Language Coaching Certification
Agosto – Setembro 2022
GRUPO NOTURNO
Introdução ao Coaching
Data
15 de Agosto

Horário
19:30-22:30hs
(Brasília)

18 de Agosto

19:30-22:30hs
(Brasília)

Agenda
Introdução ao Curso de Language Coaching
Objetivos e esboço
Orientação e pensamento como um coach
Ouça e fale como um coach
Introdução ao coaching
O que é coaching?
Coaching de esportes vs coaching de vida/coaching de carreira
Definições de coaching
Qual sua definição de coaching?
Introduzindo a ICF
• Código de ética
• Principais competencias
• Compromissos do Coaching
Ferramentas do Coaching – o que nós sabemos?
Modelos de Coaching
Habilidades profissionais chaves
• Empatia e confiança
• Confidencialidade
• Escuta Ativa
• Powerful Questions (Perguntas poderosas)
• Forçando o coachee
• Acesando a motivação e se comprometendo
Neurociência em Coaching - Impactos desejados no cérebro
• Provoque conexões cerebrais
• Estimule memória funcional
• Auxilie no processo de conexão
• Aprimore foco e atenção com „Nivelamento“ ou „mapa de
conversação GPS“ constante
• Foco e atenção em Soluções, não em DRAMA
• Seja sensível e evite reações límbicas extremas
• Empatia /neurônios espelho
Prática de desenvolvimento essencial de escuta ativa
Prática de formulação de powerful questions
Introduzindo como executar o coach com dilemas.
Prática Interativa de coaching
Introduzindo estabelecimento de metas
Como convergir conversas de coaching para estabelecimento de
metas genéricas em metas específicas
Coaching Interativo para metas – prática SMART coaching
O que são metas SMART? Praticando o coaching do coachee com
metas SMART

Neurolanguage Coaching® Skills
Date
22 de Agosto

Time
19:30-22:30hs
(Brasília)

Agenda
Introdução à neurociência, the brain and learning
The development of Neurociência
Neuromitos
Neuroplasticidade e neurogenesis
Como as redes neuronal são formadas
Introduzindo o cérebro triuno e o sistema limbico
Química cerebral: o olhar mais profundo ao Sistema Límbico
Referência ao modelo SCARF de David Rock
Analisando sofrimento social como descrito pelo Dr Liebermann

25 de Agosto

19:30-22:30hs
(Brasília)

Prática de conversação de coaching conversations levando em conta
sofrimento social conectado ao aprendizado de idiomas – coaching o
aluno a se sentir mais confortável com o aprendizado de idiomas
O modelo IMAGES
O que podemos fazer para maximizar o modelo IMAGES?
A jornada do aprendizado e as conversas de coaching com o coaches
sobre a jornada de aprendizado deles
O que é domínio – questão ligada aos padrões cerebrais
subconsicentes e como cria-los
Percepção de aprendizado e estilos de aprendizados – conversas de
Coaching com os coaches sobre seus estilos de aprendizagem
Progresso Brain-based – como provocar e criar redes neuronais
referents a linguagem

29 de Agosto

19:30-22:30hs
(Brasília)

Princípios de ser um grande coach e Princípios de ser um grande
coach de linguagem
A diferença entre Ensinando um idioma e Coaching um idioma
Essência do Coaching de idiomas
O que é Coaching de idiomas?
O que não é coaching de idiomas?
O que é incorporado no processo de coaching de idiomas vindo do
coaching?
• ICF Princípios e Ètica
• Confidentialidade
• Estabelecimento de Metas
• Estabelecimento de Ações

1 de Setembro

19:30-22:30hs
(Brasília)

O que é incorporado no processo de coaching de idiomas vindo do
coaching? continuação
Gerenciando engajamento
Explicando os princípios e a ética do coaching de idiomas aos clients
de coaching

Date

Time

Agenda
Coaching de idiomas definido e Engajamento de Coaching de idiomas
• Definição de neurolanguage coaching
• Apresentando o coaching de idiomas aos clientes
Apresentando os 3 Ms do Coaching de idiomas
• Motivação
• Mecânico
• Maestria

5 de Setembro

19:30-22:30hs
(Brasília)

Introduzindo o diagnóstico de Motivação
• Encontrando a motivação do cliente
• Coaching os clientes para encontrar a motivação
• Coaching os clientes que não têm motivação
Prática de conversação de Coaching sobre motivação

8 de Setembro

19:30-22:30hs
(Brasília)

12 de Setembro 19:30-22:30hs
(Brasília)

Introduzindo estabelecimento de metas mecânicas e de maestria
Prática de estabelecimento de metas mecânicas – prática aplicada à
linguagem de coaching
Fazendo o coachee estabelecer ações
Coaching para compromisso
Dando feedback e reconhecimento como reforço positivo
Prática de Estabelecimento de metas mecânicas
Introduzindo o processo de estabelecimento de metas de Maestria
• Prática de estabelecimento de metas para maestria de um
idioma
• Forçando o coachee ao estabelecimento e tomada de ações
• Como levar o coachee às próprias metas
• Comprometimento e foco em tempo
Prática de estabelecimento de metas de maestria
Introduzindo os 5 cs do Coaching de idiomas
• Concreta Exigência
• Compromisso e alvos Claros
• Conversas de coaching
• Conexões cerebrais/neurociência penetrante em coaching
• Conclusão do processo
Conectando os 5cs aos princípios de coaching da ICF

15 de Setembro 19:30-22:30hs
(Brasília)

PROGRESSO – introduzindo o aprenizado como processo circular
Gerenciando as sessões de coaching de idiomas com o cliente –
prestação de contas e compromisso
Administração e formulários a serem usados – indo ao longo dos
formulários de estabelecimento de metas mecânicas e de maestria
com o coachee
Criando formulários de estabelecimento de ações com o coachee
Conduzindo a revisão de metas com coachee
Estruturando sessões de coaching de idiomas

Date

Time

19 de Setembro 19:30-22:30hs
(Brasília)

Agenda
Entregando sessões de coaching de idiomas – prática
Prática de Coaching– a primeira sessão com um cliente novo
Gerenciamento o engajamento do coaching
Prática de Coaching – Primeira sessão com cliente
Consolidando o aprendizado e lançando os fundamentos para o
coaching de idiomas
Sessão re revisão de metas
• Coaching o sucesso de metas e ações
Blocos de construção de Neurolanguage – ensinando gramática
através de conversas de coaching
• Introduzindo e fazendo o break down de áreas gramaticais
• PACT PQC modelo de coaching para gramática
Placement - nivelamento
Assessment - avaliação
Conversation - conversação
Teach - ensino
Powerful questions
Clarification - esclarecimento
Prática de Coaching – Tópicos de gramática em conversa de coaching
Aplicando a metodologia de coaching no processo de coaching de
idiomas
Prática de blocos de construção do neurolanguage
Prática de Coaching – tópicos gramaticais aplicados em conversação
Aplicando o modelo ao processo do coaching de idiomas

22 de Setembro 19:30-22:30hs
(Brasília)

Blocos de construção de Neurolanguage – ensinando gramática
através de conversas de coaching
• Introduzindo e fazendo o break down de áreas gramaticais
• PACT PQC modelo de coaching para gramática
Placement - nivelamento
Assessment - avaliação
Conversation - conversação
Teach - ensino
Powerful questions
Clarification - esclarecimento
Prática de Coaching – Tópicos de gramática em conversa de coaching
Aplicando a metodologia de coaching no processo de coaching de
idiomas
Prática de blocos de construção do neurolanguage
Prática de Coaching – tópicos gramaticais aplicados em conversação
Aplicando o modelo ao processo do coaching de idiomas

