
 
TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM 

VALIKKURSUS „AVALIK ESINEMINE“  
 

 

Aine maht: 35 tundi 

 

Kursuse eesmärk on anda õpilastele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi avalikuks 

esinemiseks. Eesmärgi saavutamise eelduseks on õpilaste aktiivne ja vastutustundlik osalemine 

õppetöös. 

 

Õpitulemused 

Õpilane... 

 on teadlik avalikule esinemisele esitatavatest nõuetest; 

 tunneb oma esinemishirmu ja oskab seda ohjeldada; 

 suhtub avaliku esinemise ette valmistamisesse ja läbiviimisesse vastutustundlikult; 

 teab, kuidas aktiivselt kuulata ja püüab teadmisi rakendada; 

 oskab oma avalikke kõnepidamisi ökonoomselt näitlikustada; 

 oskab enda ja teiste avalikke esinemisi sisukalt tagasisidestada; 

 on esinenud erinevates olukordades; 

 oskab teksti kõneks ette valmistada; 

 mõistab, et avalik esinemine on arendatav oskus; 

 teab, millistest allikatest saab avaliku esinemise kohta infot. 

 

Füüsiline õpikeskkond: 

Kursuse läbiviimiseks on vaja klassiruumi, kus on tahvel, teler, videoprojektori ja 

internetiühendusega arvuti, videokaamera, kõnepult. 

 

Õppesisu: 

 

Retoorika ajaloo ülevaade 

 

Avaliku esinemise videokool (youtube.com, Janek Tuttari loengud)  

Esinemishirm, kõneks valmistumine, korrektne keelekasutus, auditooriumi analüüs, kõne osad, 

esinemisruumi valmispanek, käte kasutamine. 

Silmside, kuulamine, tagasiside, märkmete kasutamine, aeg, ruum. 

 

 



Kooli kõnevõistlus  

Kuidas kuulata ja hinnata esinejat.  

 

Töö tekstiga (proosa ja luule) 

 Helisalvestise järgi lugemine, võõra teksti markeerimine, esitamine. 

 

Näitvahendid ja nende kasutamine avalikus esinemises 

 PowerPoint, tahvel, video, muusika, jaotmaterjalid 

 

Esineja ja tema käitumine. 

Riietus, kontakti loomine kuulajatega,  nalja tegemine/leidmine, küsimustele vastamine. 

5 soovitust avalikule esinejale. 

 

Õpitöös kasutatavad meetodid: 

Loeng 

Avalik esinemine 

Rühmatöö 

Kaasõpilaste hindamine 

Eneserefleksioon 

Videotagasiside ühele avalikule esinemisele  

 

Õppeainevaheline lõiming 

Avalik esinemine on otseselt seotud ajaloo, eesti keele, kirjanduse, ühiskonnaõpetuse, 

religiooniõpetuse, väitluse, filosoofia, psühholoogia, informaatikaga. Reaalne lõiming toimub eesti 

keele ja uurimustööde aluste tundidega. 

 

Hindamine 

Kursuse hinde saamiseks peab õpilane osalema rühmatöödes, koostama õpimapi, esitama kõik 

kodused tööd ja sooritama kõik avalikud esinemised.  

 

Avalikud esinemised:  

1. Enesetutvustus “Mina avaliku esinejana”   

2. Õpetussõnad “Avaliku esinemise 3 tarkusetera”  

3. Ettelugemine Jõulujutu lugemine      

4. Uurimistöö  vaheettekanne      

 

Kirjalikud tööd: 



1. Kõne ettevalmistusplaan 

2. Eneserefleksioon videos nähtule  

3. Kooli kõnevõistluse kõnede analüüs  

4. Järjejuttude esituste analüüs. 

 

Rühmatöödes osalemine 

1. Konstruktiivne tagasiside avaliku esinemise kursusele. 

2. 5 soovitust avalikule esinejale + 1 oluline ajalooline fakt.  

 

Õpimapp: 

Sisaldab  kõiki avaliku esinemise õppematerjale, kursusel tehtud töid ja saadud tagasisidet. 

 

 

 


