
Esitluse koostamine ja 

ettekandmine 
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Esinemise kolm erinevat eesmärki 

 Informeerimine 

 Meelelahutamine 

 Veenmine  
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Presentatsiooni- ja esinemistehnikad 

Esitluse kuulajad soovivad, et esitlus oleks 

Hästi ülesehitatud 

Selgelt arusaadav 

Professionaalselt illustreeritud 

Ladusalt ette kantud 
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Slaidide koostamisel tuleb jälgida … 
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Visuaalsed vahendid – slaidid 

Esitlus peab vastama teemale – sõnastus, 

graafika, disain, efektid 

 Vaata slaide kui tervikut 

 Visuaalne sidusus 

 Järjekindlad märgistused 
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Info esitamine – kokkusobivus ja 

järjekindlus 

 Ühel slaidil üks teema 

 Mitte liiga palju infot ühele slaidile -  

maksimaalselt 15-25 sõna slaidi kohta 

 Alusta ja lõpeta oma esitlus e lisa algus- ja 

lõpuslaid!  
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Kiri 

 Esitlus ei tohiks sisaldada üle kolme erineva 
kirjasuuruse 

 Kontrolli õigekirja 

 Ära kõike rõhuta 

 Kokkulepped erinevatel kirjalaadide kasutamisel: 
kaldkiri, rasvane kiri  

 Loetavus 

 Väldi ainult trükitähtedes / suurtähtedes kirja 

 Väldi sulgude kasutamist 
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Värvid 

 Kasuta kontrastseid toone – kontrast teksti 

ja taustavärvi vahel  

 Ära kasuta sobimatuid kombinatsioone 

 Ära kasuta liiga palju värve 

 Kasuta värve vastavalt ühiskonna tavadele 
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Efektid 

 Uus tekst / objekt ei tohi ilmuda slaidile 

üle olemasoleva teksti / objekti, kui 

selleks puudub eriline vajadus 

 Ära kasuta efekte, mis on liiga aeglased 

või kiired 
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Keelekasutus 

 Kasuta kõnekeelt e lihtsat keelt 

 Väldi pikki lauseid  

 Ära kasuta kaudset kõneviisi 

 Lühend tuleb esmakordsel mainimisel 

esitada koos organisatsiooni / asutuse vmt 

täisnimega 

 Võõrsõnu ja väljendeid tuleb selgitada 

(suuliselt) 
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Lihtsus - See, et me oskame ei 

tähenda veel seda, et me peame 
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Esitluse ettekandmine 
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Meenutame: keelekasutus 

 Ära kasuta kaudset kõneviisi 

 Ole konkreetne 

 Võõrsõnu ja väljendeid tuleb selgitada 

(suuliselt) 

24/01/2016 14 



Esinemisstiil 

 Soojenda kuulajad üles! 

 Näita, et usud seda, mida räägid! 

 Varieeri hääletugevust! 

 Kasuta näitvahendeid! 

 Too näiteid! 

 Liigu kuulajate ees! 

 Hoia kuulajatega silmsidet! 

 Kasuta märkmeid! 

 Kasuta huumorimeelt! 
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Esitluse juhtimine 

1. Pöördu kuulajate poole (Austatud...) 

2. Tutvusta ennast (ees- ja perekonnanimi) 

3. Ütle, millest kavatsed rääkida 

4. Ütle, kui kaua Sa sellest räägid 

5. Ütle, millal saab esitada küsimusi (peale esitlust) 

6. Edasta enda sõnum 

7. Ütle, millest rääkisid 

8. Täna kuulajaid 

9. Palu esitada küsimusi 
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Küsimustega toimetulek 

 Enne vastamist tee alati paus 

 Kasuta küsimuste ümbersõnastamist 

 On täiesti aktsepteeritav vastata: “Ei tea”, “Mul 
ei ole praegu neid andmeid kaasas.” 

 Kirjuta küsimus üles, et vastata küsijale hiljem 
isiklikult kas suuliselt või kirjalikult 

 Ära sea küsijat piinlikku olukorda 

 Ära saa vihaseks  
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Mida ei tohi teha 

 Ära ületa aega 

 Ära muuda oma esinemise stiili 

 Ära uita ringi kokkuvõtet tehes 

 Ära lisa lõpus uusi punkte 

 Ära ütle, et unustasid midagi öelda 
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Vigade vältimine kõne ajal 

 Liiga pikalt kõnelemine 

 Märkmete vaatamine kuulajaskonna asemel 

 Püüe võimalikult palju lühikese ajaga öelda 

 Varieeri sammu pikkust – lühikesed / pikad 

laused. Rütm ei tohi muutuda 

monotoonseks 
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Pane oma ettekanne mõneks ajaks 

kõrvale ja tule selle juurde tagasi.  

 

Vaata seda värske pilguga. 
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Enamlevinud vigu esitlustes 

 pikad-pikad laused – märgi üles vaid MÕTE, 
IDEE 

 pealkirja lõppu lisatakse punkt – ei kasutata 
tänapäeval! 

 kirjavahemärgi ees tühik – ei tohi olla! 

 ebaterav pilt 

 lisa ilmestavaid ja selgitavaid pilte (liiga kuiv) 

 lõpuslaid puudu – esitlus justkui lõigatakse läbi. 
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Kasutatud kirjandus 

 Avalik esinemine Käsiraamat, Malcolm 

Kushner, 

 Teema meediaõpetusest, Juta Hirv 

 http://lepo.it.da.ut.ee/~piretl/Intel/index.ht

ml  
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Jõudu tööle! 
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