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Kokkuvõte osalejate tagasiside põhjal 

DiSC koolitus, 27. veebruar 2018 
                                                                                      Koolitaja Sirje Tammiste    
    
Üldhinnang koolitusele (skaalal 1 … 10) 
 

 
    

Koolitusel omandatu praktiline väärtus igapäevatööks   8,0  
Rahulolu jaotusmaterjalidega       9,3 
Rahulolu koolituse korraldusega       9,4  

 
Hinnang koolitajale (skaalal 1 … 10) 
 

 
 

Õhkkonna loomine ja osalejate kaasamine    9,7 
Teooria seostamine praktikaga ja näidete toomine   9,3 
Teema valdamine ning oskus seda auditooriumile selgelt esitada 9,5 
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Koolitusel oli minu jaoks kõige väärtuslikum…  

• iga koolitus on väärtuslik ja arendav, mõtlemapanev. 
• saada midagi teada enese kohta. 
• teada saamine DiSC mudeli olemusest. 
• Ometi kord! Võimalus kolleegidega koos olla peale meie koolide ühinemist 

3,5 a tagasi. Midagi sellist oleks vaja olnud 3 a tagasi… ei tea, kas seda lõhet 
saab üldse siluda. 

• mapp minu enda andmetega. „Ahhaa“ efekt – inimestega suhtlemine pole 
keeruline, kui viitsid ennast DiSC-iga kurssi viia. 

• info enese kohta. 
• kollektiivne üritus. 
• enda arenguvõimaluste otsimine. 
• koolitatavate haaratus koolitusest. 
• DiSCi tulemus ja personaalne analüüs. 
• teadmine enda kohta rohkem ja teada saada mida võiks rohkem arendada. 
• teada saada enda kohta, milline meeskonnaliige ma olen ja milliseid  

enesearendamiskülgi tuleb mul arendada. 
• õppisin ennast rohkem tundma ja töötan kindlasti vastused enda jaoks läbi. 
• hea õhkkond, meeldis, et koolitaja juhtis ja hoidis rühma ohjes. 
• praktiline väärtus, rakendatavus. 
• konkreetsus ja praktilisus. 
• äratundmisrõõm, kolleegidega koos olemise võimalus. 
• see, et sain ideid eneseanalüüsiks. 
• eneseanalüüs. 
• teada saada, milliseid inimtüüpe on olemas. 

 
Ootused, mida koolitus ei täitnud… 

• ei osanud midagi eelnevalt oodata, seetõttu olen koolitusega väga rahul. 
• eelnevalt puudusid konkreetsed ootused. 
• ei oodanud midagi, tulin avatud meelega, et saada uusi teadmisi. 
• pole varem kokku puutunud selliste teemadega – tulin avatud meelega. 
• konkreetne, meeskonnatöö (ilmselt oleks olnud 2. päeva teema). 
• oleks soovinud 2- päevast varianti koos praktiliste harjutustega. 

 
Seoses tänasel koolitusel õpituga plaanin ma… 

• kindlasti ennast rohkem kehtestada, sagedamini „ei“ ütlema. 
• ennast paremini tundma õppida ja ka arendada. 
• süvendada eneseanalüüsi. 
• mõelda enda peale. 
• tähelepanelikult inimesi jälgida – mitte silte kleepida. Aitab mõista! 
• õpilasi veel tähelepanelikumalt jälgida ja mõista. 
• ühtteist endas parandada. 
• õpilasi paremini mõista. 
• põhjalikult süüvida DiSC tagasisidesse. 
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• olla teiste inimeste suhtes avatum ja mõistvam. 
• rohkem julgemalt tegutseda. 
• seda õpitut oma lähedaste peal katsetada. Püüdes nendes märgata märke! 
• kasutada oma igapäeva töös. 
• julgemalt oma isiksust koolis avada. Olen siiani arvanud, et kool ei ole see 

koht, kus oma isiksust esile tõsta. 
• edaspidi oma meeskondi isiksusi arvestades täielikumalt komplekteerida. 
• jälgida oma/teiste käitumist. Püüan kasutada neid „nippe“ konfliktides ja 

vestlustes. 
• rõõmu tunda oma tugevuste üle. 
• esmalt põhjalikumalt tutvuda materjalidega. 
• jälgida ümbritsevaid situatsioone, kas oskan inimtüüpe eristada. 
• tulevikus enam mitte nii vaoshoitud olla.  

 
Järgmisena soovin ma õppida… 

• ikka silmaringi avardavat. 
• ei oska öelda (2). 
• inimloom on väga põnev. 
• kuidas ennast paremini ja efektiivsemalt täiendada. 
• midagi erialast. 
• täna omandatud infot praktikas kasutada. 
• tagasiside „negatiivsete“ külgede arendamist. 
• kuidas erinevaid isiksusetüüpe ära tunda ja nendega „õigesti“ käituda. 
• kiirvestluse kohta, kuidas inimestega kiirelt kuid sisukalt rääkida (uute ini-

mestega). 
• kuidas ennast kehtestada ja olla kriitilisem  
• võib olla psühholoogia valdkonda. 
• vene keele korralikult selgeks. 
• DiSCi kasutama. 
• olla parem toimetulija eri suhtlus situatsioonides. 
• seda, kuidas viia läbi small-talk´i, kuna ma seda väga hästi ei valda. 
 

Soovitused, ettepanekud 
• Jõudu büroole! 
• Edu Sirje Tammistele ja aitäh! 
• Kõike head. 
• Uute kohtumisteni. 
• Koolituse ajakava võiks teada olla ENNE koolitust. Vähemalt 2 päeva. 
• Tänan suurepärase päeva eest! 
• Selliseid üritusi oleks rohkem vaja. 
• Et ütlesite, et õigekiri on Teile tähtis. Juhin tähelepanu des-lauselühendile, 

kus mõnel pool polnud komasid, ja sellele, et teiepoolne on kokku. 
• Tuult tiibadesse! 
• Kohtume jälle! 
• Aitäh!  


