Spolupráca BAS a SUVko Coaching
PROJEKT: Rotácia študentov formou stáží
Popis projektu:
– začiatok od jún - júl 2016
– ukončenie - doba neurčitá

- študenti postupne rotujú v 4 oblastiach v rámci portfólia služieb spoločnosti SUVko Coaching
- oblasti: 1. Lektoring anglického jazyka, 2. Preklady a Tlmočenie,
3. Lektoring Soft-Skills kurzov v anglickom jazyku, 4. Workshopy a Eventy

Komplexný profil uchádzača:
Lektoring anglického jazyka:

Lektoring Soft-Skills kurzov:

- vie pútavo podať detailné vysvetlenie teoretických a praktických
špecifík jednotlivých časov, modálnych slovies
a gramatických prvkov anglického jazyka
- vzájomné porovnávanie časov, modálnych slovies, predložiek,
členov podporuje príkladmi zo svojej praxe
- inšpiruje klienta k praktickému osvojeniu si používania časov,
modálnych slovies a gramatických prvkov anglického jazyka
- svoje dobré jazykové zručnosti vie aplikovať v procese vyučovania
ANJ ako cudzieho jazyka
- má prehľad o metódach vyučovania cudzieho jazyka a vie ich
kreatívne a efektívne aplikovať
- pozná a vie aplikovať profesijné postupy pri vyučovaní jazyka pre
špeciálne potreby, je ochotný si osvojiť a bude schopný vyučovať
angličtinu pre obchodnú komunikáciu a pre špecifické potreby
priemyslu a obchodu.
- pozná psychologické aspekty práce s ľuďmi, vie motivovať a študenta, vie príjemne vystupovať a dobre reprezentovať firmu.
- Kľúčové zručnosti: Individuálny prístup, Kreativita,
Systematickosť, Leadership

- podáva vysvetlenie základov osobnej komunikácie a jej
prvkov
- u účastníka zlepšuje základné komunikačné štruktúry
a komplexnejšie chápanie jazyka
- dbá na svoj osobný rozvoj v rámci osobnostného a kariérneho rastu
- neustále si rozširuje poznanie potrebné pre súčasný
multikultúrny svet a pracovný trh
- je ochotný učiť sa obchodným zručnostiam
- aktívne vyhľadáva firmy v rámci vzdelávania soft-skills
kurzov
- Kľúčové zručnosti: Kritické a samostatné myslenie,
Ochota si rozširovať svoje poznanie, Základné zručnosti
potrebné pre prezentovanie, Flexibilita

Preklady a Tlmočenie:
- rozširuje si poznatky z anglického jazyka nad rámec odbornosti
získanej počas štúdia
- pozná zadefinovanie rozdielov medzi Formal vs Informal English
- zvláda komplexné procesy slovotvorby anglického jazyka
- rozširuje si poznanie v rámci formálneho biznis jazyka používaného v hovorenom a písomnom prejave
- Kľúčové zručnosti: Komunikatívnosť, Odbornosť, Flexibilita,
Pro-klientský prístup
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Workshopy a Eventy:
- je schopný samostatne pracovať na danej úlohe a prevziať na seba zodpovednosť
- stres vníma ako výzvu
- nebojí sa prijímať rozhodnutia
- systematicky si rozširuje svoje poznanie v rámci prezentačných a komunikačných zručností,
- ovláda základy prezentačných zručností
- je samostatný a systematicky vyhľadáva nové eventy
pre propagáciu firmy a katedry
- Kľúčové zručnosti: Organizačné zručnosti, Asertivita,
Cieľavedomosť, Komunikatívnosť

www.suvko.sk

