Menecerlər üçün ARSA Kouçinq (Coaching) modeli.
NABT 2021-ci il Fevral ayından menecerlər üçün xüsusi olaraq
hazırlanmış ARSA Kouçinq (Coaching) modelinin tədrisinə, praktiki
məşğələlərə və sertifikatların verilməsinə başlayır.
ARSA Kouçinq modeli menecerlərə öz işçilərini və işçi qruplarını
daha səmərəli idarə etmək üçün lazım olan bacarıq və qabiliyyətləri
formalaşdıracaq. Bu modeldən istifadə etməklə onlar Şirkətlərində
işçilərin istedad və enerjilərini daha səmərəli idarə edərək
məhsuldarlığı artırcaqlar.
ARSA Kouçinq (Coaching) modeli nədən ibarətdir?
Bu model özündə kouçinqin (Coaching) fundamental prinsiplərini,
bilik və bacarıqlarını həmçinin ARSA adlanan xüsusi strukturunu
özündə cəmləyən 10 saatlıq intensiv onlayn təlimdən, təlimdən
sonra növbəti 4 həftə ərzində iştirakçıların fərdi olaraq alacaqları 4
kouçinq sesiysaısndan, həmçinin 24 saat praktiki tapşırıqdan
ibarətdir. Bütün bunlar yerinə yetirildikdən sonra iştirakçılarla
aparılacaq şifahi imtahan nəticəsində iştirakçılara NABT-ın ARSA
Kouçinq sertifikatı veriləcəkdir.
Təlimin yetkisi
Bu təlim NABT-ın təsisçisi Nazim Əliyev tərəfindən onun lider və menecerlər yetişdirmək
sahəsində olan geniş təcrübəsinə (burda xüsusilə onun 20102016-cı illərdə FİNCA İnkişaf Akademiyasının Avrasiya bölgəsi üzrə
Direktoru kimi fəaliyyət göstərməsini qeyd etmək olar), onun
İngiltərənin Machester Universitetində İnsan Resursları üzrə
aspirantura təhsilinə, həmçinin kouçinqin dünyaca məhşur GROW
performance coaching yanaşmasını illərlə tətbiqindən
öyrəndiklərinə əsaslanır. Praktikada sınaqdan çıxmış ARSA kouçinq
modeli daha yaxşılaşdırılmış və təsirli bir kouçinq modelidir. Kurs
zamanı iştirakçılar kouçinq etikası, prinsip və praktik-təcrübələri ilə
tanış olacaqlar. İştirakçıların təlim zamanı əldə etdikləri bilik və
bacarıqlar işlədikləri Şirkətlərdə onların menecer kimi müsbət
nəticələr əldə etməsinə imkan verəcəkdir. Həmçinin bu bacarıqlar Beynəlxalq standardlara cavab
verdiyindən onu digər ölkələrdə də müvafiq iş yerlərində tətbiq edə biləcəklər. Nazim Əliyev
haqqında ətraflı məlumata www.nazimaliyev.com “About” hissəsində baxa bilərsiz),
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ARSA Kouçinq modeli təliminin mövzuları.
ARSA Kouçinq modeli təliminin mözularını aşağıdakı cədvəldə baxa bilərsiniz:
Mövzu

Mahiyyəti

Saat

1 Emosional İntelekt

Cohari Pəncərəsi, Eİ baza bilikləri və pozitiv düşünmə.

2

2 Aktiv Dinləmə

Şəxslər arası ünsiyyət, aktiv sual vermə və dinləmə

2

3 Böyüklərin öyrənməsi

Öyrənmə stilləri, prinsipləri, tsikli

2

4 ARSA Kouçinq modeli

Kouçinq etikası, prinsipləri və addımları.

2

5 ARSA Kouçinq modeli

ARSA-nın tətbiqi

2

6 Kouçinq – praktik təcrübə

8 həftə

24

Kouçinqə nəzarət ( və ya
7 müşahidə)

4 həftə (həfətədə bir dəfə fərdi kouçinq sesiyası)

4

8 Sertifikatın verilməsi

Şifahi imtahan, kouçinq müqavilələri, və təlimdə iştirak

Təlimlər hər gün saat 20:00-22:00 –da və ya iştirakçılarla razılaşdırılmış digər vaxtlarda Zoom
üzərindən keçiriləcəkdir.
Kursun qiyməti
ARSA Kouçinq təlim kursunun qiymət bir iştirakçı üçün 99 AZN-dir. Ödənişin 50 AZN təlimlər
başlamazdan əvvəl, qalan 49 AZN isə Sertifikasiya imtahanından əvvəl ödənilə bilər. Sertifikatlar
elektron formatda təqdim ediləcəkdir.
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