Leadership Training

Dale Carnegie Akademi Koçluk
Programı (1.Bölüm ACSTH)
In-Person

103 yıllık global tecrübemiz Fortune Global 500’de yer alan 400 Firma ile
çalışmış, iletişim becerileri, satış becerileri, müşteri hizmetleri, liderlik
becerileri, sunum becerileri gibi alanlarda 8 milyondan fazla katılımcının
gelişimine katkıda bulunmuş bir dünya markası olarak Dale Carnegie
Akademinin İş Odaklı Koçluk Programı 2013 yılında ICF tarafından akredite
edilmiştir.

What You’ll Learn
Koçluk Yaklaşımımız.. Dale Carnegie koçu, bir tutumu değiştirmek, geliştirmek,
yeni beceri kazandırmak ve bunu bir alışkanlığa dönüştürmek için aşağıda
belirtilen adımları izler: Danışanına "İhtiyacım var, istiyorum, yapabilirim ve
yapacağım" yönünde olumlu tutum kazandırır. Gerekli bilgi ile donatır. Beceriyi
kalıcı hale getirmek için uygulama yapılmasını sağlar. Dale Carnegie koçunun
en etkin sonuçları alması için izlediği yol, gelişim alanlarını belirledikten sonra
bu alanlardaki performans engel(ler)ini belirlemek ve bu engel(ler)i aşmaya
yönelik koçluk yaklaşımını sergilemektir. ** Programın Süresi ** Program 8'er
günlük (4 x2) iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm "Koçluk Becerilerini
Geliştirme Programı" dır, İkinci bölüm "Koçlukta Uzmanlaşma Programı" dır.
ICF kriterleri arasında katılımcının alması gereken 10 mentor, bireysel ve takım
koçluğu oturumlarıyla birlikte 16 günlük programda tamamlanmaktadır. Her
iki programı da başarıyla tamamlayan katılımcılar, ICF onaylı bir koçluk
sertifikası almaya hak kazanırlar (programda verilen tüm eğitimleri başarıyla
tamamlamaları ve sınavları başarıyla geçmeleri şartıyla).

Why you want to learn it
Koçluk Becerileri Geliştirme Programı - ACSTH * Programın Hedefleri İş
koçluğu tutumu kazanmak, geliştirmek İş koçluğu için gerekli olan yetkinlikleri
kazanmak, geliştirmek Koçu ve danışanı hedeflenen sonuca götürecek koçluk
sürecini benimsemek, uygulamak, geliştirmek Etkin koçluk için insan ilişkileri
ve iletişim prensiplerini benimsemek Yapılan koçluğun etkisini artıracak
araçlara ve yöntemlere hakim olmak, uygulamak Koçluk kimliğini özgüvenli ve
profesyonel bir şekilde taşımak, çevremizde kredibilite sağlamak Program
boyunca yapılacak birebir koçluk uygulamaları ve geribildirimi ile koçluk
tecrübesi kazanmak Programın Kapsamı 8 gün süreli interaktif formatta sınıf

eğitimi (*) 2 Birebir Koçluk ile katılımcının yaptığı koçluk uygulamalarını
değerlendirme ve geribildirim amaçlı 4 observe session 4 Seans boyunca
görevlendirme ve tecrübe paylaşımı

How it will help you
Katılım Ön Şartı ACSTH şartlarını tamamlamış olmak. Program Hakkında Genel
Bilgiler (*) Koçluk Becerilerini Geliştirme Programı, Dale Carnegie İş Koçluğu
Sertifika Programının iki modülünden ilki olup, başarıyla tamamlayan
katılımcılar 75 Saatlik ICF Akredite ACSTH Sertifikası alacaklardır. Program
sonunda Katılım sertifikası için tüm seanslara katılım gereklidir. Programda
işlenen konuları ana eğitmen götürecek olup, birebir koçluk uygulamalarında
her 5 kişilik grup için ek bir koç eğitmen yer alacaktır. Kimler Katılabilir?
Minimum 5 yıl iş tecrübesi. İş dünyasında insan yönetenler, Koçluk becerilerini
iş odaklı olarak geliştirmek isteyenler, Koçluk dünyasında yol alan ve ICF onaylı
sertifika almak isteyenler katılabilir. Ödeme Şekli: - Ödeme her bir seans öncesi
Kredi Kartı ya da Peşin olarak alınmaktadır. İptal ve Fesih Koşulları: Eğitimin 1
ay öncesine kadar yapılan iptallerde ödemenin tamamı, 1 ay ile 15 gün arası
yapılan iptallerde ise %50’si iade edilir. Eğitimin başlamasına 15 gün kala
yapılan iptallerde ödeme iade edilmez. Telefonla iletişim kurmak için: Sn Hülya
ARSLAN / (0530) 4551080 Merkez Ofis: (0216) 5044736

