Karl-Magnus Spiik Ky

POIMINTOJA VETÄJIEN VALMENNUKSESTA
ja palaute A-jakson jälkeen
YLEISARVIO SEMINAARISTA
Hyvin rakennettu, kiinnostavat päivät. Positiivinen hyvin etenevä kokonaisuus. Erinomainen.
Iloinen, hyvä fiilis. Ihanaa vuorovaikutusta, näinhän tämän kuuluikin mennä. 9,5. Ihan mielettömän
opettavainen kokemus, josta sai eväitä omaan koulutukseen, työelämään ja myös elämään KIITOS!
Erittäin hyvä, ohjelma hyvin rakennettu. Erittäin hyvä ja käytännönläheinen. Erinomainen.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT
Läpikäyntien avulla saimme ehjemmän paketin, jolla kouluttaa muita työntekijöitä. Esiintymisen
harjoittelu ja jännityksen lieventäminen. Loistava vetäjä; kokenut, hauska, osaava. Kannustavaa
ohjausta. Se että tärkeintä on kuulijan aktivointi ja saada kuulija itse ajattelemaan ja kokemaan ja
liikkumaan. Sopivan tiivis aikataulu ja tauotukset. Käytännön harjoitukset. Materiaalin läpikäynti,
harjoittelut, keskustelut ja niistä seuranneet johtopäätökset. Keskustelut, tutustuminen muihin, uudet
ajatukset. Muiden eteen joutuminen/pääseminen, asioiden yhdessä jumppaaminen. Oman
esiintymisen harjoittelu, lupa mokata, positiivinen ilmapiiri, hyvät neuvot, päälliköihin
tutustuminen. Yhteishengen muodostaminen porukan kesken, rohkeus pistää itsensä peliin ja
uskallus kertoa oman mielipiteensä. Kaikki saivat osallistua tasapuolisesti, hyvä! Hyvät lähtökohdat
eteenpäin. Hyvä manuaali ja selkeät ohjeet, kunhan sisäistää ne kunnolla (itsestä kiinni).
Vuorovaikutus vetäjän kanssa toimi, asiat eteni positiivisessa hengessä, myös vaikeat asiat.
HUONOINTA OLI
Päivät menivät liian nopeasti. Ettemme olleet ehtineet harjoitella torstain osuutta etukäteen. Mitään
huonoa en koulutuksesta sinällään löytänyt. Kokonaisuuden hahmottaminen voi olla haasteellista,
koska esiinnyimme pala kerrallaan. Uskon kuitenkin, että harjoitus tekee mestarin.
MITEN SEMINAARIA VOISI EDELLEEN KEHITTÄÄ
Aika voisi olla pidempi. Pitämällä huolta siitä, että tämän kerran opit on mukana jatkossakin.
Luulen, että oman koulutuksen jälkeen saattaa olla jotain, jota jäin kaipaamaan. Nyt tämä tuntui tosi
tyhjentävältä. Olisin voinut viettää seminaarissa pitempäänkin aikaa, Kalle on inspiroiva valmentaja
eli enempi aikaa olisi voinut olla 
ARVIO KOULUTTAJASTA
10. Positiivinen, innostava. Asiallinen, huumorintajuinen, tilanteessa läsnä. Hyvä, innostava,
osaava. Leppoisa esiintyminen loi rennon ilmapiirin. Todella ammattitaitoinen henkilö, jota on ilo
kuunnella. Erinomainen, käytännön läheinen, pitää hyvin asiassa ja tsemppaa osallistujia. Täys 10.
Inspiroiva, elää miten opettaa.
JOHDON PALAUTE A-JAKSON JÄLKEEN
Kiitos kaikille valmentajille, ensimmäiset kolme A-jaksoa on nyt menestyksekkäästi vedetty ja olette
saaneet osallistujilta mainiota palautetta. Kiitos myös Kallelle meidän ohjaamisesta 'oikealle tielle'.
Innokkaat, käytännönläheiset palveluvalmentajat omista joukoista tuntuu ehdottoman hyvältä ja
toimivalta jutulta. Tästä on hyvä jatkaa!

