Process
Communication
Model®
Zručnosť, ktorá vytvára
pozitívnu zmenu.

Process Communication Model® Certifikácia trénerov
v skratke
Process Communication Model® (PCM) je najdôležitejším svetovým nástrojom založeným na správaní človeka.
Umožňuje používateľovi PCM pochopiť, ako a prečo ľudia komunikujú .
Viac ako 1 milión ľudí absolvovalo školenie alebo tréning prostredníctvom celosvetovej siete viac než 2 200
certifikovaných školiteľov a trénerov s certifikáciou Process Communication Model®.

Prínosy certifikácie:
➢
➢
➢
➢

Osvojíte si Process Communication Model®
Do vášho portfólia školení si pridáte 10 rôznych PCM seminárov a produktov
Môžete interpretovať výsledky osobnostného profilu - Personality Pattern Inventory (PPI)
Môžete využívať všetky PCM zdroje a PCM služby.

Úspešnosť našich vzťahov
závisí od kvality
našej komunikácie ......

ProcessCommunicationModel®vámzjednoduší:
➢ Pozorovať a porozumieť tomu čo a ako ľudia komunikujú.
➢ Pozorovať a porozumieť správaniu ľudí, vedieť ich vhodne motivovať v rôznych
situáciách.
➢ Pozorovať a porozumieť konfliktom a nedorozumeniam, ktoré vedú ku stresu. Dokázať
predpovedať, kedy budú ľudia v strese a tým im pomôcť ho eliminovať a vrátiť sa
k efektívnej komunikácii.

Akotréner budeteschopní:
➢
➢
➢
➢
➢

Pozitívne prispieť a pomôcť druhým!
Zlepšiť kvalitu vašich profesionálnych a osobných vzťahov
Použiť tento jedinečný model na analýzu konfliktov a nedorozumení
Pripojiť sa k medzinárodnej sieti certifikovaných školiteľov a trénerov
Poskytnúť vaším klientom semináre PCM:
• PCM 1 a PCM 2
• Objavte PCM
• High Performing Teams
• Predajný Process PCM
• A iné..

➢ A využiť mnoho produktov ako Interview guide, Key to Me profil...

PracujeteakoprofesionálnyKouč?
ZískajtecertifikátKoučaProcessCommunicationModel®.

Tréning Trénerov PCM
V roku 2020 otvárame nový kurz Process Communication
Model (PCM) Tréning Trénerov, ktorý je ukončený
certifikátom Trénera Process Communication.

Školenie a certifikácia bude prebiehať v Bratislave
v hoteli West na Kolibe.

Príprava pred PCM školením.
Ako prípravu pred tréningom PCM požadujeme
základné znalosti o PCM. Pred začiatkom Tréningu
Trénera odporúčame absolvovať školenie PCM 1
a PCM 2.

Čo je zahrnuté v cene?
Občerstvenie, manuál ku školeniu, manuál pre
školiteľov a sadu šablón PowerPoint na prezentáciu.

Vaši tréneri:
Marián Dubjel, PCM Certifikovaný tréner
Distribútor PCM na Slovensku a V Čechách.
▪ Marián sa špecializuje na Leadership a Management Development, Predaj

▪
▪

a Vyjednávanie, Implementáciu Sales Force Effectiveness, Sales Strategy
Development, Key Account Management, Segmentation Targeting
Deployment a Exekutívny Koučing.
▪ Process Communication Model® objavil v roku 2010 a stal sa
certifikovaným trénerom a koučom v roku 2014.
▪ Marián študoval na Univerzite Komenského v Bratislave odbor Farmácia.
Vzdelával sa na Krauthammer Univerzite v témach leadership a
management, pracoval ako riaditeľ spoločnosti Krauthammer Slovakia a
mal zodpovednosť za vzdelávanie nových školiteľov (tréning trénera). Navštevoval kurz Modelling
excellence (NLP), medzikulturálna komunikácia, Systematický Prístup, Tréning kouča, Gamifikácia a
iné
Plynule hovorí Anglicky, Slovensky a Česky.
V rámci Process Communication Model® je zodpovedný na rozvoj PCM v medzinárodných
projektoch.

DEONTOLOGICKÝ
REFERENČNÝRÁMEC

Zaviazali sme sa zachovávať mlčanlivosť s ohľadom
na akúkoľvek formu informácií zhromaždených
počas našich intervencií. Rozvíjame etický prístup
s účastníkmi na základe týchto zásad:

• Diskrétnosť
• Presnosť
• Obnova
• Akceptovanie konfrontácie
• Zhovievavosť

Process Communication Model®
Tento model vytvoril americký psychológ, Dr Taibi Kahler, v spolupráci s NASA koncom 70. rokov. Pomocou
modelu sa tvorili vhodné tímy astronautov, pretože model umožňuje predpovedať reakcie v strese.
Taibi Kahler, v spolupráci s ďalšími psychológmi, vyvinul aplikácie pre svoj model vo viacerých oblastiach
vrátane manažmentu, budovania tímov, náboru, koučingu, vyjednávania, predaja. Model sa úspešne
používa aj pre rodinu, vzdelávacie prostredie a pre páry.

Spoľahlivosť a validita Process Communication Model®

• Viac ako 1 milión ľudí už absolvovalo tréning alebo koučing pod vedením 2200
certifikovaných Process Communication Model trénerov a koučov z celého sveta.
• Len v rokoch 2016 a 2017 bolo vyškolených v PCM viac než 100 000 ľudí.
• Process Communication Model® poskytuje spoľahlivé a overené
metódy identifikácie a porozumenia osobnostných štruktúr,
vplyvu životných udalostí a dynamiky komunikácie.
• Vychádza z vedeckého, klinicky oceneného objavu
PCM je jediný model, ktorý pochádza z pozorovania ľudského správania.

Postup - Ako si môže niekto spraviť PCM osobnostný profil?

• Účastníci dostanú prístup k ich online osobnostnému dotazníku - Personality
Pattern Inventory (PPI), ktorého vyplnenie trvá približne 45 minút.
• Zozbierané údaje sa analyzujú a vytvoria sa rôzne profily podľa požiadaviek
(manažment, tréning, koučing, recruitment, predaj, študentský profil)

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:
Marián Dubjel - dubjel@processcommunication.sk - +421 903 583 007

MD TRAINING&CONSULTING S.R.O.
Za Kasárňou 1 - Bratislava 83103 - info@processcommunication.sk

www.processcommunicationmodel.sk

www.processcommunication.com

