"BUSINESS DRAMA"
YÖNTEMİYLE LİDERLİKTE
POZİTİF PSİKOLOJİ
· Programın Amacı

· Eğitmenler

Pozitif Psikoloji kişilerin optimum performansa ulaşmalarını ve daha
mutlu ve doyumlu bir yaşam sürmelerini destekleyen bilim dalıdır.
Pozitif Psikoloji çalışan mutluluğunun ve bağlılığının önemsendiği
kurumlarda kullanılmaktadır. Bireyler iyi hissederken daha verimli
çalışırlar ve performansları doğal olarak artar. Pozitif Psikoloji
araçlarını kullanarak koçluk yapan liderler ekiplerinin güçlü
yönlerinden yararlanarak daha verimli ve pozitif ilişkiler içinde
çalışmalarını sağlarlar.

· Kazanılacak Yetkinlikler








İletişim ve ilişki kurma
İkna etme
Liderlik
Takım odaklılık
Sonuç odaklılık
Planlama ve organizasyon
Performans yönetimi

· Eğitimin Faydaları






Liderlerin kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
Liderlerin kendi yaşamlarındaki pozitifliğin artması
Çalışanlarda farkındalık ve içgörü yaratabilmek
Güçlü yönleri kaldıraç etkisi olarak kullanabilmek
Ekip ruhunu ve başarıyı artırmak

· Eğitim Tarihleri
12-13 Şubat 2015
09:30 - 16:30
· Süre
2 Gün

· Eğitim Yeri
Urban Station
Meşrutiyet Cad. No:74 Şişhane/ Pera
İstanbul

· İçerik

· Eğitim Bedeli










Pozitif Psikoloji Nedir
PERMA Modeli
Pozitif Liderlik
Pozitif Duygular & İyimserlik
Adanma & Akış
İlişkilerin Pozitif Yönetimi
Aktif ve Yapıcı İletişim
Anlam Bulma
Takdir Eden Sorgu

1.750 TL + KDV
(öğle yemeği, ikramlar ve eğitim
materyalleri dahildir.)

· Katılımcı Görüşleri

“Kariyerimin önemli bir noktaya
ulaştığı ve açıkçası bundan



Başarı & Güçlü Yönler

· Program Yöntemi
Programda konular bilgi transferi, ikili ve üçlü grup uygulamaları,
özdeğerlendirme ve iş tiyatrosu/drama oyunlarıyla aktarılmaktadır.
Eğitim birisi tiyatro sanatçısı olan 2 uzman tarafından yönetilmektedir.

· Hedef Kitle
Temel yönetim eğitimlerini almış yöneticiler İnsan Kaynakları
sorumluları

sonrasını düşündüğüm önemli bir
virajda bu eğitim programına
katıldım. Hem dünyaya hem de
konulara bakışımı derinden
etkileyen ve erken 40 lı
yaşlarımda beni yeniden
formatlanmaya sevkeden “pozitif
psikoloji” kuramına, istisnasız
herkesin ihtiyacı olduğunu
düşünüyorum. Bunun yanında tüm
eğitim ve iş hayatım boyunca
aradığım “mutlak başarı”nın
teorisini de “Akış Teorisi” ile bu
eğitimde bulduğumu itiraf
etmeliyim. Özellikle bu eğitimde
etkili olarak kullanılan tiyatrosal
anlatım yöntemi de, hatırlamak ve
konuyu anlamak için gerçekten
etkileyici.”

Ercan Erbek
Genel Müdür
Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş.
"Sayın Demet Uyar,
3-4 Haziran 2014 tarihlerinde şahsınızın
Faruk Güncan ile birlikte eğitmeni olduğu
"Liderlikte Pozitif Psikoloji" eğitimine
katılarak kişisel gelişimime önemli bir
fayda sağlamış bulunmaktayım. Ayrıca bu
farkındalık ve gelişimin şirketimde de
etkili olacağı inancındayım.
Gerek seçilen konu, gerek eğitimin sıra
dışı interaktif kurgusu, katılım gösteren
ve gösterecek olan kişiler üzerinde önemli
bir sağlayacağından eminim. Bu sebeple
sizleri yaratıcı fikirlerinizden ötürü tebrik
eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."
N.Tüveyç Güçmen
İnsan Kaynakları Direktörü
Dekon Group
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