
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
 
ÜLDINFO 

 
Tunni teema: #009 Kuidas ära tunda demagoogiat? 
Külalisõpetaja: Herman Kelomees, Eesti Väitlusseltsi tegevjuht 
Õpilased: 10.-12. klass 
Tunni õpieesmärk: Õpilased oskavad ära tunda viit demagoogia võtet. 
Seos RÕK-iga: Väljavõte gümnaasiumi riiklikust õppekavast, ühiskonnaõpetuse õppe- ja 

kasvatuseesmärgid: põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid 
argumenteeritult ning osaleb arutelus ja väitluses; oskab eristada 
emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid objektiivsest tõest; 
austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ning sõnavabadusele; 
hangib eesmärgipäraselt teavet ühiskonna kohta erinevatest allikatest, suudab 
seda tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides 
seejuures autoriõigust. 
Keel ja kirjandus – suutlikkus väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui 
ka kirjalikult, lugeda ning mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid 
keelevahendeid ja sobivat stiili ning ainesõnavara ja väljendusrikast keelt, järgida 
õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, 
meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde 
vormistamine ning autoriõiguse kaitse. 

45 minutise tunni 
ülesehitus: 

5 min                    20 min                       15 min                           5 min 
häälestus              video                          õpetaja poolt                 õpitu kinnistamine 
tunniks                  külalisõpetajaga         juhendatud õpilaste  
                                                                tegevus  

Tunni ettevalmistus 
õpetajatele: 

Arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor.  
Õpetaja võib välja printida töölehed “Kogukonna kaardistamine”.  
Õpetaja on võimalus kasutada tahvlit. Õpilastel on võimalus kasutada vihikut.  

Tunni teema taust: Ees ootavad 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimised. Esimest korda saab 
valimistel osaleda alates 16.-eluaastast. Õpilased saavad ideid, kuidas oma 
valimisotsust kriitiliselt läbi mõelda ning õpivad ära tundma demagoogiat.  

 
VÕIMALIK TUNNIKAVA 9. klass ja IV kooliaste*  
 
Ettevalmistus 
enne tundi 

Avage arvuti, projektor ja e-külalistunni Youtube link.  
Logige võimalusel sisse Youtube’i keskkonda, et saaksite anda märku oma klassi 
liitumisest tunniga ja edastada õpilaste küsimusi.  
Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis.  
  

Häälestus  
5 min 
enne video vaatamist, 
eesmärgiga äratada 
õpilastes huvi teema 
vastu  

Palun selgitage tunni eesmärki ja vajadusel kirjutage eesmärk tahvlile. Selgitage 
õpilastele, mis tunnis toimuma hakkab ja mis on oluline oskus demagoogiat ära 
tunda. 
 
ARUTELU: Õpetaja küsib õpilastelt: mis on demagoogia ja lisab märksõnad 
tahvlile. 
 
VIDEO VAATAMISE ÜLESANNE: Õpetaja annab õpilastele ülesande kirjutada 
vihikusse 2-3 ideed ja küsimusi selle kohta, mida tähendab demagoogia. 
 

Video vaatamine  
20 min 

Avage e-koolikott ning vajutage Youtube'i lingile, et video avaneks Youtube’i 
keskkonnas.  
Otseülekande järel vastab külalisõpetaja Youtube'i vestlusaknas ka õpilaste 
küsimustele.   
 

Õpetaja poolt 
juhendatud õpilaste 

5 min - VIDEO VAATAMISE ÜLESANNE: õpetaja palub õpilastel nimetada viis 
demagoogiavõtet. 

 



tegevus  
15 min 
 

 
10 min - GRUPITÖÖ TEKSTIST DEMAGOOGIAVÕTETE ÄRATUNDMINE: 
moodustage õpilastest neljaliikmelised grupid. Jaotage välja töölehed ning paluge 
lugeda teksti ja teisel lehel olevaid demagoogiavõtete tüüpe ning tuvastada tekstis 
demagoogiavõtted. 
 

Õpitu kinnistamine  
5 min 
 

Õpetaja küsib erinevatelt õpilaselt kokku kolme demagoogiavõtet, mida õpilased 
ise on kasutanud.  
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Eesti Väitlusseltsi materjalid õpetajatele on leitavad siit.  
Väitlemise õppimise ja õpetamise hõlbustamiseks leiate Eesti Väitlusseltsi arutleva hariduse 
õpiku siit. 
Algajatele väitlejatele mõeldud väitlusturniiri veeb, kus noored saavad ise väitluses osaleda 
asub siin: www.väitlus.ee  
 
Soovi korral: laske tunni lõpus õpilastel anda pöidla- või käemärkide abil tagasisidet (näiteks 
3 käemärki: käsi all – ei meeldinud, käsi õla kõrgusel – meeldis keskmiselt, käsi üleval – 
meeldis väga) järgmiste punktide kohta: 

● Tunni teema: ei olnud huvitav/keskmiselt huvitav/väga huvitav 
● Külalisõpetaja video: ei meeldinud/meeldis keskmiselt/väga meeldis 
● Õppetegevused: ei osalenud/osalesin mõnes tegevuses/osalesin kõiges 

Võimalikud raskused 
rakendamisel? 

Põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus KOV valimiste ajal: 
https://www.hm.ee/sites/default/files/kool_ja_valimised_pohimotted.pdf 
 

* Tunnikava on loodud selleks, et pakkuda õpetajatele välja erinevaid variante õpilaste tegutsema panemiseks, et jõuda 
soovitud õpieesmärkideni. Tunnikavas on meetodite osas tihti välja pakutud valikuvariante ja õpetaja teeb ise otsuse, 
millist meetodit kasutada. Tunnikava ei pea tingimata kasutama.  
  

 

http://www.debate.ee/
http://www.debate.ee/materjalid/teooria
http://www.debate.ee/files/arutlev_haridus_opik.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/kool_ja_valimised_pohimotted.pdf


 

Tööleht “LEIA TEKSTIST ÜLES KASUTATUD DEMAGOOGIAVÕTE ” 
Õpilase nimi:  
 

A. «Prügi välja viies satun kindlasti mõne narkomaani rünnaku ohvriks ja saan surma.            
Vaglad söövad aplalt mu laipa. Mõtle, ta tapab mu! Kas tahad, et saaksin surma?» 

Kasutatud võte: 

 

B. «Juba aegade algusest peale on lahedamad inimesed jätnud prügi väljaviimise          
teiste, alamate kaela.» 

Kasutatud võte: 

 

C. «Enamik inimesi jätab enda prügi välja viimata ning 80 protsenti inimestest arvab, et             
võiks prügi lihtsalt aknast välja visata. Järelikult lõpetame selle väljaviimise jutu           
ükskord ära!»  

Kasutatud võte: 

 

D. «Eino, ära mölise! Ma ei viitsi viia! Vaata, mis muusikat sa kuulad, miks ma pean               
seda kannatama! Sa isegi ei tea, kus prügikast asub!» 

Kasutatud võte: 

 

E. «Ma tõepoolest viiksin selle prügi välja, ent prügikastis elavad beebikärbsed, kes           
lämbuvad meie prügi all. Need vaesed beebikärbsed!» 

Kasutatud võte: 

 

 

 



 

 

Võte #1: Läbi aegade … (argumentum ad antiquitatem) 

Kuidas tegeleda? See, et midagi ajalooliselt on toetatud, ei tee ideed veel õigeks.            
Orjandus, nõidade põletamine ja mõte, et maakera on lapik, on kõik ajaloolised ja pika              
traditsiooniga ideed ning sellest hoolimata absoluutselt valed. 

Võte #2: Vaata, milline sa ise oled! (argumentum ad hominem) 

Kuidas tegeleda? Seletada, et inimese isikul ei ole enamasti (ja vaidluses veel eriti) midagi             
pistmist tema esitatavate argumentide sisuga. Kui rünnatakse ainult isikut, siis argumendi           
sisu jääb tähelepanuta ja kehtima. 

Võte #3: Häda tuleb! (argumentum ad baculum) 

Kuidas tegeleda? Näidata, et hirmutav faktor, millega kuulajat ähvardatakse, on         
proportsioonist välja viidud või selle saabumist ei ole tegelikkuses juhtunud. See ei tähenda             
nüüd, et kõik argumendid, kus ähvardatakse negatiivsete tagajärgedega, kvalifitseeruksid         
automaatselt demagoogia alla: siin on küsimus ikkagi proportsioonist välja viidud          
hirmutamises. 

Võte #4: Vaesed kannatajad (argumentum ad misericordiam) 

Kuidas tegeleda? Üksikud ja võib-olla tõesti hirmsad näited ei tõesta päriselt, et midagi ei             
tule teha. Selleks tuleb kaaluda teema kõiki aspekte, mitte valida välja kõige õudsemat             
üksiknäidet. Mis jällegi ei tähenda, et üksikuid näiteid ei tohi tuua – vigaseks läheb loogika               
siis, kui ainult selliste näidete peale lootma jäädaksegi. 

Võte #5: Rahvamees (argumentum ad populum) 

Kuidas tegeleda? Inimeste toetus üksi ei tähenda veel, et mingi idee on õige. Näiteks             
kõikidele vähemusgruppidele (naised, teised rassid ja rahvused) õiguste andmine on          
ajalooliselt olnud rahva seas ebapopulaarne, see ei tähenda, et need on olnud halvad             
ideed. Rahva toetus võib mõnikord olla legitiimne argument, aga enamasti vaid koos hea             
põhjendusega. 

 

 
Vabariigi Presidendi väitlusturniir väitluskogemuseta või algajatele noortele: www.väitlus.ee  
Registreerimise tähtajad: 29. september kiriväitluse turniirile, 27. oktoober eelvõistlustel 

 


