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Brit Laak
Teleajakirjanduse õpetaja

Ühiskonnateaduste instituut, TÜ

INTERVJUU ANDMINE
TÖÖTUBA
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1. Koosolek

2. Eeltöö
3. Kaameragraafik
4. Koostöö operaatoriga ja

režissööriga
5. Võte

6. Kirjutamine

7. Toimetamine
8. Sisselugemine
9. Montaaž
10.Eeter
11.Veeb

AV-loo valmimise protsess
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• Nõustumine/mittenõustumine

• Faktiline informatsioon

• Eelistuste/alternatiivide välja
selgitamine

• Filtreerimine (vastaja kompetentsi, 

informeerituse, mõnikord ka valetamise välja
uurimine)

• Arvamuse/seisukoha avaldamine

• Kirjeldamine

• Analüüsimine

• Võrdlemine/kaalutlemine

• Põhjuste otsimine/ põhjus-tagajärg
seosed/selgituste andmine

• Seoste uurimine (millel teie väide põhineb?)

Igal küsimusel on kindel funktsioon: 
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“Kas te olete juba oma hommikuse konjakijoomise lõpetanud?”

Eeldused ja peegeldamine
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1. Vastuagressioon

2. Siplemine

3. Ümbersõnastamine

Meil on üldjoontes kolm varianti:
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Verbid saavad olla kas: 

• neutraalsed nagu “ütles“ (said), “rääkis” (told)

• või vürtsitatud/tonaalsusega verbid nagu „hoiatas“ (warned), „väitis“ 
(claimed), „kurtis“ (complained), „manitses“ (cautioned) jne

(Stenwall, Harry, Hicerson, Moy, Dunsmore jpt)

Sõnavaravalik (sh sõnade laeng)
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• Valed/meelevaldsed eeldused

• Mitu küsimust korraga

• Ebaselgelt sõnastatud
küsimus/müra

• Domineerib “kas” või “kas/miks”

• Pädevus

• Piiratud valik

• Hierarhiaküsimused

Komistuskivid küsitlemisel
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• Ei kuulata küsimust!

• Surve iga hinna eest vastata (sh
pausi ja pädevuspiiri kartmine)

• Verbaalne ja mitterverbaalne
sõnum ei lähe kokku (usutavus)

• Keeruline keel (terminid)

• Sõnavaravalik (totaalselt põruma vs. mitte

ootusi täitma)

• Kinnitatakse väiteid/eeldusi, 
millega tegelikult nõus ei olda

• Liiga palju asesõnu

• Vähene täpsustamine

Vead vastamisel
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• Ole puhanud! Vahene uni ja väsinud olek mõjutab hääle kvaliteeti

• Võta hetk mõtlemaks mida, milleks ja kuidas räägid

• Kontrolli tempot, jättes ruumi ka mõttepauside jaoks

• Arvesta, et mikrofon võimendab kõiki vigu!

• Suumüra: Vesi!!! Kuiv suu on hea kõne vaenlane. Aga ka tatti ei tohi suhu koguda. 

Hea kõne eeldused
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• Ei hingata rütmiliselt regulaarselt, vaid kaootiliselt (ahmitakse õhku närviliselt)

• Ei kasutata kogu õhku ära (sissehingamine on kiirem kui väljahingamine) 

• Võetakse korraga vähe õhku sisse (hingatakse vaid kopsutippudega)

Vead kõnelemisel
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• Kosmoseteadlane

• Staarkass

• Tarmo Soomere

• Fotoonika

• Kiirlugemine

• Netipervod

• Ilmaennustus 

• Doping

• Õpiväljundid

• Lastejaam

Analüüsime näiteid!
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Aitäh!

Brit Laak
Teleajakirjanduse õpetaja, TÜ

brit.laak@ut.ee

+372 58 66 77 06
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https://novaator.err.ee/600174/taispikk-intervjuu-kosmoseteadlane-matt-taylor%23https:/novaator.err.ee/600174/taispikk-intervjuu-kosmoseteadlane-matt-taylor
https://menu.err.ee/845545/video-poola-teadlane-jatkas-kassi-sekkumisest-hoolimata-intervjuud
https://novaator.err.ee/258634/tarmo-soomere-eesti-teadus-seisab-anomaalselt-hasti
https://novaator.err.ee/259704/100-sekundi-video-mis-on-fotoonika
https://novaator.err.ee/259886/100-sekundi-video-kuidas-kiiremini-lugeda
https://novaator.err.ee/259843/100-sekundi-video-meedialood-kallutavad-netiperverdi-kuvandi-aarmusesse
https://novaator.err.ee/918639/teadlane-selgitab-miks-ilmateade-pidevalt-eksib
https://novaator.err.ee/918561/dopingul-on-paralleele-loomade-sigimiskaitumises-toimuva-petmisega
https://novaator.err.ee/919810/doktoritoo-opingud-ei-paku-uliopilastele-piisavat-valjakutset
https://novaator.err.ee/260014/video-kui-akadeemikutega-teeks-toointervjuu-8-aastane

