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• Tutvu ja kirjuta: teise inimese nimi tema 
nimesildile 

• Tutvu ja kirjuta: tema ettevõtte nimi 

• Tutvu ja joonista: mis eristab meie 
ettevõtteid? 

• Tutvu ja joonista: mis ühendab meie 
ettevõtteid? 

• Kinnita endale silt rinda! 



• Küsi teistelt osalejatelt – 3 minutit 
– Risti: Sinu ettevõtte probleemid 

– Poti: Ootused akadeemiale 

– Ruutu: Kuidas osaled nii, et saad võtta 
akadeemiast maksimumi? 

– Ärtu: Milline jääb emotsioon koolituse lõpus? 

• Leia teised oma masti esindajad – 1 minut 

• Aruta meeskonnaga – 3 minutit 

• Esitle – 2 minutit 



Graham Alexander, Sir John Whitmore 

 

1. Goal (eesmärk) 

2. Reality and Resources (reaalsus ja ressursid) 

3. Options (valikud) 

4. Way forward (tegevuskava) 



 

1. Eesmärk ja unistus 
 

     Mis erinevus on eesmärgil ja unistusel? 
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1. Eesmärk ja unistus 
 

     Mis erinevus on eesmärgil ja unistusel? 
 

     "A goal without a date is just a dream.”  
 Milton H. Erickson  
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2. RAS 

 
 ärkvel, teadvusel olek  

 väravavaht, kes otsustab,  

        milline info pääseb  

        aju kõrgematesse  

        piirkondadesse 
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2. RAS 

 prefrontaalne korteks (otsmiku taga) -  

      abstraktne ja kriitiline mõtlemine, otsustamine, 
plaanide ja strateegiate tegemine, 
keskendumine eesmärkidele jne    
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3. Kindral ja armee 

 

  90-95% käitumisest  

        on alateadlik  
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3. Kindral ja armee 
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4. Kuidas suurendada eesmärkide saavutamise 

    tõenäosust? 

 
 

  

Kaidi Peets                                              AASK Consult 



 
4. Kuidas suurendada eesmärkide saavutamise 
    tõenäosust? 
 
  pane kirja 
  hoia nähtaval kohal 
  jaga teistega 
  pane midagi kaalule 
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Hõimujuhtimine 

Elu on ilus! 

Meil läheb 
hästi 

Minul läheb 
hästi 

Minu elu on 
vilets 

Elu on vilets 

Millisel tasemel oled? 

Kuidas saad end tõsta 
tase kõrgemale? 

Millisel tasemel on Su 
meeskond? 

Kuidas saad tõsta oma 
meeskonna taseme 

kõrgemale? 

Allikas: Dave Logan, Tribe Leadership 


