ÇOCUĞUM ve BEN / ANNEBABA OLMAK

· EĞİTİMİN HEDEFİ
Çalışanların, şirkete bağlılıklarını ve şirket içinde
kendilerini değerli hissetmelerini sağlayan aynı zamanda
hayatın içinde bizi tüm zorluklara karşı motive edecek bir
anne-baba semineri, anne-baba olmak isteyen adaylar
için de yol gösterici bir seminer. Bir saatlik, yarım gün
veya bir günlük programlarımız aynı anda 700 kişiye
kadar uygulanabilmekte ve bütün katılımcıları aktif
olarak içine çekebilmektedir.

· EĞİTMEN

· EĞİTİM TARİHİ

· EĞİTİMİN ARDINDAKİ DÜŞÜNCE
Çalışan şirket için değerli, anne-baba çocukları için
değerli, çocuklar da ebeveynleri için çok değerli. Bu
çalışma ile anne-babalar ve anne-baba adayları kendi
doğru ve yanlışlarını fark edecek, düşünecek, kendilerine
yeni bir yol haritası çıkaracaklar.

· EĞİTİMİN GELİŞTİRDİĞİ NOKTALAR










Bilinç ve bilinçaltımızda bize kodlananlar
Mutlu mu yoksa haklı mı olmak istiyoruz?
Mutluluk kavramı
Ebeveyn olmak nasıl bir şey
İletişim dili
Motivasyon
İş-yaşam dengesi
Zaman Yönetimi
Değerlerimiz

9 Nisan 2014 Çarşamba
19.00 - 22.00
3 saat
· EĞİTİM YERİ
Navitas Eğitim Salonu
5.Gazeteciler Sitesi,
Akasya Sokak
C-2 Blok Daire:3
Akatlar-İstanbul
350 TL + KDV
(ikramlar ve eğitim materyalleri dahildir)

· EĞİTİM YÖNTEMİ
Eğitim aktiviteler ve grup çalışmaları şeklinde
aktarılmaktadır. Katılımcılar aktivitelerde özel malzemeler
kullanacaklardır.

· HEDEF KİTLE
Tüm çalışanlar
NAVİTAS BANKA HESAP NUMARALARI
Banka Adı: T.Garanti Bankası A.Ş.
Ünvan: Navitas Eğitim, Danışmanlık Koçluk Hizmetleri LTD.ŞTİ.
Şube: Valikonağı Şubesi - Şube Kodu: 183
Hesap No: 6298923 - IBAN: TR52 0006 2000 1830 0006 2989 23
Son kayıt ve ödeme tarihi: 27 Mart 2014 Perşembe
Önemli Not: Maksimum katılımcı sayısı 8’dir. Kontenjanın dolması durumunda erken kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.
Aynı kuruluştan iki ve üstü katılımcı için ön kayıt yaptıranlara % 10 indirim uygulanır.
· Kesin kayıt havale formu tarafımıza fakslandıktan (0212 319 76 00) veya e-posta (navitas@navitas-tr.com) ile yollandıktan
sonra gerçekleşecek ve tarafınıza mesaj yollanacaktır.
İptal & Değişiklik: 10 iş günü öncesine kadar iptal durumunda yapılmış olan ödemenin %50’si iade edilecektir. Kayıt olan
kişinin yerine aynı kuruluştan farklı bir kişinin katılması mümkündür. Yeterli sayıda katılımcı sağlanamadığı durumda, eğitim
Navitas tarafından iptal edilirse, ödemelerin tamamı iade edilecektir. Navitas katılımcılara önceden bilgi vererek eğitim yerini
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
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