COACHING DIPLOMA PROGRAM
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Coaching Diploma Programı
Bu program ICF ACTP akreditasyonu çerçevesinde toplam 250 saatlik koçluk modüleriyle koçluğu profesyonelce
yapacak kişileri yetiştirmek için hazırlanmıştır. Programın sonunda katılımcılar ICF PCC ünvanına sahip
olabilecekler.
Program İçeriği
Program toplamda beş farklı modülden oluşmaktadır. Certified Coach, Professional Certified Coach, Master Certified
Coach, Yönetici koçluğu ve Performans koçluğu. Katılımcılar her bir modül için ayrı ayrı akredite sertifika
alacaklardır. Sonunda da ACTP ünvanlama sürecine gireceklerdir.
Program süreci;
Program karma ilerlemektedir. Eğitim materyalleri 'DVD, manuel vs' 100 saat, 13 tam gün örgün eğitim 100 saat
ve süpervizyon süreçleri dahil 250 saatlik bir süreci kapsamaktadır. Program akışı sırasıyla certified coach dan
başlayarak modül modül ilerlemektedir.
Program faydaları;
Bu programa katılanlar uluslararası standartlarda koçluğu her alanda uygulayabilecek ve koçluk ofisi
açabileceklerdir. Ülkemizde MYK nın belirlediği standartlarda Koçluk ofisi açma kriterlerini karşılamaktadır.
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COACHING DIPLOMA PROGRAM
İçerik:
•Temel Koçluk Becerileri
•Coachee ile uyumu yakalama
•Gündemi yakalama
•Dinleme seviyeleri
•Empatik dinleme ve Psikolojik oksijen verme
•Güçlü sorular
•Güçlü gözlemler
•Güçlü ricalar
•Coachee yi yapılandırmak
•Meydan okuma
•Coachee yi geliştirmek
•Jenerasyonlara koçluk
•İleri seviye merak
•İleri seviye gözlem

•Performansa koçluk
•Kariyer koçluğu
•Takım koçluğu
•Telefonda koçluk
•Yönetici Koçluğuna giriş
•Yaşam ve Yönetici çarkı
•Değişim süreci
•DİSC
•Değişime liderlik etmek
•Stratejik uyum ve yönetim
•Yüksek performanslı takım liderliği
•A takımı oyuncular inşa etmek
•Durumsal liderlik
•Etkili toplantı yönetimi

•İleri seviye güven oluşturma

Yöntem :

•Karmaşa ve değişim modeli

• Karma eğitim modeli.

•Koçluk U’su ve performans
•Koçluk U’su ve iş dünyası
•Koçluk U’su sağlık
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EğitimMateryalleri :
• DVD, Manuel, Handout, Coachee forms, self reﬂection forms.

•Özgürleştirilmiş koçluk U modeli

LEM Kriterleri :

•Gündeme özgü koçluk modeli tasarlama

• Üniversite mezunu.

•Maksimum liderlik

• ICF , ILM,EMCC Akreditasyonlarına sahip.

•Performans yönetimi

• En az ACC ünvanına sahip.

•Otantik liderlik

• CPD Akredite eğitimci diplomasına sahip.

•Etkili Yönetici Koçu olmak

• 1000 saat Koçluk Eğitimi ve deneyimine sahip.
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Eğitim Kazanımları
•Saf koçluğun ne olduğunu öğreneceksiniz.
•Koçluğu mesleki olarak yapabileceğiniz yetkinliğe ulaşacaksınız.
•Ustalık seviyesinde dinlemeyi öğreneceksiniz.
•Coachee lerinizde ileri seviyede farkındalık yaratabilecek etkiye sahip olacaksınız.
•Koçluk sanatının olmazsa olmaz güçlü soru sorma sürecinde ileri seviye becerileriniz gelişmiş olacak.
•Gözlem yeteneğiniz gelişecek.
•Coachee'nin ihtiyaç duyduğunda yapılanma sürecine liderlik edebileceksiniz
•Koçluk mesleğini varolan en etkili modellerle master seviyeye ulaştıracaksınız.
•Kişiye özgü koçluk süreçleri tasarımlayarak koçluk kasınızı en etkili şekilde kullanmayı öğreneceksiniz.
•Öğrenme deneyim ve geri bildirim süreçleriyle koçluk profesyonelliğinde ustalaşacaksınız.
•Kişi ve kurumların performanslarına yönelik etkili koçluk modelleri geliştirmeyi öğreneceksiniz.
•Coachee’nin dününü, bugününü ve yarınını okuyarak kariyerine liderlik edebileceksiniz.
•Kurumsal dünyanın dinamiklerine uygun takım koçluğu modellerini öğrenecek ve uygulayacaksınız.
•İşitsel ve görsel iletişim araçlarıyla (Telefon, internet vs.) etkili koçluk seansları yönetebileceksiniz..
•Yönetim becerileriyle koçluk modelini harmanlayarak insan yönetiminde fark yaratabileceksiniz.
•İleri seviye yönetim modellerini öğreneceksiniz.
•Yönetim becerileri liderlik ve koçluk modelleirni bir arada kullanabileceksiniz.
•Duruma uygun yönetici koçluk modelleriyle etkili liderlik yapabileceksiniz.
•Takımınıza koçluk edebileceksiniz
•Kendi performans farkındalığını arttıracak dinamik uygulanabilir teknikler öğreneceksin
•Takımındaki duygusal zekaları okuyarak geliştirebileceksin
•21. Yüzyılın yeni liderlik disiplini ile performanslarda fark yaratacaksın
•Daha güçlü ve etkili talimatlar vermeyi başaracaksın
•Duyularındaki keskinliğin artacak
•Yüz ifadelerini anlayarak zihin okuyabileceksin
•Takımının davranışlarını ve motivasyonunu etkileyen süreçleri değiştirebileceksin
•Değerler ve inançlar üzerine etkili iletişim yöntemleri öğreneceksin
•Performans için tasarımlanmış koçluk modellerini bileceksin
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Süreç:

Eğitim setinizi aldığınız an eğitiminiz başlar. Eğitim dvd lerinizi izler ve manuellerinizi çalışırsınız. Ardından
eğitim workshoplarına katılırsınız. Coaching programında iki tip workshop vardır. İlki UWS dediğimiz uygulama
workshoplarıdır. Bu workshoplarda amaç Koçluk teknikleri üzerinde tek tek yetkin olmanızdır. UWS sonunda
yazılı sınava da girersiniz. Yazılı sınavdan geçemezseniz süreç tekrarı alırsınız. UWS de başarılı olduğunuz
takdirde BWS bütünsel workshoplara alınırsınız. Bütünsel workshoplarda ise bütünsel koçluk yapmaya
odaklanırsınız. Artık parçaları bir araya getirmenin vakti gelmiştir. İnsan bir bütündür ve tekniklerin ötesine
geçip bütünü okumada yetkin olmanız beklenir. Bws lerde LEM'ler tarafından gözlemlenirsiniz. Eğer bütünsel
seanslarınızda yetkin olmadığınız gözlemlenirse tüm eğitim sürecini tekrar etmeniz gerekebilir. Ya da sadece
BWS yi tekrar etmeniz, bu UWS lerde Mentörün, BWS lerde LEM'in insﬁyatiﬁndedir. Certiﬁed Coach için
toplam 10 gün uws ve 3 gün bws vardır. Workshop'da başarılı olursanız bir sonraki aşamaya self reﬂection
aşamasına geçersiniz. Bu aşamada eğitim dışında gerçek koçluk seansları yapmanız gerekmektedir. Akredite
sertifika alabilmek için 12 seans yapmanız ve bir tanesinin audio kaydı ve yazılı versiyonunu diğer seans
formlarınızla LIVCON'a teslim etmeniz gerekmektedir. Teslim ettiğiniz kayıtlar LEM (Lider eğitmen
mentörlerimiz) tarafından dinlenir ve geçerli not alırsanız, yazılı ve gözlem sınavından geçtiyseniz akredite
sertifikaya hak kazanmışsınız demektir.
Süre:

LIVCON karma eğitim modeli yetkinlik kazanımı için eğitimi sürece yaymaktadır. Tüm süreç sizin hazırlık
hızınıza ve workshop tarihlerine göre 4 ila 6 ay arasında sürmektedir.
Pre-Learning:

Eğitim öncesi eğitim materyalleriyle hazırlanmanız anlamına gelmektedir. Her eğitimin ön
hazırlık materyalleri vardır. Bu materyallerin amacı örgün workshopların daha kaliteli
geçmesi ve eğitimlerden maksimum fayda kazanmanızıdır.
Sınıf Eğitimi / Workshop:

Ön hazırlığını yapmış katılımcılar örgün workshoplara alınır. Workshopların ana amacı ön hazırlığı yapılmış
içeriğin uygulamalarını canlı göstermek ve katılımcılara uygulatmaktır. Ön hazırlıktan ötürü teoriyle çok zaman
kaybedilmez ve böylece uygulama ve interaktif fasilitasyonlara daha çok zaman ayrılır. Workshoplar tüm
oﬁslerimizde sabah 9:00 da başlar akşam 18:00 de biter. Genelde workshoplarımız hafta sonları yapılır. Dört
ayda bir workshoplar her ofisimizde tekrar edilir.
Sınav:

Sınavlarımız çoktan seçmeli ve yoruma dayalı cevaplardan oluşmaktadır. Eğitim materyallerine hazılanan ve
workshoplara katılan herkes sınavları rahatlıkla geçebilir. Tavsiyemiz eğitim dvd lerinizi 2 kere izlemeniz ve
kitapçığınızı anlayarak sindire sindire okumanızdır.
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Self Reflection:

Workshop'ı başarıyla geçtiğinizde artık koçluk yapmaya başlıyorsunuz. Coachee lerinizin dolduracağı
formlar size veriliyor ve toplam 12 tane seans yapmanız gerekiyor. Bu seansları en az 4 farklı kişiye
yapmanız önemli. Ayrıca bu kişiler birinci derece akrabalarınız olamaz. Bir tane seansı audio kayıt edip,
yazıya dökerek LIVCON'a ulaştırmanız gerekiyor.
Ölçme Değerlendirme:

Tüm sınav, self reﬂection ve gözleme dayalı değerlendirmeler LIVCON'un eğitim kurulu
standartlarına göre yönetilir. Sınavınızdan ya da seans kaydınızın geçmemesinden ötürü
kalırsanız süreç tekrarı alırsınız. Süreç tekrarı tamamen ücretsizdir. LIVCON'da hiç bir
eğitimi (sınavdan ya da task larınızdan kaldığınız için) tekrar etmek için ücret ödemezsiniz.
Akreditasyon:

Coaching Diploma Programı eğitimimiz ICF ve EMCC akreditasyonuna sahiptir. Alacağınız sertifika akreditedir.
ICF ünvanlama almak isteyen kişiler ayrıca mentörlük almaları ve ICF'in sınavına girerek ICF'e üyeliklerini
tamamlamaları gerekmektedir. Eğitim sonunda ünvanlama almak isteyen kişiler ICF’ten PCC seviyesinde
Koçluk belgelerini alabilirler.
LEM :

Coaching diploma programı eğitimlerinin bws lerini Lider eğitmen mentörlerimiz yönetmektedir. LEM'ler
LIVCON'da en az beş yıl eğitmenlik yapmış kişilerdir.
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