
 

Projekti "Teadlik ja salliv noor kodanik - 2" rahastavad: Haridus- ja Teadusministeerium ning 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. 

Sillamäe Lastekaitse Ühing: www.sscw.ee  

Väitluspäev 16.11.2016, Jõhvi Gümnaasiumis 
 

AJAKAVA 
 

12.00 - 12.30 Meeskondade saabumine, registreerimine ning teine teisega tutvumine (ühest 

koolist saaks olla kuni 8-10 liiget) 

12.30 - 13.00 Väitlusturniiri sissejuhatus ja reeglid. 

13.00 - 13.45 Väitluvoor I 

13.45 - 14.30 Väitlusvoor II 

14.30 - 14.50 Kohvipaus - sööklas 

14.50 - 15.30 Väitlusvoor III 

15.30 - 16.00 Kokkuvõtted 

 

Väitluspäeva teemad: 
 Kultuurivaldkondade (teatrid, muuseumid, sport jms) mõju lõimumisele 

 Haldusreformi mõju noorte elule 

 Noorte hääletamisõigus KOVi valimistel 2017 

 Ida-Virumaa 2020 - majanduslikult arenenud ja sotsiaalselt stabiilne regioon? 

 Vaba teema (noored ise leppivad kokku ning 10 min valmistavad ennast ette) 

Väitlusturniiri metoodika: 
Väitlused toimuvad järgmiselt: Karl Popperi meetodil. (Väitlustel osaleb 4 esindajat, kes 

valmistavad ette oma argumente kas JAH või EI poolel. 

- JAH poole väide 

- EI poole vastus väitele + oma argumendid 

- JAH poole vastus EI poole väitele ja argumentidele 

- EI poole vastus JAH poole argumentidele ning kokkuvõtted 

- JAH poole vastus Ei poole argumentidele ja kokkuvõtted) 

 

Meeskonnad: 
Kutsutakse kokku nii eesti koolide kui vene koolide õpilased, kellest moodustatakse 

väitlusmeeskonnad. Igasse meeskonda kuuluvad nii Eesti koolide kui Vene koolide õpilased, et 

arendada koostööd ja argumenteerimist. Meeskond valib endale kolm teemat, mis neile sobivad 

ja valmistab ette. Meeskonnas on vaja, et noored seal oleks võimelised rääkima nii eesti kui vene 

keeles. 

 

Kohtunikud: on professionaalsed eksperdid kes hindavad väitlusi. Kohtunike sekka on valitud 

õpetajad (3 in), Noorteühenduste esindajad (2 in), Kohaliku omavalitsus (1 esindaja) 

 

Tunnustamine: Tunnustamise auhinnad on järgmised: 

I preemia on kruiis Rootsi (voucer) ja meened 

II preemia on päevakruiis Helsingisse (voucer) ja meened 

III preemia on Tallink Spa Külastus kinkekaart ja meened 

 

Kõik osalejad saavad tunnistused ja meened. Tunnustamine toimub Ida-Virumaa Noortefoorumil 

24.11 Narva Kolledžis kell 16.00.  

 

Lisainfo: www.foorum.sscw.ee  


