
  
U.S. Franchisees are accredited by the Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET). 
Copyright © 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. DCC_010517_SellSheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dale Carnegie İş Koçluğu yaklaşımı  kişisel gelişim ve değişim döngüsü 

üzerine kurulmuştur. Dale Carnegie koçu, bir tutumu değiştirmek, 

geliştirmek, yeni beceri kazandırmak ve bunu bir alışkanlığa 

dönüştürmek için aşağıda belirtilen adımları izler: 

- Danışanına “İhtiyacım var, istiyorum, yapabilirim ve yapacağım” 

yönünde olumlu tutum kazandırır. 

- Gerekli bilgi ile donatır. 

- Beceriyi kalıcı hale getirmek için uygulama yapılmasını sağlar.  

Dale Carnegie koçunun en etkin sonuçları alması için izlediği yol, 

gelişim alanlarını belirledikten sonra bu alanlardaki performans 

engel(ler)ini belirlemek ve bu engel(ler)i aşmaya yönelik koçluk 

yaklaşımını sergilemektir. 

Dale Carnegie İş Koçluğu‘ nun 5 başarı anahtarı bulunmaktadır:  

1. İnsan İlişkileri 

2. İletişim Becerileri 

3. Güvenilirlik 

4. Hakimiyet 

5. Süreç Yönetimi: 

 

Programın Hedefleri: 
 

- Uzmanlaşacak koçluk alanlarını belirlemek, vizyon oluşturmak, 

uygulamak, tecrübe kazanmak 

- Liderlik ve yöneticilik koçluğunun dinamiklerini benimsemek, 

uygulamak  

- Grup ve takım koçluğunun dinamiklerini benimsemek ve uygulamak  

- Yapılan koçluğun etkisini artıracak farklı araçlara ve yöntemlere 

hakim olmak 

- Profesyonel iş koçu olarak uzmanlaşacak alanlarda kredibilite ve 

talebi arttırmanın yollarını benimsemek 

Programın Kapsamı(*) 

8 gün süreli interaktif formatta sınıf eğitimi  

4 Seans boyunca görevlendirme ve tecrübe paylaşımı 

7 Takım koçluğu, 1 Birebir Koçluk ve 7 Observe Session 

 

(*) ICF Akredite ACTP Programı Şartlarını sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

Süre / Format 

4 ay  (4 ay x 2 gün olacak şekilde 8 

gün) 

Koçlukta Uzmanlaşma Programı, 

Dale Carnegie İş Koçluğu Sertifika 

Programının ikinci modülü olup, 

başarıyla tamamlayan katılımcılar 

242 saat süreli ICF Akredite ACTP 

Katılım Sertifikası alacaklardır.  

Program sonunda katılım sertifikası 

için tüm seanslara katılım gereklidir.  

Program tamamlandığında, ACTP 

Başarı Sertifikası için gerekli olan 

242 saatlik eğitim, 5 koçluk izlemesi 

ve 10 koçluk becerilerine mentorluk 

çalışması tamamlanmış olacaktır.  

ACTP Başarı Sertifikası alabilmek 

için, katılımcıların programı 

tamamladıktan sonra performans 

değerlendirmeyi ve 100 saat koçluk 

deneyimini başarıyla tamamlaması 

gerekmektedir. 

Kimler katılabilir 

Dale Carnegie Akademi’nin İş 
Koçluğu Becerilerini Geliştirme 
Programı veya başka koçluk eğitim 
kurumların ICF ACSTH Onaylı 
Programını tamamlamış olmak   

 

 

 

İş Odaklı Koçluk ve Mentorluk Programı  

Koçlukta Uzmanlaşma  
(2. bölüm- ICF Akredite ACTP) 


