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Baştan sona etkileyici ve öğretici bir programı dinleyici/katılımcılarla derin düzeyde uyum ve güven

oluşturarak ortaya çıkarma becerisi,

İnsanların kendi içsel gerçekliklerini ve öğrendiklerinin özünü fark edip ifade etmelerini destekleyerek,

onlarla nasıl hizalanabileceğinizin yolları,

Hem bilinçli zihne hem de bilinçdışı alana hitap eden etkili ve dönüştürücü güce sahip sözlü dil kullanım

teknikleri ve bu dille hikayeler anlatabilme becerisi,

Özgün metaforlar ve hikayeler kurgulayabilmenin yol, yöntem ve örnekleri,

Farklı konuları birbirine bağlamayı ve özetlemeyi sağlayan özgün yöntemleri,

Dinleyicileri öğrenme ve sürece aktif katılım konusunda cesaretlendiren program açılışları/girişleri

tasarlayabilmeyi,

Mizahı (şaka, hikaye ve/veya fıkraları) tasarlanan öğrenme çıktılarını destekleyici bir araç olarak

kullanabilmeyi,

Etkili ve deneyimsel öğrenmeyi destekleyici ve katılımcıları motive edici egzersizler, öğrenme aktiviteleri ve

ödevler tasarlamayı,

Konu ile ilgili ve etkili açık uçlu güçlü sorular, demolar ve örnekler oluşturabilmeyi,

Dinleyicilerin duygulanım hallerini değiştirebilmeye ve öğrenme enerjilerini artırmaya yönelik özgün

ısındırıcılar ve oyunlar kurgulamayı,

Ses tonunuzu öğrenmeye olan ilgi ve merakı destekleyici yönde kullanabilmeyi, 

Çok akılda kalıcı ve etkili program/konuşma kapanış planları yapabilmeyi

Etkili ve değişim yaratan eğitim/program oluşturmanın ötesinde dönüşümsel bir programla pek çok alanda

zenginleşmeyi ve 

Farkındalık ve kendinizi tanımada derinleşmeyi deneyimleyerek ve uygulayarak öğrenirsiniz.

Program sonunda 8 gün boyunca hazırladığınız program ile değerlendirmeye tabi tutulursunuz.

 

Bu program, katılımcılarına öncelikle öğrenme deneyiminin derinliğinde farkındalıklı bir ‘eğitmen’ duruşuna

sahip olmak üzere yepyeni bir bakış açısı sunar. Bununla birlikte “dönüşümsel gelişimi” destekleyen özgün

yöntemleri ve formatıyla; kendi eğitim, çalıştay veya seminerlerinizin model ve akışını en başından sonuna nasıl

tasarlayıp, katılımcı ve dinleyicilerle ile arasınızdaki derin etkileşimi nasıl kurabileceğinizin yanıtlarını ve

deneyimini sunar. Öncelikle "Güçlü olma ve Güçlendirmenin Psikolojisine" odaklanır. Ayrıca konuşmaların

önündeki en önemli engel olan "korkuyu" dönüştürmeye alan açar. Programın temel amacı, eğitmen ve

konuşmacıları ilham verici ve motive edici olma yolunda geliştirmektir. 

Temel program 2 modülden oluşmakta ve 1. Modül Dr. Zerrin Başer, MCC ve 2. Modül Dr. Marilyn Atkinson

tarafından 4+4 olmak üzere 8 tam gün olarak sunulmaktadır.
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Önemli toplantılar yöneten, çeşitli sunumlar ve konuşmalar yapan liderler ve yöneticiler, kolaylaştırıcı, eğitmen

ve/veya mentör olmayı, kendi programlarını tasarlayarak sunmayı ve/veya etkili birer konuşmacı olmayı

hedefleyen veya halen uygulayan ve kendini daha da

mükemmel bir alana taşımak isteyen kişiler/koçlar.

Program ICF : Uluslararası Koçlar Federasyonu onaylı, 56 CCEU's kredisine sahiptir. 

KAYIT 
BİLGİ


