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                                                   YAŞAM	  KOÇLUĞU	  EĞİTİMİ 

 

Koçluk mesleği kişiler üzerindeki hızlı, çözümcü ve geliştirici etkisiyle son 10 yılda hızla 
büyümektedir. Bu büyüme, bireylere gerek profesyonel hayatlarında gerekse kişisel 
yaşantılarında farklı bakış açıları katmış ve vizyonlarını genişleterek başlı başına bir sektör halini 
almıştır. Bu sayede birçok kişi koçluk mesleğine adım atarak gerek kişilere gerek ise kurumlara 
hizmet vermeye başlamıştır. 
 
RGA Uluslararası Sertfikalı Koçluk Eğitimi profesyonel anlamda koçluk yapmak isteyenler için 
tasarlanmış, koçluğun Aʼdan Z ye tüm temellerini içeren, kişinin tecrübe ve deneyimlerine, hizmet 
vermek istediği sektöre göre modelleyebildiği, temel koçluk eğitimidir. 
 
Koçluk Eğitimi koçluk mesleğine tüm dinamikleri ile hakim olacak, önce kendini hayatında bir 
adım öteye taşıyacak, profesyonel olarak koçluk yapabilecek ve aldığın eğitimi geliştirerek, diğer 
koçluk modellerini de uygulayabilen bir Coac olarak mezun olacaksınız. Profesyonel Coach 
eğitimi sayesinde yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, satış koçluğu, yönetici koçluğu, ilişki koçluğu 
gibi koçluk alanlarında da aktif olarak yer alabileceksiniz. 
 
Eğitimle Neler Kazanabiliriz ? 
 
Bir koç olarak zihnini nasıl susturacağını, dinlerken yargılama alışkanlığını nasıl devreden 
çıkaracağını, nasıl yanıt vereceğini öğrenecek, tarafsız bir gözle dinlemek üzerinde çalışacaksın. 
Tümüyle bir koçluk becerisini inceleyecek ve uygulayacaksın. Yapacağın seanslarda sadece açık 
ve berrak bir zihinle orada olmayı ve beyninin sağ lobuyla sol lobunu dengeleyerek odaklanmayı 
öğreneceksin. Kendini bırakmayı (yargılar, ego, kendi doğruları, kişisel gerçeğin) ve karşındaki 
insanın var olmasına izin vermeyi deneyimleyeceksin. Fiziksel ve zihinsel olarak uyum ahenk 
bağı kurmayı ve bu sayede müşterilerin ile aynı ahenk içerisinde olmayı öğreneceksin. 
 
Karşındaki kişinin değer yargısını da işin içine katarak, dünyayı onun gözünden görmeyi 
başaracaksın. Kişinin bulunduğu nokta ile bulunmak istediği nokta arasında ki büyük açıklığı fark 
edecek ve odaklanacağın noktaya nasıl ilerleyeceğini bulmuş olacaksın. Empatik ve etkin 
dinlerken aynı zamanda arka planda olan şeyleri fark edecek ve insanları dört boyutundan 
dinlemeyi keyfetmeyi öğreneceksin. Güçlü sorular ile kişinin kim olduğunu, nerede olduğunu ve 
nereye gitmek istediğini fark edebileceksin. Bu eğitim sayesinde, bir koç olarak, kişilerin en iyi 
yanlarını keşfetmelerine, kucaklamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olacak, kendinde bulunan 
harikalığı fark etmesini sağlayacaksın. 
 
Program İçeriği ve konuları; 
 
Seans çerçeveleme 
Uyum aheng oluşturmak 
Hedef ve kontratı belirleme 
Aktif dinleme 
Empatik dinleme 
Psikolojik oksijen verme 
Güçlü gözlem 
Güçlü soru sorma 



Güçlü ricalar  
Farkındalık oluşturma 
Saygı ve içtenlik 
Yapılandırma  
Yeniden çerçeveleme 
Koçluk duruşu 
 
Programdan Öğrenecekleriniz; 
 
Koçluk yapmayı öğreneceksiniz. 
Koç olmayı öğreneceksiniz. 
Koçluk duruşunu öğreneceksiniz. 
Koçluk sezileriniz gelişecek. 
Koç gibi soru sormayı öğreneceksiniz. 
Koç gibi dinlemeyi öğreneceksiniz. 
Koç gibi danışanı yapılandırmayı öğreneceksiniz. 
 
 
Program Modülleri; 
 
1. Koçluğa giriş 
2. Koçluk mesleği  
3. Koçluk metadolojisi 
4. Koçluk yaklaşımları ve modelleri 
5. Koçluk soru modelleri 
6. Koçluk duruşu modelleri 
7. Koçluk sezi modeli 
8. Koçluk yapılandırma modeli  
9. Koçluk farkındalık modeli  
 
 
Bu program kimlere göre, 
 
Bu program koç olmak isteyenlere göre tasarlanmıştır.  
 
Eğitime katılanlar ayrıca tüm Dünyada geçerliliği olan Uluslararası bir Profesyonel Koç olacaktır.  
 
 
Eğitim Dili  
Türkçe 
 
 
Eğitim Süresi  
 
60 saat  
 

 
Ücret  

2500 tl 
 
 



 
Eğitmen  

Hülya KAVUZLU 
Uluslararası Kuantum & NLP & Yaşam Koçluğu Uzmanı ve Eğitmeni 
Terapist 
 
 

 
RGA Rönesans Gelişim Akademi Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezi 
www.ronesansgelisim.com 
0505 560 51 82 

 

 

 

	  

	  

	  

	   	  


