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Joosep ütles...Joosep ütles...

● ””Mis kinni ei jää, saab kinni löödud!”Mis kinni ei jää, saab kinni löödud!”
● Visuaalne materjal aitab kõnes räägitut kinnistadaVisuaalne materjal aitab kõnes räägitut kinnistada
● Kõne: ühest kõrvast sisse, teisest väljaKõne: ühest kõrvast sisse, teisest välja
● Slaid vmm nähtav asi: ”istub näos kinni”Slaid vmm nähtav asi: ”istub näos kinni”



Kolme moodi õppimineKolme moodi õppimine
● VaatamineVaatamine
● KuulamineKuulamine
● TegemineTegemine

● Hästi tehtud esitlus võimaldab kõiki kolme:Hästi tehtud esitlus võimaldab kõiki kolme:
– Vaadata ekraanil esitatavatVaadata ekraanil esitatavat

– Kuulata asjatundlikku kommentaariKuulata asjatundlikku kommentaari

– Teha märkmeid, esitada küsimusi, anda tagasisidetTeha märkmeid, esitada küsimusi, anda tagasisidet



Slaidiesitluse põhiasjadSlaidiesitluse põhiasjad

● Ei ole mõeldud kogu teksti esitamiseks – täpselt Ei ole mõeldud kogu teksti esitamiseks – täpselt 
sama jutu mahalugemine jätab VÄGA sandi sama jutu mahalugemine jätab VÄGA sandi 
muljemulje

● Peab andma edasi olulisimad punktid – Peab andma edasi olulisimad punktid – 
sealhulgas esitatavad probleemid ja väljapakutud sealhulgas esitatavad probleemid ja väljapakutud 
lahendusedlahendused

● Põhisõnum peaks olema selgelt sõnastatud ja Põhisõnum peaks olema selgelt sõnastatud ja 
edastatud kas alguses või lõpus (võib ka edastatud kas alguses või lõpus (võib ka 
mõlemas)mõlemas)



VormistusVormistus
● Avaleht – pealkiri (mida löövam, seda parem) ning Avaleht – pealkiri (mida löövam, seda parem) ning 

esineja ja toimumiskoha infoesineja ja toimumiskoha info
● Teine slaid – mingi juhtmõte, tsitaat vmsTeine slaid – mingi juhtmõte, tsitaat vms
● Kolmas slaid – jutu üldine ülesehitus (sisukord). Ei Kolmas slaid – jutu üldine ülesehitus (sisukord). Ei 

ole tingimata vajalik, kuid võib aidata ettekannet ole tingimata vajalik, kuid võib aidata ettekannet 
paremini raamides hoidaparemini raamides hoida

● Edasi kogu jutt teemade kaupaEdasi kogu jutt teemade kaupa
● Kokkuvõte ja väljapakutud lahendusedKokkuvõte ja väljapakutud lahendused
● Lõpetav slaidLõpetav slaid



PildimaterjalPildimaterjal

● Üks pilt on väärt tuhandet sõnaÜks pilt on väärt tuhandet sõna
● Hea asi võib ülepakkumisel mürgiseks muutudaHea asi võib ülepakkumisel mürgiseks muutuda
● Kõige kasulikum on ettekande liigendajana, Kõige kasulikum on ettekande liigendajana, 

illustreerides ühtaegu olulisi punkteillustreerides ühtaegu olulisi punkte



(Saite aru vä...?)(Saite aru vä...?)

(allikas: IT kolledži robootikaklubi)



Mõned arvudMõned arvud

● 2-5 eri teemat (keskmiselt 3)2-5 eri teemat (keskmiselt 3)
● 2-5 slaidi ühe teema kohta (keskmiselt 3)2-5 slaidi ühe teema kohta (keskmiselt 3)
● Iga slaidi peal ca 25-35 sõnaIga slaidi peal ca 25-35 sõna
● Slaid peab olema arvutiekraanil loetav 2 meetri Slaid peab olema arvutiekraanil loetav 2 meetri 

kauguseltkauguselt



StiilStiil

● Sõltub olulisel määral publikust ja kohastSõltub olulisel määral publikust ja kohast
● Huumor sobib peaaegu kõikjale (väheste Huumor sobib peaaegu kõikjale (väheste 

eranditega)eranditega)
● Sõnamängud ja lahedad killud aitavad vähendada Sõnamängud ja lahedad killud aitavad vähendada 

”punnitamise” tunnet – aga nendega ei tohiks üle ”punnitamise” tunnet – aga nendega ei tohiks üle 
piiri minnapiiri minna

● Slaidide pealkirjad peaks  mõtlema panemaSlaidide pealkirjad peaks  mõtlema panema



Paar ”ära”Paar ”ära”

● Ära tekita migreeni! (lendavate jms tekstidega)Ära tekita migreeni! (lendavate jms tekstidega)
● Ära kasuta imelikku kirjastiili!Ära kasuta imelikku kirjastiili!
● Ära kasuta kribukrabulist taustaÄra kasuta kribukrabulist tausta
● Ära kasuta palju tabeleidÄra kasuta palju tabeleid



Veel soovitusiVeel soovitusi
● Slaidid on kasulik teha valmis varem ja saata ürituse Slaidid on kasulik teha valmis varem ja saata ürituse 

korraldajale katsetamiseks ning paljundamisekskorraldajale katsetamiseks ning paljundamiseks
● Suurema mahu ja distantsi korral kasuta Suurema mahu ja distantsi korral kasuta 

sansseriikirja (ilma seriifideta, Sans Serif), mitte sansseriikirja (ilma seriifideta, Sans Serif), mitte 
näiteks Times New Roman'itnäiteks Times New Roman'it

● Arvesta erinevate valgusoludega – kodus ideaalsete Arvesta erinevate valgusoludega – kodus ideaalsete 
valgustingimuste juures kena paistva esitluse võib valgustingimuste juures kena paistva esitluse võib 
täiesti rikkuda katkine lamp või aknast peegelduv täiesti rikkuda katkine lamp või aknast peegelduv 
päikepäike

● Lisa slaididele ka litsentsiinfo – kui soovid lubada Lisa slaididele ka litsentsiinfo – kui soovid lubada 
kopeerimist, kasuta mõnd vaba litsentsikopeerimist, kasuta mõnd vaba litsentsi



Slaidide osa kokkuvõtteksSlaidide osa kokkuvõtteks

● Slaid peab toetama juttuSlaid peab toetama juttu
● Efektsus on hea, efektitsemine mitteEfektsus on hea, efektitsemine mitte
● Põhiline tuleb välja tuuaPõhiline tuleb välja tuua
● Stiil ja esitusviis võivad mõjuda mõlemat pidiStiil ja esitusviis võivad mõjuda mõlemat pidi
● Proovi asjad enne esinemist läbiProovi asjad enne esinemist läbi



EsinemineEsinemine

● Selge algus ja lõppSelge algus ja lõpp
● Tutvusta ennast ja oma teematTutvusta ennast ja oma teemat
● Haara initsiatiivHaara initsiatiiv
● Näita, et asi huvitab ka sind ennastNäita, et asi huvitab ka sind ennast
● Ole inimene, mitte papagoiOle inimene, mitte papagoi
● Mõttepausid on Head AsjadMõttepausid on Head Asjad



Kuidas ei tohi alustadaKuidas ei tohi alustada

● ””...  Eee.... Ööö.... ”...  Eee.... Ööö.... ”
● ””No mida ma siin siis rääkima peaksin?”No mida ma siin siis rääkima peaksin?”
● ””Ega ma tegelikult ei pidanudki rääkima”Ega ma tegelikult ei pidanudki rääkima”
● ””Ma pole ju mingi kõnemees”Ma pole ju mingi kõnemees”
● ””Hea küll, eks ma siis proovin hakkama saada”Hea küll, eks ma siis proovin hakkama saada”
● ””No ega te vist hästi sellest aru ei saa, aga...”No ega te vist hästi sellest aru ei saa, aga...”
● ......



Veel soovitusiVeel soovitusi

● Räägi piisavalt valjusti (kui mikrofoni pole)Räägi piisavalt valjusti (kui mikrofoni pole)
● Vaata inimestele otsaVaata inimestele otsa
● Släng on õigustatud teatud juhtudel, reeglina Släng on õigustatud teatud juhtudel, reeglina 

tuleks jääda kirjakeele juurdetuleks jääda kirjakeele juurde
● Ürita vältida parasiitsõnuÜrita vältida parasiitsõnu
● Ole eriti hoolikas inimeste nimedegaOle eriti hoolikas inimeste nimedega
● Ära põe oma viguÄra põe oma vigu



KokkuvõtteksKokkuvõtteks

● Ettekande pidamine pole midagi keerulist – aga Ettekande pidamine pole midagi keerulist – aga 
mõni on niisama andekas, mõni peab õppimamõni on niisama andekas, mõni peab õppima

● Anna uusi teadmisi ja mõtteidAnna uusi teadmisi ja mõtteid
● Räägi sellest, mida tahadki teistega jagadaRäägi sellest, mida tahadki teistega jagada
● Ole enesekindel, aga mitte ennast täisOle enesekindel, aga mitte ennast täis
● Ole viisakasOle viisakas
● Naljaga saab üle paljudest probleemidestNaljaga saab üle paljudest probleemidest



Praeguseks kõik!Praeguseks kõik!
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