ŚCIEŻKA CERTYFIKACJI PCM®:
PCM 1
Poznaj Process Communication Model®

PCM 2
PCM®: Dystres i rozwiązywanie konfliktów

PCM 3
Zostań coachem / trenerem PCM®

PCM 1

Poznaj Process Communication Model®

3 dni

3 dni intensywnego warsztatu praktycznego
Podczas tego praktycznego warsztatu odkryjesz, jak korzystać z modelu, aby
skutecznie motywować siebie i innych, budować efektywną komunikację,
rozpoznawać reakcje na stres, przewidywać możliwe negatywne zachowania oraz
umożliwiać wyjście z tej negatywnej sekwencji: zarówno sobie, jak i innym.
Poznasz swoją strukturę w oparciu o indywidualny raport oraz obserwację w trakcie
szkolenia.

- regularna cena raportu (poza szkoleniem): 490 zł brutto

Po warsztacie uczestnicy:
sprawnie rozpoznają każdy z 6 typów
osobowości oraz jego istotne przesłanki;
budują skuteczną komunikację w oparciu
o preferowany kanał i percepcję;
rozpoznają i adekwatnie reagują na potrzeby
psychologiczne;
rozpoznają sygnały świadczące o wchodzeniu
w sekwencję stresu;
adekwatnie odpowiadają na sygnały stresu
na każdym z jego poziomów;
budują optymalny plan działania:
prywatnego i zawodowego.
limit miejsc: 12 osób
Po warsztacie będziesz w stanie
zastosować podstawowe założenia PCM
w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

W cenie warsztatu:
manual szkoleniowy PCM 1;
raport Klucz do mojego profilu szczegółowy opis własnej struktury
i indywidualny plan działania;
raport: PCM 7 elementów;
przerwy kawowe i pyszny lunch.
Cena nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu.

* przy
zapisie
w 2018 r.

Terminy szkoleń*:

Koszt:

Warszawa, 11-13 luty 2019

2930 zł netto
2430 zł netto* | 2989 zł brutto

Poznań, 18-20 luty 2019
* terminy mogą ulec zmianie

Koszt analogicznego szkolenia
w Kahler Communication Europe: 1500 Euro netto

PCM 2

PCM®: Dystres i rozwiązywanie konfliktów

2 dni
2 dni pogłębionego warsztatu
Podczas tego praktycznego warsztatu zajrzysz znacznie głębiej w potrzeby swoje
oraz innych. Skoncentrujemy się w szczególności na stresie i sytuacjach
konfliktowych. Zobaczysz, jakie wzorce wchodzą w grę, gdy pojawia się stres, tj. jak
to sobie organizujemy, zależnie od naszego najbardziej aktywnego typu, aby przeżyć
sytuację w określony sposób. Poznasz stojące za fazami obszary problemowe,
wywodzące się z wczesnego dzieciństwa i zobaczysz ich powiązanie z aktualnym
funkcjonowaniem.
Po warsztacie uczestnicy:
rozpoznają sekwencję stresu: od subtelnych
sygnałów (driver), przez konkretne zachowania
(maska), aż do końcowej wypłaty;
rozpoznają mity, w które wierzymy, gdy
rozpoczynamy sekwencję stresu, a które
wpływają na naszą postawę względem innych;
podejmują adekwatne interwencje w obliczu
problemów relacyjnych, osobistych i zawodowych
– umożliwiające powrót do pełni osobistych
zdolności;
dostrzegają fazy i stojące za nią osobiste
obszary do przepracowania.
Po warsztacie będziesz w stanie
z wnikliwością obserwować przesłanki
wchodzenia w negatywną sekwencję stresu
i adekwatnie na nie reagować.

W cenie warsztatu:
manual szkoleniowy PCM2;
raport: PCM 8 elementów;
przerwy kawowe i pyszny lunch.
Cena nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu.

limit miejsc: 12 osób
* przy
zapisie
w 2018 r.

Terminy szkoleń*:

Koszt:

Warszawa, 11-12 marzec 2019

2120 zł netto
1620 zł netto* | 1993 zł brutto

Poznań, 25-26 marzec 2019
* terminy mogą ulec zmianie

Koszt analogicznego szkolenia
w Kahler Communication Europe: 1000 Euro netto

PCM 3

Zostań coachem lub trenerem PCM®

Certyfikowany coach lub trener PCM® ma dostęp do kwestionariuszy oraz licencję
na używanie modelu. Może proponować swoim klientom sesje informacji zwrotnej
w oparciu o PCM®. Wybierz jedną z dwóch ścieżek, zależnie od Twoich potrzeb:
ZOSTAŃ COACHEM PCM®

ZOSTAŃ TRENEREM PCM®

Warsztat przygotowujący do prowadzenia
sesji informacji zwrotnych dla klientów.
W cenie egzamin oraz certyfikacja
prowadzona przez Master Trenera.

Warsztat przygotowujący do prowadzenia
szkoleń z Process Communication
Model®. W cenie egzamin oraz certyfikacja
prowadzona przez Master Trenera.

Przed rozpoczęciem warsztatu otrzymasz
dostęp do 3 profili do wykonania oraz
2h superwizji, aby poćwiczyć sesje.

Przed rozpoczęciem warsztatu otrzymasz
dostęp do 10 profili do wykonania, aby
poćwiczyć sesje z klientami i szkolenie.

3 dni

- 1 dzień z prowadzącą
+ 2 dni z Master Trenerem
limit miejsc: 12 osób

W cenie warsztatu:
2 dni pracy z Master Trenerem
(angielski z tłumaczeniem na polski);
2h indywidualnej superwizji (online):
wsparcie w korzystaniu z narzędzi
PCM: interpretacja profili;
egzamin i certyfikat PCM;
3 profile do wykorzystania;
przerwy kawowe i pyszny lunch.

6 dni

- w całości prowadzonych
przez Master Trenera
limit miejsc: 6 osób

W cenie warsztatu:
6 dni pracy z Master Trenerem
(angielski z tłumaczeniem na polski);
podręcznik trenera PCM1 i PCM2;
prezentacje powerponit dla szkoleń
PCM 1 i PCM2;
egzamin i certyfikat PCM;
10 profili do wykorzystania;
przerwy kawowe i pyszny lunch.

Terminy szkoleń:

Terminy szkoleń:

Warszawa, kwiecień 2019 (3dni)

Warszawa, kwiecień 2019 (6 dni)

- termin będzie uzgodniony z grupą
uczestników i Master Trenerem

- termin będzie uzgodniony z grupą
uczestników i Master Trenerem

* przy
Koszt:
zapisie
4470 zł netto
w 2018 r.
3970 zł netto*
| 4883 zł brutto

* przy
Koszt:
zapisie
13900 zł netto
w 2018 r.
12900 zł netto*
| 15867 zł brutto

Koszt analogicznego szkolenia
w Kahler Communication Europe: 1500 Euro netto

Koszt analogicznego szkolenia
w Kahler Communication Europe: 3500 Euro netto

Częste pytania (i odpowiedzi)
Czy muszę zdecydować się na całą ścieżkę od razu?
Nie, możesz wziąć udział tylko w szkoleniu PCM 1 i następnie zdecydować o kolejnych.
w miarę potrzeb, szczególnie jeśli nie planujesz na ten moment używać PCM w pracy.
Pamiętaj jednak, że zniżka obowiązuje tylko przy zapisie w 2018 r. Ponadto możliwym
dofinansowaniem najlepiej objąć całą ścieżkę certyfikacji (jest to bardziej opłacalne).

Chcę używać narzędzia w pracy. Ile dokładnie kosztuje certyfikacja?
To zależy od Twojej decyzji: czy chcesz używać narzędzia w swojej pracy, czy chcesz
też, tak jak ja, szkolić z niego innych? Jeśli planujesz wyłącznie używać narzędzia
w swojej pracy, to interesuje Cię koszt certyfikacji dla coachów, a jeśli chcesz ponadto
szkolić innych z jego zakresu, to koszt certyfikacji dla trenerów:
PCM Coach: 8 020 zł netto (8 dni - PCM1 + PCM2 + PCM Coach);
PCM Trainer: 16 950 zł netto (11 dni - PCM1 + PCM 2 + PCM Train the trainers).
PCM Trainer automatycznie uzyskuje także tytuł PCM Coach, jeśli posiada certyfikat
coacha uzyskany po ukończeniu dowolnej szkoły coachingu.

O trenerze
Agnieszka Woś-Szymanowska
konsultant biznesowy, psycholog
Ponad 2200 godzin doradztwa biznesowego
z zakresu rozwoju organizacji dla ponad
80 przedsiębiorstw.
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)

Od 8 lat prowadzi firmę konsultingową
, której nazwa nawiązuje
do koncepcji AT, w myśl której możemy dokonywać zmian na głębokim poziomie.

Informacje i zgłoszenia
Chcesz się zapisać?
A może masz jeszcze jakieś pytania?
Dzwoń lub pisz śmiało:
agnieszka@analiza-transakcyjna.pl
501 844 827

Szkolenie z dofinansowaniem
Skorzystaj z dofinansowania!
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
(w tym także osoby samozatrudnione)
mogą uzyskać od 50 do nawet 80%
dofinansowania na usługi szkoleniowe.
Obowiązują jednak limity dofinansowania
dla jednego pracownika.

Wyczerpałeś już swój limit?
W Twoim województwie nie ma możliwości
uzyskania dofinansowania?
A może masz zaprzyjaźnioną firmę, dla której
możesz realizować pracę w oparciu o umowęzlecenie? Jest to wystarczająca forma
zatrudnienia, aby wziąć udział w projekcie.

Zgłoś się i zapytaj o szczegóły!

dolnośląskie: do 5 000 zł
kujawsko-pomorskie: do 5 000 zł
lubelskie: do 5 000 zł
lubuskie: do 8 500 zł
łódzkie: do 6 000 zł
małopolskie: do 5 760 zł
mazowieckie: brak dofinansowania
opolskie: do 4 000 zł
podkarpackie: do 8 000 zł
podlaskie: do 15 000 zł
pomorskie: brak dofinansowania
śląskie: do 7 500 zł
świętokrzyskie: do 6 000 zł
warmińsko-mazurskie: do 80% wartości
wielkopolskie: do 5 000 zł
zachodniopomorskie: do 80% wartości

Chcesz skorzystać z dofinansowania, ale potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Daj znać, pomogę Ci z dokumentacją!

