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KOÇLUK HİZMETLERİMİZ
•

Kariyer Koçluğu ve Gelecek Planlama Koçluğu

•

Eğitim (Öğrenci) Koçluğu

•

Yönetici - Lider Koçluğu

•

İletişim Koçluğu

Koçluk hizmetlerimiz, uluslararası geçerliliği olan ICF (International Coach Federation) onaylı
Alfred Adler International Learning Programlarını tamamlamış Koçlarımız tarafından verilmektedir.
Kariyer Koçluğu ve Gelecek Planlama Koçluğu
Bireysel stratejilerin belirlenmesi ve hedeflere ulaşılması için doğru yol haritası ve eylem
planının gerçekleştirilmesinde profesyonel destek sağlayan koçluk hizmetidir.
Kariyerinin başlangıcındaki bireyler için Zihinsel Tipoloji Analizi ile merak alanı ve karakter
özelliğine göre doğru meslek – uzmanlık alanı seçimi ile başlanır, Kişisel SWOT Analizi ile
yol haritası ve eylem planında yol arkadaşlığı yapılır.
Kariyerini geliştirmek isteyen bireyler için Zihinsel Tipoloji Analizi ile merak alanı ve karakter
özelliğine göre belirlenen doğru yol haritası ve eylem planında yol arkadaşlığı yapılır.
Kimler “Kariyer Koçluğu ve Gelecek Planlama Koçluğu” Almalıdır?
• Lise ve üniversite öğrenci durumundakiler
• Üniversiteden yeni mezunlar
• Kariyerinde ilerlemiş ve merak alanı ve karakter özelliğine göre 2. kariyer yapmak isteyenler,
• Mevcut kariyerinde ilerlemek için gerekli olan kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak adına
bireysel desteğe ihtiyaç duyan profesyoneller,
• Sorumlulukları fazla olan, yetki paylaşımını yapmak isteyen üst ve orta düzey yöneticiler için,
• Çalışanlarına ve çevresine gerektiğinde koçluk yapabilmek, onları yönlendirebilmek ve bilgi
edinmek isteyen yöneticiler.
Kurumsal Gelecek Planlama Koçluğu, kurumların, doğru belirlenen kurumsal stratejilerine
yönelik tayin edilen hedeflerini gerçekleştirmesi için profesyonel destek sağlayan koçluk
hizmetidir.

Eğitim ( Öğrenci ) Koçluğu
Her seviyedeki öğrencinin kendisini tanıması, bireysel stratejisini doğru belirlemesi ve bireysel
stratejilerini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için PROFESYONEL DESTEK sağlayan koçluk
hizmetidir.
Koçluk sürecinde, aynı zamanda Tony Buzan “Hands On Training” Mind Mapping (Zihin Haritaları),
Hafıza Teknikleri, Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği ve Uygulama Destekleri ile Öğrenmeyi Öğrenme,
Kalıcı Öğrenme, Hafızayı Güçlendirme ve Hızlı Okuma, Hızlı Anlama, Hızlı Düşünme ve Hızlı
Problem Çözme Yetkinliğinin Kazandırılması ile fark yaratılan bir profesyonel destek
sağlanmaktadır.
Yönetici – Lider Koçluğu
Profesyonel yaşamda, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek için yönetici, lider ve lider
adaylarının iş ve yönetim becerilerini arttırabilmeyi ve etkin bir lider olabilmek için yeterliklerini
arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenleyip çalışma
performanslarını geliştirmeye yönelik destek veren bireyselleştirilmiş bir koçluk hizmetidir.
Çalışmanın başlangıcında Zihinsel Tipoloji Analizi ile bireyin Zihinsel Tipolojik Yapısı ortaya
konulmakta, Kişisel SWOT Analizi ile yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirildiği bir yol
arkadaşlığı yapılmaktadır.
İletişim Koçluğu
İş ve özel yaşamda başarı ve başarısızlık, iletişim ve ilişkilerdeki başarı ve başarısızlığın doğrudan
yansımalarıdır. Bu anlamda, yetkinlik ve donanımların yanında özel hayat ve kariyer, doğrudan ilişki
ve iletişimin birer sonuçlarıdır.
İletişim Koçluğu, hem kendimizin hem de iletişim kurduğumuz karşımızdakilerin DISC Profili ile
iletişim dilimizin ve metodumuzun tayini ve etkin iletişim için geliştirilmesini sağlayan profesyonel
koçluk hizmetidir.
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