
Bizi ve programımızı daha yakından tanımak  üzere iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.CANLI

VUCA (Değişken, belirsiz, karmaşık, muğlak)

dünyasında  anne-baba olmanın

gerekliliklerine ışık tutmak, 

Çocuk gelişiminin farklı bakış açılarını

keşfetmek,

Çocuklarla güven temelli daha derin bir

bağ kurmak, 

Günümüz dijital dünyasının gerektirdikleri

ile hızla uyumlanabilen, çevik anne-babalar

olmak,

Çocuklarla saygı ve sevgiyi paylaşmanın

yanı sıra, arkadaşlık ve eşit iletişim tesis

edebilmek,

Çocukların hayal gücüne erişebilmek için

güçlü hikaye anlatıcılığı becerilerini pratik

etmek,

Çocukların kendilerini geliştirme

süreçlerine destek ve yoldaş olmak için... 

KOÇLUK Bilinciyle Anne-Baba Olmak 

Parent as Coach

Geleceğe sağlam b�r
köprü kurarak, 
Yen� Dünya'nın 
Yen� Nesl�'n� 
güçlend�rmek 
�ç�n...

Programımız 0-11 yaş arası çocuğu olan

anne-babalar ile çocuk yetiştirme

süreçlerine dahil olan  koçlara açıktır. 

                   Program 21 CCEU's ICF 

                   kredisine sahiptir. 

Neden Parent as Coach?

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

Dr. Zerr�n Başer, MCC
Janet Soyak, PCC 3 Tam gün

Katılım Koşulları
Sertifikasyon

08:00 - 11:00

12:00 - 13:30

17:00 - 19:30

08:00 - 11:00

12:00 - 14:00

16:00 - 19:00

Hafta içi Cumartesi

Program Saatleri;

04-05-06 Şubat04-05-06 Şubat



ORGANİZASYON DETAYLARI

ÖDEME KOŞULLARI

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

Erickson'dan kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya da isteğe göre bir
sonraki program için saklı tutulur. 

Erickson dışındaki nedenlerle, program son kayıt tarihine kadar yapılan iptallerde ön ödemenin %50’si
iade edilir.
Son kayıt tarihinden sonra yapılan iptallerde,  ön ödeme bedeli  iade edilmez. 

Kayıt Olmaya Karar Verdiğinizde ;
Size iletilen linkten kayıt formunu doldurarak, ön kayıt bedelini formda yer alan banka
hesabımıza ödemenizi, dekontla birlikte e-posta adresimize göndermenizi rica ederiz.

Program Zoom platformu üzerinden canlı-yüzyüze program olarak gerçekleşir.  Günlük derslere erişim linki e-

posta yoluyla iletilir. Katılımcıların derslere bilgisayarla, güçlü internet bağlantısı ortamında ve mikrofonlu

kulaklıkları ile katılmaları beklenir. Programdan 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları ve saat

bilgilerini içeren bilgilendirme e-postası gönderilir.

Program belirlenen minimum ve maksimum sayı ile gerçekleşir. Katılımcı sayısı, minimum sayı altında

olduğunda  ileri bir tarihe ertelenir. Değişiklikler, katılımcılara program başlama tarihinden en az 5 gün önce

bildirilir.

Tüm materyaller  ve diğer bilgilendirici görsel materyaller Erickson tarafından sağlanarak,  katılımcılara

program öncesinde kargo ile gönderilir.

Erickson Türkiye,  Erickson ekibi programlarından kaynaklanabilecek program tarihi değişiklikleri yapma

hakkını saklı tutar. Erickson özel durumlarda kolaylaştırıcı değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte,

“Parent as Coach" programı sürecinde görevlendirilen  kolaylaştırıcı/lar Erickson International tarafından

yetkilendirilmiştir. 

Program bedeline  %18 kdv eklenir.  

Banka hesabına havale-eft yoluyla, Web sitemiz üzerinden taksitli kredi kartı ile 

Mail order yoluyla (World kartlara taksitli ) ödeme seçenekleri mevcuttur. 

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak  üzere iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.
0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542     -   bilgi@ericksontr.com - dm@dengemerkezi.com

KOÇLUK Bilinciyle Anne-Baba Olmak 

Parent as Coach


