Coaching neurojęzykowy - język
angielski biznesowy w trybie
indywidualnym (od poziomu A2)
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/12/15/15262/260865

Cena netto

4 800,00 zł

Cena brutto

5 904,00 zł

Cena netto za godzinę

100,00 zł

Cena brutto za
godzinę

123,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

48

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-13

Termin zakończenia
usługi

2019-08-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-12-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-01-12

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Fundacja FORTIS

Osoba do
kontaktu

Dariusz Rachwał

E-mail

dariusz.rachwal@fundacjafortis.pl

Telefon

+48 515 377
094

Cel usługi
Cel edukacyjny
Proces coachingu neurojęzykowego jest spersonalizowany, czyli maksymalnie dopasowany do
potrzeb uczestnika, uwzględniając cele uczestnika oraz ramy czasowe niezbędne, by te cele
osiągnąć. Celem nadrzędnym szkolenia jest odkrycie przez uczestnika własnego potencjału i
zasobów w celu optymalizowania procesu przyswajania języka obcego, pokonywania zahamowań,
przy jednoczesnym budowaniu motywacji i odpowiedzialności za cykl uczenia się języka. Efekty
kształcenia w zakresie wiedzy: uczestnik porządkuje wiedzę z zakresu języka angielskiego, określa
na bieżąco i precyzyjnie definiuje swoje cele w procesie coachingu neurojęzykowego. Efekty
kształcenia w zakresie umiejętności: uczestnik rozwija umiejętności i kompetencje językowe, które
umożliwią mu używanie języka angielskiego w sytuacjach życia prywatnego i/lub zawodowego,
uczestnik realizuje wyznaczone cele w procesie oraz interpretuje poziom ich realizacji. Efekty
kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest otwarty na pozytywną informację
zwrotną, która służy odpowiedniemu motywowaniu uczestnika. Uczestnik współtworzy proces
coachingu neurojęzykowego i jest za niego współodpowiedzialny.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Proces coachingu neurojęzykowego:
partnerska relacja coacha i klienta, w której klient współtworzy proces i jest za niego
współodpowiedzialny

identyfikacja zasobów klienta – rodzaj motywacji, preferowane style uczenia się
precyzyjne wyznaczenie celów
sukcesywność procesu coachingowego
stworzenie przyjaznego środowiska podczas sesji - ludzie uczą się najlepiej wtedy, gdy czują się
odprężeni i bezpieczni
systematyczna, pozytywna informacja zwrotna
wykorzystywanie własnych doświadczeń, skojarzeń klienta, które ułatwiają zapamiętywanie
nowych informacji
aktywizacja klienta dzięki wprowadzaniu materiałów odpowiadających jego zainteresowaniom i
potrzebom
maksymalna ekspozycja na język docelowy
forma zajęć oddalona od tradycyjnego nauczania

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Widoczne efekty osiągnięte w krótkim czasie - szybkie i efektywne przyswajanie języka w oparciu o
neuronaukę; poprzez stworzenie warunków, w jakich mózg uczy się najskuteczniej.
Konkretne efekty usługi zostaną określone po zapisaniu się uczestnika na usługę oraz
identyfikacji jego potrzeb językowych podczas pierwszej sesji coachingowej.

Grupa docelowa
Dla przedstawicieli kadry zarządzającej
Dla managerów wyższego i średniego szczebla
Dla specjalistów danej branży
Dla osób pracujących w środowisku międzynarodowym
Dla pracowników przed procesem relokacji

Materiały dydaktyczne
Zindywidualizowane materiały odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczestnika

Informacje dodatkowe
Forma sesji coachingowych:
sesje indywidualne
sesje online (z wykorzystaniem komunikatora internetowego)
blended learning (zintegrowana metoda łącząca bezpośrednie spotkania z klientem z
interaktywnymi sesjami online)

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Kuczmik

Obszar specjalizacji

Trener języka angielskiego biznesowego,
tłumacz, coach neurojęzykowy. Dowiedz się
więcej : http://www.malgorzatakuczmik.com

Doświadczenie zawodowe

Ponad 17 lat doświadczenia zawodowego edukacja, marketing, sprzedaż, zarządzanie. trener języka angielskiego; - konsultant ds.
języka angielskiego; - koordynator projektów
edukacyjnych; - specjalista ds. sprzedaży i
marketingu; - manager szkoły językowej; manager w DSC Ltd w UK; - manager ds. szkoleń
w Fortis Fundacja dla Biznesu.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 6100 godzin szkoleniowych - język
angielski biznesowy oraz ogólny dla klientów
korporacyjnych, obsługa klienta.

Wykształcenie

Magister Filologii Angielskiej, Uniwersytet Śląski;
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi, Uniwersytet Śląski; Szkoła Trenerów w
wymiarze 120 godzin – projekt realizowany przez
firmę ENTREPRENO s.c.; Language Coaching
Certification Course – CCE, Efficient Language
Coaching Ltd.

Lokalizacja usługi
Adres:
Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

