
Kirjoita tähän spontaani, vapaamuotoinen palaute muutamilla sanoilla tai lauseilla:
 

Sanapilvi
aikaansaamiseksi   ajatuksia   asialla   ensikertalainenkin   erinomainen   erittäin   etäyhteyden   hallinnossa   heidän  

herättävä   hieno   hienoa   hoitivat   hommansa   hyvin   hyvällä   iltapäivä   informatiivinen   josta   järjestelyt   järjestetty
 järjestäjille   keskustelua   kiitokset   kiitos   kokemus   kompakti   mielenkiintoinen   milleniaaneista  

moderaattorit   mukava   muralissa   napakkaa   nopeasti   nopsaan   näinkin   näkökulmia   olisi   olleet   onnistuminen   paikassa

paljon   paremmin   pelkän   pidettiin   päivä   päästä   selkeä   siinä   sijaan   sisällöllisesti   sopivan   sopivanpituisia   sopivasti  
suhtautumisestaan   tapahtuma   tarvittu   taustoittavat   tekniikkaongelmia   tekniseen   tekniseltä   tilaisuudet   tilaisuus  
tiukat   toimi   toimintatapa   toiminut   toimiva   toteutukseltaan   tulevaisuusverstas   työhön   työryhmätyöskentely   työssä  

tärkeä   uutta   varmasti   verkkotilaisuuteen   verstas   ville   webinaarin

 

Yleisimmin esiintyvät sanat

 

Sanakartta
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Kaikki
Mielenkiintoinen
Informatiivinen ja ajatuksia herättävä tulevaisuusverstas. Opin paljon uutta milleniaaneista ja heidän
suhtautumisestaan työelämään.
Hyvällä asialla
Hyvä verstas, hyvää keskustelua, joskin tekniikka tökki pikkuisen.
Toimintatapa oli tosi mielenkiintoinen.
Sopivasti taustoittavat alkupuheenvuorot
Erinomainen tilaisuus sisällöllisesti ja toteutuksen suhteen.
Mukava tapahtuma. Ei erityisen informatiivinen. Menetelmällisesti opin uutta.
Mielenkiintoinen ja antoisa iltapäivä
Innovatiivinen
Kiitos! Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja toimiva. Työpajaosiot menivät aika nopsaan ja syvempien tulosten
aikaansaamiseksi olisi ehkä tarvittu vielä pidempi työskentelyaika. Toimi kyllä näinkin.
Hyvin järjestetty verstas.
hyviä näkökulmia, Ville Kaunisto jäi mieleen
Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä päivä
Erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen tilaisuus
Hyvä konsepti, jossa tässä pilottitoteutuksessa aikaa meni ymmärrettävästi tekniseen säätämiseen
Tulevaisuusverstas oli sekä sisällöllisesti että tekniseltä toteutukseltaan hieno kokemus.
Mielenkiintoinen
Mielenkiintoinen aihe, hieno kokemus pelkän "kuunneltavan" webinaarin sijaan päästä yhdessä
työskentelemään mural-alustalle.
innostava päivä, tärkeä näkökulma työhön
Hyvä tapahtuma ja hyvin järjestetty ja fasilitoitu
Mukava tilaisuus ja toimivat järjestelyt
Meillä valtion hallinnossa on erittäin tiukat tietoturvasäännökset. Zoom-ohjelman lataaminen on kiellettyä
työkoneille. Mural-alusta oli erittäin toimiva ja ensikertalainenkin oppi sen nopeasti. Moderaattorit hoitivat
taitavasti
hommansa. Kiitokset koko työryhmälle!
 
Huippuhyvä ja selkeä fasilitointi työskentelyssä. Verkkotilaisuuteen sopivanpituisia puheenvuoroja. Kiitos
kaikille järjestäjille!
Erinomainen ja onnistunut tilaisuus! Hienoa, että juuri etäyhteydellä oli toteutus ja siinä onnistuminen.
Tilaisuus oli hyvä, erityisesti asiantuntijapuheenvuorot. Itselläni oli tekniikkaongelmia, niin työryhmätyöskentely
oli hankalaa ja muutenkin sitä osuutta olisi voinut typistää lyhyemmäksi. Olisi varmasti toiminut paremmin, jos
olisimme olleet fyysisesti samassa paikassa. Muutenkin pitkät tilaisuudet etäyhteyden päässä on aika raskaita
eli mielestäni koko tilaisuus olisi pitänyt typistää, kun se pidettiin kokonaan verkossa.
Kompakti ja informatiivinen sisältö josta hyötyä omassa työssä. Työskentely Muralissa sopivan napakkaa.
Kiitokset.

 


