
Koçluk Becerileri Sertifika Programı 
                                                       ICF Onaylı- Çevrimiçi 

 

 
 
Yönetici koçu ve yönetici olarak koçvari yaklaşmayı deneyimleyin ve koçluğun gücünü ve 
başarısını yaşayarak öğrenin.  
 

Bu program size koçluğun temel ilkelerini ve uygulamasını tanıtacaktır. Hemen koçluğa başlamanızı 
sağlayacak, etkili bir dört aşamalı modeli nasıl kullanacağınızı aktarmakla kalmayacak, aynı zamanda sizin 
için ne tür bir koçluğun doğru olduğunu da keşfetmenizi sağlayacaktır.  Genele açık programlarımız olduğu 
gibi Kuruma Özel çalışmalarınız da bulunmakta. 

 

 

Program İçeriği 
 

Deneyimli Yönetici Koçu eğitmenlerin donanımı ile 

buluşurken, üçlü uygulamalarla koçluğunuzu test edecek 

ve gözlemcilerden gelen geribildirimlerle kendinize 

dışardan bakabileceksiniz.  Koçluk becerileri sadece işyeri 

için değil, hayatınızın tüm yönleri üzerinde olumlu etkileri 

olacaktır. Arkadaşlarınızla, ailenizle, meslektaşlarınızla 

gelişmiş iletişimin yanı sıra müşterilerinizle de bağ 

kurmanın keyfine varacaksınız. 

 
 
 

Keşfet ve Öğren   
 
Koçluk bana göre mi?  
 

Koçluk Becerileri Sertifika programı, kişilerarası ilişki 

becerilerinizi ileri bir seviyeye taşırken, koçluğu işlerinize 

entegre etmeye ve yönetici koçluğu kariyerine adım 

atmaya mükemmel bir şekilde uygundur. 

 

Yönetici olarak koçluk becerilerini edinirken, ayrıca Koçluk 

Becerileri Sertifika programı ile profesyonel koçluk 

eğitimine devam edip Yönetici Koçluğu Diploması yolunda 

ilerlemek isteyip istemediğinize karar vermenize de 

yardımcı olmak için koçluğu ilk elden deneyimlemenizi 

sağlayacaktır. 

 

 

Program Süresi: 2 gün  
 
 
Akreditasyon Değeri: 12 saat 1.Seviye    
  

 

 
 

 

Ne tür bir koçluk benim için uygun? 
 

Kişisel koçluk tarzınız ve en çok zevk aldığınız koçluk türü 

üzerinde düşünmek ve keşfetme fırsatını bulacaksınız. 

 

Harika bir koç olmak için gerekenlere sahip miyim? 

Bu sizin için tamamen yeni bir alansa, bunun sizin için iyi 

bir kariyer seçimi olup olmadığını daha fazla keşfedebilir 

ve sürecin bir parçası olarak yüksek nitelikli bir koçla 

konuşabilirsiniz. 

 

Bu program, yeni bir kariyer ve yeni bir seviye ilişki 

yönetimi için açılan son derece özel bir fırsattır. 
 

 
Neler öğreneceksiniz?  
 

• Koçluk nedir?  

• Diğer yaklaşımlardan farkı nedir? 

• İlişkinin sözleşmesini yapma 

• Hedef belirleme 

• Etkili Dinleme- Güçlü Soru Sorma 

• Geribildirim Verme 

• Aksiyon ve sorumluluk Yaratma 

 

 
 
 

Daha fazla bilgi için : Beyza Atakay  
motiva@motivainternational.net 
Tel: 0542 475 83 15 
www.motivainternational.net 
www.aoec.com 

 
Academy of Executive Coaching TR partneri 
 
Motiva Uluslararası Koçluk ve Eğitim Hizmetleri 
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