
Ponúknite svojim klientom 

inovácie v podobe hry!

Rozvíjajte myslenie a životné zručnosti  

pomocou unikátneho programu



Innovative game-based

training 

‘Train the Trainer & Coaches & Facilitators’

Leto 2020



30
krajín

11
jazykov

6
kontinentov

10 000+
certifikovaných facilitátorov

50
vzrušujúcich hier

4 000 000+
študentov

Spoločnosť Accelium, 
založená v roku 1994, je
priekopníkom v oblasti 
učenia sa a hodnotenia 
na základe hier. 

Accelium Group



Tréning trénerov Accelium online

Ako mi pomôže
Accelium?

Zlepší moje vlastné zručnosti

Využijem ho 

pri koučovaní klientov

Obohatí tréningy, 

ktoré vediem



Unikátna metodológia
a vzdelávací proces 
prinášajú výsledky

Hraj
Naučte sa pravidlá 
strategickej hry a potom sa 
veľa hrajte!

Použi
Preneste postrehy a stratégie 
naučené v hre do skutočného 
sveta a svojich osobných 
i profesionálnych výziev.

Uč sa
Osvojte si metakognitívne modely 
a stratégie potrebné na efektívne riešenie 
problémov, rozhodovanie, analýzu a iné. 

Accelium



Accelium System

Výnimočná kombinácia 3 v 1

Workshop
• Oboznámenie s programom

• Konkrétne metódy

• Rozvoj vybraných zručností 

• Zdieľanie skúseností

M-learning
• Individualizovaná aplikácia 24/7

• Integrovaná umelá inteligencia (AI)

• Virtuálny kouč

• Včasná a presná spätná väzba

1-on-1 Executive coaching
• Aj pre top manažment

• Vyhľadávanie talentov

• Špecifické osobné výzvy

• Bohatý hodnotiaci profil



nechcú byť obmedzovaní 

a sami rozhodujú, čo, kedy, kde 

a koľko sa budú učiť

sú pracovne vyťažení 

a neradi plytvajú časom

sú efektívni, chcú sa učiť presne 

to, čo potrebujú, aby vyriešili 

svoje problémy

hľadajú príležitosti na rozvoj, 

aby sa stali špičkou v odbore, 

alebo aby kariérne rástli

sú orientovaní na proces alebo 

na výkon a požadujú reálne 

výsledky

ocenia svieže postupy 

a praktické nástroje

majú ťažkosti vyrovnať sa 

s výzvami v pracovnom

alebo osobnom živote

uprednostňujú zábavu 

a vzrušenie pred nudou 

Vhodný pre tých, ktorí ...



INOVUJE

PRACUJE V TÍME 
NA ÚLOHE

INTEGRUJE NOVÉ 
TECHNOLÓGIE

PLÁNUJE

OUTSOURCUJE
PROJEKT

RIADI PRACOVNÉ 
ÚLOHY

HĽADÁ 
PRÍLEŽITOSTI

REDIZAJNUJE 
PROCESY

Rozvíjame myslenie a životné 
zručnosti na vysokej úrovni, 
čo zlepšuje efektivitu práce!

STRATEGICKÉ
MYSLENIE

PRISPÔSOBIVOSŤ 
A FLEXIBILITA

RIEŠENIE 
PROBLÉMOV

ROZHODO-
VANIE

PLÁNOVANIE

SCHOPNOSŤ 
UČIŤ SA

TVORIVOSŤ

KRITICKÁ 
ANALÝZA

Accelium



Accelium System

Dva piliere

Accelium School Accelium PRO



Accelium School

Accelium School

5 vzrušujúcich kurzov

Vek 6+  

Riešenie problémov (16 lekcií)

Vek 8+

Osobná zodpovednosť (16 lekcií)

Vek 11+

Tvorivé myslenie (16 lekcií)

Vek 9+

Pokročilé stratégie učenia (16 lekcií)

Vek 13+

Vodcovstvo – Leadership (16 lekcií)

• Inšpirujúci vzdelávací 
koncept

• Používa strategické hry 
na rozvoj myslenia, 
sociálnych zručností 
a emocionálnej 
inteligencie

• Pomáha žiakom 
a študentom stať sa 
efektívnymi, myslieť 
pružne a tvorivo



Program tréningu
I.Deň  
Úvod 

• Metodológia

• Práca so systémom

• Evaluačný online test Accelium

I.Blok

• Rozhodovacie procesy a strategické 
rozhodovanie

• Prípadová štúdia I

II.Blok

• Riešenie problémov a hľadanie 
optimálnych východísk

• Prípadová štúdia II

• Záver

• Feedback

II. Deň 
III.Blok

• Analýza a dedukcia v praxi
• Prípadová štúdia III

IV.Blok

• Flexibilné myslenie
• Prípadová štúdia IV

• Záver

• Feedback

Accelium Growth Center

• Princípy Accelium Growth Center

• Obchodný model pre trénerov, 
koučov, lektorov a expertov

• Pripravované aktivity jeseň 2020



Obsah

Accelium Pro Workshopy Learning Plan Progress
0h 0m | 0h 0m0%

Poznaj sám seba
Workshop

Riešenie problémov
Workshop

Flexibilné myslenie
Workshop

Analýza a dedukcia
Workshop

Rozhodovanie
Workshop



Accelium PRO



Accelium PRO



Accelium PRO



Accelium Talent a Data Center

Meranie a hodnotenie zručností

Platforma na meranie úrovne zručností a podrobné hodnotenie
• Na výber 5 testov (+ 1 pre školy)

• Hodnotenie silných stránok, príležitostí na rozvoj

• Odhalenie mentálnych blokov

• Konkrétne odporúčania 

• Pre jednotlivcov i skupiny

• Porovnanie medzi skupinami

Triangle
15 min
3 zručnosti

Professional
25 min
5 zručností

Expert
30 min
5 zručností

Executive
35 min
7 zručností

360
50 min
6 zručností

Score pre školy
30 min
4 zručnosti



Bežný účastník

• Kompletný kurz

• 5 vzdelávacích modulov

• Poznaj sám seba

• Rozhodovanie

• Riešenie problémov

• Analýza a dedukcia

• Flexibilné myslenie

• Koncepty myslenia - metodiky

• Osobný líderský & manažérsky 
rozvoj 

• Vlastné používateľské konto na 365 
dní

Certifikovaný lektor

Vyberte si variant

• Kompletný kurz

• Medzinárodný trénerský certifikát 
Accelium, ktorý oprávňuje lektora 
využívať produkt Accelium vo vlastnej 
práci

• 4 základné vzdelávacie moduly, možnosť 
tvorby vlastných vzdelávacích 
a rozvojových konceptov

• Vlastné trénerské konto

• Prístup do databázy podkladov 
a metodík Accelium, prístup do Accelium 
Campus

• Prezentácie, pracovné listy a videá 
pripravené na okamžité použitie

• 10 prístupov pre klientov do Accelium 
Pro a Accelium Talent

• Pravidelné stretnutia trénerov v rámci 
Accelium Growth Center SK/CZ

Vzdelávací koncept pre školy



Certifikovaný lektor

Certifikovaný lektor – platobné možnosti 

• Medzinárodný trénerský 
certifikát 

• Vlastné trénerské konto

• Prístup do databázy 
podkladov a metodík 
Accelium, prístup 
do Accelium Campus

• Prezentácie, pracovné listy 
a videá pripravené na 
okamžité použitie

• 10 prístupov pre klientov

• Pravidelné stretnutia 
trénerov

Cena za komplet 900 € bez DPH / osoba 

(zahŕňa aj ubytovanie a stravu)

Využite do konca augusta 
možnosť platby na splátky*

Prvá platba vo výške 300 € bez DPH

+
platba 100 € bez DPH 
mesačne po dobu 6 mesiacov

* Akciová ponuka platí pre objednávky uskutočnené do 31.8.2020



Bežný účastník Certifikovaný lektor

Vyskúšajte Accelium v podnikaní bez rizika

• Medzinárodný trénerský 
certifikát 

• Vlastné trénerské konto

• Prístup do databázy 
podkladov a metodík 
Accelium, prístup 
do Accelium Campus

• Prezentácie, pracovné listy 
a videá pripravené na 
okamžité použitie

• 10 prístupov pre klientov

• Pravidelné stretnutia 
trénerov

Cena 450 € bez DPH 

zahŕňa:
• Podklady ku tréningu
• Ubytovanie a strava



Organizačné pokyny

Dátum: 14.8.2020/20.8.2020
8:45 Príchod

9:00 – 9:30 Ubytovanie

9:30 – 17:30 Tréning

17:30 Večerný program

Dátum: 15.8.2020/21.8.2020
8:00 Raňajky

9:00 – 15:00 Tréning

15:00 Odchod

Medzi jednotlivými tréningovými blokmi sú 
zaradené kratšie prestávky (cca 15 minút) podľa 
potreby a obedňajšia prestávka.

Miesto konania
Agropenzión Adam, Podkylava

http://penzion-adam.sk/

GPS súradnice:
N 48°40'24.50" E 17°39'32.58"

http://penzion-adam.sk/


Excellent Partners s.r.o. , 
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, vložka 37611/P
Sídlo : Ľubochnianska 16/2124 

080 06 Prešov 
IČO :  52 114 635

zastúpená Ing. Vladislavom Leškom, konateľom
PaedDr. Borisom Kapucianom, konateľom

14.- 15. AUGUSTA

2020 Accelium Talent 
& Data Center



Excellent Partners s.r.o. , 
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, vložka 37611/P
Sídlo : Ľubochnianska 16/2124 

080 06 Prešov 
IČO :  52 114 635

zastúpená Ing. Vladislavom Leškom, konateľom
PaedDr. Borisom Kapucianom, konateľom

20.- 21. AUGUSTA

2020 Accelium Talent 
& Data Center


