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O FIRMIE

BONO to lider zespołu który fascynuje mnie od lat. Ale BONO w języku
łacińskim oznacza także dobry. Z połączenia fascynacji muzycznych i pasji
zawodowej opartej na wciąż poszerzanych umiejętnościach trenerskich powstała
firma BONO, zajmująca się doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Przedsiębiorstwo działa na rynku od stycznia 2009 roku. Misja firmy
zawiera się w stwierdzeniu:

Nauka jest niezmierzonym morzem DOBREJ wody. Im więcej jej pijesz,
tym bardziej jesteś spragniony.
W lutym 2010 firma została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez WUP w Olsztynie pod numerem 2.28/00018/2010.
Nazwa firmy jest dla mnie zobowiązaniem. Przede wszystkim do tego, aby
być dobrym w swojej pracy trenerskiej. Ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji
oraz poszerzanie wiedzy zarówno zawodowej jak i związanej z samorozwojem
trenerskim jest moim priorytetem i narzędziem do tego aby być dobrym w tym co
robię.
Empatia, otwarcie na człowieka, szacunek dla odmienności i indywidualne
podejście do każdego uczestnika warsztatu czy szkolenia, to wartości jakie
przyświecają mi w codziennej pracy i jakich wymagam, poza wysokimi
kwalifikacjami zawodowymi, od współpracujących ze mną trenerów. Dzięki temu
uczestnicy naszych zajęć czują się na nich dobrze, co w konsekwencji przekłada się
na ilość przyswojonej przez nich wiedzy.
Zapraszam do współpracy

Sylwia Piechucka

SUPERWIZJA
WARSZTATU
Od

dnia

01.02.2012

poszerzyliśmy

naszą

działalność

o

SUPERWIZJĘ WARSZTATU dla osób ubiegających się o rekomendację
trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I stopnia nr I 320.
Superwizja warsztatu jest prowadzona poprzez bezpośredni udział
superwizora w zajęciach. Przedmiotem superwizji jest warsztat w wymiarze
min. 16 godzin. Superwizor bezpośrednio obserwuje pracę trenera co
najmniej przez 8 godzin zajęć.
Po zakończeniu superwizji superwizor wystawia opinię superwizyjną
na podstawie obserwacji pracy trenerskiej osoby superwizowanej.
Superwizja może być przeprowadzona w miejscu i czasie wskazanym
przez trenera.
W

celu

uzyskania

bliższych

informacji

E-Mail: superwizja-warsztatu@bono.edu.pl.
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