Jaatuse lõpukõne (3 min)

Esitab kas jaatuse esimene või teine
kõneleja. Seda saab võistkond ise valida.
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Sissejuhatus
Sissejuhatuse funktsioon kattub kõigis kõnedes.
Vaata jaatuse esimese kõne kirjeldust.

Sissejuhatus
Sissejuhatuse funktsioon kattub kõigis kõnedes.
Vaata eituse esimese kõne kirjeldust.

Kahe maailma võrdlus
Kui kolmas kõne keskendub vastaspoole materjalile,
siis lõpukõne võtab väitluse kokku näidates, kuidas
tema võistkonna poolt toodud lahendus ja seda toetavad argumendid viivad parema maailmani ning
kuidas vastaspool ei ole suutnud neid ümber lükata. Lõpukõnes võib välja tuua jaatuse ja eituse poolt
toetatava maailma peamised erinevused ja näidata,
miks just vastava poole maailm on parem.
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Argument ja ümberlüke
Argument on eraldiseisev mõte, mis toetab mõnda seisukohta. Argument vastab
alati küsimusele „miks?”. Väitluses kasutame argumente, et näidata, miks teemas
sõnastuv lause on tõene või mitte. Argument on neljaosaline: väide, seletus, tõestus, järeldus.
Argumendi osa

Vastab küsimusele

Lühikirjeldus

Näide 1 teemal
“Alkohol tuleks keelustada”.

Väide

Mida väidetakse?

Väide on põhjus, miks teema on tõsi või mitte. Väide
võtab ka kokku selle, mida
argument tervikuna ütleb.

Alkoholi ei tohiks
keelustada, sest see
toetab organiseeritud
kuritegevust.

Seletus

Miks on see
(mu väide) tõsi?

Seletuse eesmärk on seletada lahti väites öeldud.
Seletus vastab küsimustele
miks ja kuidas see nii on.

Kuigi riik enam alkoholi
ei müü, jääb nõudlus
alkoholi järele alles.
Seega hakkab müük
toimuma mustal turul
ning sellest tulev kasum
läheb riigi asemel
kurjategijatele.

Tõestus

Kas see on päriselus ka
nii?

Tõestuse eesmärk on näidata, et isegi kui loogiliselt
on väide seletatav, siis kas
see on ka päriselus reaalselt nii. Tõestuseks võivad
olla teaduslikud uuringud,
erinev statistika, näited,
analoogiad.

1930ndate aastate
USA-s kehtestati kuiv
seadus ehk keelati alkoholi müük.
Alkoholi hakkasid müüma mafioosod, näiteks
Al Capone, kelle võim
kuiva seaduse tulemusena oluliselt kasvas.

Järeldus

Kuidas seostub kõik eelnev teemaga? Miks on see
oluline?

Järelduses peaks kõneleja
jõudma tagasi argumendi
väite juurde ja näitama,
miks kogu eelnev on üldse
teemat arvestades tähtis.

Järelikult saab organiseeritud kuritegevus
alkoholi keelamisega
rohkem raha ja muutub
võimsamaks, see aga
on kahjulik tervele
ühiskonnale.

