
Näidis 1 

Teine ülesanne 

TEEMALEHT (eksami läbiviijale) 

KÜSIMUSED 

 

SITUATSIOON 

 

  

LIIKLUS 

 Millised transpordivahendid ja miks on linnas liikumiseks parimad? 

 Kuidas saaks muuta jalakäijate liikumist linnas mugavamaks ja 

turvalisemaks? 

 Mis on auto valikul kõige olulisem ja miks? 

 Millised on jalgrattaga liikumise eelised ja puudused? Põhjendage. 

LIIKLUS 

Kujutage ette, et teie elukoha omavalitsusel on idee muuta kolmapäevad 

autovabadeks päevadeks. Arutage omavahel, kas pooldada seda plaani või 

mitte. Te võite oma seisukoha kaitsmiseks kasutada järgmisi poolt- ja 

vastuargumente. Võite lisada ka oma argumente. 



Näidis 1 

Teine ülesanne 

ARGUMENDIKAART A (testitavale) 

LIIKLUS 

Autovaba päeva POOLT 

 parem õhukvaliteet 

 vähem liiklusõnnetusi 

 inimeste parem tervis 

 avalikkuse positiivne tähelepanu 

 …? 

 

 

Teine ülesanne 

 

ARGUMENDIKAART B (testitavale) 

LIIKLUS 

Autovaba päeva VASTU 

 ühistranspordi ülekoormatus 

 raske korraldada 

 ebamugav liigelda 

 palju segadust 

 …? 

 



Näidis 2 

Teine ülesanne 

TEEMALEHT (eksami läbiviijale) 

KÜSIMUSED 

 

 

 

 

 

SITUATSIOON 

KESKKONNAHOID 

Kujutage ette, et teie kodulinna tahetakse ehitada suur tänapäevane 

jäätmesorteerimiskeskus. Arutlege omavahel, kas pooldada seda plaani või 

mitte. Te võite kasutada oma seisukoha kaitsmiseks järgmisi poolt- ja 

vastuargumente. Võite lisada ka oma argumente. 

 

  

KESKKONNAHOID 

 Miks on vaja loodust hoida? 

 Kuidas panna inimesi loodusesse hoolivamalt suhtuma? 

 Mida saaks teha riik, et vähendada keskkonna saastamist? 

 Mis on praegu kõige suuremad keskkonna kahjustajad? 



Näidis 2 

Teine ülesanne 

ARGUMENDIKAART A (testitavale) 

KESKKONNAHOID 

Jäätmesorteerimiskeskuse POOLT 

 tänapäevane tehnoloogia 

 uued töökohad 

 odavam prügivedu 

 Euroopa Liidu finantseering 

 …? 

 

Teine ülesanne 

ARGUMENDIKAART B (testitavale) 

KESKKONNAHOID 

Jäätmesorteerimiskeskuse VASTU 

 mürgised ained keskkonnas 

 inetud tööstushooned 

 halb lõhn 

 rohkem liiklusmüra 

 ….? 

 

  

 

  



TEINE ÜLESANNE. EKSAMI LÄBIVIIJA TÖÖJUHEND 

Valige teemalehelt küsimus. 

Öelge testitavatele: 

Nüüd algab teine ülesanne. Teisel ülesandel on kaks osa: arutelu ning väitlus ja 

otsustamine. Räägime teemal ...... (öelge teemalehelt küsimuste ees olev pealkiri). 

Palun arutlege kõigepealt omavahel, ...... (esitage teemalehelt 1-2 küsimust). 

Osutage ühele testitavatest ja öelge: 

Palun, (öelge testitava nimi), teie võite alustada! 

Kui üks testitav on aktiivne ning teine passiivne, siis pöörduge aeg-ajalt teise poole ja küsige: 

Mida teie sellest arvate? Milline on teie seisukoht? vms. 

Kui testitavad on oma arvamused esitanud ja neid põhjendanud, siis lõpetage vestlus ning 

minge ülesande teise osa juurde. Kui arutelu on olnud hindamiseks liiga lühike, valige 

teemakaardilt veel üks küsimus. Esimene osa ei tohi kesta üle 4 minuti! 

Tänage testitavaid ja öelge testitavatele: 

Lähme nüüd ülesande teise osa juurde. Selleks on väitlus ja otsustamine. Te peate 

arutlema ja ühiselt otsustama, kas pooldada ülesandes kirjeldatud plaani või mitte. 

Kuulake ülesannet! 

Lugege teemalehelt ette situatsiooni kirjeldus. 

Siin on teile kaardid, millel on poolt- ja vastuargumendid. 

Ulatage kummalegi testitavale argumentidega kaart (ühele A ja teisele B). 

Öelge kaarte ulatades nende sisust lähtuvalt testitavatele: 

Teie, (öelge testitava nimi), kujutage ette, et olete poolt. Teie, (öelge testitava nimi), 

kujutage ette, et olete vastu. Jõudke ühisele seisukohale.  

Andke testitavatele hetk aega kaartidega tutvuda. 

Palun, (öelge testitava nimi), alustage teie. 

Suunake vestlust ainult siis, kui see on hädavajalik. Kui on tarvis, tuletage testitavatele 

meelde, mida nad tegema pidid/milline oli situatsioon ja vajadusel (kui ühine seisukoht pole 

juba selgelt väljendunud või kui kumbki testitav pole kindlalt ning põhjendatult oma 

seisukohale kindlaks jäänud) küsige arutelu lõpus: Millise otsuseni te jõudsite? 

Kui ülesanne on lõpetatud, tänage testitavaid testis osalemise eest. 

 


