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Sprofesionalizujte svoju vášeň, 
prineste pozitívnu zmenu

Ako tréner viete, že efektívna komunikácia môže podnietiť zmenu k lepšiemu. Čo tak nástroj  
na transformáciu vašich vedomostí do každodenných činností, ktoré prinášajú pozitívnu  
zmenu? Certifikáciou trénera PCM rozšírite svoje portfólio, aby ste pomohli klientom urobiť 
pozitívny rozdiel. Či už ste skúsený konzultant, tréner, kouč, freelancer, alebo nováčik,  
certifikácia za trénera PCM vám umožní rozvinúť to najlepšie v sebe a v každom  
okolo vás, kdekoľvek.

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 pri skúmaní  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 lepšiemu.  
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
Po certifikácii môžete klientom ponúkať tréningy PCM, pripravovať programy na mieru  
a interpretovať profily PCM.

Urobíte z dekódovania ľudského správania svoju druhú prirodzenosť
Osvojením PCM teórie a zručností je všetko, čo potrebujete na pochopenie jednotlivca  
a skupinovej dynamiky, vždy na dosah ruky.

Reštartujete svoje obľúbené prístupy.
Všetko, čo sa naučíte ako tréner PCM, môžete použiť na vylepšenie modelov  
a tréningov, ktoré radi používate.

Zvládnete odpor účastníkov v reálnom čase
Tréningom rôznych klientov v PCM zistíte, ako prekonať rozdiely a odpor  
a pritom zapojiť každého.

Výhody, ktoré získate

Urobíte rozdiel, každý jeden deň
Čím viac ľudí trénujete, tým viac prispievate k svetu s menším počtom  
nedorozumení a lepšími vzťahmi.

Pripojením ku globálnej komunite certifikovaných odborníkov/trénerov 
PCM, môžete očakávať mnohé výhody:

Ako certifikovaný  
tréner PCM získate:

    Tréningové materiály  
    pripravené na použitie

    Osobnostné profily PCM

    Prístup k novým produktom  
    a inováciám

    Členstvo v podpornej  
    profesionálnej komunite
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Čo sa naučíte?

Tento certifikačný program je postavený na troch základných pilieroch vzdelávania:

1. Zručnosti skutočne vidieť a skutočne poznať
Predstavte si, že tak dokonale pozorujete komunikačné štýly a správanie, že okamžite 
rozpoznáte stresové signály ľudí a dokážete zmapovať interakcie, aby ste nabrali pozitívny 
smer. Tieto zručnosti aplikujete pri školení klientov, pri individuálnych diskusiách  
alebo v skupinách, vo všetkých oblastiach.

2. Vedomosti na riešenie problémov a predchádzanie problémom
Vďaka certifikácii sa môžete spoľahnúť na to, že sa stanete odborníkom na teóriu a zručnosti 
PCM s množstvom príkladov zo skutočného života, ktoré rýchlo premietnete do praktických 
riešení. Pri pomoci klientom riešiacim problémy, ich budete zároveň trénovať, aby sami 
identifikovali vzorce a skratové zlyhania.

3. Pozitívne správanie, produktívne praktiky
Dosiahnutím sebauvedomenia ako tréner 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 PCM

Všetko začína osobnostným profilom PCM. Vyzbrojený hlbokým poznaním vašej osobnosti,
ste pripravený stať sa trénerom PCM. Začnite svoju cestu naučením sa základov PCM  
v tréningu PCM 1 a PCM 2. Keď ich absolvujete, môžete prejsť k certifikačnému procesu PCM  
pre trénerov. Paralelne s výučbou teórie vám tento program umožní riešiť praktické prípady.

Základy PCM Certifikačná cesta trénera PCM

PCM 1: Pozitívna  
komunikácia a motivácia

PCM 2: Stres  
a zvládanie konfliktov 

Modul 1: Tréning  
pretavený do praxe

2 dni 3 dni2 dni

Modul 2 a 3: Pokročilý  
tréning v praxi

Modul 4: Certifikačné 
skúšky trénera PCM

3+2 dni 3 dni
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Základy PCM

PCM 1: Pozitívna  
komunikácia a motivácia 

Objavte všetky detaily svojho 
profilu PCM
Spoznajte základy pozitívnej 
komunikácie
Identifikujte a ovplyvňujte 
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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Pred začatím certifikácie trénera PCM je potrebné absolvovať základné tréningy PCM 1 a PCM 2.
Pozrite si termíny najbližších tréningov PCM 1 a PCM 2 na našej webstránke.



Certifikačná cesta trénera PCM

Modul 1: Tréning  
pretavený do praxe

Otestujte si svoje vedomosti  
v teoretickej skúške
Uveďte teóriu do praxe  
v tréningovom prostredí
Upevnite si zručnosti v efektívnej 
komunikácii a identifikácii 
motivácie
Precvičte si intervenčné zručno-
sti, aby ste predišli nesprávnej 
komunikácii

Modul 2 a 3: Pokročilý  
tréning v praxi

Prehĺbte svoje znalosti  
o zvládaní konfliktov
Zdokonaľte svoje zručnosti pri 
identifikácii motivácie
Vyskúšajte si svoju schopnosť 
učiť tému PCM 1 v simulovanej 
skúške
Dostávajte personalizovanú 
spätnú väzbu s okamžitou 
použiteľnosťou

3+2 dni3 dni

Modul 4: Certifikačné  
skúšky trénera PCM

Odveďte jednu z tém PCM 1  
v tréningovom prostredí
Preukážte dôkladné pochopenie 
teórie
Ukážte schopnosť riadiť svoje 
vlastné vzorce stresu
Ukážte, že disponujete schopno-
sťou aplikovať efektívne zásahy
Absolvujte záverečnú certifikačnú 
skúšku a získajte certifikát!

3 dni
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Požiadavky Váš tréner

Praktické informácie

Ak sa chcete zúčastniť certifikácie na trénera PCM, musíte absolvovať  
základné kurzy PCM 1 a PCM 2 a mať skúsenosti s prácou so skupinami.

Certifikačný proces štandardne trvá 3 mesiace. Vyžaduje si 11 dní tréningu.

Keď sa zaregistrujete do certifikačného procesu, pozveme vás na pohovor, ktorý  
štandardne trvá 60 minút a dá sa uskutočniť aj telefonicky alebo videohovorom.

Certifikácia PCM stojí 3 490 € + DPH. Táto cena zahŕňa štyri certifikačné moduly,  
poplatky za spracovanie a certifikáciu, materiály, tréningovú miestnosť  
a stravovanie (obed) počas tréningov.

Procesom certifikácie Vás bude sprevádzať: 
Marián Dubjel - PCM Master tréner
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Ste pripravený stať sa trénerom/kou?

Viac informácií ako aj prihlášku nájdete na našej webstránke: 

P
ro

cess Communication M
od

el
®

www.processcommunicationmodel.sk

Certifikovaný 
tréner

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


