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Eversheds on maailma üks suurimatest rahvusvahelistest advokaadi
büroodest, ühendades üle 4000 professionaali enam kui 50 büroos. Alates 
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milliseid oskuseid ja teadmisi hinnatakse.
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Eversheds Debate Class väitlusprogrammi kohta saate lisainfot 
www.eversheds.ee, info@eversheds.ee, tel 622 9990.



Programmi ajend 
ja eesmärk

Inimene on sotsiaalne olend ja vajab 
suhtlemist samamoodi nagu õhku. Kui 
ei olnud veel internetti ja infoajastule 
omased suhtluskanalid puudusid, olid 
inimesed sunnitud suhtlema valdavas 
osas vahetult näost-näkku kõneldes. 
Kirjade kirjutamine ja telefonikõned 
moodustasid vaid väikse osa kommu-
nikatsioonist ja olid pigem asjaajajate 
privileegiks. Nüüd, kui kogu info liigub 
piiramatus mahus ja enneolematu kii-
rusega, on inimesed infotulva kütkes ja 
vahetu, ehtne suhtlus kaotab aina enam 
oma positsiooni. Selliste arengute keskel 
on vajalik mõelda ja tunnetada, kas selli-
sed muutused on meile head ja vastavad 
meie ootustele või on tegemist salaka-
vala fenomeniga, mis triivib meid kõige 
olulisema juurest eemale. 

Tänapäeva kiires maailmas lugema-
tute võimalustega, jääb aina vähemaks 
aega, mida veeta oma lähedastega. Emal 
on kiire, isal on kiire ja ka vanaema an-
nab endast parima, et infotehnoloogiaga 
sammu pidada. Lapsed võtavad pidevast 
tormamisest ja internetielust õppust 
ning näitavad ka sõpradele telefoni peos 
soojendades, kuivõrd hõivatud nad on. 
Vahetu suhtluse osakaal aina väheneb, 
sest oma aja võtab topeltidentiteet, mida 
kübermaailmas turgutada on vaja. Samal 
ajal, kui vanematele on nutitelefon heaks 
abimeheks töö tegemisel, kasutavad 
lapsed oma telefone selleks, et interneti-
mina sotsiaalse ja tunnustatuna hoida. 

Telefon on lisaks ka hea abimees, et ük-
sindust ja igavust eemale peletada. Mõ-
nikord on ka hirm, et internetimaailmas 
võivad tähtsad uudised samal ajal möö-
da kihutada, kui laps ise millegi muuga 
tegeleb. Sport, huviringid ja perega aja-
veetmine võivad kalliks maksma minna 
kui seetõttu hiljem paralleelmaailmas 
tuleb kaotatud aeg kõik tasa teha. 

Mõeldes noorte arengule ja välja-
vaadetele, tekib küsimus, kas selline 
investeering internetimaailma ka tulevi-
kus kasulikuks osutub. Palju on räägitud 
noortest miljardäridest, kes õigel ajal 
end arvutitele pühendasid ja seeläbi ri-
kastusid. Kas sellised näited on aga täna-
päeval, kus infotehnoloogia murrang on 
juba toimunud, veel asjakohased. Kas 
nende edulugude moraal seisneb selles, 
et internet on tuleviku ainus viljapõld, 
või on sõnum, mida neist lugeda, hoopis 
see, et kui kõvasti vaeva näed ja armas-
tad seda, mida teed, jõuab ka edu ja 
tunnustus sinuni. 

Arvestades uue digikeskkonna vanust 
ja seda, et noored arenevad väga kiiresti, 
ammutades silmapilkselt kõike uut hu-
vitavat, arvame, et just põhikooli lõpu-
sirgel õpilased on õiged vastama küsi-
musele, kas tulevikus peaks verbaalsele 
suhtlemisele oma kindlat kohta hoidma. 
Vanem põlvkond teab ja usub seda, 
mida elu on neile õpetanud, kuid uue 
ajastu võimalusi võivad noored, kes on 
juba selle keskel üles kasvanud, paremini 
ette ennustada. 

Selleks, et pöördumatud muutused 
ei toimuks salaja ning et tagada noortele 
sõnaõigus oma tuleviku kujundamisel, 
palume neil leida üles kõik vahetu suht-
luse plussid ja miinused ning vastandada 
need kübermaailma võludega. 

Täname ette kõiki õpilasi ja õpeta
jaid, kes idee teostamisel osalevad ja 
loodame, et debati tulem annab mõist
mist kõikidele põlvkondadele, kelle 
ühine eesmärk on noorte särav tulevik.
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Rollide jaotus

KÕNELEJA I (5 minutit) 
 › Sissejuhatus
 › esitab „jah“ argumendid A ja B

KÕNELEJA II (5 minutit)

 › lükkab „ei“ argumendid D ja E ümber
 › esitab „jah“ argumendi C

KÕNELEJA III (5 minutit)

 › lükkab „ei“ F argumendi ümber
 › toob välja vastuolud
 › esitab kaitsekõne 

 › Kõik argumendid on võistkondade poolt vabalt valitud, kuid peavad kuuluma ette antud alateemade: 
„Sõbrad ja pere“, „Intellektuaalne areng“, „Rahvuslik identiteet“ ja „Konkurentsivõime“ alla

 › Kõik argumendid peavad olema esitatud skeemil tees-seletus-tõestus-järeldus

 › Kui mõni mõiste vajab defineerimist, tuleb see koos argumendiga pärast teesi ettekandmist ära 
defineerida

 › Kohtunikud annavad kõnelejatele sõna

 › Kohtunikel on kõnelejate esitluste vahel ja ka pärast ettekandeid õigus küsimusi esitada

 › Igal kõnelejal on enne oma etteastet õigus paluda oma meeskonnaga nõupidamiseks 1 minut 
lisaaega

KÕNELEJA I (5 minutit)

 › lükkab „jah“ argumendid A,B  ümber
 › esitab „ei“ argumendid D ja E

KÕNELEJA II (5 minutit)

 › lükkab „jah“ argumendi C ümber
 › esitab „ei“ F argumendi 

KÕNELEJA III (3 minutit)

 › toob välja vastuolud
 › esitab kaitsekõne

Meeskond jagab rollid ja otsustab, kes on esimene, kes teine ja kes kolmas kõneleja. 
Sõnavõtud toimuvad kindlas järjekorras vastavalt siin kirjeldatud struktuurile.

JAATUS EITUS



Tund A 
„Sõbrad ja pere“

Lähedased (pere ja sõbrad) moodustavad inimeste ringi, kes toetavad meid kõiges, 
mida elus ette võtame. Võtkem neid nagu vundamenti, millele unistusi ja eesmärke 
ehitada. See tähendab, et sidemed oma lähedastega peaksid olema tugevad ja aja-
tud. Mida on vaja aga selleks, et need komponendid olemas oleksid?

Head inimsuhted baseeruvad tavaliselt mõistmisel, usaldusel ja hoolivusel. Kuidas 
peaks oma lähedastega suhtlema, et me mõistaksime, usaldaksime ja samal ajal 
ka hooliksime teineteisest? See kõik ei ole meile kahjuks sünniga kaasa pakitud. 
Tegemist on millegagi, mis on ajas muutuv ja meist sõltuv. Mõelgem suhtlusest 
kui sidusainest, mis inimesi koos hoiab, ja toidust, millest erinevad inimsuhted 
toituvad. Küsimus on aga – millega peaks inimsuhteid toitma, et need nälga ei 
jääks ja ka valest toidust üle ei küllastuks? Kui suhtlus kanduks jätkuvalt internetti 
samasuguse kiirusega, võib meid oodata tulevik, kus kõik inimesed on isoleeritud 
ja ei puutugi üksteisega kokku. Huvitav, milline taoline tuleviku-inimene välja näeb, 
millest mõtleb ja millest hoolib. Kas ta tunneb rõõmu, viha, kurbust ja armastust 
samamoodi nagu me tänapäeval?

Kas heade pere ja sõprussuhete omamiseks on mul 
vahetut suhtlust vaja?

JAH

TEES I
 › Ainult teist inimest nähes saame end 

väljendada ka kehakeele ja intonat-
siooniga. 

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES II
 › Sõbra või lähedase mõistmiseks 

peame tema tegelikust olemusest ja 
mõtetest aru saama.

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES III
 › Üksteise mõistmine on alus igale 

inimsuhtele.
 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES I 
 › Kõike, mida tunneme ja mõtleme, 

saame kirjutada.
 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES II 
 › Suhtlus sotsiaalmeedia kaudu 

võimaldab palju enam suhteid luua ja 
säilitada. 

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES III 
 › Suhtlusel on oluline tihedus ja maht, 

aga mitte sügavus.
 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

EI 

Mõelgem suhtlusest 
kui sidusainest, mis 
inimesi koos hoiab, ja 
toidust, millest erinevad 
inimsuhted  toituvad. 
Küsimus on aga – millega 
peaks inimsuhteid 
toitma, et need nälga ei 
jääks ja ka valest toidust 
üle ei küllastuks?
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Suunavad küsimused
• Kas sõpru ja peret on üldse vaja?

• Kas parem on üks hea sõber või kümme tuttavat?

• Miks on vaja inimesel sõpradega suhelda?

• Kui tähtsat rolli mängib meie elus perekond?

• Kuidas mõjutab suhtlus sõprade ja perega inimese väärtushinnanguid?

• Kas kirjutades saab edasi anda samal hulgal informatsiooni kui rääkides?

• Kas vahetu suhtlus tekitab suuremat usaldust?

• Kas vahetu suhtlus võimaldab meil üksteist paremini mõista?

• Kas see omab tähtsust, kui hästi me üksteist mõistame?

• Kas tugev perekond saab olla üksteise mõistmiseta? Aga tugev sõprussuhe?

• Milline suhtlus on mitmekesisem, kas vahetu või sotsiaalmeedias peetav suhtlus?

• Millist suhtlust on vaja, et mõjutada inimese väärtushinnanguid?

• Kas pere ja sõprade toetus mõjutab meie toimetulekut?

• Kas me tajume maailma kõik ühtemoodi? Kui ei, siis miks see nii on?

• Kui inimene naeratab, kas see tähendab alati, et ta on rõõmus?

Mõisted
lähedus lojaalsus intiimsus

turvalisus kokkuhoidmine mõistmine

ühtekuuluvus emotsioonid paindlikkus

üksindus eraldatus identifitseerimine

armastus hoolimine empaatia

toetamine unustamine andeksandmine 

primaarsed vajadused tajumine tähelepanu

üksteisega jagamine läbielamine kutsete kättesaamine 

suhtluse kvaliteet suhtluse tihedus otsekohesus

endasse sulgumine arusaamatused kuulujutud

turvatunne samastumine koosviibimine 

usaldus kaastunne kaitsmine 

süütunne ära leppimine ühel mõttelainel olemine 

stress tülitsemine solvumine

haavatavus introvertsus heaolu

rõõm ekstravertsus tõrjumine 

populaarsus sümpaatia pealiskaudsus
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Tund B 
„Intellektuaalne areng“

Isiksus on see, millised me oleme – mida mõtleme, kuidas ennast ümbritsevasse 
suhestame. Täisväärtuslikuks intellektuaalseks arenguks on vaja palju õppida, kuid 
mitte ainult raamatutarkust, vaid ka kogemuslikku tarkust. Öeldakse, et vaikimine on 
kuld. Mõeldud on aga olukorda, kus vaikimine toob soovitud tagajärje. Selleks, et 
teada, millal vaikida, on aga vaja mitmeid kordi vales kohas vale asja välja ütelda – 
see ongi kogemuslik tarkus. Emotsioon, analüüs ja järeldus, see tähendab idee ko-
gemine võib jõuda meieni vaid ühe tekstisõnumiga, kuid on küsitav, kas mitmekesis-
te ja ulatuslike mõtete ja hoiakute omandamiseks piisab suhtlusest sotsiaalmeedias.

Kõik, mida kogeme, moodustab teadmiste baasi, mille põhjal oma arvamusi kujun-
dame ja igapäevaseid otsuseid langetame. Seega, mida rohkem erinevaid mõtteid ja 
tundeid kogeme, seda suurem on infohulk, mille abil uusi situatsioone tõlgendada ja 
selle pinnalt valikuid teha. See on justkui kaardimäng, milles tuleb sama masti või sama-
väärne kaart välja käia. Kaartideks on aga kogemused, millest igaks korraks sobiv välja 
valida. Erinevus kaardimängu ja päriselu vahel on sealjuures see, et elus on olukordi kor-
dades rohkem kui kaardipakis erinevaid kaarte – kogemuste baas on lausa piiritu. 

Ka meie võimete maht on piiritu ning seega tuleb igal ühel läbida oma aardejaht, 
et enda voorustest täielikku pilti hoomata. Kas sellele nö aardejahile saab aga interne-
tis minna? Või toimub see väljaspool digimaailma, meie reaalmaailmas, kus inimeste 
pilgud, hääled ja toimetamised on ehtsad?

Kas vahetu suhtluse puudumine võib mu isiksuse ja 
oskuste väljakujunemist piirata? 

JAH

TEES I
 › Isikuomadused arenevad ka läbi kõne, 

miimika, reaktsioonide, mida interneti 
vahendusel ei ole võimalik edasi anda 
ega ka vastu võtta.

 › Seletus. 
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES II
 › Isiksus areneb pidevate kogemuste 

kaudu, mida saab omandada ainult 
vahetutes situatsioonides.

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES III
 › Isiksus areneb kiiremini teiste inimeste 

vahetus läheduses.
 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES I 
 › Internetis on piiramatu hulk 

informatsiooni, mis soosib kiiret ja 
kõikehõlmavat isiku arengut. 

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES II 
 › Kõik isikuomadused saavad areneda 

ka ilma vahetu suhtluseta.
 › Seletus.
 › Põhistus.
 › Järeldus.
 ›

TEES III 
 › Intellektuaalne areng sõltub sellest, 

mis toimub meie sees mitte väljas.
 › Seletus.
 › Põhistus.
 › Järeldus. 

EI 

Öeldakse, et vaikimine 
on kuld. Selleks, et 
teada, millal vaikida, on 
aga vaja mitmeid kordi 
vales kohas vale asja 
välja ütelda – see ongi 
kogemuslik tarkus.
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Suunavad küsimused
• Miks on üldse inimese intellektuaalne areng oluline?

• Milliseid oskusi ja teadmisi on vaja omandada?

• Mis mõjutab inimese isiksuse kujunemist?

• Millest koosneb inimese intellektuaal?

• Kas suhtlusoskus on üks osa meist? Kui on, siis kui suurt rolli see mängib?

• Mis vahe on haridusel ja haritusel?

• Kas elutarkust on vaja? Mida elutarkus meile annab?

• Kes meid kõige enam mõjutavad ja miks?

• Kas inimese olemus muutub ajas? Kui jah, siis mille tõttu?

• Kuidas kool meid mõjutab?

• Kas intellektuaal areneb vaikimisi või suure käraga?

• Kuidas sotsiaalmeedia meid mõjutab?

• Kas sotsiaalmeedias suhtleme samade vahendite abil kui vahetult suheldes?

Mõisted
arvutimängud esinemine kriitilisus

mõttevõime vahetu kogemine kogemuste vahetamine 

isikuomadused individuaalõpe mõjutused

aju treening suhtlusoskus adekvaatsus 

tajumisvõime vahetu reaktsioon tarkus

info eristus äärmuslikud olukorrad haridus 

distsipliin analüüsivõime teadmiste hulk 

infotöötlus e-õpe keeled

oluline mõju silmaring elutarkus

lõbusus intrigeeriv elukogemus

sümpaatia julgus silmapaistvus 
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Tund C 
„Rahvuslik identiteet“

Rahvus on üks osa meist, mille abil enda kuuluvust määratleme. Selleks, et meie 
rahvuskultuur säiliks ja reaalajas pidevalt edasi areneks, peame seda endas kandma 
ning ka edasi andma. Samas, kas digitaalmaailmas on seda võimalik teha? Internetis 
on erinevad kultuurid segunenud ning pahaaimamatult omandame lisaks oma 
rahvusele ka võõrkultuuridele omaseid tunnuseid. Oma kultuuri mugavdamine 
kõige positiivsega, mis teistelt rahvustelt laename, tundub esmapilgul tänuväärne, 
kuid kas me ikka liidame oma kultuurile uut ja huvitavat või omandame hoopis uue 
– interneti subkultuuri. Internetis toimuvas infovahetuses on prioriteediks kiirus, 
tõhusus, kättesaadavus. Selleks, et neid tingimusi täita, luuakse internetikeskkond 
aina enam ühenäolisemaks. Oluline on, et info jõuaks nii eestlase, prantslase aga 
ka hiinlase ja ameeriklaseni. Info liikuvust mõjutab suuresti kapitaliühiskond ja ka 
poliitika. Seal ei jää aga ruumi erinevate rahvuskultuuride säilitamiseks. Kiire pilk 
rahvusele või kultuurile tekib siis, kui see on reklaamivahendiks. Näiteks viitavad 
spagetid itaallastele ja õlu sakslastele. Samas need ei ole tunnusmärgid, mille abil 
mainitud rahvused end identifitseerivad. Tegemist on tõlgendatud ilminguga sellest, 
mida globaliseerunud maailm usub olevat omane itaallastele ja sakslastele. Seda, 
millised nad tegelikult on, mis neid kõige enam iseloomustab ja ka seob, ei näe me 
televisioonis või internetis liikuvatel reklaamidel, vaid peame nendega kohtuma ja 
laskma omal silmal ja kõrval selle üle otsustada.

Sama reeglipärasus kehtib ka eestlastega. Sidevahendite kaudu kiirete sõnumite 
edastamise ja piltide üleslaadimisega ei ole me kunagi võimelised edasi andma tun-
net, mis meil on, kui kõnnime kodulinnas ja mõtleme iga vastutulija kohta, kust ja 
kuidas me teda tunneme; kui vaatame pere ja sõpradega mõnda filmi eestlaste kee-
rulisest ajaloost; kui patsutame sõbra õlale, kes on just finišeerinud Tartu maratonil 
või kui seisame laulukaare all ja teame, et „Koitu“, mida laulame, on laulnud sajad 
tuhanded teisedki eestlased. On tõsi, et fotod, mis on laetud laulupeost internetti, 
vallandavad samuti vaatajas emotsiooni, kuid see on juba vahendatud emotsioon – 
vaataja meenutab mõnd enda emotsiooni, mitte ei tunne sama, mida konkreetsest 
laulupeost osasaanu. 

Seega, kas ehtne, reaalajas elutsev eestlus orienteerub digimaailmas või saame me 
kübermaailmas vaid ähmaselt peegeldada eestlust, mis kunagi varem on eksisteerinud. 

Sidevahendite kaudu 
kiirete sõnumite 
edastamise ja piltide 
üleslaadimisega ei ole 
me kunagi võimelised 
edasi andma tunnet, mis 
meil on, kui kõnnime 
kodulinnas ja mõtleme 
iga vastutulija kohta, 
kust ja kuidas me teda 
tunneme; kui vaatame 
pere ja sõpradega mõnda 
filmi eestlaste keerulisest 
ajaloost; kui patsutame 
sõbra õlale, kes on 
just lõpetanud Tartu 
maratoni või kui seisame 
laulukaare all ja teame, et 
„Koitu“, mida laulame, on 
laulnud sajad tuhanded 
teisedki eestlased.
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Suunavad küsimused
• Mis on rahvuslik identiteet?

• Mis vahe on rahvusel ja kodakondsusel?

• Mis vahe on rahvusel ja riigil?

• Mida annab inimesele tugev rahvuslik identiteet?

• Kuidas mõjutab rahvusliku identiteedi kujunemist ning olulisust tänapäeva üha 
globaliseeruv maailm?

• Kas rahvusliku identiteedi kaitsmine on oluline? Miks?

• Millised on rahvusliku identiteedi kaitsmise võimalused internetis?

• Millised oleksid tagajärjed, kui rahvuslikku identiteeti ei kaitstaks?

• Kas internetis on inimese rahvus oluline? Kus tuleb internetis esile inimese rahvus? 

• Kui on tõsi, et rahvus mängib internetis vähem rolli kui reaalmaailmas, siis millised 
on selle negatiivsed tagajärjed? Kas on ka positiivseid tagajärgi?

• Kuidas mõjutab internetikeskkonnas veedetud aeg noore inimese rahvusliku iden-
titeedi kujunemist? Kas see on positiivne või negatiivne?

Mõisted
rahvas globaliseerumine rahvuse tutvustamine 

kodakondsus võõrad kultuurid reklaam

riik eesti keel ainulaadne

suhtlus kultuuri osad omapärane

ühtsus omane käitumine juured

ideede jagamine omane suhtumine patriotism

olulise info liikumine traditsioonid infotöötlus

omapära teadvustamine rahvuse märkamine

elurütm ajalugu paratamatus

mugandamine släng teistsugune suhtluskeel

vastandumine üksteise märkamine 

Kas digiajastu ohustab rahvusliku identiteedi säilimist? 

JAH

TEES I
 › Eestlus ei jää ainult internetis elades 

ellu.
 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES II
 › Korrektne eesti keel ja kõne on 

osa eestlusest, mis ainult internetis 
suhtlemisel hääbub.

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES III
 › Internetis seguneb meie rahvuskultuur 

teiste kultuuridega ja kaotab oma 
endise olemuse.

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES I 
 › Digiajastu mõjutab eestlust nii nagu 

kõike muud ja see on loomulik areng.
 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES II 
 › Internet võimaldab eestlust populari-

seerida ja jäädvustada enam, kui see 
varem võimalik on olnud. 

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES III 
 › Internet ühendab eestlasi ja tekitab 

sellega ühtekuuluvustunde.
 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

EI
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Tund D 
„Konkurentsivõime“

Konkurentsivõime tähendab suutlikkust kindlas valdkonnas, erialal või oskuses teis-
tega võistelda. Kui mõelda tööhõivemaastikule, on väljakujunenud arusaam, et tööle 
pääsemiseks tuleb esmalt konkurentsi astuda oma diplomi ja elulooga. See tähen-
dab, et mida uhkema nimetusega ülikool ja mida pikem nimistu erinevatest kooli-
tustest, seda sobivam töötaja igale töökohale. Samas kui mõelda, mis on töösuhe 
ja millistel alustel see toimib, on tegemist lihtsalt üht liiki inimsuhtega. Kõik, mis 
töömaastikul toimub, taandub lõppastmes inimsuhetele. Kõikide juriidiliste keha-
de taga on kuskil inimesed ja iga liigutus, mis teeme ja mõte, mida väljendame, on 
suunatud lõppastmes teisele inimesele. Lisaks ei koosne töö tegemine ainult tööst 
endast. Töö juures lävime kaastöötajatega, suhtleme koostööpartneritega, klienti-
dega, ametnikega jne. Seega suure osa tööl viibitud ajast oleme elavas suhtluses. 
Töösuhte omapäraks on formaliseeritus, mis tähendab, et suhtlusoskus tuleb uude 
vormi valada ja meistriks saamiseks eraldi ära lihvida. Järelikult on suhtlemine välti-
matu vahend ka töösuhetes. 

Edu võib tähendada kõrgemat positsiooni, mis hõlmab endas valikuvabadust, kel-
lega ja kuidas suhelda. Samas ei välista ka see eesmärgipärast ja oskuslikku suhtlust. 
Kui oleme juhtival positsioonil, omandab eneseväljendus veelgi suurema tähtsuse, 
sest vastutame selle eest, et edastatav info jõuaks just soovitud kujul ettenähtud siht-
kohta. Selle tagab jällegi mõistmine, usaldus ja hoolivus, mille tekitamiseks on vaja 
konstruktiivset kommunikatsiooni.

Kas vahetu kommunikatsioon aitab kaasa mu konkurentsi
võimele?

JAH

TEES I
 › Vahetu kommunikatsioon õpetab 

mind olema aus, julge ja silmapaistev 
ka professionaalsel tasandil. 

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES II
 › Hea suhtlusoskus tagab 

konkurentsieelise nii tööturusektoris kui 
ka ettevõtluses.

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES III
 › Suhtlusoskus ja efektiivne kommunikat-

sioon on alus töö- ja partnerlussuhete 
edasiarendamiseks ning hoidmiseks.

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES I 
 › Internet tagab info, mis on vajalik töö-

turul ja ettevõtluses konkureerimiseks
 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES II 
 › Kuna tänapäeva maailm keerleb 

ümber infomurrangu, tagab mu 
konkurentsivõime hoopis see, kui 
suure infohulgaga kursis olen.

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

TEES III 
 › Tööandja ja koostööpartnerite jaoks ei 

ole oluline see, kui hästi ma nendega 
suhtlen, vaid see, et olen informeeri-
tud ja teen oma tööd hästi.

 › Seletus.
 › Tõestus.
 › Järeldus.

EI

Kui mõelda, mis on 
töösuhe ja millistel 
alustel see toimib, siis on 
tegemist lihtsalt üht liiki 
inimsuhtega. Kõik, mis 
töömaastikul toimub, 
taandub lõppastmes 
inimsuhetele.
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Suunavad küsimused
• Kas kõik peavad olema edukad ja konkurentsivõimelised? 

• Mis on edu?

• Kuidas olla konkurentsivõimeline?

• Kas tööturul on suur konkurents?

• Mida tööandjad otsivad? Millised omadused peavad töötajal olema?

• Kui suur osakaal on haridusel?

• Kas ma pean end tööandjale müüma?

• Kas hea haridus kompenseeriks suhtlusoskuse puudumist?

• Mis iseloomustab töösuhet tööandja ja töötaja vahel?

• Kas ka töösuhtes on vajalik usaldus, lojaalsus, ausus?

• Kas ma pean töökohas teiste inimestega suhtlema?

• Kui palju ma sõltun töömaastikul oma kaastöötajatest?

• Ma võin ka ise äri ajada ja enda peremees olla, seega, kas ma pean kellegi 
alluvuses töötama?

• Kas oma ettevõtluseks on mul vaja tutvusi?

• Kas oma ettevõtluseks on mul vaja osata hästi suhelda?

Mõisted
karjäär enese presenteerimine silma vaatamine

eristumine konkurents ausus

julgus konkurentsieelis enesekindlus

enesehinnang mõtteselgus visioon

reklaam dünaamilisus tahtejõud

kohanemine ellujäämine sõprussuhted

sõltumatus usk endasse esinemisoskus

julgus suhelda julgus oma mõtteid väljendada kogemused

sihikindlus asjatundlikkus süvenemine

ära kuulamine mõistmine meeskonna töö

abivalmidus püsivus ambitsioonikus

vastutustundlikkus karjäärivõimalused tööandja

tööturg üleolevus ego

subkultuur läbisaamine kaastöötajatega viisakus

puhtus siirus efektiivsus

lojaalsus otsekohesus
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Eversheds Debate 
Class väitlusvõistlus

Osalema on oodatud 8. – 12. klasside noored.

Võistlejate infoleht
Tabel. Võistlus toimub väljalangemise süsteemis, 16-ne tabel (kaheksandikfinaal, 
veerandfinaal, poolfinaal, finaal).

Väitluse teema. Kõik kohtumised peetakse teemal „Sotsiaalmeedia on võimeline 
asendama vahetut suulist kommunikatsiooni“.

Poolte loosimine. Kohtumise alguses loosib kohtunike kolleegium „kull või kiri“ põ-
himõttel, kumb võistkond on „jah“ ja kumb „ei“ poolel. 

Kohtumise juhtimine/läbiviimine. Väitlused toimuvad kolleegiumi/kohtunike läbi-
viimisel. Kohtunikel on iga kõne lõppedes kui ka kohtumise lõppedes õigus küsida 
kõne lõpetanud kõnelejalt küsimusi.

Materjalide valik. Igas ringis valib võistkond oma argumendid etteantud teemade 
blokist (vt. õppematerjalidest):
Kaheksandikfinaalis: sõbrad ja pere;
Veerandfinaalis: intellektuaalne areng;
Poolfinaalis: rahvuslik identiteet;
Finaalis: konkurentsivõime. 

Nõuded kõnelejatele. Võistlejad istuvad, see, kes võtab sõna, tõuseb püsti. Kõnele-
jad tohivad kasutada materjale. Kõnelejad ei tohi kõne ajal teiste meeskonna liikme-
tega vestelda. Igal kõnelejal on õigus paluda enne oma kõne alustamist kohtunikelt 
oma meeskonnaga nõupidamiseks 1 minutit. Kõne pikkused on märgitud rollide 
jaotuses (õppematerjalides). Kui kõne lõppemiseni on jäänud 30 sekundit, teeb koh-
tunik ühe plaksu. Kui aeg on täis, teeb kohtunik kaks plaksu. Seejärel on õigus kõne-
lejal oma mõte lõpetada, järgnevad mõtted ei lähe arvesse. 

Hindamine. Argumentide hindamisel arvestatakse skeemi: tees, selgitus, tõestus, 
järeldus. Peale debatti palutakse võistlejad saali ukse taha ootama, kuni kohtunikud 
võitja välja selgitavad. 

*Kogu võistluse aja on kohtumajas avatud võistlejate ja kohtunike ühine puhkeruum, 
*Võistlejad, kes on esimese ringi võitnud, jätkavad võistlemist veerandfinaalides, need, kes esimest ringi ei 
võitnud saavad jääda pealtvaatajaks.

Auhind: 
Esimesele kolmele meeskonnale on auhinnaks „Karjääripäev“, mille raames külas-
tame erinevaid ettevõtteid ja noored saavad teada, millest ühe või teise valdkonna 
töötajate tööpäev koosneb, millised oskused ja teadmised on hinnatud.

Võistluse kuupäeva ja koha kohta info septembris veebilehel www.eversheds.ee.

Lisainfo: epost: info@eversheds.ee või Kaire Lehtsaar, kaire.lehtsaar@eversheds.ee, 
tel 6229990©

E
ve

rs
h

e
d

s 
E

IL
. E

ve
rs

h
e

d
s 

O
ts

 &
 C

o
 is

 a
 m

e
m

b
e

r 
o

f 
E

ve
rs

h
e

d
s 

In
te

rn
at

io
n

al
 L

im
it

e
d

.

Õppematerjal
Eversheds Debate Classes


