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NOWY KURS DLA WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH: JĘZYK I
KOMUNIKACJA W PRACY KONSULTANTA BIZNESOWEGO – PROGRAM
SZKOLENIOWY.
SKĄD ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWY PROGRAM SZKOLENIOWY?
Firmy międzynarodowe, w wyniku postępującej globalizacji, coraz częściej prowadząc
wymianę handlową z partnerami zagranicznymi, doświadczają potrzeby świadomości obcych
kultur i znajomości języków. W przeszłości, małe i średnie europejskie przedsiębiorstwa,
zazwyczaj prowadziły wymianę handlową jedynie z najbliższymi sąsiadami. W 21 wieku,
średnio przedsiębiorstwo handluje z dziesięcioma lub więcej partnerami zagranicznymi,
a każdy z nich posiada inną kulturę i język.
Potrzeba doskonalenia nowych umiejętności językowych i wiedzy o kulturze
Zaledwie 2 na 5 małych i średnich europejskich przedsiębiorstw podejmuje jakiekolwiek
działania o charakterze międzynarodowym, około 25% jest zaangażowana bezpośrednio
w export. Im większa firma, tych chętniej wchodzi na owe rynki.
W ostatnim badaniu Komisji Europejskiej, dotyczącym exportu:



Ponad 1 na 10 małych i średnich przedsiębiorstw, przyznało się do utraty kontraktu
spowodowanej nieznajomością języków obcych,
2 z 5 zamierza doskonalić znajomość języków w najbliższej przyszłości.

Z pośród blisko 200 przedsiębiorstw, które straciły istniejących bądź potencjalnych klientów
z powodu nieznajomości języków obcych, 37 oszacowało wynikłe straty na poziomie od 8 do
13,5 milionów Euro. Kolejne 54 przedsiębiorstwa straciły kontrakty o wartości pomiędzy
16,5 a 25,3 miliona Euro, a dla 10 firm były to straty ponad 1 miliona Euro.
Przyczyny niepowodzeń w komunikacji podane przez przedsiębiorstwa:
•
Pracownicy nie znali określonego języka,
•
Brak odpowiedzi na zapytania czy prośby o wycenę,
•
Brak pewności w posługiwaniu się językiem obcym,
•
Brak umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych w obcym języku, czy łączenia
rozmów,
•
Niska jakość tłumaczeń ustnych i pisemnych,
•
Niemożność wykorzystania okazji biznesowych,
•
Brak pokrewieństwa kulturowego.
Konfederacja Przemysłu Duńskiego, w 2007 roku, przeprowadziła badanie wśród swoich
firm członkowskich, które pokazało, że języków innych niż język angielski używa się
w ponad jednej trzeciej wszystkich badanych firm oraz że 4 na 10 firm doświadczyło
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mniejszych bądź większych problemów komunikacyjnych w kontaktach z klientami
zagranicznymi wynikających z deficytów językowych.
Austriacki Institut für Bildungsforschung der Wirtshaft opublikował raport dotyczący
prognozowanych problemów dla Austrii, która jest jednym z nielicznych krajów
z obniżonym notowanie Eurobarometru odnośnie umiejętności językowych. Poza językiem
angielskim, firmy będą potrzebować znajomości języka włoskiego oraz języków swoich
partnerów biznesowych z Europy Środkowej i Wschodniej tj. języka czeskiego, słowackiego
i węgierskiego.
Europejskie MŚP pytane o to jakim językiem posługują się w komunikacji biznesowej na
większości rynków eksportowych, zazwyczaj podają język angielski. Równocześnie podają,
że powszechnie używają też innych języków.
•
•
•

Język niemiecki jest często używany na 15 rynkach zbytu (łącznie z Niemcami
i Austrią),
Języka rosyjskiego używa się często w handle z krajami bałtyckimi, Polską i Bułgarią,
Język francuski wykorzystywany jest na 8 rynkach, łącznie z Francją, Belgią
i Luksemburgiem.

Sytuacje w których języka klienta może przynieść dodatkowe korzyści firmie:






Budowanie “zaufania” i dobrych stosunków z kluczowymi klientami,
Okazanie szacunku dla odmienności i różnic kulturowych czy religijnych,
Okazanie poważnego zaangażowania na danym rynku zagranicznym,
Pokazanie pracownikom i klientom zagranicznym że “poważnie podchodzimy do
sprawy,
Zwiększenie przepływu informacji o rynku i opiniach klientów.

Większość firm opiera swoje działania na ustanowieniu zaufania i dobrych stosunków
z klientami. Innymi słowy, umiejętność tworzenia więzi społecznych czy osobistych, może
też stanowić niezbędny element sukcesu.
“Rozmowa z klientem w jego języku usprawnia process komunikacji i pomaga uniknąć
nieporozumień. Pokazuje naszym klientom, że planujemy dłuższe zaangażowanie na ich
rynku. Podczas spotkań partner biznesowy jest pewny siebie, a “rozmowa w jego języku”
pozwala zaoszczędzić czas, wprowadza luźniejszą atmosferę spotkań i skutkuje
korzystniejszymi decyzjami biznesowymi.” (Nikwax Ltd, UK, Pimlico Study)
Kolejną barierą komunikacyjną są różnice kulturowe, i 1 na 5 firm europejskich zgłasza
występowanie tego typu barier. Główne obszary, w których różnice kulturowe są najbardziej
ewidentne i mogą spowodować straty to:
•
Jak zwracać się do klienta i w jakiej kolejności,
•
Jak zwracać się do klienta z uwzględnieniem płci i wieku,
•
Stosunek do zwierzchników,
•
Proces podejmowania decyzji,
•
Prywatność,
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•
•

Dobra materialne,
Zarząd i cele spotkań.

Formuła spotkań, w zależności od kraju, może się znacząco różnić. Kwestie punktualności,
osób obecnych na spotkaniu czy harmonogram spotkania, może się znacząco różnić
w zależności od kultury danego klienta. W niektórych kulturach, celem spotkania jest
przyjęcie decyzji szefa, w innych spotkanie ma na celu przedyskutowanie sprawy przed
podjęciem wspólnej decyzji.
•
Jeśli manager firmy europejskiej wybiera się do Azji Wschodniej celem podpisania
wiążącej umowy, wróci rozczarowany,
•
Okazywanie zniecierpliwienia, w oczekiwaniu na spotkanie z potencjalnym klientem
z Bliskiego Wschodu, na pewno nie przyniesie nic dobrego,
•
Zwracanie się do niemieckich partnerów po imieniu może wywołać niechciane
reakcje, ponieważ dla Niemców przejście na “ty” może zając wiele lat,
•
Podróżujący w interesach w wielu regionach Azji, powinien wiedzieć jak ważne dla
nich są wizytówki, a ich wymiana ma często znamiona ceremonii,
•
Biznesmeni którzy tłumaczą swoje wizytówki (wraz z nazwą stanowiska) na język
klienta, są o krok do przodu przed konkurencją.
Poniższe techniki związane z komunikacją przekładają się na wyniki eksportu
•
Zatrudnienie native speakerów na rynkach docelowych,
•
Wyznaczenie pracowników firmy już posługujących się danym językiem,
•
Korzystanie z usług profesjonalnych tłumaczy,
•
Posiadanie planu czy strategii komunikacji językowej, określającej sposoby radzenia
sobie z potencjalnymi problemami komunikacyjnymi, przed rozpoczęciem działalności
eksportowej do wybranego kraju.
Udział komunikacji językowej
Wzrost procentowy w zyskach z eksportu
%
Zatrudnienie pracowników ze znajomością języków 16.6
Posiadanie gotowej strategii komunikacji językowej 13.5
Zatrudnienie native speakerów
7.0
Korzystanie z usług tłumaczy
7.4
Źródło: ELAN, 2006

Internet już umożliwił MŚP pokonanie barier związanych z różnicami kulturowymi.
W europejskim sektorze MŚP, 65% firm ma własną stronę internetową. Wyniki te
w zależności od wielkości firmy, wynoszą odpowiednio od 63% dla mikro, 80% dla małych
do 90% dla średnich przedsiębiorstw. Dostosowanie strony do kultury i języka klienta, w
badaniach ELAN ponad 50% firm w 22 krajach ma strony internetowe w obcym języku,
najczęściej jest to język angielski (w 6 na 10 przypadków).
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Wszystkie z przykładowych europejskich firm eksportujących, zainwestowały
w wielojęzykowe strony internetowe – wybór języków w zależności od rozmiaru rynku
i potrzeby wykorzystania języka angielskiego.
W różnych częściach Europy, został opracowany nowy system doradztwa, w dużej mierze są
one zaprojektowane we współpracy z lokalnymi izbami handlowymi, kurs szkoleniowy z
zakresu Audytu Komunikacji Językowej (LCA). Jego celem jest badanie lub przegląd potrzeb
języków firm eksportowych oraz umożliwienie firmom rozwój strategii zarządzania językiem
(LMS) jako metoda przezwyciężenia bariery językowych i kulturowych.
Firmy które osiągnęły sukces, stworzyły LMS, który zawiera szereg środków zarządzania
szczególnych problemów językowych.

Wspólne Techniki językowe używane przez 10 najlepszych firm odnoszących się do
sukcesu w eksporcie.

Language Management
Techniques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Language training for staff
Intercultural training for
staff
Recruit staff with language
skills
Recruit native speakers
Recruit local agents for
language issues
Employ professional
translators/interpreters
Buddying/secondment
schemes
Cooperation with
universities
Multilingual website
(3+ languages)
Cultural adaptation of
website
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Source PIMLICO Study (2011)
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Audyt Komunikacji Jęzkowej (LCA) Szkolenia dla Uczniów Szkół Zawodowych
Cel programu: Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zakresu Audytu Komunikacji
Językowej potwierdzony certyfikatem.
Opis: Uczniowie będą potrafili zrozumieć w jaki sposób powtarzać materiał oraz
przeprowadzić analizę Komunikacji Międzynarodowej w firmach zajmujących się eksoprtem
lub handlem międzynarodowym. Dokonają również oceny języka obcego i braków w
znajomości tego języka a nastepnie nauczą się jakie rozwiązania zarekomendować w danej
sytuacji, dotyczące rozwoju umiejętności w tym zakresie oraz adaptacji Strategii Zarządzania
Językiem
Cele naukowe: Po ukończeniu kursu studenci będą mogli:













Przeprowadzić Audyt Komunikacji Językowej wewnątrz firmy lub organizacji
międzynarodowej
Pracować jako Konsultant Komunikacji, specjalizujący się w poszukiwaniu
optymalnych rozwiązań przezwyciężających bariery językowe i kulturowe w handlu
Analizować luki komunikacyjne wynikające z osiąganych gorszych wyników od
spodziewanych lub braków w znajomości języków obcych, wiedzy, kompetencji i
umiejętności poruszania się na docelowym rynku eksportowym
Przeprowadzić analizę luk informacyjnych kulturalnych na danym rynku
międzynarodowym
Dokonać krytyki międzynarodowej strony internetowej firmy oraz przeglądu pod
kątem jej przydatności i skuteczności w handlu międzynarodowym
Zapoznać się z koncepcją i definicją Strategii Zarządzania Językiem (LMS)
Zapoznać się z pełną gamą rozwiązań językowych i kulturowych (poprzez szkolenia i
nie tylko) podporządkowanych do potrzeb komunikacyjnych przedsiębiorstwa
Zidentyfikować, sformułować i wycenić pełną game różnych rozwiązań dla braków
komunikacyjnych w międzynarodowych przedsiębiorstwach
Zaprojektować Program Szkoleniowy Języków Obcych, który bazowałby na
dokonanej wczesniej Analizie Potrzeb Szkoleniowych (TNA)
Zaprojektować Program Szkoleń Kulturowych dla ludzi biznesu, w celu zapoznania
się jak poruszać się w obcej kulturze biznesowej
Napisać raport doradczy dla klienta przedsiębiorstwa, zawierający minimum trzy
oszacowane kosztowo rekomendacje do zastosowania w celu rozwiązywania
problemów z komunikacją
Umożliwić przedsiębiorstwu rozwój zindywidualizowanej Strategii Zarządzania
Językiem

Strategia Zarządzania Językiem występuje w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo
zaadoptuje utworzony zestaw różnych wskaźników i technik, aby uprzedzić wystąpienie
barier kulturowych lub językowych na nowym lub rozwijającym sie rynku eksportowym.
Strategia jest planem, który posiada przedsiębiorstwo w celu radzenia sobie z
poszczególnymi zagadnieniami komunikacyjnymi dotyczącymi danego rynku.
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Wiele z tych metod może być transferowana na inne rynki. Podczas gdy przedsiębiorstwo
wchodzi na nowy rynek, ma tendencję do zastosowania tej samej strategii do nowych
potrzeb językowych i kulturowych.
Strategia Zarządzania Językiem może składać się z kilku różnych funkcji:















korzystanie z usług lokalnych przedstawicieli do rozwiązania problem
językowego;
stworzenie specjalnych kulturowo i / lub językowo dostosowanych stron
internetowych;
stosowanie audytów językowych;
korzystanie z profesjonalnych tłumaczy pisemnych / ustnych;
tłumaczenie promocyjnego, wyprzedażowego i / lub technicznego materiału;
szkolenia językowe i kulturowe programy instruktażowe;
nauka języków obcych on-line;
dobór pracowników i polityka rekrutacji;
zachęcanie pracowników do mobilności, "kolegowania się" i stosowanie
systemów oddelegowania;
tworzenie powiązań z lokalnymi uczelniami;
przyjmowanie zagranicznych studentów na praktyki;
rekrutacja native speakera;
handel internetowy obejmujący operacje wielojęzyczne;
dostosowanie produktu lub opakowania zgodnie z lokalnymi upodobaniami i
zwyczajami.

Syllabus:
Sesja 1: Zapoznanie się z brakami językowymi w danej firmie i z tym jaki mają one
wpływ na sukces w handlu międzynarodowym
Sesja 2: Zapoznanie się z brakami kulturowymi w danej firmie i z tym jaki mają one
wpływ na sukces w handlu międzynarodowym
Sesja 3: Rola Konsultanta: procedury operacyjne, obiektywizm, względy etyczne i
dobra praktyka w handle
Sesja 4: Co to jest LCA? Zdefiniowanie Audytu Komunikacji Językowej (LCA) i
pomiar jego wartości dla przedsiębiorstwa
Sesja 5: Strategia Zarządzania Językiem (LMS): rozpoznanie LMS, definicja,
zawartość, specjalistyczne funkcje
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Sesja 6: Proces LCA: Konfigurowanie programu LCA, implementacja LCA, etapy,
metody prowadzenia wywiadów, gromadzenie i analiza danych, raportowanie
Sesja 7: Modele analizy firmy: TNA, analiza przepływu komunikacji
Sesja 8: Reklama LCA na rynku biznesowym
Sesja 9: Sprawozdawczość i proces monitorowania
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