ICF ACTP Sertifikalı Koçluk ve EMCC Foundation
ve Practitioner Sertifikalı Koçluk ve Mentorluk
Programı
TPCL Practitioner Program – ICF
Coach Practitioner Program – EMCC
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ICF ACTP Sertifikalı Koçluk ve EMCC Koçluk ve Mentorluk Programı - 142,6
Koçluk Eğitim Saati
Toplam 11 Gün + 10 Süpervizyon Seansı
Dünyanın en eski koçluk okullarından biri olan TPC Leadership, tüm
koçluk ekollerini bütünsel bir yaklaşımla ele alarak,
iş hayatı, lider koçluğu ve mentorluğu
takım ve sistemik koçluk,
tekniklerini farklı araç ve yaklaşımlar ile deneyimleyebileceğiniz şekilde tasarlamıştır.

Bu program,
katılımcıları bir lider olarak güçlendirecek koçluk ve mentorluk özelliklerinin 5
dakika içinde de olsa anlamlı bir çıktı yaratacak şekilde deneyimlenmesini,
koçluk ve mentorluk kariyerinde ilerlemek isteyenlerin ise bütünsel bir yaklaşımla
meslek edinmelerini hedeflemektedir.
Programımız, dünyanın birçok ülkesinde itibarı olan 3 ayrı sertifikanın sahibi olmanızı
sağlamaktadır.
o

o
o

ICF’den (Uluslararası Koçluk Federasyonu) ilgili koçluk saatleri
tamamlandıktan sonra ACC ve PCC başvurusu için yeterli olan koçluk
eğitim saatlerine sahip olacağınız ACTP Sertifikası (toplam 142,6 koçluk
eğitim saati)
EMCC (Uluslararası Koçluk ve Yönderlik Derneği) Practitioner Sertifikası
20. Yılını tamamlamış olan köklü uluslararası bir kurum olan TPC Leadership
Sertifikası

Eğitimlerimiz, Türkiye’de ya da diğer ülkelerde hedeflerinize ulaşmanızı ve anlam, amaç
duygunuzu destekleyen güçlü bir meslek edinmenizi gönülden isteyen bir ekip tarafından
verilmektedir. 3 akredite koç-fasilitatörümüz sizlerle birebir ilgilenmek için online ya da
sınıf içi eğitimlerde bulunmaktadır.
Ayrıca, tüm online ve sınıf içi eğitimlerimiz deneyimsel, görsel ve fasilitasyon teknikleri
ile desteklenmiş, teori ve pratiği birbirini besleyecek şekilde kullanan uluslararası
liderlik, koçluk, fasilitasyon deneyimleri olan konusunda uzman kişiler tarafından
tasarlanmıştır ve katılımcıların farklı öğrenme stillerine uygun olarak aktarılmaktadır.
Katılımcı grupların eğitimde ve eğitim sonrasında birlikte öğrenmeyi ve ilerlemeyi
destekleyecek kişilerden oluşmasına önem verilmektedir.
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Modül 1- Koçluğun İlkeleri ve Ekollere Bütünsel Yaklaşım
Bu modül tek başına ‘EMCC Foundation Level’ Sertifika’ya başvurmanıza
yeterlidir ve ayrı olarak alınabilmektedir.
Bu modül ayrıca, ICF sertifikanızı bir üst seviyeye geçirmek ya da korumak için
gerekli olan saatleri karşılamanıza destek olabilecek şekilde tek olarak
alınabilmektedir.
Toplam 3 Gün
•

Tüm koçluk ekollerinin karşılaştırılması ve program içinde nasıl işleneceği,
benzerlikleri ve farklılıkları hakkında bilgi vermek

•

Koçluğa bütünsel yaklaşım

•

ICF koçluk ve EMCC koçluk ve mentorluk yetkinliklerini geliştirmek

•

Güvene ve uyuma dayalı koçluk ilişkisi tasarımı yapmak

•

Koçluk bileşenlerini anlamak ve koçluk ilişkisine yansıtmak

•

Öğrenme stilleri

•

Güçlü sorular sormak

•

Dinleme seviyelerini etkin kullanmak

•

Anlamlı ve performansı potansiyele dönüştüren koçluk sohbetleri yapmak - TGROW
Modeli

•

Farklı koçluk ekollerini ve modellerini deneyimlemek

•

Koçluk ve mentorluk yelpazesi ve araçlarının tanıtımı

•

Döngüleri anlamaya yönelik koçluk yapabilmek

•

Sınırları zorlamak, kilitlerin açılmasına aracılık etmek

•

Farklı koçluk stillerinin deneyimlenmesi ve kendi stilini anlamak

•

İlk günden başlayarak tüm modül boyunca koçluk pratikleri yapılması ve
uzmanlardan birebir geri bildirim almak

Modül 2- Koçlukta İçgörü Kazanmak ve Potansiyeli Performansa Çevirmek
Bu modül ICF sertifikanızı bir üst seviyeye geçirmek ya da korumak için gerekli
olan saatleri karşılamanıza destek olabilecek şekilde tek olarak
alınabilmektedir.
Toplam 2 Gün
•

Koçlukta değişim seviyeleri ve dönüşüme aracılık etmek

•

Bilmek, Yapmak ve Olmak ilişkisi

•

Farkındalığı ve duygusal zekâsı yüksek bir koç olmak
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•

Koçluk alanların duygusal zekâlarını ve içgörülerini artırmalarına yardımcı olmak

•

Koçlukta potansiyeli kullanmayı engelleyen içsel oyunları anlamak

•

Dönüşümü, gelişimi ve performansı artıran farklı koçluk araçlarını kullanabilmek

•

Koçlar için Transaksiyonel Analiz ile ego durumları

•

Bilişsel Düşünce Sistemi

•

Değerlerle Koçluk

•

Katılımcılarımıza iki modül arasında yaptırılan envanter hakkında bilgi paylaşımı

•

Koçlar için psikoloji ve 0’dan 80 yaşa kadar insanın gelişiminin uzmanı tarafından
aktarımı

•

Modül boyunca koçluk pratikleri yapılması ve uzmanlardan birebir geri bildirim
almak

Modül 3 Pozitif Psikoloji ve Nörobilim
Bu modül ICF sertifikanızı bir üst seviyeye geçirmek ya da korumak için gerekli
olan saatleri karşılamanıza destek olabilecek şekilde tek olarak
alınabilmektedir.
Toplam 2 Gün
•

Pozitif psikoloji yaklaşımları ve modellerinin uzmanı tarafından aktarımı

•

Performansı artıran, potansiyeli yaşamaya aracılık eden pozitif psikoloji
yaklaşımları – Sürdürülebilir yüksek performansın bileşenleri

•

Pozitif psikolojinin koçluğa uyarlanması

•

Dayanıklılık

•

An’da olmak ve ana odaklanmak

•

Güçlü yönler ile çalışma

•

Amaç ve anlam çalışması

•

Akış’ta olmak

•

Liderlikte pozitif psikoloji

•

Koçluk ve nörobilim ilişkisinin bilimsel temelleri ve koçluğa etkisi ile uzmanı
tarafından aktarımı

•

Modül boyunca koçluk pratikleri yapılması ve uzmanlardan birebir geri bildirim
almak

+1 Gün – Süpervizyon Günü
•

‘7 Eyes’ Süpervizyon Modelinin tanıtılması ve Usta Koç Süpervizörlerimiz
tarafından yapılan koçluk seanslarına geri bildirim verilmesi
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Modül 4- Liderlik ve Sistem Koçluğu
Bu modül ICF sertifikanızı bir üst seviyeye geçirmek ya da korumak için gerekli
olan saatleri karşılamanıza destek olabilecek şekilde tek olarak
alınabilmektedir.
Toplam 2 Gün
•

Sistemik yaklaşım ve 7 lens bakış açısı ve bütünsel sistemi anlamak

•

Koçluk ve paydaşlar ilişkisi, sistemik koçluk ve sistemik haritalama modelleri

•

İleri metafor teknikleri ve dönüştüren koçluk dili kullanımı

•

Koçluk ve mentorluk ile liderlik modellerinin ilişkilendirilmesi

•

Liderlik gelişim aşamaları ve koçluk

•

Lider koç ve koç arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

•

İlk 90 Gün Koçluğu

•

İş Hayatında farklı koçluk ihtiyaçlarına yönelik vakalar ile çalışılması

•

Koçlukta etkinin ve odaklanmanın artırılması

•

Bireysel ve kurumsal değişim ve değişime yönelik koçluk modelleri

•

Koçluk programının etkin bir şekilde sonuçlandırılması

•

Kurumsal sponsor toplantıları

•

Koçlukta etik anlatımı ve etik vakaları ile çalışılması

•

Modül boyunca koçluk pratikleri yapılması ve uzmanlardan birebir geri bildirim
almak

+1 Gün Usta Koçluğa Yolculuk
•

Gözlemlenen seans yapılması, Usta Koç Süpervizörlerimiz tarafından birebir geri
bildirim verilmesi ve Usta Koçluğa Yolculuğunuzu destekleyen sözlü ve yazılı
‘Gelişim Raporunun’ hazırlanması.

Süpervizyonlar
Toplam 10 seans
Tüm katılımcılarımıza program boyunca süpervizyon günü dışında modüllerin aralarında 6
seans grup olarak, 4 seans birebir olmak üzere PCC koç-süpervizörlerimiz tarafından
toplam 10 seans süpervizyon verilmektedir. Katılımcılarımız toplam 100 koçluk saati
sonrası ACC ya da 500 koçluk saati sonrası PCC akreditasyonuna ek süpervizyon almadan
başvurabileceklerdir.
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Program Destek Sistemleri
Program boyunca, eğitim esnasında koçlarımız tarafından yapılan canlı demoların dışında,
modüllerin öncesinde ve sonrasında uluslararası koçlarımızın hazırladığı demo videoları,
güncel makaleler, araştırmalar, özet bilgi ve kaynak dokümanlar gönderilmekte ve/veya
LMS (Learning Management System) üzerinden ilgili kaynaklara katılımcılarımızın ulaşması
sağlanmaktadır.
‘Bize, +90 212 319 77 75 no’lu ofis telefonumuzdan ya da info.tr@tpcleadership.com mail
adresinden ulaşabilirsiniz; program detayları, ödeme şartları ve grup / erken ödeme
indirimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.’
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