YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK
BECERİLERİ (ICF CCE
ONAYLIDIR)

· Programın Amacı

· Eğitmen

Koçluk yapan yöneticiler çalışanların potansiyelinin ortaya
çıkmasına yardımcı olur, güçlü yönlerini ortaya çıkararak, gelişim
programlarının hazırlanması için onları yönlendirirler. Programa
katılacak kişilerin koçluk becerilerini, çalışanların ve kurumun
ihtiyacına uygun ve sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri
hedeflenmektedir.

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

· Eğitimin Faydaları
Çalışanların problemlere değil, çözümlere odaklanması
Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
Çalışanların kendi işlerinin lideri haline gelmeleri
Katılımcıların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
Kurumun kendi liderlerini yetiştirme kültürünün oluşması
Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesi
Yöneticilerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve
uyumlu ilişkiler kurmaları
Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
Çalışanların yeni sorumluluklar almaya teşvik edilmesi
Çalışanların yetkinliklerinin artırılması
Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması

· İçerik
Koçluk ve Mentorluk Nedir ve Ne Kazandırır
Araştırma Sonuçları
Gelişimsel Keşif Koçluk Modeli
Koçluk İlkeleri
Koçluk Zihniyeti
Öğrenme Aşamaları
Durumsal Koçluk Modeli
Yetkinlik Değerlendirme
Koçluk Sürecini Yönetmek

· Eğitim Tarihleri
11-12 Kasım 2013
İlk gün: 08.00-17.00
İkinci gün: 08.00-15.00
· Eğitim Yeri
Şapka Danışmanlık
Şehit Erdoğan İban Sok:31
Akatlar - Beşiktaş İstanbul
1.750 TL + KDV
(öğle yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri
dahildir.)

· Katılımcı Görüşleri
Yöneticiler için Koçluk Becerileri konulu 2
günlük eğitimi Navitas firmasından Demet
Hanımdan aldım. Eğitim boyunca Demet
Hanımın engin deneyimi ve bu konudaki
ustalığından faydalanıp koçluk konusundaki
teorik bilgiyi çok etkili bir şekilde özet olarak
aldık ve bol bol uygulama yaptık. Eğitimden
sonra ise verilen ev ödevi bölümü gerçekten
çok etkili idi. Kendimizi koçluk konusunda
deneyip eğitimden sağladığımız faydayı
görmemizi ve test etmemizi sağlayan etkili bir
süreç oldu benim için. Bu konudaki gelişimime
katkı sağladığı, farkındalığımı arttırdığı için
Demet Hanıma teşekkür ederim.
- Yasemin Gümüş Uygun

İnsan Kaynakları Müdürü, GEFCO Turkey

Koçluk Çemberi ve Becerileri
o Derin Dinlemek
o Güçlü Soru Sormak
o Ricada Bulunmak
o Sorumluluk Yaratmak
o Sınırları Zorlamak
o Odakta Tutmak
o Sezgiyi Kullanmak
o Cesaretlendirmek
o Geribildirim Vermek
o Özyönetim

Yönetici olarak yoğun gündem içinde doğru
teknikleri bilerek ekibime yön verebilmem,
onların kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve
ileri düzeye taşımalarına rehberlik edebilmem
benim için çok önemli idi. Sevgili Demet
Hanımın eğitiminde işte tam da gereksinim
duyduğum, kendimi güvende
hissettirecek bilgilere, teknik detaylara,
ipuçlarına ulaştım. Bol bol da pratik etme
imkânımız oldu. Kendisine ve Navitas'a çok çok
teşekkür ediyorum.

- Sibel Yücesan
Partner /Country Head Turkey, Mercer

· Hedef Kitle
Yöneticiler, İnsan Kaynakları sorumluları, kurumsal koçlar

· Süre
2 tam gün + kişiye özel 1 saatlik mentor koçluk hizmeti

Koçluk, kendi performansını en üst seviyeye
getirmesi için kişinin potansiyelinin kilidinin
açılmasıdır. Bu onlara öğretmekten ziyade
öğrenmelerine yardım etmektir.
Timothy Gallwey

(Mentor koçluk eğitimden yaklaşık 2 ay sonra katılımcı ve
eğitmenin mutabık kaldığı bir tarihte yapılacaktır.)
Bu eğitim ICF CCE onaylıdır. Sertifikanızda uluslararası ICF onaylı
14 saatlik Continuing Coaching Education Unit (CCEU)
verilmektedir.
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değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

