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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Norman Benett Group istnieje od 2001 roku na rynku polskim.
Od 17 lat szkolimy polską kadrę menedżerską i kształcimy profesjonalnych coachów. Firmę tworzą
specjaliści z zakresu psychologii pracy, coachingu i organizacji przedsiębiorstwa, którzy kształtowali
procesy organizacyjne w wielu ﬁrmach na rynku polskim. Znamy realia polskiej przedsiębiorczości i
tworzymy programy zgodne z polską specyfiką.

Naszą główną specjalizacją jest:
- rozwój umiejętności Coachingowych i Mentoringowych,
- doskonalenie kompetencji managerskich - Lider Pack
- kształcenie Liderów,
- wspieranie działów HR w projektach szkoleniowych.

Firma Norman Benett współtworzyła Izbę Coachingową i Polską Izbę Firm Szkoleniowych,
organizacje dbające o standardy pracy i etykę środowiska szkoleniowego. Firma Norman Benett
Group uczestniczyła w tworzeniu polskiego oddziału EMCC European Mentoring & Coaching
Council.
W Akademii Norman Benett kształcimy zawodowo Coachów i Mentorów, nasze programy są
zbudowane na standardach europejskich EMCC.
PROFESJOANLNY MENTOR
COACH PRAKTYK - LIFE AND BUSNESS COACHING
PROFESJONALNY MENTOR
Przygotowujemy przyszłych Mentorów w organizacjach tak, aby potraﬁli przekazywać wiedzę, uczyć
umiejętności, rozwijać kompetencje, inspirować i motywować młodszych kolegów. Taki Mentoring
ma charakter na ogół zawodowy i jest związany z dzieleniem się swoją ekspercką wiedzą,
wspieraniem w rozwoju ścieżki kariery w organizacji. Mentor Kompetencyjny jest często modelem roli
i przykładem stosowania takiej wiedzy. Mentoring Kompetencyjny na ogół koncentruje się na
obszarach zawodowych, operacyjnych, osiągania celów zawodowych, szukania rozwiązań, rozwoju
roli managerskiej, rozwija kompetencje.
COACH PRAKTYK - LIFE AND BUSNESS COACHING
Nasz kurs CERTYFIKOWANY COACH PRAKTYK LIFE AND BUSNESS COACHING to 240 godzinny
dydaktycznych. Ponad 20 narzędzi podstawowych i 52 techniki tylko w samym podręczniku.
Egzamin 1 dzień: test pytań wielokrotnego wyboru i sesja coachingowa z nieznanym sobie klientem.
2 superwizje indywidualne i 12 grupowych. W cenę wliczone są przerwy kawowe i kolacja – dzień
trwa 12 godzin szkoleniowych.

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu:
Magda Piotrowska, Key Account Manager tel. 667 951 751
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
2017_certyfikat_SUS_NORMAN_BENETT_EL.pdf

Inne informacje
Posiadamy akredytację European Quality Award na kurs coachigu Certyﬁkowany Coach Praktyk
nadawany przez European Mentoring & Coaching Council,
dowód pod linkiem:
https://emcc1.app.box.com/s/jsqd9fxbrcc8nfnrmc8fsm5am0ivzo45

