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TERVEYSKESKUKSEN HAMMASHOITO
”Ihmisten erilaisuus ja jaksaminen”, paikalla hammaslääkäreitä, hammashoitajia ja suuhygienistejä.
Asteikolla 0 - 6 osallistujien odotusten keskiarvo oli 3,66 ja toteutuminen 5,22.

YLEISARVIO SEMINAARISTA
Tosi hyvä! Erinomainen. Olen tyytyväinen, itsellä oli juuri nyt motivaatio-ongelmia, auttoi paljon.
Hyvä. Ajatuksia herättävä, ihan mielenkiintoinen. Erilainen mitä ajattelin, positiivinen, kiva. Paljon
positiivisempi kuin odotin. Mielenkiintoinen.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT
Kokonaisuus hyvä, mielenkiinto säilyi alusta loppuun asti, mukava, rento ote päivän kulkuun,
syvällisiä asioita, muttei käynyt ollenkaan raskaaksi, annoit paljon pohdittavaa. Ihmistyyppien
selvittely, harjoitustehtävät, erittäin positiivinen tapa pitää seminaaria. Avoin keskustelu,
mielenkiintoiset asiat, sopivan kokoinen ryhmä, ryhmätyössä henkilöiden vaihtuminen. Saimme
ajattelemisen aihetta myöhempiinkin keskusteluihin. Opin suhtautumaan työkavereihinsa paremmin ja
ymmärtämään toisten käyttäytymistä. Opin uutta itsestäni, kaikki osallistuivat hyvin, keskusteluun tuli
erilaisia mielipiteitä. Paljon hyviä vinkkejä ja uusia asioita kohdata ihmisiä ja ongelmia työyhteisössä.
Persoonallisuuserot, sopivasti ryhmätehtäviä, ei liian laajoja, työpaikkakohtainen, ei liian yleinen.
Leppoisa ilmapiiri, jossa oli helppo sanoa omat mielipiteet, ihmistuntemus ja palautteen antaminen
erilaisille ihmisille tuli selkeästi esille, varmasti hyötyä käytännössä.
HUONOINTA OLI
Että ei ollut omaa työparia paikalla. Ehkä iltapäivällä alkoi pikkaisen väsyttää, onneksi oli taukoja ja aihe
mielenkiintoinen.
MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN
Prosessina voisi toimia, jos kokoontuisimme uudelleenkin, onko tullut muutoksia. Koko ryhmälle
yhteispalaute.
ARVIO KOULUTTAJASTA
Olet todellakin innostunut ja kiinnostunut kertomistasi asioista ja saat sen tarttumaan myös
kuulijoihinkin, kiitos! Mahtava kokemus ja positiivisuus teki vaikutuksen! Mies paikallaan. Käsitteli
asioita niin, että sen ymmärsi matti meikäläinenkin, ei käsitellyt asioita luentomaisesti. Ok. Asiansa
osaava, mukaansatempaava. Todella hyvä. Selkeä esitystapa, ”jalat maassa”.
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TAVARATALO, Työn ilo ja positiivinen ajattelu

YLEISARVIO SEMINAARISTA
Kiitettävä.
Hyvä, suosittelen
työtovereillenikin.

Innostava, monipuolinen ja hyvä. Uusia
ajatuksia herättävä.

Hyvä, innostava ja fiksu. Hyvin
suunniteltu, ammattilainen asialla.
Innostava, laaja ja toimiva.

PARHAAT ASIAT OLIVAT

Oma vastuu
elämästä. On vaikea
eritellä asioita, sain
kaikenkaikkiaan paljon, kiitos.
Puhkun nyt intoa positiivisuuteen. Aiheet tempasivat mukaansa. Kolmen hengen ryhmäkeskustelut olivat antoisia.

Ajattelun merkitys työhön ja
käyttäytymiseen.
Välitön ja vapaa
tunnelma.
Osaan jatkossa
käsitellä hankaliakin työtovereita
paremmin.

Pysäytti miettimään
suhdetta työhön ja itseensä. Paljon asiaa.
Innostava.
Erittäin innostava. Kokonaisuudessa
todella

Ryhmän innostaminen. Mielenkiintoiset
aiheet ja monisteiden
havainnolliset
esimerkit. Kouluttaja
ottaa hyvin vastaan
kaikenlaista palautetta
ja antaa ryhmän
käyttää omia aivojaan.
Ilma-piiri oli iloinen.
Fiksua aivotyötä.

ARVIO KOULUTTAJASTA
Asiastaan kiinnostunut.
Erittäin innostava,
10+.

10.

Innostava, asiansa todella
osaava.

Kun ryhmä rönsyilee, olet kehittynyt hyväksi ohjailemaan takaisin
aiheeseen, kuitenkin kuunnellen.

Selkeä puhuja ja
esiintyjä. Uskottava. Positiivinen ja
miellyttävä olemus.

