Utvärderingar ICC utbildning örebro VT 2010

Certified International Coach
med Lars-Eric och Elene Uneståhl som tränare

Här nedan följer utvärderingar från en av varje av de olika yrkesgrupper
som deltagit i senare utbildningar.

Gunilla Nordén

Inger Rattfeldt

”Otroligt givande. Jag har verkligen fått med mig
kunskaper som jag kan utveckla vidare.”

”Väldigt givande. Mycket glädje och entusiasm.
Bredd på undervisningen, flera områden blev
belysta.”

Skolsköterska

OM LARS-ERIC Levande uppslagsbok inom mental
träning. Varm och generös person med många praktiska exempel.

OM ELENE Bra förebild. Utstrålar energi och stort

kunnande inom coacingområdet. Delar glatt med sig
av sina kunskaper.

Stina Guttsmann Raab
Barnflicka

”En underbar kurs, otroligt givande och upplysande.”
OM LARS-ERIC Väldigt intressant att lyssna på, det
blir inte en tråkig stund under föreläsningarna.

OM ELENE Väldigt pedagogisk och rolig. Duktig på

att få fram poängen och bra förklaringar.

Still Point terapeut

OM LARS-ERIC Väldigt intressanta exempel. Erfa-

renhet som du förde ut i undervisningen så man lätt
kunde förstå.

OM ELENE Full av energi som verkligen smittade av
sig och inspirerade.

Rickard Ekberg

Vårdare inom psykiatrin
”Härligt intensiv med mycket kunskap.”
OM LARS-ERIC Enormt kunnig.
OM ELENE Energi och glädje att dela med sig kunskap.

Per-Olof Ståhl

Leif Grytenius

Samordnare

”Rolig, lärorik bla genom mycket bra träning.””

”Mycket bra kurs! Lärorkikt och många nya begrepp.”

Utbildningskonsult

OM LARS-ERIC Otroligt kunnig och kommer
till sin rätt i små grupper. En av mina förebilder i
livet.

OM LARS-ERIC Sätter mental träning och coacing i
ett större samanhang.
OM ELENE Maximalt coachingfokuserad.

Mia Söderberg

Rid-Coach

”Omfattande, intressant och lärorik.”
OM LARS-ERIC Lugnet.
OM ELENE Energi.
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Kursutvärdering - Certified International Coach

Eli Kolaas

Linda Kjörsvik Hörnqvist

Personal specialist

Studerande

”Det bästa jag gjort för mig själv när det gäller personlig och yrkesmässig utveckling.”

”Mycket bra, positiv, omvälvande, utmanande och
med härlig energi.”

OM LARS-ERIC Otroligt kunskapsrik. Ett hav av erfa-

OM LARS-ERIC Mycket kunnig, bra på att visa ef-

renheter. Du tror på oss!

fekten av coacing.

OM ELENE Du är en fantastisk, kunskapsrik vitamininjektion! Du har stora kunskaper inom alla områden.
Jag ser dig som en stor förebild för mig i min vidare
coachkarriär.

OM ELENE Mycket kunnig, bra på att visa effekten av
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