SKANDIA 2009

Trener i organizator: Małgorzata Rybioska

Dla Skandii zostały przeprowadzone 2 projekty:
1/ Wyjazd integracyjno –szkoleniowy SKANDIA NA ŻAGLACH 2009, który obejmował organizację i
program wyjazdu oraz przeprowadzenie szkolenia „ Skuteczna Komunikacja czyli jak budowad mosty
zamiast murów”.
2/ Przeszkolenie działów finansów i księgowości z tematu „ Zarządzanie Czasem”.

Wyjazd integracyjny- SKANDIA NA ŻAGLACH 2009
Bardzo dobrze zorganizowane pomimo konieczności zgrania czasowego wielu tematów.
Witold , członek zarządu

Polecam! adrenalina, atmosfera, i niezapomniane wrażenia zapewnione. Bardzo dobra koncepcja
połączenia warunków ekstremalnych- spania na jachtach w Mikołajkach i warunków luksusowych –
nocleg na Zamku w Rynie.

Zabawa i relaks przygotowana przez profesjonalistów

Cała wyprawa była super. Myślę, że również formuła szkolenia, a nie sam wyprawa zbliżyła nas
wszystkich do siebie.
.
Polecam! Wspaniały relaks i mnóstwo przygód w trakcie wyjazdu.

Mazury to miejsce, gdzie się wraca, kiedy tylko się da.. z tą ekipą, na podobny wyjazd… przy pierwszej
okazji, która się nadarzy. Izabela

Wyjazd bardzo udany. Bardzo dobra organizacja, świetni ludzie z ekipy organizacyjnej. Oceniam
wszystko na 5+

Szkolenie „ Skuteczna Komunikacja czyli jak budowad mosty zamiast murów”.
Skandia na Żaglach 2099
Nowe podejście do zagadnieo z którymi spotykam się w życiu codziennym. Ciekawe i zarazem
angażujące. Kasia

Bardzo ciekawe i praktyczne szkolenie. Wiedza i wskazówki przekazane w formie wspólnej zabawy,
bardzo podobała mi się taka formuła. Zagadnienia omawiane na szkoleniu przydatne zarówno w
pracy jak i w życiu prywatnym.

Ciekawe dające do myślenia. Zawierało elementy ukazujące inne postrzeganie komunikacji i
związanych z nią czynników. Czas mijał szybko, nie było momentów słabych czy nudnych

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane aktywne, ciekawe dające dużo do myślenia nad własną
postawą. Organizatorka bardzo dobrze przygotowana

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

17.12.2009

Ciekawe przedstawienie problemu, sposoby wykorzystania narzędzi do efektywnego zarządzania
czasem, priorytetami, zadaniami jak również budowania relacji. Trener potrafi zbudowad świetne
relacje z grupą.

Interesujące i inspirujące propozycje zarządzania czasem pomocne w życiu zawodowym i prywatnym.
Trener otwarty i komunikatywny. Agnieszka Krawczyoska

Podobały mi się zaprezentowane narzędzia: matryca, oznaczenia ABC i kompas tygodniowy. Dobrze
przygotowane szkolenie, duża ilośd przykładów z życia wziętych.

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

14.12.2009

Ciekawy program, dużo ciekawych informacji, które na pewno będą wykorzystane przeze mnie w
przyszłości. Trener – fantastyczny, elokwentny, merytoryczny, przekazuję wiedzę przejrzyście ,
zrozumiale , ciekawie - aż chce się słuchad. Zachęca do działania, aktywności

Bardzo fajny program pomagający ułatwid organizację czasu pracy i zorganizowanie planu dnia,
tygodnia. Pozwoli lepiej wykorzystad czas w pracy i poza nią. Trener bardzo dobrze przygotowany do
zajęd, świetny sposób prowadzenia szkolenia, wzbudza zainteresowanie osób zgromadzonych i
przekazuje praktyczne rady.
Program bardzo ciekawy i interesujący . Wiedza przekazana jest bardzo użyteczna I przyda się w
pracy zawodowej jak i w życiu.

Trener przekazuje informacje w sposób prosty i czytelny, potrafi zainteresowad tematem szkolenia.
Wiele ciekawych przykładów z życia, prawdziwych i konkretnych.

