
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Takım Koçluğu 
Sertifika Programı 
ICF Akredite 

18 CCEU -11 Temel Yetkinlik ve 7 Kaynak Geliştirme 

 

Kurum içi ve açık sınıf olarak verilebilmektedir. 

 

Günümüzde giderek daha fazla kuruluş, değişime 

hızlı yanıt vermenin ve ekiplerin gücünden 

yararlanarak hedeflerine ulaşmanın yollarını arıyor. 

Siloları kırmak ve dayanışmayı artırmak akıllı takım 

liderlerinin olmazsa olmaz önceliklerindendir. 

 

Bu program, takım içi dinamiklerini doğru yönetmek, 

takımın aralarındaki ilişkilere rehber olmak, takım 

ruhunu güçlendirmek isteyen yönetici ve iş koçları için 

özel olarak tasarlanmış olup takım koçluğuna 

kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Ayrıca 

kuruluşlarındaki takımlara koçluk yapmak isteyen 

kurum içi koçlar için de uygundur.   

 

Takım Koçluğu Temelleri Sertifikası, mevcut koçluk 

becerilerinizin, yetkinliklerinizin ve deneyiminizin 

takımı en iyi şekilde destekleyecek kaslara nasıl 

dönüştürülebileceğini anlama konusunda güçlü bir 

temel kazanma fırsatı sunar. 

 
 

 

 

 
 

Takım 

dinamiklerini 

anlamak için 

yeteneklerinizi 

geliştirin. 

 
 

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

 

 

HEDEF KİTLE 

 

Takım Liderleri 

Kurum içi Koçlar 

Takım Koçu Adayları 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KURUMİÇİ PROGRAMIN 

AVANTAJLARI 
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SİZİ NE BEKLİYOR? 
 

Teori, pratik uygulamaların ve grup tartışmalarının 

bir karışımıyla, AoEC'nin takım koçluğu yetkinlik 

modeli hakkında bilgi edinecek ve bütünsel 

performansını geliştirmek isteyen bir takımı 

desteklemek için yetkinliklerden nasıl 

yararlanacağınızı keşfedeceksiniz.  
 

Takımların en iyi şekilde nasıl çalıştığını 

keşfedecek, yüksek performanslı takımlardan 

oluşan sağlam bir modelle tanışacak ve koçluk ile 

kolaylaştırma ve eğitim gibi takımlarla 

çalışabileceğiniz diğer yollar arasındaki farkları 

netleştireceksiniz. 
 

Ayrıca bir takım koçluğu görevini yapılandırmak için 

bir model öğrenecek ve takım dinamikleri, sistem 

farkındalığı, dayanıklılık ve refahın önemi dahil    

olmak üzere takım etkinliği için kritik olan birçok    

konuyu keşfedeceksiniz. 
 

İÇERİK 

• Sözleşme yapmak 

• Koçluk temelleri 

• Takım nedir 

• Takımı destekleyecek roller 

• Takım koçluğu ve fasilitasyon arasındaki fark 

 

KAZANIMLAR 

• Takım koçluğunun ne olduğunu, teorilerini ve 
modellerini anlamak 
 

• Takım koçluğu yetkinliklerini ve pratikte ne 
anlama geldiklerini öğrenmek 

 

• Koçluk becerilerinizi ve yetkinliklerinizi ekiplerle 
kullanma konusunda deneyimi artırmak 

 

• Takım koçları için gerekli yetkinliklere göre öz 
değerlendirme yapmak  

 
 

• Takımların ve koçlarının karşılaştığı farklı 
durumlara ve zorluklara cevap vermede daha 
fazla yetkinlik geliştirmek ve seansa liderlik 
etmek 

 
 

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

 

 

 

Kurumda yetenek liderlerinize 
uluslararası geçerli sertifika 
sağlanması 

 

Kurumiçi koçlarınıza sürekli 
mesleki gelişim fırsatı  

 

Liderlerinizin takımlara 
yaklaşımlarına farklı araçlarla 
zenginlik getirmesi 

   

 
 

KURUMİÇİ 

PROGRAMIN 

KAZANIMLARI 
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