
 E. Kurme "Eesti keele õpe kutseõppe õpetajatele" 09.03.2018

TÖÖLEHT 

Ülesanne 1

Lugege teksti ja vastake teksti põhjal küsimustele.

ARVAMUSKÜSITLUS

Arvamus  on  inimese  väljendatud  mõtted mingi  asja,  nähtuse  või  isiku  kohta.  Inimesed

kujundavad oma arvamuse neile teadaoleva info põhjal, sidudes selle oma emotsioonide ja

hinnangutega. Inimeste informeeritus ja elukogemus on erinev, seepärast on ka arvamused

isikupärased.  Samas on väga olulistes küsimustes inimesed sageli  ühesugusel  arvamusel.

Sellist arvamust nimetatakse avalikuks arvamuseks.

Et  saada  teada,  mida  inimesed  ühes  või  teises  küsimuses  arvavad,  korraldatakse  sageli

arvamusküsitlusi. Arvamust ei tohi segi ajada faktiga. Faktid on tõsiasjad.

1. Mis on arvamus?

2. Millest koosneb arvamus?

3. Miks on arvamused isikupärased?

4. Millal nimetatakse arvamust avalikuks arvamuseks?

5. Mille poolest erineb arvamus ja fakt?

Ülesanne 2

Arvamusküsimuse sõnastamine

 küsida tuleb arvamust, mitte fakte.

 Küsimus peab olema konkreetne, mitte üldsõnaline.

 Küsimus peab olema sõnastatud võimalikult lühidalt ja selgelt.

 Esitada tuleb ainult üks küsimus korraga. Ühes küsimuses tuleb küsida ainult ühe asja

kohta arvamust.

 Tuleb  vältida  kas-küsimusi.  Nendega  peab  kaasnema  põhjenduse  küsimine  või

lisaküsimus.

 Pole mõtet küsida iseenesestmõistetavat. Ei tohi küsida isiklikke küsimusi (eraelu ja

inimese isiku kohta)

Töötage rühmas.

1. Mõelge  välja  neli  küsimust,  mida  ajakirjanik  võiks  küsida  arvamusküsitluses.

Küsimusega  küsige  arvamust  aktuaalsel  teemal,  küsimus  peab  olema  lihtsalt

sõnastatud ja küsima üht asja, ei tohi olla kas-küsimus.

2. Igaüks saab endale ühe (erineva) küsimuse.
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3. Liikuge  ruumis  ringi  ja  pöörduge  viisakalt  kaaslaste  poole.  Esitage  oma küsimus

vähemalt  neljale  õppijale.  Võite  proovida  vastust  salvestada.  Või  kirjutage  üles

vastaja eesnimi ja täpne vastus.

4. Vahetage rolle  ja vastake kaaslase küsimusele. 

Viisakas suhtlemine

Pöörduge kaaslase poole viisakalt.

Vabandage, kas teil on üks hetk aega? 

Kas olete nõus, et esitame teile mõned küsimused?

Vabandust, kas tohib teid hetkeks tülitada? Mind huvitab, mida inimesed arvavad ..... . 

Kas oleksite nõus vastama mõnele küsimusele? 

Kuidas võiks teid artiklis tutvustada, kuidas on teie eesnimi või mis tööd te teete?

Kui inimene ei soovi vastata.

Vabandust tülitamise pärast. Head aega! 

Kui vastaja räägib liiga kiiresti, öelge seda viisakalt.

Palun, kas kordaksite seda veel kord, ma ei jõudnud kirjutada.

Oodake palun hetk, ma ei jõua kirjutada.

Lõpus tänage vastajat viisakalt.

Suur aitäh! Aitasite mind väga palju.

Ülesanne 3

Tehke küsitluse tulemustest kokkuvõte, mis saab arvamusartikli aluseks.

(M. Ehala ja M. Kitsniku õppematerjali „Praktiline eesti keel 10. klassile. 1. vihik“ järgi)


