www.kinesiatraining.com
T. 0212 9290360

Sayfa 0 / 4

2017
İŞ DÜNYASI İÇİN

“Beden Hafızası İle”
Yaratıcı Gelişim Çözümleri

Kinesia Eğitim ve Koçluk
İstanbul
01.01.2017

www.kinesiatraining.com
T. 0212 9290360

İş Dünyası ve V.U.C.A.
İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında, iş
dünyasının dinamikleri hızla değişiyor. İş
dünyasını tanımlayan kavramlar artık:
kayganlık, kesinsizlik, karmaşa ve belirsizlik.
Bu durum, VUCA olarak kısaltılıyor (volatility,
uncertainty,
complexity,
ambiguity).
Kaygan ekonomi piyasalarında, sınırları net
olmayan coğrafyalarda ve kesin olmayan
koşullarda, karmaşık sistemlerle ve bilgilerle
tam bir belirsizlik ortamında iş yapmaya
çalışıyoruz.
VUCA dünyası, değişime adapte olabilenler
için fırsatlarla dolu.
Liderler tek bir doğru yanıtı olmayan
karmaşık
problemlerle
karşı
karşıya
kalıyorlar. Kaos ortamında karar almayı ve
hızla harekete geçmeyi gerektiren bu yeni
yönetim sistemi, liderlik stillerini ve iş
yetkinliklerini yeniden şekillendiriyor.
Adaptif liderlik, inovasyon, koçluk yaklaşımı,
yaratıcı problem çözme, çevik yönetim,
kendi kendini yöneten takımlar, holistik
(bütüncül) bakış açısı… Artık sıkça
duyduğunuz kavramlar değil mi?
İş dünyasındaysanız siz de bu koşullarla karşı
karşıya olan, bu belirsizlikle barışık olması
gereken, hatta işiniz ne olursa olsun, yaratıcı
olmaktan başka çaresi kalmayan bir
profesyonelsiniz demektir. Siz ve kurum
kültürünüz; yeni yöntemler denemeye,
statünüz ne olursa olsun öğrenmeye
açıksanız, bu sizin için iyi haber. Biz de işinizi
kolay ve keyifli hale getirmek için buradayız.
İhtiyaçlar ve Beklentiler
Yukarıda saydığımız tüm bu değişimleri
kucaklamak, belirsizlikle dans etmek ve
“birlikte yaratma” kültürü ile katma değeri
yüksek inovatif sonuçlara ulaşmak için bazı
zihin ve davranış yapılarını kazanmak ve
kazandırmak gerekiyor.
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Bunun için eğitim ve gelişim konularında iş
dünyasında yerleşmiş bize hizmet etmeyen
kalıpları kırmanın ve harekete geçmeyi
bekleyen
sınırsız
enerji
potansiyelini
hedeflerimize yönlendirmenin zamanı geldi.

V.U.C.A.DÜNYASINDA
BAŞARIYI YAKALAMANIZI
SAĞLAYACAK 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 en önemlileri şunlardır:















Beden hafızasını harekete geçirme
Gelişmeci zihin (Growth mindset)
Çevik kültür yaratma (Agile culture)
Koçluk becerileri
Birlikte çalışma (Collaboration)
Birlikte yaratma (Co-creation skills)
Derin dinleme (Listening from the
emerging future)
Yaratıcı problem çözme
Hikâyeleştirme (Storytelling)
Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)
Etkili sunum, ses-nefes-artikülasyon
Etkili iletişim
Müşteri odaklılık
İş-yaşam dengesi - zaman yönetimi
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PROGRAMLARIMIZ
1) Sahnede İş Yetkinliği Atölyeleri
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Etkili sunum teknikleri
Yöneticiler için medya

3) Yaratıcı Takım Koçluğu

Yukarıda bahsettiğimiz beceri/yetkinliklerin
her biri ve çok daha fazlası için farklı
mekânlarda
size
ve
ekibinize
özel
düzenlediğimiz
atölyelerde;
etkileşimli,
hareketli ve eğlenceli bir ortamda
farkındalıkla öğrenir ve öğrendiklerinizi
uygulamaya başlarsınız. Eğitmenlerimizin
sağladığı ön yargıdan uzak, güvenli ortam
sayesinde gruba kolayca uyum sağlarsınız.

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; 3-6 adet
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.

2) Liderlik Eğitimleri
2’şer günlük bu eğitimleri tek tek veya paket
halinde alabilir, etkili liderlik için ihtiyacınız
olan tüm konuları deneyimleyerek kendi
tarzınıza uygun şekilde öğrenirsiniz. Kısa
konu anlatımını, konuyla ilgili simülasyonlar,
oyunlar ve koçluk uygulamaları takip eder.

Eğitim modülleri:






Etkili-iletişim
Koçluk becerileri ile yönetim
İş-yaşam dengesi ve motivasyon
Yaratıcı düşünme
Ses-nefes-artikülasyon

Her hakkı saklıdır. Kinesia® 2017

4) Skilldrama® ile Yönetici Koçluğu
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu)
tarafından akredite edilmiş Erickson ve CTI
eğitimli koçlarımız ile güçlü yönlerinizin
farkına varır, vizyonunuzu gerçekleştirmek
için
kaynaklarınızı
nasıl
verimli
kullanabileceğinizi
anlarsınız. Liderlik
yetkinliklerinde nerede durduğunuzu ve
gitmek istediğiniz noktaları deneyimlersiniz.
Önünüzdeki konulara ve durumlara farklı
açılardan bakarak, seçeneklerinizi artırır,
önünüzü daha net gördüğünüz için
rahatlar, motive olursunuz.
Yönetici koçluğu; esnek ama kararlı
davranış kalıpları kazanarak, daha sağlıklı
bir çalışma ortamının yolunu açmanıza
yardımcı olur.
3-12 aylık bu süreçte, koçluk becerileri,
strateji geliştirme, karar verme, değişim
yönetimi, etkin zaman yönetimi, etkili kriz
yönetimi, etkili takım oluşturma, motivasyon,
takdir, geribildirim gibi liderlik/yöneticilik için
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önemli konularda gelişmek için bireysel
destek alırsınız.
6) İnovasyon Koçluğu
Kişilerin farklı olmayı, farklı düşünmeyi ve
farklı davranmayı öğrenerek, kasıtlı şekilde
mevcut durumu yıkma ve yerine yepyeni bir
buluş koyup geliştirerek işlerine ya da
topluma katma değer sağlama becerilerini
geliştirmeye yöneliktir. İnovasyon için gerekli
düşünme stratejileri ve inovasyon liderliği
becerileri kazanması için kişinin normlardan
sapmasını, mevcut zihin yapılarını, bakış
açılarını, alışkanlıklarını, paradigmalarını ve
süreçlerini; deney yaparak ve risk alarak
yıkmasını kolaylaştırır.
Yenilik yaratma ve doğurucu düşünme
süreçlerinde bireyin; değişim, belirsizlik ve
karmaşa
ile
uyumlanıp
akabilmesini
destekler.

TÜRKİYE’DEKİ İLK SERTİFİKALI
İNOVASYON KOÇLUĞU
PROGRAMIMIZI DENEYİN.

İŞ DÜNYASINDAKİ YÖNETİM
VE KOÇLUK TECRÜBEMİZİ,
OYUNCULUK
BİLGİMİZLE
HARMANLAYARAK,
GÜÇLÜ
DENEYİMLER
YAŞATIYOR;
KALICI
ÖĞRENMENİN
YOLUNU AÇIYORUZ.
Kinestetik (bedensel) öğrenmedeki hareket
ve eylem; ders dinleme, slayt takip etme
gibi öğrenmenin pasif yollarının yerine
geçer. Bisiklete binme, yüzme gibi hareket
ile öğrendiğiniz ve yıllar geçse de
unutmadığınız bilgiler gibi, hareket ile
kodlayarak öğrendiğiniz diğer bilgileri de
ihtiyaç duyduğunuz her an hatırlarsınız.
Ayrıca kinestetik öğrenme, öğrenmenin
önündeki en büyük engel olan içsel
bariyerlerimizi ortadan kaldırır.

Skilldrama©

ImagineNation sertifikasyonu ile
Otto
Scharmer’ın U-Teorisine göre geliştirilmiş
İnovasyon
Koçluğu
modelini
kullanmaktayız.

Yöntemimiz:
Multi-disipliner
Kinestetik Öğrenme

ve

Multi-disipliner öğrenmede, etkin ve kalıcı
bir
öğrenme
deneyimi
için
farklı
disiplinlerden bilgi ve yöntemler bir arada
kullanılır. Bu, beynimizin çalışma şekline
uygun ve yaratıcı bir öğrenme yöntemidir.
Çünkü beynimiz farklı nöronlar arasında
bağlantı kurarak öğrenir. Programlarımızı,
ekibimizdeki farklı disiplinlerden gelen
eğitmenler ile birlikte tasarlar ve farklı
yöntemler ile uygularız.
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Tiyatronun “öğrenme” konusunda sunduğu
avantajları iş dünyasına uygun çözüm
paketleri haline getirerek, iş yetkinliklerinin
gelişimi
için
uygulayan,
tarafımızca
geliştirilmiş bir kurumsal eğitim yöntemidir.
Skilldrama©, sürekli kendi kendini yenileyen,
disiplinler arası ve kinestetik bir tekniktir; iş
dünyasının ihtiyaçlarını, örgütsel psikolojiyi
ve takım dinamiklerini temel alır.
Bir tiyatro oyuncusunun rol yaratmada
kullandığı
teknikleri
(ses-nefes-duygu
temrinleri, bedensel farkındalık araçları,
yaratıcı imgeleme…) ve süreçleri (oyunlar,
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canlandırma,
tirad,
dramaturji,
doğaçlama, geribildirim…), iş dünyasının
karakteristik özelliklerine uygun güvenli bir
yapı içinde, yetkinlik gelişimi için kullanır.
Skilldrama©da kullanılan tiyatro ve drama
teknikleri, iş dünyasına özgü bir yaşantının,
olayın, fikrin, davranışın veya soyut bir
kavramın gözlem, deneyim ve duygu
yoluyla gözden geçirilmesini ve sonunda
bilişsel
örüntülerin
ve
davranışların
farkındalıkla değiştirilerek iş yetkinliklerinin
geliştirilmesini sağlar.
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5) Paket Çözümlerimiz
Seçtiği konuda derinlemesine çalışmak ve
konuyu her yönüyle, farklı tekniklerle ele
alarak deneyimlemek isteyen gruplarımız
için aşağıdaki başlıklarda 5’er günlük
paketler tasarladık:





Etkili Sunum Paketi
Yaratıcı Takım Paketi
İnovasyon Liderliği Paketi
Kurum-içi Girişimci Paketi

Biz Kimiz?

Skilldrama© iş dünyasında ihtiyaç duyulan
yetkinliklerden yola çıkılarak geliştirilmiştir.
Skilldrama©
uygulamalarında
kişisel
farkındalık ön plandadır. Bireyin/grubun
dışarıdan bir bilgi alması kadar, aldığı bu
bilgi hakkında kendi durumunu sağlıklı
değerlendirebilmesi
de
gelişim
için
önemlidir.

Farklı meslek gruplarından (oyunculuk, iş
dünyası, medya, psikoloji, mühendislik)
eğitmen
ve
koçları
özel
tasarım
programlarımız için bir araya getirdik.
Yetişkin eğitimi konusunda tecrübeli olan
eğitmenlerimiz, bu alanda dünyadaki
trendleri yakından takip edip hayata
geçiriyorlar.

Skilldrama© sayesinde bireyler beden
hafızalarını (duyu, duygu ve kas hafızası)
etkinleştirerek kendilerini tanıma konusunda
önemli yol kat ederler. Uygulama sırasında
yaşadıkları deneyimler sayesinde süreç
içinde gittikçe daha akıllı hale gelirler.
Yetkinlik gelişiminin önündeki engeller,
kendiliğinden çözülür ve güçlü bir
farkındalık ve deneyimle, kazanılmak
istenen yetkinlik hem bedensel hem zihinsel
olarak kavranır.
Skilldrama©nın kullanıldığı alanlar: Bireysel
koçluk, kurumsal eğitimler, gruplara atölye
çalışmaları ve takım koçluğudur.

Öz geçmişlerimiz ve referanslarımız için:
www.kinesiatraining.com u ziyaret edin.

SİZİN HER GELİŞİM
İHTİYACINIZ, BİZİM İÇİN YENİ
BİR TASARIM DEMEK

Tüm programlarımız hakkında daha detaylı
bilgi için bize ulaşın:

Sizinle yaptığımız ön görüşme sonrasında,
program içeriğimizi size özel hale getiririz.

Başarıyı yakala!
 Deneyimleyerek
 Kendini tanıyarak
 Yaratıcılığınla eğlenerek

Her hakkı saklıdır. Kinesia® 2017
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