
  

Keeruline ettekanne konverentsil 

Ekspert teeb pärastlõunase 
ettekande konverentsil 
 
 

 

• individuaalne ülesanne 

• harjutus meeskonnale 

Siit www.speaksmart.ee  
leiad uusi huvitavaid kaasuseid. 

A N N A  O M A  M Õ T E T E L E  

V Õ I M A L U S  



Küsimus või tagasiside kaasuse kohta? Kirjuta meile info@speaksmart.ee  

Kaasuse koostamine, kujundamine ja avaldamine võttis palju tööd. Meil on hea meel, kui jagad huvilistele 

veebipoe aadressi, kust kaasuse endale osta saab, kuid ei edasta kogu kaasust tasuta. 

Autor on Margo Loor, SpeakSmart OÜ. Copyright 2021. 

Kaasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖÖJUHIS 

Loe läbi kaasuse 

kirjeldus. Kui lahendad 

kaasust üksinda, leiad 

küsimuse pealkirja 

„Individuaalne ülesanne“ 

alt. Mõtle välja vastus 

küsimusele ning pane see 

lühidalt kirja. Seejärel loe 

kaasuse lahendust 

viimaselt leheküljelt ning 

võrdle oma kirjapandud 

vastusega. 

 

Meeskonnaharjutuse 

juhise leiad järgmiselt 

leheküljelt. 

 

 

 

Siin on kaasuse sisu. 
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Individuaalne ülesanne  

 

• Mis on kirjeldatud olukorras olulised tegurid? 

• Mida teed, et … (põhiküsimus) ? 

 

Meeskonnaharjutus 

Harjutus sobib ca 10-liikmelistele meeskondadele. 

 

Siin on ülesande kirjeldus, kui lahendad 

kaasust üksinda. 

 

 

Siin on ülesande kirjeldus, kui lahendate 

kaasust ühiselt koos tiimiga. 
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Kaasuse lahendus 

 

TÖÖJUHIS 

NB! Lahendus kehtib 

individuaalse ülesande 

kohta. Loe pärast oma 

lahenduse kirja 

panemist.  

 

Meeskonnaharjutuse 

lahenduse loob iga 

meeskond ise.  

 

Iga elulise kaasuse jaoks 

on rohkem kui üks hea 

lahendus. Allolev ei ole 

seega ainuvõimalik, 

tegemist on ühe toimiva 

lahendusvõimalusega. 

 

 

Siin on kaasuse 

lahendus, mis õpetab, 

kuidas päris elus 

sarnasesse olukorda 

sattudes edukalt 

käituda. 

mailto:info@speaksmart.ee

