
Proces vyškolení a certifikace interních lektorů společnosti FranklinCovey 
(lektorů z řad klientů) vám umožní předávat naše řešení ve vlastní organi-
zaci. Můžete si zvolit z řady programů zaměřených na osobní vedení, 
leadership, produktivitu, důvěru nebo zvyšování prodejní výkonnosti. 

PŘÍNOSY CERTIFIKACE:
• možnost školit flexibilní počet lidí za 

finančně výhodnějších podmínek

• přizpůsobení obsahu programu 
FranklinCovey potřebám vlastní  
organizace

• vytvoření trvalého systému rozvoje lidí, 
případně doplnění stávajícího procesu 
v organizaci

Interní lektor

Téměř  
100 tisíc 

certifikovaných 
interních lektorů 
FranklinCovey po 

celém světě. 

ZÍSKEJTE CERTIFIKACI PRO VÝUKU PROGRAMŮ 
SPOLEČNOSTI FRANKLINCOVEY VE VAŠÍ ORGANIZACI 
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ON-LINE CERTIFIKACE VLASTNÍM TEMPEM
Díky propracovanému systému virtuální certifikace 
společnosti FranklinCovey můžete celý proces 
absolvovat on-line, svým vlastním tempem. 

• Obsah si osvojíte prostřednictvím videí, na kterých 
program přednáší zkušení konzultanti společnosti 
FranklinCovey.

• Na základě názorných instruktážních videí můžete 
zapracovat na vlastních lektorských dovednostech.

• Videa si můžete procházet svým tempem a znovu 
se k nim podle potřeby vracet.

CERTIFIKACÍ ZÍSKÁTE NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K TĚMTO SLUŽBÁM:

OSOBNÍ ASISTENCE  
Tento systém pro rychlou odezvu je koncipován tak, aby zodpověděl jakékoli dotazy 
týkající se vaší role interního lektora, např. hledání ID lektora, pomoc s materiály apod.

WEB A ON-LINE KOMUNITA INTERNÍCH LEKTORŮ FRANKLINCOVEY   
Přidejte se k tisícovkám interních lektorů, navazujte kontakty s dalšími lektory z řad klientů 
a podělte se o osvědčené tipy.

TŘI KROKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKACE 
INTERNÍHO LEKTORA
1. Obraťte se na zástupce společnosti 

FranklinCovey. Náš Client Partner vás provede 
certifikačním procesem a poskytne vám 
přihlašovací údaje. 

2. Navštivte náš web pro virtuální certifikaci  
a projděte si všechny materiály:

•  videa a audionahrávky seminářů

•  elektronické verze příruček pro lektory  
 a účastníky

•  webové nástroje pro lektory

3. Začněte učit.


