
 

Koolitusel osalejaid oli kokku 24, tagasisideankeedile vastas 23.  

1. Kas koolitus vastas Teie ootustele?  

     Vastanute arv 

 

Kommentaarid:  

➢ Sisukas, huvitav, palju häid praktilisi võtteid. Meeldis kõik. 

➢ Ei osanud midagi oodata, kuid jäin väga rahule.  

➢ Hästi ettevalmistatud. 

➢ Minu kui küllaltki värske juhi jaoks oli koolitusel palju uusi vahendeid ja nippe, mida 

töötajatega parema kontakti saamiseks kasutada.  

➢ Hea kui keegi mõtestab juhi tööd või ametit. Selle koolituse peaksid potentsiaalsed juhid 

läbima ENNE kui lähevad või saavad juhiks.  

➢ Näited väga asjakohased ja päris elust.  

➢ Koolitus ei olnud õpetav vaid arutlev. "Püüa leida lahendus". Mulle väga meeldis.  

➢ Puudus eelnev teadmine koolituse sisust. Pealkiri eksitas mõtted suvalistele radadele. 

Oleks teadnud fookust, oleks kolleege innustanud osalema. 

➢ Kaugelt üle tavapärase "juhtimisteenuse“ pakkumisest, kuidas peab. 

➢ Sai häid mõtteid kuidas meeskonna soove teada saada ning tuletas meelde, et vahepeal on 

vaja ikka "peeglisse" vaadata ja uuesti sõnastada, veelkord mõtestada.  

➢ Väga hea praktiliste näpunäidetega koolitus. Tõesti, igaühe vastutus, kui palju rakendab ja 

kasu saab. 

➢ Sain juurde huvitavaid tööalaseid võtteid, mida meeskonna peal katsetada. Ja peamine on 

inimestega tegelemine, mitte niivõrd protsessidega.  

➢ Ei olnud suuri ootusi, aga üldine eelinfo oli positiivne ja sellele ootusele ka koolitus 

Tunnustav juhtimine



vastas. 

➢ Sai palju kasulikku, ennast parandada.  

➢ Huvitav oli kohtuda teiste samalaadsete organisatsiooni juhtidega ja neid kuulata.  

➢ Alguses tundus, et mitte. Kuid siis hakkasin leidma endale vajalikku. 
 

 

2. Palun hinnake koolitaja Kaido Pajumaa ettekannet: 

Sisukus:       Esitlus:  

 

      
 

Kommentaarid:  

➢ Väga head näited elust. 

➢ Super +. 

➢ Väga hea õhkkond, mitte pinget pakutav. 

➢ Kaasakiskuv, vaimukas, vaheldusrikas. Ettepanek- alguses oleks võinud olla lühike 

tutvustamise ring. 

➢ Väga värskendav lähenemine.  

➢ Mulle väga meeldis, et koolitaja tõi näiteid päriselust. Huvitav oli kuulata ja ma usun, et saan 

reaalset kuuldut kasutada. 

➢ Sõbralik, huumorimeel ok. 

➢ Ladus. 

➢ Jutt oli ladus ja igati loogiline. 

➢ Üsna kõrgetasemeline koolitus, isegi ehk väljapoole Eestit võiks sellise koolitusega pürgida.  

➢ Selge. Palju näiteid (aitas visualiseerida). Rõhk inimeste individuaalsusel. Praktiline.  

➢ Sain teadlikkust ja häid mõtteid, nippe, võtteid. Hea, lahe, vaba, humoorikas, samas sisukas ja 

asjalik ja huvitav. AITÄH. 

➢ Oli sisukas, lõbus, vajalik. Rohkem oleks võinud sõna anda osalejatele. Muidu väga hea! 

➢ Liiga palju iseendast ja ise rääkisid, aga saan aru et see on hea ära rääkida. Lase teinekord 

juhtidel rohkem rääkida.  
 

   

 




