








● mõtestada kaugtöö ja hübriidmeeskondade 
juhtimise olulisemad õppetunnid.

kogemusringi mõte



● näited kaugtööst, hübriidkontori mudelist ja uutest koostöö 
vormidest; 

● tekkinud väljakutsete mõtestamine ja võimalused nende 
ületamiseks;

● erinevad juhtimispraktikad usalduse ja kuuluvustunde 
toetamisel. 

kogemuslugude keskmes



Samm 1: 
a) kogemuslugu 1 

15 min + 5 minutit küsimused saalist
b) kogemuslugu 2

15 min + 5 minutit küsimused saalist

Samm 2: kogemuslugude mõtestamine 
- Vestlus gruppides visuaalse lõuendi toel.
- Oluliste taipamiste lühiesitlused.

ülesehitus



Alustame meist endist



Palun tutvustage end lühidalt oma lauanaabritele:

-

-

Alustame meist endist
90 sekundit teretutvust laudkonnas



kogemuslugude fookus



kogemuslugude fookus

JUHI ÜLESANNE
- milline on juhi roll ja ülesanne kaugtöö ja 

hajusmeeskondade juhtimisel? 

INIMESTE KAASAMINE ja SEOTUS 
- millised praktikad ja tööriistad toetavad 

usalduse ja kuuluvustunde kujunemist? 

ÕPPETUNNID TULEVIKUKS
- kuidas saame juhtidena olla veelgi 

mõjusamad ja teadlikumad kaugtöö juhid? 

Soovi korral tee endale 
isiklikke märkmeid 
konverentsi töövihikusse  
- heade mõtete 
varamusse.



kogemuslood



kogemuslugude mõtestamine



kogemuslugude mõtestamine

● Kuuldud info muutub väärtuslikuks teadmiseks siis, 
kui me seda tõlgendame ja loome kuuldule 
tähenduse. 

● Tõlgendamise kaudu võiks muutuda või avarduda 
meie vaatenurk.  

- Teejuhuhiks on visuaalne lõuend koos küsimustega.



kogemus-
lugude 
fookus



● Küsimused aitavad keskenduda 
olulisele. 

● Üks vestlus korraga, et toetada üksteise 
kuulamist. 

● Iga osaleja mõte on väärtuslik. 
● Talletame väärt õppetunnid kirjalikult 

kirjutades selgelt ja arusaadavalt. 
Valime lahkelt kirjutaja. 

● Valime esitlemiseks välja 1 olulise 
taipamise, et olla teadlik kaugtöö juht ja 
usalduse kujundaja?

Hea taipamine võib olla mingi
- uus teadmine, arusaamine.
- midagi, mis ei ole küll uus, 

aga mis on muutunud veel 
olulisemaks. 

kogemuslugude mõtestamine



● Valime esitlemiseks välja 1 
olulise taipamise, et olla
teadlik kaugtöö juht ja usalduse 

kujundaja?

Hea taipamine võib olla mingi
- uus teadmine, arusaamine.
- midagi, mis ei ole küll uus, 

aga mis on muutunud veel 
olulisemaks.

kogemuslugude mõtestamine



OLULISIMAD TAIPAMISED



kokkuvõte

● kõikide kogemusringide 
vestluse tulemusena 
valmib kirjalik 
kokkuvõtte, mis 
saadetakse konverentsi 
järgselt kõikidele 
osalejatele.



SUUR AITÄH!




