Od : Monika Dąbkowska
ORLEN Księgowość Sp. z o.o.
Płock
Witaj Agnieszko,
miło, że pamiętasz o uczestnikach swoich szkoleń i masz chwilkę choćby na krótką wymianę korespondencji……
Muszę Ci się przyznać, że blok tematyczny o mowie ciała tak bardzo mnie zainteresował, że każdy ruch ciała
ludzkiego w moim otoczeniu jest poddawany analizie. Choć moja wiedza na ten temat to czubeczek góry
lodowej, to mowa ciała kilku osób dała mi do myślenia (pozytywnie).
Poniżej jest moja opinia na temat szkolenie i oczywiście możesz ją wykorzystać w całości lub we fragmentach (w
zależności od swoich potrzeb), z podpisem imienia, nazwiska i firmy lub bez. Wybór należy do Ciebie.
Gorąco pozdrawiam
Opinia:
Szkolenie z zakresu „Skutecznej komunikacji interpersonalnej” spełniło moje oczekiwania w 120 %. Było
zorganizowane w sposób profesjonalny a materiały szkoleniowe świetnie przygotowane pod względem
merytorycznym.
Bardzo dużym atutem szkolenia była osoba prowadzącej, która nie tylko posiada DOSKONAŁĄ znajomość
tematu ale także DOSKONAŁE techniki trenerskie umożliwiające uczestnikom szkolenia na szybkie
przyswojenie tematu. Agnieszka w ciekawy i interesujący sposób przekazała swoją wiedzę teoretyczną i
praktyczną.
Kapitalna atmosfera, ciekawy temat, interesujące ćwiczenia – to coś, co trzeba docenić!. Doświadczenie i
wiedzę zdobytą na szkoleniu na pewno wykorzystam na wszystkich płaszczyznach mojego życia osobistego i
zawodowego.
Agnieszka wielkie dzięki za miłą atmosferę, chęć dzielenia się wiedzą i ciepłe słowa. Mam nadzieję, że nie było
to nasze ostatnie spotkanie.
Monika Dąbkowska
ORLEN Księgowość Sp. z o.o.
Płock
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Witaj Agnieszko,
Bardzo miło, że nadal o nas pamiętasz :-)…….
Co do mojej opinii na temat szkolenia to jest jak najbardziej pozytywna :-), jednak humanistką to nie jestem, ale
moją wypowiedź sformułowałabym tak:
Szkolenie w którym brałam udział pozowoliło mi zrozumieć proces komunikowania się, jego znaczenie w życiu
codziennym, a także potencjalne bariery jakie się z tym wiążą. Podczas szkolenia moją szczególną uwagę
zwrócił sposób prowadzenia zajęć - posługiwanie się przez trenerkę przykładami ciekawych sytuacji, kontakt z
uczestnikami oraz praktyczne ćwiczenia. Myślę, iż wiedza zdobyta na szkoleniu przyda mi sie zarówno w
relacjach służbowych, jak i życiu codziennym.
Gorąco pozdrawiam
Ania Morańska
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Witam Cię serdecznie Agnieszko i dziękuję za pozdrowienia.
Agnieszko ja również bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. …..Bardzo chętnie wyrażę swoją opinię, tym bardziej,
że z przyjemnością uczestniczyłam w szkoleniu przez Ciebie prowadzonym.
Komunikacja międzyludzka jest tak uniwersalnym tematem, że o pewnych mechanizmach człowiek zapomina. I
dobrze te mechanizmy sobie przypominać, aby nasza komunikacja była bardziej owocna, czy to na gruncie
prywatnym czy zawodowym.
A o to moja opinia:
Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Panią Agnieszkę Czarnecką dotyczącym
“Skutecznej Komunikacji Interpersonalnej”.
Pani Agnieszka Czarnecka jest wyjątkową osobą, której z przyjemnością się słucha, a jeszcze z większą
przyjemnością uczestniczy w prowadzonych przez nią zajęciach.
Pani Agnieszka, co należy podkreślić w sposób przystępny i bardzo ciekawy przekazuje wiadomości. Potrafi
nawiązać kontakt z grupą i motywować do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, co jest bardzo istotne. Było
dużo ćwiczeń praktycznych, co mi się osobiście bardzo podobało. Mogę dodać, że szkolenie z komunikacji
interpersonalnej wzmocniło moją pewność siebie, jak również wzbudziło chęć pogłębiania zaprezentowanej
wiedzy.
Pozdrawiam serdecznie
Sylwia Wasiluk

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Witam Cię Agnieszko,
dziękuję bardzo za maila, a przede wszystkim za szkolenie i możliwość poznania Ciebie. ……
Co do mojej opinii na temat szkolenia, to….:
"Szkolenie ze skutecznej komunikacji interpersonalnej było świetne. Przyjęta była forma warsztatu, a nie tylko
wykładów teoretycznych, co uczyniło je jeszcze bardziej wartościowym. Szkolenie pokazało i utwierdziło mnie,
jak ważną w życiu na każdej płaszczyźnie, jest skuteczna komunikacja i bycie otwartym na ludzi wokół nas.
Pozytywna energia i entuzjazm trenerki oraz jej niesamowite doświadczenie i wiedza w zakresie komunikacji
stworzyły niezapomnianą atmosferę podczas zajęć, jak i w czasie wolnym."
Żeby nie było :), ja naprawdę obieram to szkolenie jako bardzo pozytywne. Szkoda, że nie mogę już więcej
skorzystać ze szkoleń SET. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy Agnieszko :).
Dziękuję za wszystko i pozdrawiam,
Bogusia

