
Erickson Coaching International Koçluğun Sanatı ve
Bilimi Sertifika Programı’nı tamamlamış Erickson koçları
katılabilir.  

Katılım Koşulları;

Atölye 8-12 kişilik gruplardan oluşur. 
Haftada bir gerçekleşen, 4 adet online 
toplantı  (Her biri 3 saat) 
4 buluşma ardından ayda bir gerçekleşen 3 
adet takip ve gözlem  buluşması (online)  
1 adet 3’lü koçluk çalışma grubu 
süpervizyonu  
1 adet bir-e-bir koçluk seansından 
oluşmaktadır. 

KOLAYLAŞTIRICI 
Kemal Başaranoğlu, PCC

K.O.Ç Atölyesinin Amacı;

Koçların kendi üzerinde odaklı ve düzenli çalışmasını
desteklemek, koçluğun değerine  dair farkındalık
yaratmak, koçluk yapmanın önünde duran sınırlayıcı
düşünceleri/inançları fark ederek dönüştürmeye alan
açmak, koçları harekete geçirerek ve gelişimlerine yol
arkadaşlığı yapmaktır.  

Koçluk bakış açısı ve yöntemleriyle tasarlanmış olan
süreçte, kendi üzerinizde odaklı çalışarak
paylaşacağınız bir ortak alan deneyimi yaşamak,
atölye kolaylaştırıcısı ve diğer katılımcı koçların
deneyimlerinden öğrenme fırsatı yakalamak,  
Koçluğun sizin için değerini tekrar keşfederek, neden
ve kimlere koçluk yapmak istediğinizin yanıtlarını
kendinize verebilir hale gelmek,  
Koçluk sürecinde sizi olumsuz etkileyen düşünce ve
inanç kalıplarınızı (varsa) keşfederek dönüştürmek,  
1 seans koçluk ve 1 adet süpervizyon desteği alarak
koç konumunda ve koçluk yetkinliklerinizde
hizalanmak, uzun ve kısa dönemli hedeflerinizi
belirlemek,  
iletişim ağlarınızı canlandırarak koçluğa dair motive
olmak, harekete geçip yola çıkmak ve yolda kalmak
istiyorsanız bu destekleyici atölyede sizlerle birlikte
olmayı isteriz.  

Neler Deneyimler ve Kazanırsınız?

@Online

16 Temmuz 
10:00 - 13:00  veya  19:00 - 22:00 
Sabah ve akşam olmak üzere 2 grup olacaktır. Lütfen
tercihinizi belirtiniz. 

SON KAYIT 12 Temmuz

(ilk  buluşma)

K.O.Ç

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak ve kayıt için bizimle 
iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.

0 (216) 550 8055  -  0 (312) 468 2542   dm@dengemerkezi.com  -  bilgi@ericksontr.com

"Kararlı - Odaklı - Çalışkan"

“Koçluk yapmaktan,  KOÇ olmaya doğru giden yolu gel birlikte inşa edelim...”

ICF - PCC (Professional Certified Coach) ünvanlı Profesyonel 
Erickson Koçudur. ICF ünvanlanma su ̈recinde "ince ayarlı" bir 
koç olmak için Erickson Modül-5 ACTP programına katılmış 
ve 2016 yılında tamamlamıştır. Bugüne kadar 900 saatin 
üzerinde koçluk yapmıştır. 
Koçluk geçmişi öncesinde on bir yılı yo ̈netsel olmak üzere, 
toplam on bes ̧ yıllık kurumsal is ̧ tecru ̈besi bulunmaktadır. 
Harvard Business Review Tu ̈rkiye’de (www.hbrturkiye.com) 
insan potansiyeli u ̈zerine aylık yazılar yazmaktadır. Koçluk 
üzerine “Yolunu Arayan Yolcu” isimli bir  kitap yazmıştır. 

ATÖLYE KAPSAMI ve YAPISI


