The Art & Science of Coaching
KOÇLUĞUN SANATI ve BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İSTANBUL

SON KAYIT
26 AĞUSTOS

MODÜL-1 :
Esinlenme & Motivasyon

KOÇLUK;
Koçluk, insanları odaklı ve derin düşündürerek

25-28 EYLÜL 2019

potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerine liderlik

Dr. Zerrin Başer, MCC

Değişime adapte olmak ve değişimi yönetmektir.

etmelerine alan açan sistemler bütünüdür.

"Çözüm Odaklı Koçluk" Programımız
Modül-2: Yaratıcı Çözümler Üretme
13-16 Kasım 2019
Janet Soyak, PCC - Sema Tezer, PCC

16 tam gün (128 saat ) yüz yüze eğitim, koçluk pratikleri,
süpervizyonlar ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayarak, Erickson Coaching
International onaylı ve ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu)
akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilirsiniz.

Modül-3: Öz Değerler & Koçluk
25-28 Aralık 2019
Dr. Zerrin Başer, MCC

Neler kazanırsınız?
Koçluğu meslek olarak edinmek, bireysel gelişiminizde
koçlukla ilerlemek, kurumsal süreçlerde koçluğu bir bakış açısı
olarak kullanmak, kurumunuz içinde koçluk yapmak, liderlik
vasıflarınızı geliştirmek ve yönetsel bir yaklaşım olarak

Modül-4: Tamamlama
29 Ocak - 01 Şubat 2020
Dr. Zerrin Başer, MCC

koçluğu kullanmak, çocuklar, gençlerle iletişiminizi
güçlendirmek, öğrencilere koçlukla alan açmak istiyor ve bu
alana ilgi duyuyorsanız;
Erickson Türkiye Ailesi olarak sizi tanımayı arzu eder, birlikte
yol almayı dileriz.

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak üzere iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.
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KATILIMCILARIMIZDAN PAYLAŞIMLAR...
Zamanlama, fiziksel alan, materyaller, renkli güzel kağıtlar, kalemler, kartlar, güleryüz, süpervizörler... Her
şey şahaneydi.” Profesyonel Koçluk sürecini tamamlamak istememin en önemli sebebi, şirketim Business
Networking Akademi bünyesinde CEO Networking Programını yönetiyor ve her geçen gün birebir müşteri
çalışmalarım daha da artıyordu.
Ayrıca bu üst yönetim programı çerçevesinde birçok karar ve uygulama adımları çıkıyordu. Çünkü CEO'lar, Networking'le
kurum içinde ve dışında güçlü ve güven odaklı ilişkiler oluşturmaya çalışırlarken kurumlarındaki bireysel etkileri de
artıyordu. Bu kararları alan liderleri yolda tutacak, programın daha etkili olmasını sağlayacak son etabın, araştırmalarım
doğrultusunda Erickson International Koçluk'la olabileceğine karar vermiştim.
Henüz ilk dört modül tamamlanmadan çalışmalarımda Koçluk formasyonunun etkilerini görmeye başlamıştım. Kararların
uygulama sürecini koçlukla desteklemek önemli bir etki oluşturmuştu:
Yöneticiler kişisel engellerini daha iyi tanımlayabiliyor,
Güçlü koçluk sorularım karşısında cevapları onları programa daha fazla odaklıyor,
Networking uygulamalarının yanı sıra kişisel gelişim alanlarını da keşfedebiliyorlardı.
"Erickson International Profesyonel Koçluk" programını özellikle binlerce kişinin hayatına dokunan CEO, yönetici ve
liderlerle çalışan tüm danışmanlara mutlaka öneriyorum.

ERTUĞRUL BELEN
Business Networking Akademi Kurucusu, Yazar
Lider ve koç bir yönetici olma hedefi ile Erickson Coaching International ile 2011 yılında tanıştım. Bugüne kadar geçen
sürede aldığım koçluk eğitimleri, takım koçluğu, NLP ve daha birçok eğitim sonucunda, koçluğun hayatımın bir parçası
olduğunu ve bu sürecinin bana bir eğitimden öte, gerçek bir yaşam tarzı kazandırdığını görmekteyim. Erickson'un
sistemli, profesyonel ve destekleyici yaklaşımları ve eğitimleri, tipik kişisel gelişim eğitimleri ötesinde, katılımcılara büyük
farkındalıklar kazandırmaktadır.

ALİ AKTAŞ
BOSCH Termoteknik Pazarlama Direktörü
Yaşadığımız çağın gereği, kişisel ve kurumsal kimliklerimizi cilalayıp parlatma pahasına özümüze ait olan değerlerden
uzaklaşarak sıkışmış bir hayat sürüyoruz. Algılarımızı sonuna kadar zorlamak zihin karışıklığını arttırmaktan öte bir fayda
ÖN
ÖDEME İADE KOŞULLAR
sağlamıyor. Bulmaya çalıştığımız aslında, görünenin ötesinde kendimizi tam ve bütün hissetmek üzere neye ulaşmak

istediğimiz ve aslında kolaylıkla ona nasıl ulaşabileceğimiz. Koçluk, aradığımız cevapları ortaya çıkartan, çok etkili ve net
bir yol haritasına döken yapılandırılmış bir aydınlanma süreci. Peşinde koştuğumuz hayaller uçup gitmeden kendi
potansiyelimize ulaşmak ve hayallerine ulaşarak kendini gerçekleştirmek isteyenlere, ışık tutmak isteyenlere Koçluk
Eğitimini tavsiye ederim. Bu eğitimde, Dr. Zerrin Başer ve ekibi, yüksek bilinçli insanlığın zihinsel DNA’sını örmeyi
öğretiyor.

BURÇİN DİDİNEDİN
NOKTA MEDYA Kurucu Ortağı - Girişimci
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ORGANİZASYON DETAYLARI
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 2 hafta önce
bildirilir.
Programlardan en az 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları, yeri, saat bilgilerini içeren
bilgilendirme e-postası gönderilir.
Tüm materyaller (ders notları, ilgili formlar, blok not, post-it ve kalem içeren klasörler ve diğer bilgilendirici
görsel materyaller) Erickson tarafından sağlanarak, ilk gün katılımcılara kayıt sırasında verilir. Tüm gün
salonda coffee break servisi yapılır.
Erickson Türkiye, program tarihlerinde, Erickson ekibi programlarından kaynaklanabilecek değişiklikleri
yapma hakkını saklı tutar. Erickson özel durumlarda kolaylaştırıcı değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bununla
birlikte, “Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı” sürecinde görevlendirilen tüm kolaylaştırıcılar
Erickson tarafından yetkilendirilmiştir.

ÖDEME KOŞULLARI
Bedellere %18 kdv eklenir. Her modül bedelinin en geç programın gerçekleştiği hafta ödenmesi beklenir.
En az 3 kişi olmak kaydıyla grup kayıtlarında %5 indirim uygulanır. Bu indirim en az 3’lü katılımın sağlandığı
modüller için geçerlidir.
4 modül bedelinin toplu olarak ödenmesi halinde toplam bedel üzerinden indirim uygulanır.
Kredi kartı ile olan ödemelerde,
World kartlara 9, Bonus kartlara 4 taksit uygulanır.

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR
Erickson'dan kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya da isteğe göre bir
sonraki eğitim için saklı tutulur.
Erickson dışındaki nedenlerle, 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 ;
Ekteki kayıt formunu doldurarak, ön kayıt bedelini formda yer alan banka hesabımıza
ödenmenizi dekontla birlikte e-posta adresimize göndermenizi rica ederiz.
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