PÄRNU VAIKUSEMINUTITE AVATUD
KOOLITUSE TAGASISIDE KOOND
Koolituse toimumise aeg: 21.10.2015 ja 05.01.2016
Koolitajad: Ave Eero ja Viive Einfeldt

KOOLITUSE TAGASISIDE

EI
NÕUSTU

PIGEM
MITTE

PIGEM
NÕUS

Koolitus oli praktiline ja õpitu on rakendatav

TÄIESTI
NÕUS

12

Olen valmis ja kavatsen õpitut kasutada

1

11

Koolitus vastas mu ootustele (või oli parem)

4

8

Olen koolitaja(te) tööga rahul

2

10
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Mis toetas õppimist?
Kahe koolituspäeva vaheline praktiseerimise aeg.
Positiivne õhkkond ruumis, st avatud ja soojad inimesed, päike ja lumised katused akna
taga.
Head lektorid, toredada harjutused, sujuvad tööpäevad.
Praktilised harjutused. Vahe kahe koolituse vahel aitas mõtetel seedida.
Hea koostöine õhkkond, põnevad harjutused, mida saab kasutada iseenda ja õpilaste
arenguks.
Koolitajate ladus materjali edasiandmine, rühmatööd, võimalus õpitut kohe praktiseerida.
Õpitu läbi tegemine ja õpetamine.
Koht, inimesed, tuntud koolitajad, minu enda valmisolek.
Positiivne atmosfäär, sisukas materjal (koopiad + slaidiprogramm). Koolitajate
professionaalsus, humoorikus ka koolitajate SUPER tandemitöö.
Rahulik, meeldiv õhkkond; sõbralikud, asjatundlikud koolitajad; avatud, koostöised
kaaslased.
Meeldiv seltskond, koolitajate pädevus, veendumus.
Praktilised harjutused.
Mis takistas õppimist?
Kiire elutempo, vahel hajameelsus.
Takistusi polnudki, halba tegi pisut see, et vaatasin lõunapausil telefoni.
Ei olnud takistavaid faktoreid.
Polnud.
Naljaga pooleks – kõva tool .
No ei takistanud ju.
Ei olnud takistusi.
Peavalu.
-
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Milliseid võimalusi veel näed, et saada toetust vaikuseminutite harjutuste
praktiseerimisel õpetajana?
Teiste kogemuste kuulamine.
Kui see lähenemine oleks levinum, oleks seda krgem praktiseerida.üks õpetaja koolis on
kindlasti liiga vähe ning jõud võib väheneda.
Täiendava materjali otsimine ja lugemine.
Käesoleva kursuse baasil suudan ka ise harjutusi kohandada ja arendada.
Jätkukoolitust, et asi areneks edasi. Kindalasti on palju põnevaid harjutusi ja uusi
teadmisi.
Mida väiksemad lapsed, seda mängulisemalt läbi viidud harjutused.
Jätkukoolitusi ja laiendada koolitatavate sihtrühma.
Tahan jagada kogetut ka kollegidega ja julgustada neid.
Rohkem avalikku kõlapinda, et juhtkond ja venamd oleksid teadlikumad.
Aeg-ajalt oleks kasulik uuesti ühe koolituspäev läbida või mailile mõni kasulik mõte või
harjutus saada.
Ümbritsejate tuge; positiivsed kogemused.
Mille eest oled tänulik?
Et otsustasin selle koolituse läbida ning olen ka tänulik inimesele, kes mulle sellest
koolitusest teada andis.
Et kõike sai ka praktiseerida.
Kursusel osalemine, head rühmakaaslased, mõnus ühtekuuluvuse tunne, põnevad
harjutused iseendale ka.
Sattusin koolitusele pooljuhuslikult, aga olen rahul.
Kohtumine huvitavate õppejõudude ja rühmakaaslastega, kellega koosolemine mõjus
vaimu virgutavalt.
Huvitav koolitus, enda sisse nägemise õpetamise eest.
Et koolitus toimus Pärnus.
Rnda märkamisele, et osaleda sellises koolitusprogrammis. Avele ja Viivele nende
olemasolu eest muidugi ka!
Et sain väga palju, mille üle järele mõelda ja tundudb, et väga tähtis (õpilaste kõrval) on
ka fakt, et ma iseennast veel ei tunne. NII ET: vaja end tundma õppida, et siis koolis
teadmisi rakendada.
Tänulik võimaluse eest kursusel osaleda. Tänulik harjutuste eest, mis pole ainult lastele,
vaid toetavad ka mind inimesena.
Olen tänulik, et sain vaikuseminutite harjutustest teadlikuks ja saan nende kaudu oma
lastele õpetada emotsioonide juhtimist ja tähelepanu arendamist.
Info eest, ei pea kohe finiśisse jõudma tulemust saama, protsess on tähtis. Tänan, ootan
jätku.

