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Premeňte poznanie  
na lepšie interakcie

Ako profesionálny kouč viete, akou úrodnou pôdou je sebaporozumenie pre vlastný rast.
Už ste našli nástroj, ktorý podnecuje ľudí k pozitívnej zmene každý jeden deň? 
Ako certifikovaný kouč PCM rozšírite svoje prístupy a pomôžete klientom urobiť trvalú zmenu 
pre seba aj ostatných. Či už máte skúsenosti s osobným koučingom, organizačným koučingom 
alebo koučingom zameraným na výkonnosť, stať sa certifikovaným koučom PCM vám umožní 
rozvinúť to najlepšie vo vás a vo všetkých ostatných.

Spojte svoje sily s viac ako 4 000 profesionálnymi dekódermi

Process Communication Model® – skrátene PCM – je duchovným dieťaťom amerického klinického 
psychológa Taibi Kahlera, PhD. Dr. Kahler ako výskumník transakčnej analýzy objavil,  
že v každom človeku je šesť typov osobnosti: Logik, Perzister, Rebel, Promoter, Harmonizer  
a Imaginer. Dekódovanie týchto typov nám umožňuje predvídať naše správanie ako aj 
správanie iných, predchádzať nedorozumeniam alebo nedôvere a podporovať zmeny k lep-
šiemu. Dnes PCM používajú  popredné organizácie v 54 krajinách, napr.: L’Oréal, Pixar, IKEA  
a BMW, v rôznych oblastiach ako je manažment, vzdelávanie ale aj zdravotná starostlivosť.
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Pridáte do svojho portfólia bezkonkurenčný nástroj
Vďaka certifikácii kouča PCM sa naučíte vidieť ľudí a ich vzory správania spôsobom,  
ktorý prehĺbi vaše chápanie ľudského správania a motivácie.

Odíďte od negatívnych emócií
Aplikovaním PCM môžete vytvoriť plán s konkrétnymi postupmi, ktoré pomôžu  
klientom prekonávať nekonštruktívne alebo negatívne vzorce a znížiť stres.

Lepšie komunikujte so svojimi klientmi
Keď sa zručnosti PCM stanú vašou druhou prirodzenosťou, rýchlo dekódujete hovorené  
aj nevypovedané slová ľudí a nadviažete s nimi hlbšie a vedomejšie prepojenia.

Rýchlo identifikujete ťažkosti účastníkov v reálnom čase
Koučingom klientov pomocou PCM zvládnete ťažkosti účastníkov v reálnom čase  
a pomôžete im k trvalým zmenám.

Výhody

Keď sa pripojíte ku globálnej komunite certifikovaných koučov PCM, 
môžete očakávať mnohé výhody.

Ako certifikovaný kouč PCM 
získate:

    Schopnosť interpretovať  
    osobnostné profily

    Schopnosť pripraviť akčné 
    plány pre koučovaných 

    Pripravené komunikačné 
    techniky koučovania

    Prístup k novým produktom  
    a inováciám

    Členstvo v podpornej  
    komunite profesionálnych  
    koučov
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Čo sa naučíte

Tento certifikačný program je postavený na troch základných pilieroch vzdelávania:

Zručnosti skutočne vidieť a skutočne poznať
Predstavte si, že tak dokonale pozorujete komunikačné štýly a správanie, že okamžite 
rozpoznáte stresové signály ľudí. Zmapujete interakcie s cieľom nájsť pozitívne riešenia.  
Tieto zručnosti aplikujete pri koučovaní klientov vo všetkých oblastiach.

Vedomosti na riešenie problémov a predchádzanie problémom
Prostredníctvom certifikácie sa stanete odborníkom na koučing pomocou PCM. Zvýšite svo-
ju schopnosť vytvárať bezpečné prostredie pri podpore klienta pri hľadaní riešení. Zároveň 
zvýšite svoje schopnosti koučovať, aby klienti sami identifikovali vzorce a skratové zlyhania.

Pozitívne správanie, produktívne praktiky
Dosiahnutím sebauvedomenia ako kouč PCM prispôsobíte svoje správanie tak, aby ste 
nadviazali na to najlepšie v každom z nás. Tieto pozitívne  interakcie poskytujú vzor, ktorý 
klienti môžu aplikovať na svoje vlastné vzťahy v práci, doma alebo vonku vo svete.
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Certifikačný proces kouča PCM

Všetko začína osobnostným  profilom PCM. Vyzbrojený hlbokým poznaním vašej osobnosti,  
ste pripravený stať sa koučom PCM. Začnite svoju cestu učením sa základov PCM v PCM 1  
a PCM 2. Keď ich dokončíte, prejdete na certifikáciu PCM pre koučov. Tento program vám 
umožní vykonávať koučing v reálnom živote, analyzovať vzorce správania  
a okamžite aplikovať účinné intervencie.

Základy PCM Certifikačná dráha Kouča PCM

PCM 1: Pozitívna  
komunikácia a motivácia

PCM 2: Stres  
a zvládanie konfliktov 

Modul 1: Prehľady  
a aplikácia

2 dni 2 dni2 dni

Modul 2: Skúsenosti  
a supervízia

Modul 3: Certifikačná 
skúška trénera 

Čas na individuálny  
koučing 2 dni
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Základy PCM

PCM 1: Pozitívna  
komunikácia a motivácia

Objavte všetky detaily svojho 
profilu PCM
Spoznajte základy  
komunikácie
Identifikujte a udržujte  
motiváciu
Naučte sa, ako prispôsobiť 
správanie pre zlepšenie  
vzťahov

2 dni

PCM 2: Stres  
a zvládanie konfliktov 

Zlepšite svoje zručnosti  
v identifikácii motivácie  
a zvládaní konfliktov
Rozpoznajte a naučte sa  
zvládnuť stresové vzorce
Riešte praktické situácie  
a aplikujte účinné zásahy
Uveďte do praxe všetko to,  
čo ste sa naučili v PCM 1

2 dni
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Podmienkou účasti na certifikačnom procese PCM je absolvovanie základných tréningov PCM 1 
a PCM 2. Pozrite si termíny najbližších tréningov PCM 1 a PCM 2 na našej webstránke.



Certifikačná dráha Kouča PC

2 dni
Čas na individuálny 
koučing 2 dni
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Modul 1: Prehľady  
a aplikácia

Naučte sa a precvičte si, 
ako oboznámiť klientov o ich 
osobnostnom profile PCM
Uveďte teóriu do praxe pomocou 
praktických cvičení koučingu
Analyzujte a diskutujte  
o konkrétnych situáciách pomocou 
dekódovacích nástrojov PCM
Upevnite zručnosti v efektívnej 
komunikácii a identifikácii stresu
Dostávajte personalizovanú spätnú 
väzbu s okamžitou použiteľnosťou

Modul 2: Skúsenosti  
a supervízia

Otestujte si svoje vedomosti
Precvičte si PCM koučing na troch 
klientoch podľa vlastného výberu
Zrealizujte dva koučingy na základe 
profilu PCM
Supervízia pre Váš koučing
Zúčastnite sa supervízie iných 
klientov

Modul 3: Certifikačná  
skúška trénera

Urobte  praktický koučing s ďalším 
kolegom
Ukážte schopnosť aplikovať PCM 
zručnosti a analýzy
Modelujte schopnosť riadiť svoje 
vlastné stresové vzorce
Dokončite certifikáciu  
a získajte certifikát!



Požiadavky Váš tréner

Praktické informácie

Aby ste sa mohli zúčastniť programu, musíte mať ukončené základy PCM a v súčasnosti 
pracovať ako kouč, absolvovať koučovací kurz a/alebo mať aspoň päťročné skúsenosti  
s vedením alebo riadením ľudí.

Certifikačný proces štandardne trvá tri mesiace. Vyžaduje si 6 dni prípravy a tréningu.

Keď sa prihlásite do certifikačného programu, pozveme vás na pohovor, ten štandardne  
trvá 60 minút a dá sa uskutočniť telefonicky alebo videorozhovorom.

Certifikácia PCM kouča stojí  2 990 € + DPH. Táto cena pokrýva 3 certifikačné moduly, 
skúšobné profily PCM, poplatky za spracovanie a certifikáciu, materiály a stravovanie 
(obed) počas tréningov.

Certifikácia koučovania PCM je akreditovaná Medzinárodnou federáciou koučov (ICF)  
pre vzdelávanie koučov (CCE). Všetci certifikovaní tréneri ICF získajú za absolvovanie  
tohto programu 15 core kreditov a 25 development kreditov CCE.

Procesom certifikácie Vás bude sprevádzať: 
Marián Dubjel - PCM Master tréner
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Marián Dubjel



Ste pripravený stať sa certifikovaným 
koučom/koučkou PCM?

Skontrolujte si kalendár, zapíšte si termíny  
a napíšte nám e-mail na info@processcommunication.sk.

Viac informácií ako aj prihlášku nájdete na našej webstránke: 

www.processcommunicationmodel.sk
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