Eväitä yhteistoimintaan koulutuksen palautelomake
Toivomme Sinun antavan palautetta koulutuksesta tällä lomakkeella.
Arvioi koulutusta asteikolla 1-5 (rastita omaa kokemustasi kuvaava vaihtoehto).
1 = huono
2 = melko huono
3 = keskinkertainen
4 = melko hyvä
5 = erittäin hyvä
N=45
Arviointikohde
Kuinka hyvin koulutus vastasi sisällöllisesti odotuksiasi? Vastauksia 42
Koulutuksen sisällöllinen anti
Vastauksia 44
Harjoitusten anti
Vastauksia 29
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1. Millaisia eväitä koulutus antoi sinulle työhösi ja avoimeen yhteistoimintaan ? (Esim. uusia
ajatuksia, ideoita… )
Yhteistyöhön ja yhteistoimintaan liittyvä palaute; 21 mainintaa
- Yhteistoiminnallisuuden merkityksen vahvistuminen; 9 mainintaa
- Asiakaslähtöisyyden / vanhempien näkökulman vahvistuminen; 2 mainintaa
- Yhteisöllisyyden, kollektiivisen vastuun merkitys; 2 mainintaa
- Ajatus yhteistyön tekemisestä yhteisen työn tekemiseen
- Herätti ajatuksia monitoimijaisuudesta; 8 mainintaa
- Monitoimijaisuus organisaation läpäisevänä ajattelutapana
- Yhteistyökumppaneiden kohtaaminen koulutuksessa
Varhaisen puuttumisen toimintaan saatiin tukea, vahvistusta ja välineitä; 3 mainintaa
Vuorovaikutuksesta; 18 mainintaa
-

Aito Läsnäolo
Joustavuus
Vurovaikutuksen ylläpito
Asioissa viipyily
Dialogisuus
Kuunteleminen
Tila; aika ja paikka vuorovaikutukselle

Herätti ajatuksia työn kehittämisestä; 7 mainintaa
-

”ei tietämiseen”–opettelu
keskustelevan työotteen omaksuminen
toimintatapojen muuttaminen

Omaa ajattelua/ pohdintaa tukeva; 19 mainintaa
- Voimaannuttava, rohkaiseva
- Sanojen ja tekojen yhteydestä muistuttava
- Pohdiskelun/ ajattelun merkityksen vahvistuminen
- Epävarmuuden sietämisen viehätykseen herättelevä

2. Kerro vielä omia ideoita ja toivomuksia liittyen lasten ja perheiden palvelujen parissa
työskentelevien koulutuksiin ? ( Esim. elokuussa 2009 toteutettavaan hankkeen
päätösseminaaria ajatellen.)
-

Eri ammattilaisten välisiä ryhmäharjoitteita
Yhteisiä retkiä/ tutumista
Työvälineitä haasteellisten asiakastilanteiden voimavaraiseen kohtaamiseen
Miten siirtää asiaa käytäntöön?
Asian kertausta/ lisää tämäntyyppistä koulutusta
Yhteisöteemasta kokopäiväkoulutus
Yhdessä tekemisen taitoja/ esteiden poistamista
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen työvälineitä
Harjoituksia nöyryydestä ja tasavertaisuudesta
Moniammatillisesti suunnattua koulutusta jossa päättäjät mukana
Perheen toimiva arki näkökulmana
Yhteisvastuullisuus, kuka tekee mitäkin/ työnjako monitoimijatilanteissa
Tilaajat ja päättäjät mukaan kuulemaan ja osallistumaan koulutukseen
tiedonkulun parantaminen monitoimijatilanteissa

3. Ruusut / Risut:
Ruusut
- hyvä kouluttaja
- ajatuksia herättävä
- vuoropuhelu tukee oppimista
- vuorovaikutteisuus ( kouluttaja –osallistujat)
- hyvä tyyli
- mielenkiintoinen
- kuuntelun korostuminen
- osallisuus
- ajankohtaisuus
- voimaantumista asiakastyöhön antava
- rento, vapautunut ilmapiiri
Risut
- koulutoimen puuttuminen
- päälliköiden puuttuminen
- liian vähän aikaa tärkeään aiheeseen
- tila ei paras tarkoitukseen
- ajankohtana pe-iltapäivä huono

Lämpimät kiitokset vastauksistasi!

