HR Coaching
İnsan Kaynaklarına
Koçluk Yaklaşımı
HEDEF
BECERİLER
-Çalışanların doğru
yönlendirilmesi için gerekli araç
ve becerilerin kazanılması
-Farklılıkların yönetilmesi
-Sorunların etkin analizi
-Kurum içinde yaşanan değişim
ve gelişimin yönetilmesi
-Çalışanların farkındalıklarının
artırılması
-Çalışanların motivasyonunun
artırılması
-Yaratıcılığı tetikleyen ortamın
hazırlanması
-Yeni işe başlayanların
adaptasyonunun hızlandırılması
-Çalışanların proaktif davranışı
benimsemelerinin sağlanması
-Çalışanlarda çözüm odaklı
düşünme şeklinin yerleştirilmesi
-İstenen kültür değişikliğinin
desteklenmesi
-İş ve özel yaşamın
dengelenmesi

KATILIMCI
GÖRÜŞLERİ
…Eğitimin konusu beklediğim
gibi olmakla birlikte içerik
oldukça zengindi.
Eğitimci, içerikten çok daha
fazlasını deneyimleriyle
birleştirerek katılımcılarla
paylaşmaya çok açık.
Herkesin eğitime katkıda
bulunmasını sağlıyor ve eşit şans
veriyor.
Pozitif ve güler yüzlü….
NİL CİLANBOL
MAERSK LINE
…Beni etkileyen en önemli
noktası, içeriğini dahi
bilmediğim bir sürecin beni son
derece etkilemesi ve bugünden
sonra yoluma bir koç adayı
olarak devam etmemi
sağlaması…
SERAP BAŞOL
ARPACIOĞLU HOLDİNG

İNSAN KAYNAKLARI
PROFESYONELLERİ
İÇİN KOÇLUK EĞİTİMİ

Organizasyonel
Gelişimde Değer Yaratan
Koçluk Uygulamaları

1
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EĞİTİMDEN BAŞLIKLAR

İK PROFESYONELLERİ İÇİN KOÇLUK EĞİTİMİ
“Stratejik planımızı bir uçakta bırakabilirdim ve
hiçbir şey olmazdı. Kimse onu uygulayamazdı.
Başarımız planlamayla ilgili değil. uygulamayla
ilgili.” Dick Kovacevich CEO Norwest

NEDEN GEREKLİ?
İşletmelerde sistemlerin yaşayabilmesi, insanın
geliştirilmesiyle olanaklıdır. Koçluk,
küreselleşen iş dünyasının ihtiyacı olan insan
yönetimini sağlayan, kolaylaştırıcı dönüştürücü
ve performans arttırıcı bir araçtır. Koçluk
becerilerine sahip insan kaynakları
profesyonelleri , şirketlerine insan kaynaklarını
doğru seçme, kurum içi dinamikleri yönetme,
çözüm odaklı yaklaşımla zaman ve kaynak
tasarrufu sağlama gibi katma değer

I.GÜN
• Yaşayan Sistemler
• Stratejik İK
• Sistem olarak İnsan
• İnsan Kimliğinin Buzdağı
• AQAL Kadran
• Koçluk Nedir? Ne Değildir?
• Koçluk Becerileri
• Koçluk Mükemmel İletişimdir.
• Dinleme Seviyeleri
• Güçlü Sorular
• Doğrudan İletişim
• Geribildirim

Bu eğitim İK profesyonellerini koçluk
becerileriyle tanıştıracak, işe alım,
performans geliştirme ve yetenek yönetimi
süreçlerine koçluğun nasıl entegre edileceği
konusunda vizyon kazandıracaktır.

II. GÜN
• Sihir ve Ortam
• Koçluk Kültürü Oluşturmak
• A Takımı Oyuncuları İşe Almak
• Mülakatlarda Koçluk
• Koçluk Duygusal Liderliktir.
• Biz Ruhu ve Biz’e Hizalama
• Performans Değerlendirme
• Durumsal Liderlik

Program sonunda İK profesyoneli olarak
büyük resme odaklı , şirket çıkarları ile
çalışan ilişkileri arasında uyum yaratan ve
uzlaştırmacı bir rol oynayan, değişimi
yönetebilen , iş tatminini ve verimliliği
arttırıcı bir rol oynayan noktada olmak.
Ayrıca program sonunda, çalışanları doğru
bir biçimde yönlendirmeyi sağlayacak koçluk
beceri ve araçları kazanacaklardır.

III.GÜN
• Performans Geliştirme
• Yetenek Yönetimi
• Koçluk ve Öğrenme Döngüsü
• Kişisel Liderlik Tarzları
• Liderlik Koçluğu
• Kişisel SWOT
• Kişisel Kaldıracı Bulma
• Değişim Yönetimi
• Alışkanlıklara Meydan Okuma

yaratabilmektedirler.

AÇIKLAMALAR
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Eğitim, İK süreçlerine hakim orta ve üst düzey yöneticilere yöneliktir.
Eğitim, interaktif ve uygulamalıdır.
Eğitmenler, İK Üst Düzey Yönetici ve Profesyonel Koçluk deneyimlidir.
Eğitim yeri ID Coaching Academy’dir.
Katılımcı sayısı12 kişiyi aştığında eğitim, merkezi bir otelde yapılacaktır.
Aynı şirketten birden fazla katılım olduğunda %10 grup indirimi uygulanır.
ID Coaching, eğitim zamanını değiştirme ve eğitimi iptal etme hakkına
sahiptir. Bu durumda kayıt için alınan ücretler, iade edilir.
Eğitimi tamamlayanlara 12 ICF CCE kredisi ve eğitime katılım belgesi

,

HR Club
hakkında bilgi almak isteyen İK Profesyonelleri bizimle
iletişime geçebilirler.

ID COACHING
INTERNATIONAL
ETİLER MAH.
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BEŞİKTAŞ-İSTANBUL

0212 287 06 92
www.idkocluk.com
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