
Valikaine „Kõne ja väitlus “  
Kursuse lühikirjeldus: Suulise tekstiloome kursus keskendub suulise eneseväljenduse, 

eesmärgistatud kuulamise ja argumenteeritud esinemise ning tagasiside arendamisele. 

 

1.1. Õppe-ja kasvatuseesmärgid ( gümnaasiumiastmes) 
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. 

4) Kujundab sallivust teiste inimeste ideede suhtes  

 

1.2. Õpitulemused  
Kursuse lõpus 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. 

 

1.3. Õppeaines kujundatavad üldpädevused 
 

1) Kultuuri- ja väärtuspädevus. Rõhutatakse vaimseid väärtusi, õpilase kõlbelisi väärtusi, 

sotsiaalseid hoiakuid ning tõekspidamisi. 

2) Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Tundides kasutatavas paaris- ning rühmatöös kujundatakse 

koostööoskust, julgustatakse oma arvamust avaldama, kaaslaste ideid tunnustama ja teisi 

arvestama ning ühiseid seisukohti otsima.  

3) Enesemääratluspädevus. Tekstide üle arutledes toetatakse õpilase minapildi kujunemist, 

õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega. 

4) Õpipädevus. Arendatakse kuulamis- ja rääkimisoskust, eri liiki tekstide koostamist ning oma 

arvamuse kujundamist ja sõnastamist.  

5) Suhtluspädevus. Tundides kujundatakse suulise suhtluse oskusi, suhtluspartneri arvestamist 

ning sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust.  

6) Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse õpilaste 

igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste 

otsimisega. 

 

1.4. Läbivad teemad 
Läbiv teema Kujundatavad oskused ja teadmised 

Tervis ja ohutus  
Oma arvamuse avaldamine antud teemade raames, teiste arvamusega 

arvestamine, ühiste seisukohtade otsimine, seisukoha põhjendamine, 

probleemide arutamine, lahenduste otsimine 

Kultuuriline identiteet 
Teabekeskkond 
Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng 

Väärtused ja kõlblus 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimi ne 

 



Kõne ja väitlus 
ÕPPETUNDIDE ARV NÄDALAS – 1 

ÕPPETUNDIDE ARV AASTAS -35 

ÕPPEKEEL – eesti keel 

 

2. Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused, õppetegevus 

 

 

Õppesisu  Õpitulemused Õppetegevus Hindamine 

(viis ja 

vahendid) 

Märkused 

(läbivad 

teemad, 

lõiming, 

IKT, 

metoodika) 

1.Kõne  kui 

suhtluskord. 

Suhtlustõkked Kõne 

veenvuse tegurid . 

Kehakeel, kehahoiak. 

Argumenteerimine ja 

emotsionaalsus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunneb tüüpilisi 

suhtlusolukordi, kõne 

liike ning avalikule 

esinemisele 

esitatavaid nõudmisi.  

 

 

 

 

 

 

Videoklippide 

suhtlussituatsioonidest 

seletamine 

 Erinevate kõnede 

analüüs 

Argumentide esitamine 

teema toetuseks 

Erinevate kõnede 

koostamine - 

olmekõne, 

veenmiskõne, 

informatiivne kõne . 

 

  

 

 

 

 

 

Eri liiki 

kõne  

koostamine 

 

Praktilised 

tööd: 

argumenteer

imine, 

tõestamine, 

avaliku 

esinemise 

harjutused, 

avaliku 

esinemise 

arendamise 

harjutused, 

rollimängud 

 

Ettekande 

esitamine 

Aktiivsed 

meetodid, 

traditsioonilis

ed meetodid, 

kommunikatii

vne keeleõpe, 

lõiming 

ajaloo-, 

inimese- ja 

ühiskonnaõpe

tusega. 

 

 

2. Kõne koostamine ja 

esitamine. 

Kõne eesmärgid. Kõne 

osad. Suulise kõne 

ettevalmistamise 

etapid. Esinemisstiil ja 

-kultuur. 

 

Mõistab argumendi 

rolli.  Leiab oma 

mõtetele selgeid ja 

mõjuvaid põhjendusi. 

Mõistab kõne 

struktuuri ja osi, 

koostab ise kõnet ja 

peab kõnet klassi ees, 

jälgides oma kõne 

struktuuri. 

Saab oma esinemist 

edukamaks teha 

(positiivne esma- 

mulje, enesekindlus, 

loomulikkus ja pub-

likuga arvestamine).  

 

Oma esitluse 

salvestamise analüüs 

Argumentide esitamine 

teema toetuseks 

Põhjendamine 

Vastuargumentatsioon 

Järelduste tegemine 

 

Praktilised 

tööd: 

argumenteer

imine, 

tõestamine, 

avaliku 

esinemise 

harjutused, 

avaliku 

esinemise 

arendamise 

harjutused, 

rollimängud 

 

Aktiivsed 

meetodid, 

traditsioonilis

ed meetodid, 

kommunikatii

vne keeleõpe, 

lõiming 

ajaloo-, 

inimese- ja 

ühiskonnaõpe

tusega. 

 



 

3. Väitlemine. Väitluse 

olemus. Jaatav ja eitav 

kaasus 

Ümberlükkamine. 

 Demagoogia ehk 

loogikavead 

Taastugevdamine 

 

Mõistab väitluse  

struktuuri 

Jälgib tolerantselt ja 

kriitiliselt 

diskussiooni ning 

annab tagasisidet. 

Osaleb väitluses 

kõneleja ja kohtuniku 

rollis 

 

Tutvumine 

väitlusliikumise 

eesmärkide ja 

väitlusformaatidega 

Väitluse vaatamine ja 

analüüs. Kõnelejate 

rollide ja tegevuse 

analüüs väitluses. 

Paaris- ja 

meeskonnatöö 

 

Väitlus 

ettevalmista

tud teemal, 

kus on 

kohtunikud 

õpilased 

 

Aktiivsed 

meetodid, 

traditsioonilis

ed meetodid, 

kommunikatii

vne keeleõpe, 

lõiming 

ajaloo-, 

inimese- ja 

ühiskonnaõpe

tusega. 

 

 

3. Hindamine (sh kujundav hindamine) 

 

Kuupäev Teema Hindamise viis ja 

vahend 

Õpitulemused Hindamine 

Detsember Kõne 

koostamine ja 

esitamine 

Ettekanne 

ettevalmistatud 

teemal 

Mõistab kõne 

struktuuri ja osi, 

Leiab oma mõtetele 

selgeid ja mõjuvaid 

põhjendusi, arvestab 

esinemisstiili ja 

kultuuri 

 

Vastab  suulise vastuse 

hindamiskriteeriumidele 

veebruar Väitlemine Väitlus 

ettevalmistatud 

teemal, 

Osaleb väitluses 

kõneleja ja kohtuniku 

rollis 

Leiab oma mõtetele 

selgeid ja mõjuvaid 

põhjendusi 

 

Vastab  suulise vastuse 

hindamiskriteeriumidele 

 

Märts Läbitud teemad Praktilised tööd ja 

tööde analüüs 

Õpilane on aktiivne 

tunni osaleja, kõik 

väikesed tööd on 

tehtud 

Jooksvate hinnete 

põhjal koondhinne 

 

 

Suulise vastuse hindamismudel 

„5” „4” „3” 

Vastus on hästi mõistetav, sujuv 

ja ladus; teemat käsitleb, 

kasutades grammatikareegleid ja 

õpitud sõnavara, hääldus on hea. 

Kõne struktuur on korras, 

loogiline ja sidus. Kõne on 

esinemiseks hästi ette 

valmistatud. Väited on hästi 

argumenteeritud. Kehahoiak on 

Vastus on arusaadav; kõne on 

vaba, hääldus on enam-vähem 

hea;teemat käsitledes 

grammatikareeglites võib 

esineda eksitusi, mis ei sega 

öeldu arusaamist. Kõne struktuur 

on korras. Kõne on esinemiseks 

ette valmistanud. Väited on 

argumenteeritud. Kehahoiak on 

Kõne on arusaadav, aeglane, 

ilma pikemate ebaloomulike 

pausideta; õpilane suudab end 

mõistma panna ning suhtlemisel 

ületab enamiku ette tulevatest 

raskustest; esineb 

grammatikavigu, kuid öeldu 

üldmõte on arusaadav. Kõne 

ülesehitus on enamasti 



korrektne. Žestid on loomulikud 

ja toetavad esinemist. 

 

korrektne. Žestid toetavad 

esinemist 

loogiline. Kõne on esinemiseks 

enam –vähem    ette 

valmistanud. Väited on  

põhiliselt argumenteeritud. 

Kehahoiak on korrektne. Žestid 

ei toeta vahel esinemist, 

kasutatakse segamini 

 


