WARSZTAT CERTYFIKACYJNY PCM DLA TRENERÓW
TERMIN: 10 - 12 i 17 - 18 stycznia 2022 oraz 17 - 18 lutego 2022 (egzamin) | 09:00 – 17:00
Warsztat certyfikacyjny przygotuje Cię do samodzielnego prowadzenia warsztatów PCM 1 i PCM 2
oraz do wykorzystywania PCM® w Twojej pracy szkoleniowo-doradczej. Będziesz mieć okazję zapytać
doświadczonego Master Trenera PCM® o wszystko, co Cię nurtuje w związku z modelem i pracą
z nim. Ostatniego dnia czeka Cię wspaniała przygoda: egzamin certyfikacyjny na trenera PCM®!
CO ZYSKASZ?
• Włączysz do Twojej oferty programy szkoleniowo-doradcze wykorzystujące
świetne narzędzie zwiększające skuteczność osobistą i biznesową.*
• Zyskasz doskonały wyróżnik na rynku szkoleniowym.*
• Otrzymasz licencję na korzystanie z PCM® w Twojej pracy.*
• Dołączysz do polskiej społeczności konsultantów PCM®.*
• Uzyskasz dostęp do wszystkich licencjonowanych materiałów szkoleniowych
PCM® (zgodnie z cennikiem).*
• Otrzymasz 10 szkoleniowych kwestionariuszy PCM®.
* Warunkiem posługiwania się PCM jest pomyślne zdanie egzaminu PCM Trener!
PROWADZĄCY:
Victoria Mikhailova – certyfikowany Master Trener PCM®
| warsztat prowadzony jest w języku polskim |

INWESTYCJA:
12500 zł netto | 15375 zł brutto
(10% zniżki w wersji online)
11250 zł netto | 13837,5 zł brutto

W CENIE WARSZTATU:
• materiały szkoleniowe: manuale trenerskie PCM 1 i PCM 2;
• 10 kwestionariuszy PCM® do wykorzystania;
• sesja egzaminacyjna i certyfikat PCM® Trener
(pod warunkiem pomyślnego zdania egzaminu)

• superwizja: 1h/m-c przez pół roku po egzaminie
(prowadząca: Agnieszka Woś-Szymanowska)

Tylko w wersji online:
• 10% zniżki od ceny podstawowej: w końcu o wygodne miejsce, kawkę i ciacho dbasz sam/a:)
• Gwarancja satysfakcji z wersji online: Jeśli uznasz, że formuła online nie była dla Ciebie komfortowa,
możesz powtórzyć warsztat stacjonarnie, gdy już wszystko wróci do normy – bez żadnych opłat!
(powtórka w charakterze uczestnika bez egzaminu - do 3 lat, limit dodatkowych miejsc na jedną grupę: 3)

• Twój indywidualny raport PCM Sales – zobaczysz, jaki jest Twój styl sprzedaży w oparciu
o PCM oraz jak możesz wykorzystać swoje zasoby, aby sprzedawać rozwiązania oparte na PCM.
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O TRENERACH
Warsztaty certyfikacyjny i egzamin PCM® dla trenerów:
VICTORIA MIKHAILOVA - Master Trainer PCM®
> certyfikowany Master Trainer PCM® - szkoli oraz
certyfikuje trenerów i coachów PCM®, zarządza grupą 100
trenerów oraz uczestniczy w rozwoju ponad 3500 trenerów
i coachów z różnych krajów
> certyfikowany Executive Coach oraz absolwent MBA
jednej z najlepszych szkół biznesu na świecie (HEC Paris)
> wykładowca i trener przywództwa na HEC Paris oraz
Dyrektor Merytoryczny programów dla przedsiębiorców
w Moscow School of Management Skolkovo
> certyfikowany praktyk Emotional Assertiveness®,
Organizational Healthspan Diagnostics®, Truthfulness and
Credibility Detection (Paul Ekman) oraz Karpman Model,
a także praktyk innych narzedzi i metod
> doświadczony manager, współzałożycielka Sensemakers
– międzynarodowej firmy wspierającej rozwój liderów
z uwzględnieniem wiedzy biznesowej i psychologicznej

Wsparcie na warsztacie, konsultacje przed egzaminem i superwizja:
AGNIESZKA WOŚ-SZYMANOWSKA - konsultant biznesowy, psycholog
przedstawiciel Process Communication Model w Polsce
> certyfikowany coach i trener PCM®
(PCM Train the trainers, Kahler Communication Europe)

> certyfikowany trener biznesu
(Akademia Trenerów Biznesu, Kontrakt OSH)

> certyfikowany coach
(Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching)

> praktyk Analizy Transakcyjnej
(ponad 700h szkoleń w nurcie AT, regularna superwizja)
d

> absolwent Executive MBA
> od 2010 r. prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą reDECYZJA
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FAQ
Czy na warsztatach online mogę liczyć na tę samą ilość materiału i jakość?
Tak! Warsztaty mają ten sam zakres merytoryczny oraz czas trwania, zmieniła się jedynie formuła.
To już trzecia edycja warsztatów online – pierwsze dwie uzyskały najwyższe noty w ocenie
satysfakcji uczestników. Ofertę online poprzedziły liczne testy i wnioski zebrane z doświadczenia
przedstawicieli PCM z całej Europy. Aktualnie mogę więc z przekonaniem zaprezentować wysoką
jakościowo ofertę i sprawdzone rozwiązania – zarówno techniczne, jak i merytoryczne.

Co jeśli sytuacja się poprawi? Czy warsztaty będą zmienione na wersję stacjonarną?
Nie. Decyzja o zmianie formuły była poprzedzona uważną analizą sytuacji. Na ten moment jest ona
niestabilna i to dla mnie ważne, aby w tym niepewnym czasie zaoferować coś pewnego. Umawiamy
się zatem na pracę online i tak pozostanie. Możesz więc śmiało zaplanować swój grafik z pewnością,
że nie dostaniesz nagle informacji o konieczności dojazdów na zajęcia stacjonarne.

Lubię warsztaty stacjonarne i prawdopodobnie będę chciał/a skorzystać później również z opcji
dołączenia do grupy, gdzie jest haczyk?
Nie ma! :) Zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do warsztatów w wybranym przez Ciebie
momencie – jednorazowo, do 3 lat od ukończenia warsztatów online. Limit miejsc: 3 dodatkowe
miejsca na grupę. W stacjonarnym warsztacie certyfikacyjnym uczestniczysz wówczas jako wolny
słuchacz, tj. pracujesz aktywnie razem z grupą, jednak nie podchodzisz po raz kolejny do egzaminu.

Czy mogę wziąć udział, jeśli na stałe mieszkam poza Polską?
Jestem przedstawicielem PCM w Polsce, stąd certyfikacja trenerska dedykowana jest mieszkańcom
Polski właśnie. Jeśli mieszkasz poza granicami kraju, ale zależy Ci na udziale w warsztatach
organizowanych po polsku – napisz proszę do mnie. Skontaktuję się z przedstawicielem PCM
z Twojego regionu, aby ustalić warunki Twojego uczestnictwa. To szczególnie ważne, jeśli planujesz
obsługiwać klientów na terenie innym niż Polska.

Jak wygląda egzamin?
Egzamin składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Część pisemną opracowujesz we własnym
zakresie przed egzaminem praktycznym. Jej celem jest ugruntowanie wiedzy i weryfikacja,
co jeszcze warto doczytać / przećwiczyć przed egzaminem praktycznym.
Część praktyczna to prezentacja kompletu kompetencji niezbędnych do uczenia PCM innych. Składa
się z prezentacji umiejętności formułowania adekwatnych komunikatów do poszczególnych typów
oraz z prezentacji wylosowanego tematu merytorycznego. Podczas prezentacji pozostali uczestnicy
reagują ponadto z roli każdego z typów osobowości, a zadaniem trenera jest adekwatna reakcja.
Ważna jest także umiejętność pozostawania w pozycji OK-OK podczas warsztatu certyfikacyjnego.
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DOFINANSOWANIE WARSZTATÓW
Wszystkie warsztaty PCM są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i możliwe jest pozyskanie
dofinansowania na udział w nich!
Interesuje Cię opcja dofinansowania udziału w warsztatach? Zapytaj o szczegóły!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
agnieszka@pcmpolska.pl
+48 501 844 827
Chcesz sprawdzić, czy PCM jest dla Ciebie? Potrzebujesz zadać parę pytań, aby się upewnić?

Umów się ze mną na niezobowiązującą rozmowę online:
www.calendly.com/wos-szymanowska/spotkanie-z-pcm
Porozmawiamy o PCM, odpowiem na Twoje pytania i sprawdzisz,
na ile model wpisuje się w Twoje potrzeby.
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