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Vuorovaikutus ja osaamisen kehittäminen palautteet

YHTEENVETO SEMINAARIPALAUTTEISTA
”Vuorovaikutus ja osaamisen kehittäminen”, esimiehet, osa D
Osallistujia 12. Asteikolla 0 - 6 osallistujien odotusten keskiarvo oli 4,2 ja toteutuminen 5,3.
YLEISARVIO SEMINAARISTA
10-. Antoisat kaksi päivää. Käytännönläheiset, konkreettiset esimerkit niin, että jokainen ymmärsi,
mistä on kysymys, ensin harjoitus - sitten teoria. Hyvä, mielenkiintoinen ja aito tilaisuus / koulutus.
Kiitettävä. 9. Kiitettävä. Ihan ok homma. Kiitettävä. Asiallista juttua, 9+. Käänteentekevä, tuli uskoa.
Asiat mielenkiintoisia, seminaari tiivistahtinen, mukaansatempaava.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT
Teorian ja käytännön yhteen saattaminen osallistuvan keskustelun kautta, sovitun tavoitteen ja
tarpeiden erittäin hyvä sisäistäminen koulutuspäivien suunnitteluun, ajattelun aktivoiminen.
Ryhmätyöt, kehityskeskusteluharjoitus, kk:n rakentaminen. Esimiesten kannalta katsottuna
kehityskeskustelujen tärkeyden oivaltaminen. Asioista puhuttiin selkokielellä, ilman snobbailua,
sopivasti omaa tekemistä mukana, esimerkkejä aidoista tilanteista. Työkalujen anto johtamiseen ja
niiden havainnollistaminen käytännön esimerkein, kehityskeskustelu oli mielenkiintoinen alue.
Kehityskeskustelut (käytännössä toimiminen), aikataulussa pysyminen ja kiinnostavat aiheet, paljon
hyviä työkaluja työn suorittamiseen vielä paremmin. Tuotiin esille ihmisen merkitys tuloksen teossa,
caset käytiin hyvin läpi ja harjoitukset onnistuivat hyvin. Kehityskeskustelun rungon luominen.
Saatiin aikaan avoin keskustelu -> pystyy nyt hyödyntämään muiden tuomia ideoita / ajatuksia. Hyviä
keskusteluja, sai virikkeitä kehittämään omaa osastoa. Runsas osallistuminen, uskallus tuoda oma
näkökanta esiin. Työnkierron käsittely, asioiden kertaaminen.
HUONOINTA OLI
Seminaarista ei negatiivisia tunteita tai asioita. Ei oikeastaan ollut mitään huonoa / huonointa. Joskus
meni hieman aihealueiden ohi. Lyhyet yöunet. Ensimmäisen päivän aamulla meni noin kolme tuntia
kunnes selkeni mitä haetaan (en ole käynyt aikaisempia osia A, B, C). Pieni kiire ryhmätöissä.
ARVIO KOULUTTAJASTA
10+. Kouluttaja puhui ymmärrettävällä kielellä, käytti sopivasti esimerkkejä. Rento ja asiallinen ote, ei
lannistanut osallistujia vaan kannusti. Avoin, välitön, mukaansatempaava. Asiansa osaava ja
keskustelua hyvin ohjaava. Ammattilainen. Erinomainen, todellinen ammattilainen. Tuttu, turvallinen,
ok kaikin puolin, jatkuvasti uudistuva. 9. Asiallinen ammattimies, 9. Ammattihenkilö. Luotettava.
MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN
Jatkaa samalta pohjalta tarpeiden paikallisuus huomioiden. Itsensä ilmaisua voisi ehkä olla hieman
lisää. Sidosryhmiä mukaan porukkaan.

