulise 

monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, 

läbirääkimised, väitlus, repliik vm). Kõne eesmärgid. Kõne 

osad. Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. 

Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -

kultuur. 

3. Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. Repliik ja 

küsimuste esitamine. Erinevad kuulajatüübid. 

Kuulamistakistused. 

4. Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. 

Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, 

kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, 

topos. Ümberlükkamine, taastugevdamine. Ristküsitlus. 



Kohtunikutöö ja tagasiside andmine. 

Kursuse õpitulemused 

Kuruse läbinud õpilane tunneb keskkoolide väitlusformaati 

ja selles tutvustatud rolle ning oskab sellele toetudes 

väitluses osaleda. 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike ning avalikule 

esinemisele esitatavaid nõudmisi; 

2) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti; 

3) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi; 

4) koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, 

akadeemiline ja kohtukõne); 

5) teeb ettekande näitvahenditega; 

6) jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab 

tagasisidet. 

Hindamine 

Kursus hinnatakse tähisega A (arvestatud) või MA 

(mittearvestatud). Kursuse sooritamine eeldab aktiivset 

osavõttu ning kõigi õppeväljundite täitmist (kõne esitamist 

ning väitlusel osalemist + kirjalikku analüüsi oma soorituse 

kohta. 

Õppematerjalid 
http://www.debate.ee/files/arutlev_haridus_opik.pdf 

 

Kirjandus (soovituslik 

kirjandus) 
Eesti Väitlusseltsi õpik “Arutlev haridus” 

Kursuse väljund 

Kursus keskendub suulise eneseväljenduse, eesmärgistatud 

kuulamise ja argumenteeritud esinemise ning tagasiside 

arendamisele. 

Õpilased individuaalselt koostavad kõne ning korraldavad 

väitlusturniiri järgides KK väitlusformaati. 

 

http://www.debate.ee/files/arutlev_haridus_opik.pdf

