
 

                                 

TÄNAME! 
 

Tagasisidelehtede kokkuvõte 

 
Koolitusel osales 68 inimest. 
Küsitlusele vastas 41 inimest 

 
Hinnake palun 5 palli süsteemis, kus 1 = väga halb, 2 = halb, 3 = keskmine, 4 = hea, 5 = väga hea 

 

Hinnang lektorile/teemale  
Seminari sisu 4,9 

Teema käsitlus 4,9 
Esinemisoskus 5,0 
 
 

Kommentaarid 

• Sisu oli super ning koolitaja oli tasemel 

• Absoluutselt kõige ägedam koolitus ja esitaja! 

• Väga hea! 

• Särav esineja, huvitavad näited 

• Tõeliselt särav ja sümpaatne koolitaja, kaasahaarav kuulamine 

• Väga, väga hea kuulamine ja hästi ette kantud! 

• Väga kaasahaarav 

• Meeldis ladus ja huvitav ettekanne 

• Head sisukad materjalid 

• Esineja oli tõeline professionaal 

• Meeldiv koolitaja, soe  ja vahetu  

• Väga mõnus koolitus ja koolitaja 

• Meeldisid näited elust enesest 

• Kõik oli suurepärane! 

• Koolitus oli sisukas, teema käsitlus oli kompaktne ja paigas oli nii teooria kui praktiline 
pool 

• Väga sümpaatne koolitaja 

• Inspireeriv 

• Kõik oli super! 

• Olen kursis blogiga „Motivaator“. Väga meeldib seda lugeda 

• Olen alati tahtnud Kaido Pajumaa koolitustel osaleda. Jäin väga rahule 

• Väga hea koolitus, sisutihe, palju praktilisi näiteid, töövahendeid 

• Innustav päev, sain palju mõtteid ja ideid 

• Head ja asjalikud materjalid. Kindlasti saan oma töös antud võtteid kasutada 

• Väga tore, et anti ka lugemissoovitusi 

• Koolitajal julged näited 

• Väga inspireeriv seminar 

• Praktilist poolt võiks veidi rohkem olla 

• Täitsa OK 

• Mõnes arutelus andis koolitaja liiga palju aega, mõnes jäi veidi väheks 
 

 

 
 
 

Koolitus „ Tunnustav juhtimine“



 

                                 

TÄNAME! 
 

Kust saite informatsiooni selle seminari kohta (võib märkida mitu valikut)? 
Tallinna Ettevõtlusameti meililistist  13 
Tuttavalt/töökaaslaselt   10 
Tallinna Ettevõtlusameti uudiskirjast 8  
Tallinna Ettevõtlusameti kodulehelt 4 
Tallinna Ettevõtlusameti Facebookilehelt  3 
Muu   2 
 
    

Millised olid ootused sellele seminarile? Kas teie ootused täitusid?  
 

• Minu ootused täitusid, konkreetsed tööriistad on käes ☺ Aitäh! 

• Ootused täitusid, oli meeldivalt veedetud aeg 

• Soovisin saada rohkem näiteid elust enesest ja see ootus täitus! 

• Soovisin uut infot omandada ja need ootused täitusid 

• Ootused täitusid, sain natuke uut infot 

• Koolitus vastas ootustele. Väga huvitavaks tegid selle näited elust 

• Ootused täitusid, oli väga palju kõrva taha panna 

• Minu jaoks oli kõik loogiline ja arusaadav. Hea ja kompaktne käsitlus. Kodused 
ülesanded on väga head. Huvitav oleks tagasisidena ka kuulda, kuidas kodutöö läks 

• Soovisin hinnata ennast juhina ning õppida nüansse, et ennast parandada ning 
meeskonda efektiivsemalt juhtida 

• Ootus oli saada tööriistu ning see täitus 

• Soovisin näha, mis on tunnustav juhtimine ja soovisin teada saada, kuidas oma 
juhtimist edaspidi parandada. Seda kõike ma sain 

• Soovisin saada teadmisi meeskonna motiveerimise osas ja seda infot ma sain 

• Lektor andis palju tööriistu, millega edasi minna. Seda ei osanud oodata. 

• Soovisin teada saada, kuidas juhtida tulemuslikult 

• Osalesin esimest korda teie koolitusel, sestap väga ootusi ei olnudki, aga jäin väga 
rahule 

• Koolitus oleks justkui minu elust olnud ja sain kinnitust, et olen õigel teel ☺ 

• Soovisin analüüsida oma juhtimisoskusi, mida ma saan teisiti teha, parandada. 
Ootused täitusid küll. 

• Soovisin saada mõningaid praktilisi näiteid ja see ootus täitus kah 

• Tahtsin teada saada, kuidas meeskonda paremini hallata ja juhtida – sain väga palju 
head infot 

• Oleks oodanud ka küsimuste vooru, et saada vastuseid praktilistele küsimustele 
 

Mida võiksime edaspidi selliste seminaride juures parandada? 

• Kõik on hästi! Aitäh! 

• Ei oska midagi soovitada, kõik oli väga 5+ 

• Suur tänu! 

• Kõik oli väga hästi 

• Tänud! 

• Aitäh! 
 

 

 




