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Bilişim Dünyası
İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağı’nda,
“bilişim”
iş
dünyasının
belkemiğini
oluşturuyor.
Bilişim
sektöründe
çalışan
uzmanları,
tasarımcıları ve yöneticileri, diğer meslek
dallarındaki insanlardan ayıran karakteristik
özellikler vardır.
Bilişim sektöründe çalışıyorsanız veya bu
alanda çalışan ekiplere liderlik yapıyorsanız;
siz de; hızlı düşünen, hızlı hareket eden,
analitik, çözüm odaklı ve yaratıcı olması
beklenen bir profesyonelsiniz demektir.
Eğlenceye ve dostluğa önem vermeniz,
samimi ve esnek iş ortamlarını sevmeniz,
usta-çırak ilişki ağı içinde kendinizi sürekli
geliştiriyor olmanız da iş kültürünüzün bir
parçası değil mi?
Klasik sınıf eğitimlerinin tüm enerjinizi ve
öğrenme
isteğinizi
öldürdüğünü
mü
düşünüyorsunuz?
Bu
tür
eğitimlerin
faydasına inanmıyor musunuz? Lütfen
okumaya devam edin.
İhtiyaçlar ve Beklentiler
Bazen de eşsiz teknik bilginizi satmanız veya
bazı karar verici kişileri ikna etmeniz gerekir.
İşte o zaman iletişim, etkili sunum ve ikna gibi
potansiyelinizde
var
olan
becerileri
harekete geçirmeniz gerekir.
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zaman
yönetimi
tekniklerini,
kişisel
motivasyonu ayakta tutmanın yollarını
bilmek istersiniz.

BİLİŞİMCİLERİN HAYATINI
KOLAYLAŞTIRACAK,
PERFORMANSINI ARTIRACAK
ETKİLİ VE EĞLENCELİ GELİŞİM
ÇÖZÜMLERİ TASARLADIK.
Aşağıda detaylı bilgiler bulabileceğiniz
gelişim çözümleri, hem bireylerin hem
ekiplerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek
özelliktedir.
Bu
programlarda
geliştirebileceğiniz beceri ve yetkinliklerden
bazıları şunlardır:









İletişim becerileri
Kişisel motivasyon
Tasarım Düşüncesi
Etkili zaman yönetimi
Belirsizlik ve stresle uyumlanma
Ekip ruhunu canlı tutma
Yaratıcı düşünme
Etkili sunum ve ikna becerisi

ÜRÜNLERİMİZ
1) Davranışsal Yetkinlik Atölyeleri
Yukarıda bahsettiğimiz beceri/yetkinliklerin
her biri ve daha fazlası için farklı
mekânlarda
size
ve
ekibinize
özel
düzenlediğimiz atölyelerde, monoton sınıf

Kimi zaman yaratıcılığınızı harekete geçirip,
istediğiniz zaman mucizeler yaratacak
çözümleri hızla projelendirmeye ihtiyaç
duyarsınız. Bu zamanlarda yaratıcı düşünme
tekniklerini bilmek, sistematik olarak işe yarar
fikirler üretmek ve çevik proje yönetimi
tekniklerine hâkim olmak imdadınıza yetişir.
Mevcut iş yoğunluğunun enerjinizi tükettiğini
hissettiğinizde önce motivasyonunuz, sonra
da
performansınız
düşer,
harekete
geçmeniz zorlaşır. Bazen işler kontrolden
çıkar, zamanınızı planlamakta zorlandığınız
durumlar olur. Böyle zamanlarda etkili

eğitimi tarzından uzak; etkileşimli, hareketli
ve eğlenceli bir ortamda farkına varmadan
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öğrenir ve öğrendiklerinizi uygulamaya
başlarsınız. Eğitmenlerimizin sağladığı ön
yargıdan uzak, güvenli ortam sayesinde
gruba kolayca uyum sağlarsınız.
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Operasyonel ve stratejik takımları
aşarak
yaratıcı
takım
haline
gelirsiniz.
Yöntemimiz


2) Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme
Eğitimi
2 günlük bu eğitimde yaratıcı düşünme
sistematiğini öğrenir ve deneyimlersiniz.
Yaratıcı düşünmeyi engelleyen unsurları fark
ederek ortadan kaldırmanın veya avantaja
çevirmenin yollarını öğrenirsiniz.

Kurumsal
gelişim
programlarımızda,
oyunlaştırma teknikleri ile koçluk yaklaşımını
kullanarak katılımcılarda hem zihinsel hem
bedensel hafızayı harekete geçiriyoruz.

3) Yaratıcı Takım Koçluğu
Ekip olarak yaratıcı düşünme tekniklerini
uygulayarak parlak ve kullanışlı fikirler
bulmanın, bunları müşteriye uygun yenilik
projelerine çevirmenin etkili bir yoludur. En
az 6 – en fazla 12 kişilik ekiplerle, 6 adet
yarım günlük oturum şeklinde yapılır. Farklı
uzmanlık alanlarından gelen ekibimiz, farklı
duyuları ve beynin farklı bölümlerini
uyarmak ve yaratıcı düşünme için gerekli
olan ‘provokasyonu’ sağlamak için çok
çeşitli araçlara sahiptir. Bu seansların
sonunda kazanımlarınız şunlardır:
 Verimliliğinizi kemiren “çatışmayı”
çözümler,
 Konuşmaktan sakındığınız konuları
rahatça tartışabilir hale gelir,
 Hayal edemeyeceğiniz sayıda ve
nitelikte yaratıcı fikirler bulur,
 Problemlerinize yaratıcı çözümler
getirir,
 İlham verici (evocative) liderlik
tarzını deneyimler,

Sizinle yaptığımız ön görüşme sonrasında,
program içeriğini size özel hale getiriyor,
uygulama ve örnekleri katılımcı kitlesinin
ihtiyaçlarına
göre
uyarlıyoruz.
Programlarımız
yoğunlukla
aksiyon,
deneyimleme,
tartışma
ve
paylaşım
içeriyor.
Biz Kimiz?
Programlarımızı,
alanında
uzmanlığını
tecrübe
ve
başarılarıyla
kanıtlamış
profesyonel
eğitmenler
veriyorlar.
Eğitmenlerimizin hepsi yetişkin eğitimi
konusunda tecrübeli olmalarının yanı sıra,
bu konuda dünyadaki trendleri yakından
takip edip hayata geçiriyorlar. Eğitmen ve
koçlarımızın
öz
geçmişleri
için:
www.kinesiatraining.com ‘u ziyaret edin.
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