Utvärderingar från Certifierad Coach Örebro HT 2017

Certifierad International Coach
En utbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan

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

Jeanette S

Malin S N

”Mycket bra! Bra lärare, kursmaterial
och upplägg.”

”Otroligt givande och inspirerande.
Mycket mer än vad jag förväntade mig!”

OM LARS-ERIC Att få ha L-E som lärare
är magiskt! Tusen tack för allt du har
delat med dig av kunskap och
erfarenheter.

OM LARS-ERIC Otroligt många historier
från livet och hans arbete som ger
innebörd i så mycket av kursinnehållet.

OM ELENE Ett sprudlande energiknippe!
Väldigt duktig lärare och inspirerande.
Tack Elene för allt du delat med dig.
Proffsig!

Elisabeth W

OM ELENE Trygghet! Kompetent! Det
lilla extra hela tiden som får en att hela
tiden vilja veta mer. Inspirerar till nya
sätt att tänka och ifrågasätter precis rätt
för att få mig vidare.

Lena S

”Mycket givande och utvecklande.
Avspänd och trevlig miljö.”
OM LARS-ERIC Fantastiskt att få ta del
av den professionella/banbrytande
forskning och utveckling med alla
exempel som L-E delgav. Lugn & sansad.
Tydlig. Lagom takt. Sista kursdagen blev
dock för hastigt genomgången.
OM ELENE Härlig energi, tydlig, bra
exempel från sin erfarenhet. Lite
ostrukturerad de första dagarna.

”Fantastiskt inspirerande och ett
uppvaknande!!”
OM LARS-ERIC Otroligt inspirerande! En
man som har varit med om det mesta
som bara plockar den ena erfarenheten
efter den andra ur minnet. Det är ett
privilegium att fått möjligheten att bli
utbildad av dig!!
OM ELENE Otroligt inspirerande och
härlig! Elene du är ett ypperligt
komplement till L-E.
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Niklas A

Isabella A

”Givande och formande Det finns ett
fåtal kurser och tränare som klarar att få
en så stor grupp att hålla fokus så många
timmar i så många dagar. All heder!”

”Den har varit väldigt innehållsrik. Det är
fullt i mitt huvud. Intressant och
fantastik på alla sätt och vis.”

OM LARS-ERIC Ödmjukheten som L-E
besitter samtidigt som han varit med om
10 livslängder sett till uppdrag och
utbildning är fascinerande.
OM ELENE Besitter en energi och
nyfikenhet som smittar. Det går omöjligt
att nicka till på hennes kursdagar. Hon är
en inspirationskälla.

OM LARS-ERIC Att få lyssna på honom
känns stort. Så mycket kunskap och
erfarenheter som vi har fått tagit del av.
OM ELENE En glädjespridare!! Och sån
värme som hon sprider. Man blir glad
bara av att se henne och hennes godhet
som hon förmedlar.

Jesper A
Anette H

”Sinnesöppnande. Man öppnar upp för
möjligheter.”

”Intressant och lärorik.”
OM LARS-ERIC Många berättelser och
stor erfarenhet.

OM ELENE Fartfyllt, pigg och alert.

OM LARS-ERIC Kompetent och lugn
OM ELENE Passionerad, energifylld. För
mig upplevs det lite rörigt, skulle vilja ha
mer struktur.

Christian D
”Den mest intressant kursen hittills.”
OM LARS-ERIC Mycket erfaren och påläst. Tack vare hans långa karriär och nyfikenhet så
hade han otroligt bra svar på det mesta vi frågade. Jag skulle dock behövt tydligare
instruktioner i vissa övningar.
OM ELENE Sprudlande och inspirerande. Sitter också inner på en massa erfarenhet. Har
ett bra och pedagogiskt sätt att förklara saker och ting.
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Nina H

Rickard N

”Berörande för den inre miljön.”

”En kurs som tar upp det som krävs för att bli en
coach.”

OM LARS-ERIC Inspirerande,
drömmande
OM ELENE Struktur, ordning och reda.

OM LARS-ERIC Enormt kompetent med ett helt
yrkesliv att hämta exempel ur! Mycket bra att höra
om riktiga fall.

Peter NH

OM ELENE Samma kompetens här som framförs
enkelt och snabbt. Mycket bra att kunna använda
sig själv som exempel och härligt att kunna bjuda
på sig själv.

”En bra kurs som gett mig bra insikt i
coachingen och den mentala träningens
värld.”

Martin N

OM LARS-ERIC Inget tvivel om att L-E är
en klok man som varit med om mycket.
Han har många intressanta historier som
är otroligt inspirerande, Han är
världsmästare i att undvika att svara på
frågor och köra ut på ett sidospår.
OM ELENE En energibomb som är bra på
att få alla med. Hennes humör och
entusiasm smittar av sig på alla i hennes
närhet.

Annelie D

”En kurs som har det egna lärandet och vidare
personlig utveckling, via coaching och MT, i fokus.”

OM LARS-ERIC Mycket erfaren inom området han
lär ut. Ställer frågor som gör att jag börjar tänka till
– bidrar till medvetenhet. Visar ödmjukhet inför
kursdeltagarna. Ger kursen djup via
hänvisningar/exempel från studier kopplade till
angränsande områden.
OM ELENE Visar glädje och ger energi. Har egna
exempel som engagerar. Utmanar samtidigt som
hon har glimten i ögat. Visar stor kunskap inom
området

”Kul att se hur övningar/coaching
”skapar” frågor/diskussioner/inre-yttre
konflikt/reaktion och att det sedan följer
som nästa ämne/del i lärandet.”
OM LARS-ERIC Mitt nördområde är MT
och stresshantering så jag skulle kunna
lyssna/läsa i timmar.
OM ELENE Superbra coach! Som jag vill
lära mer av och utveckla mitt frågande
av/med.
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