Utvärderingar från Certifierad Team Coach Örebro HT 2016

Certifierad International Team Coach
En utbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan

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

Susanne Skeppstedt

Mia Bromée

”Dynamisk lärandeprocess med humor,
erfarenheter, professionella aspekter dagarna i
ända.”

”Givande. Utvecklande. Lärorikt. Bra kombination
av teori, praktiska övningar, reflektion.”

OM LARS-ERIC 50 års erfarenhet – say no more!
OM ELENE Störtskön, seriös, generös, oerhört
kunnig och inspirerande.
OM MONICA Sammanfattande, lyhörd,
organisatör, uppmärksam, samarbetsvillig.

Gert Andersson

OM LARS-ERIC Kunnig, generös, otroligt
intressanta ämnen/områden.
OM ELENE Toppen, energiknippe, förebild, tydlig,
inspirerande. Visar i ord och handling vad hela
utbildningen handlar om!
OM MONICA Lyhörd, bjuder på sig själv,
intresserad, lösningsfokus.

Juha Rintala

”Insikter i kraften av team coaching.”
OM LARS-ERIC Oerhört erfaren. Många lysande
praktiska exempel.
OM ELENE Inspirerande, närvarande, kunnig.
OM MONICA Strukturerad, teoretiskt
kompetent.

”Mycket bra och givande! Bra balans
mellan teori och praktiska övningar.”
OM LARS-ERIC Kunnig.
OM ELENE Kompetent yrväder J
OM MONICA Lugn och metodisk
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Patrik Tolvgård

Carina Torpenberg

”Har fått kunskap som fastnar. Väldigt
inspirerande och bra!”

”En kurs som ger mig kunskap och början
av kompetens att genom teamcoaching
hjälpa team att nå resultat.”

OM LARS-ERIC Verkar kunna allt. Bra med egna
erfarenheter.
OM ELENE Energi och focus. Erfarenhet och
kunnig på modellerna.
OM MONICA Oslipad diamant. Det hon inte
visste tog hon reda på.

OM LARS-ERIC Stor kunskap, värme,
respekt. Delar massor av exempel, grunder
och forskning.
OM ELENE Stor erfarenhet, inspiratör som
med skärpa utmanar och vägleder oss i
coach konstens labyrint. Bjuder på sig själv
som öppnar och skapar skratt och härlig
stämning i gruppen.
OM MONICA Respektfull, tydlig, gör att
man känner sig sedd. Har en röd tråd, lugn
och informativ med bra inramningar.
Fantastiskt hur alla parkerade frågor togs
omhand.
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