Tagasisidelehtede kokkuvõte
07.05.2018 Koolitus „Tunnustav juhtimine“
Koolitusel osales 68 inimest.
Küsitlusele vastas 52 inimest
Hinnake palun 5 palli süsteemis, kus 1 = väga halb, 2 = halb, 3 = keskmine, 4 = hea, 5 = väga hea

Hinnang lektorile/teemale
Seminari sisu
Teema käsitlus
Esinemisoskus

5,0
4,9
5,0

Kommentaarid
• Väga hea koolitus
• Jäin koolitusega väga rahule
• Super koolitaja, hea esineja, head praktilised näited elust
• Väga professionaalne esineja
• Super koolitaja!
• Väga vajalik teema ja kaasahaarav koolitaja
• Üks parimaid lektoreid, keda olen kuulata saanud. Praktilised näited. Lektor
inimesena empaatiline. Iga sõna kuldaväärt
• Väga head näited-nõuanded-ideed, mida saab praktikas kasutada
• Praktiline ja huvitav
• Väga luks!
• Väga head näited elust ja praktikast
• Väga hea ajajuhtimine
• Väga hea ülesehitus ja põnev teema
• Väga meeldis, konkreetne, hea materjalivalik
• Lihtne, selge, arusaadav. Huvitavad näited
• Teemaks tegelikkuses juhtimine üldiselt, üks osa võiks tunnustus ja selle tööriistad,
kuid kokkuvõtvalt väga hea ja ülevaatlik koolitus
• Väga hea koolitus, SUPER, väga näitlik, praktiline, kaasav, lõbus
• Professionaalne
• Suurepärane ja vastavalt või õigemini ootusi ületav Tempo oli suhteliselt kiire, aga
tekkis soov rohkem süveneda
• Head koolitusmaterjalid
Kust saite informatsiooni selle seminari kohta (võib märkida mitu valikut)?
Tallinna Ettevõtlusameti meililistist
29
Tuttavalt/töökaaslaselt
15
Tallinna Ettevõtlusameti uudiskirjast
4
Tallinna Ettevõtlusameti kodulehelt
4

Millised olid ootused sellele seminarile? Kas teie ootused täitusid?
•

Ootused olid, et Kaido Pajumaa räägib endale iseloomulikult praktilistest asjadest
tunnustamisel ja need ootused täitusid.
TÄNAME!
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Hea huumoriga
Soovisin aru saada, mida teen igapäevases juhtimises valesti ning mida saan
parandada ja arendada
Ootasin, et see oleks hea sisuga juhtimisalane seminar. Ootused täitusid 5+
Kuna oli 1-päevane koolitus, siis suuri ootusi sellele ei pannud, kuid need ootused
täitusid mitmekordselt
Soovisin saada teada midagi uut juhtimisest, mis aitaks mul endal areneda ja seda ma
sain
Soovisin leida enda arengukohad ja need ootused täitusid
Soovisin saada konkreetseid töövahendeid ja need ootused täitusid
Konkreetseid ootusi polnud, eesmärk oli pigem üldine eneseharimine, aga sain väga
konkreetseid näpunäiteid, mida juhtimises praktiseerida
Sain koolituselt kordades rohkem, kui oodata oskasin
Ootused ületatud ☺ Aitäh!
Ootuseks oli antud teema üle mõtisklemine ja praktiliste tööriistade saamine ja seda
ma ka sain
Ootused olid kõrged, kuna mulje lektorist tekkinud väga hea ja minu ootused täitusid
100%. Nauditav esitlus väärt sisuga nii teooriast kui praktikast
Ootused olid kõrged, aga need täitusid
Ootuseks oli saada rohkem vahendeid ja tööriistu, et oma töötajaid tunnustada
rohkem ja neid tähele panna. Tunnustamise oleks võinud olla põhjalikum ja pikem,
aga nii oli ka terviklik lahendus kogu juhtimisele
Sooviks lausa süvakoolitust
Ootasin praktilisi harjutusi ja tore, et neid oli
Soovisin väga Kaidoga kohtuda ja lõpuks see õnnestus
Ootuseks oli see, et arenen juhina ja ootused täitusid
Soovisin saada praktilist kasu ja seda ma sain
Soovisin saada praktilisi näpunäiteid ja neid ma ka sain
Soovisin saada praktilisi näiteid ja ülesandeid ja neid ma ka sain
Ootuseks oli saada info, kuidas jagada mittemateriaalset motivatsiooni teistele. Sain
mitmeid huvitavaid nippe
Ootuseks oli silmaringi arendamine ja uute vaatenurkade omandamine ja need
ootused täitusid
Soovisin saada nippe tunnustamiseks ja, et see oleks loomulik. Ootused täitusid
Ootused seminarile olid lootusrikkad ja need lootused täitusid
Jaa, ootused täitusid. Koolitus oli väga näitlik, praktiline, kaasav, lõbus
Ootuseks oli soov saada paremaks juhiks ja need ootused täitusid
Lootsin, et saan mõtteid, kuidas meeskonnatöö tõhusamaks muuta ja seda ma ka sain
Soovisin saada lisainfot juhtimise nüanssidest ja parema meeskonnatöö
saavutamisest. Sain nii lisainfot, kui vajalikke tööriistu, mida kasutada
Soovisin, et koolitusel oleks kõik selgelt seletatud koos kogemusnäidetega ja need
ootused täitusid
Soovisin saada tööriistu tunnustavaks juhtimiseks ja ootused said ületatud
Soovisin uusi teadmisi saada ja kõike seda ma ka sain
Soovisin teada saada, kuidas saada tunnustatud juhiks ja seda ma ka sain
Ootused olid positiivsed ja need täitusid
Koolitus vastas ootustele
Ootused täitusid enamasti
TÄNAME!

