Utvärderingar från ICC Coachutbildning Stockholm september 2012

Certified International Coach
En utbildning från skandinaviska Ledarhögskolan
Med Elene och Lars-Eric Uneståhl som tränare

Här nedan följer utvärderingar från de som
deltagit i denna utbildning!

Annika Öhrberg

Johan Åberg

Mental tränare

f.d. Management konsult

”Den här kursen har på ett tydligt sätt
visat hur man är som coach med den
mentala träningens principer och
förhållningssätt”

”Kursen har varit kanonbra. Den har gett
mig en mycket bra kunskap om vad
coaching är. Kursen var mycket bra
upplagd men en bra kombination mellan
teori och praktik”

OM LARS-ERIC: Hans glädje, intresse,
kunskap och nyfikenhet genomsyrar
kursen. Det har varit en sann förmån
att ha fått tillbringa denna kursvecka
tillsammans med honom.
OM ELENE: Elene är ett fantastiskt
exempel på vad coaching och mental
träning kan tillföra ett liv. Med
självsäkerhet, humor och erfarenhet
guidar hon oss in i coachingens värld.
Man vill bara höra mer.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Mycket kompetenta och inspirerande.

OM LARS-ERIC: En mycket erfaren man
med mycket kunskap och kompetens.
Han delar med sig av sina erfarenheter
på ett inspirerande sätt och för över
kunskap och kompetens på ett väldigt
bra sätt.
OM ELENE: Elene är mycket erfaren
inom coachingområdet. Hon delar med
sig av sin kunskap och kompetens på ett
bra sätt och använder humor på ett
fantastiskt sätt.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Mina tränare har varit mycket bra och
kunniga inom detta område.
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Natalia Botenkova

Ulrika Wiklander

Översättare

Lärare, utbildningssamordnare

”Jättebra, välstrukturerad kurs.
Kursen öppnar deltagarnas ögon på
olika sätt så att de börjar värdera sitt
liv, sina mål och resurser på ett annat
bättre sätt”

”Självutvecklande, rolig, intressant”

OM LARS-ERIC: Mycket kunskap och
erfarenhet som han delar med
deltagarna. Intressanta och givande
övningarna.
OM ELENE: Ger mycket energi och en
del av sin drivkraft till deltagarna.
Intressant att lyssna på. Utmanande.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Inspirerande, positiva, ger mycket
energi tillsammans med kunskap.
Fokuserar på ”learning by doing”, som
är just det jag behöver.

OM LARS-ERIC: Lugn, kunnig och
erfaren.
OM ELENE: Sprudlande, intensiv,
kunnig och flexibel.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
De kompletterar varandra bra!

Skandinaviska Ledarhögskolan – Tel. 019-33 22 33 – E-post info@slh.nu – hemsida: www.slh.nu

