ESITELMÄ
Lämmittely
Minkä asian haluaisit nyt esitellä kaikille?
Tykkäsitkö lapsena esiintyä?
Tykkäätkö pitää esitelmiä / esiintyä nyt aikuisena?
Miten esitelmän pitäminen meni, kun olit lapsi?
Entä nyt?
Oletko luennoinut / pitänyt esitelmää?
Entä workshopia = työpajaa?
Millaisia yleisöjä sinulla on ollut?
Mikä on pahin yleisö?
Entä paras?
Mitä pitää muistaa, kun esiinnyt?
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Pidä alustus. / Tee kysymyksiä alustuksen aiheista.
1. Työmatkan valmisteleminen
2. Terveellinen työnteko
3. Matkan varaaminen – hyvät ja halvat palvelut
4. Kodinhoito matkan aikana
5. Hyvä työpaikka
6. Kasvit työpaikalla
7. Työpaikan ilmanvaihto
8. Työkaverien ja johdon merkitys työpaikalla
9. Mielekäs työ voi olla myös kirous
10. Oma aihe
Dialogit
Keskustellaan seminaarista
Kollega:
Sinä:
Kollega:
Sinä:
Kollega:
Sinä:
Kollega:
Sinä:
Kollega:
Sinä:

Olipa hyvä esitys se toinen tänään! Tykkäsitkö sä?
(vastaa) (20 sek.)
Mä en muista hänen nimeä. Katsotaan ohjelmasta…..odotas….. Muistatko mihin
aikaan hänen esitys oli?
(vastaa) (10 sek.)
Joo, tässä! Helena Roihu. Hän on todella hyvä puhuja! Mukaansatempaava. Mä
ainakin inspiroiduin, kun kuuntelin. Entä sä?
(vastaa) (15 sek.)
Se kolmas puhuja oli myös hyvä, mutta teema ei olut niin kiinnostava.
(kommentoi ja kysy jotakin) (20 sek.)
Kyllä! Nyt meidän täytyy jatkaa, mennäänkö tuonne saliin 3. Esitys alkaa 5
minuutin kuluttua.
(vastaa) (10 sek.)
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Tilannetehtävät
1. Tarvitset asiantuntijan, joka kertoo jostakin teemasta.
2. Sinun työkaverilla on 50-vuotisjuhlat. Pyydät työkaveria puhumaan hänelle, ksoka itse
olet huono puhuja.
3. Työkaveri on onnistunut tosi hyvin jossakin asiassa. Haluat onnitella häntä.
4. Työkaveri on saanut palkankorotuksen. Mitä sanot hänelle.
5. Työkaveri jääeläkkeelle. Mitä puhut hänelle.
6. Olet saanut uuden työkaverin. Toivota hänet tervetulleeksi.
7. Työkaveri on mennyt naimisiin. Onnittele häntä.
8. Informoit työkavereita jostakin iloisesta asiasta sinun elämässä. Keksi itse, mikä asia!
9. Olet seminaarissa, mutta et löydä oikeaa luentosalia. Mitä sanot?
10. Olit tosi hyvällä luennolla, kommentoi sitä kollegalle.
11. Olit tosi huonolla luennolla, kommentoi sitä kollegalle.
12. Olet puhuja seminaarissa, mutta jokin (mikrofoni, dataheitin, läppäri….) ei toimi.
13. Varaat tilan luennolle / workshopille.
14. Peruutat tilavarauksen.
15. Siirrät tilavarausta.
16. Olet varannut tilat luennolle / workshopille. Soitat henkilökunnalle ja selvität, onko
paikassa kaikki, mitä tarvitset.

Mielipide
A. Inhoan puheiden pitämistä.
B. Puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa? Millainen on suomalainen puhumisen
kulttuuri? Entä oman kotimaani?
C. Maailman paras puhuja
Kertominen
A. Tästä puheesta / esityksestä / esitelmästä olen ylpeä.
B. Minä ja puhuminen

C. Kokemuksiani seminaareista. Millainen on hyvä / huono puhuja?
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