
Õpilastele kohandanud Raili Jahtmaa 

Väitlusvõistluse juhis 

Väitlemises kasutatakse lihtsustatud Karl Popperi formaati. Popperi stiili kasutab ka Eesti 

väitlusselts (http://www.debate.ee/materjalid/teooria). Sealt lehelt saab ka vaadata, kuidas 

väitlemine kui reeglitega vaidlemine käib: http://www.debate.ee/materjalid/naidisvaitluse-dvd 

video+näidisväitlus.  

Väitlemises kasutatakse kokkulepitud reegleid, ollakse viisakad ja austatakse vastaspoolt. 

Kui vastaspool võidab, suhtutakse sellesse austusega. Väitlus algab tutvustamisega ja lõpeb 

käesurumise ning tänamisega. 

Kaasus on võistkonna poolt ettevalmistatud väidete kogum vastavalt rollile (Ei või Jah). 

Definitsioon on see, kuidas võistkonnad teemat arutama hakkavad. Meie defineerime 

jätkusuutlikut arengut sedasi: niisugune arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja 

püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve. Teisesõnaga tagab jätkusuutlik 

ehk säästev areng inimese elukvaliteedi paranemise kooskõlas keskkonna taluvusvõimega täna ja 

tulevikus. Jätkusuutlikkus on sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna sidus ning kooskõlaline 

arendamine ning meie ühiskonna eksisteerimise alus. 

Argument on tekst või tegutsemine kellegi veenmiseks. 

Kohtunikud annavad väitlemise ajal juhendi alusel võistkonnale punkte. 

http://www.debate.ee/materjalid/teooria
http://www.debate.ee/materjalid/naidisvaitluse-dvd


Õpilastele kohandanud Raili Jahtmaa 

LIHTSUSTATUD PLAAN (kokku u 25min) 

Võistkonnad sisenevad, võtavad kohad sisse. Kohtunik tutvustab ennast ja reegleid, seejärel 

tutvustavad JAH-võistkond, siis EI-võistkond. 

1. Loosiga tõmmatud JAH võistkond alustab. Selgitab lühidalt, kuidas nad teemat mõistavad ja 

toovad välja esimese POOLTARGUMENDI koos toetava materjaliga .(4min) 

2. EI võistkonna nõustumine/mittenõustumine definitsiooniga. 1. VASTUARGUMENT ehk 

tagasilükkamine, nende 1. ARGUMENT. (3min) 

3. JAH võistkonna 1. VASTUARGUMENT, 2. ARGUMENT. (3min) 

4. EI võistkonna 2. VASTUARGUMENT, 2. ARGUMENT.  (3min) 

5. JAH võistkonna 2. VASTUARGUMENT, 3. ARGUMENT, KOKKUVÕTE. (4min) 

6. EI võistkonna 3. VASTUARGUMENT, 3. ARGUMENT, KOKKUVÕTE (4min) 

7. Lühike küsitlus, kus võistkonnad saavad küsida 1+1min jooksul kiired täpsustavad 

küsimused ja neile tuleb anda kiire lühike vastus. (2min) 

Kohtunik näitab aega, kui jäänud 30 sekundit, tehakse kokkuleppeline lõpetamise märk käega. 

Väitlemine lõpetatakse tänamise ja käesurumisega. 

 



Õpilastele kohandanud Raili Jahtmaa 

NÄIDIS LIHTSUSTATUD PLAANILE 

Teema: Kassid on koduloomadena paremad kui koerad 

Jah1: Teemana mõistame, et inimesed peaksid koduloomadena eelistama kasse, kuna nad on 

meeldivamad kaaslased. Meie esimeseks nõustumiseks on see, et kassid on iseseisvamad kui 

koerad, mistõttu neid on palju lihtsam koduloomana pidada, eriti arvestades eestlaste 

majanduslikku seisu. Täname. 

Ei1: Nõustume üldiselt teema mõistmisel, täpsustaksime, et oluline aspekt kodulooma võtmisel on 

ka nende ülalpidamine. Lükkame vastaste väite ümber sellega, et iseseisvus ei tähenda alati 

lihtsamat varianti, kuna ka kasside eest tuleb hoolitseda, neid ei saa ka nädalaks ajaks üksi jätta. Iga 

loom vajab tähelepanu. Meie leiame hoopis, et koerad on paremad ja seltsivamad sõbrad ning 

tuntud stressileevendajad. Neid kasutatakse ka mitmetes teraapiates. Kassides pole veel seda 

kuulnud. Tänan. 

JAH2: Me nõustume vastasmeeskonna infoga, et koeri kasutatakse teraapias. Kuid see ei tähenda, et 

nad oleksid koduloomana etemad. Tänapäeva kiire eluviisi juures peaksid inimesed eelistama 

looma, kes suudab rohkem üksi olla või keda saab hõlpsasti kaasa võtta. Meie argumendiks ongi, et 

kass on ise parema stressitaluvusega ning hõlpsasti teisaldatav. Täname vastaseid ja kohtunikke. 

EI2: Tõsi, kasse saab hõlpsasti kaasa võtta, kuid selleks ongi aretatud palju väikseid koeratõugusid, 

juba keskajal kuningalossides peeti neid õukonnaloomade ja seltsilistena ning sülekoertena. 

Näiteks terjerid, taksid, Chihuahuad on sobilikud kiire elutampoga inimestele. Lisaks leiame, et 

koerad on kergemini õpetatavad, ei kahjusta nii palju mööblit ning nendega on inimene sunnitud 

end liigutama, see on aga tänapäeva mugava eluviisi ja ülekaalulise juures väga oluline! Täname. 

JAH3: Nõustume, et koertega tuleb end liigutada ja see on hea, kuid sülekoerad ei ole väga õiged 

koerad, kuna nad ei jõua pikalt nagunii ringi liikuda ning talvel ja vihmaga on neil pidevalt külm. 

Lisaks on neil igasugused tõuhaigused- haige selg, haiged hingamisteed. Võttes aga näiteks tänavalt 

hulkuva kassi ning pakkudes talle kodu, võime olla üsna kindlad, et kui ta õues pidas vastu, siis ei 

murra teda miski. Lisaks on nad kõik erinevad ja tänulikud uue kodu eest. Samuti võtavad kassid 

vähem ruumi, aega ja raha söögi jaoks. Kokkuvõtvalt väidame, et kassid ON paremad koduloomad 

kui koerad, sest nad on oma eluviisilt tänasele inimesele igas mõttes sobilikumad. Täname 

vastaseid ja kohtunikke! 

 

EI3: Tõsi, tõuloomadel on neile omaseid haigusi, kuid ka koera võib võtta sama moodi kas tänavalt 

või varjupaigast. Paljud väiksemad koerad võtavad vähe ruumi, söövad vähe ning neile ei pea eraldi 

liiva ostma. Koerad aitavad püsida vormis ning nendega tegelemine on stressi vähendava toimega, 

mis on tänapäeval olulisem, kui raha. Looma võtavad tavaliselt need, kel raha on, et looma pidada, 

vaja on aga sõpra ning sõpru on inimestel üha vähem. Meie leiame kokkuvõtvalt, et koerad ON 

paremad lemmikloomad, kuna nad pakuvad inimestele sama raha eest rohkem- seltsi, armastust ja 

hoolivust. Kassid on pigem külmad ja inimesekauged. Täname tähelepanu eest, vastased ja 

kohtunikud! 

Küsitlus: .................................................... 
Kohtunike kommentaar: ............................... 
Kohtunike otsus: .................................................. 


