EĞİTİMCİLER İÇİN
MASALLAR

· Programın Amacı

· Eğitmen

Program, eğitim veren ve tasarlayan eğitimcilere
eğitimlerini hikayeler ve metaforlar üzerinden
zenginleştirerek bu unsurları bir öğrenme aracı olarak nasıl
kullanacaklarını anlatır.

· Kazanılacak Yetkinlikler






Eğitimlerde duyguya dokunma
Metafor kullanma yöntemleri
Zihinde resim çizme becerisi
Sözel anlatım becerilerinin geliştirilmesi
Konular arası etkili bağlantılar kurma

· Eğitim Tarihleri
22 Ekim 2014
Çarşamba
9.30 - 13.00

· Eğitimin Faydaları










Toplum önünde konuşma becerisi kazanılması
Sahne becerilerinin kazanılması
Mesajın etkin iletilmesi
İzleyicilerde istenen etkinin bırakılması
Düşüncenin etkileyici bir şekilde ifade edilmesi
Dilin ve sesin doğru bir biçimde kullanılması
Öğrenenleri konuya odaklamak
Eğitimlerde akılda kalıcılığın kolaylaştırılması
Öğrenenlerin ve eğitmenlerin yorumlama
kabiliyetini geliştirmek

· Eğitim Yöntemi
Eğitimde konular video anlatım, tartışma, soru cevap,
müzikli grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

· İçerik
1. Bölüm:








Bir hikayeyi eğitim hikayesi yapan nedir?
Masallarda geleneksel öğelerin vurgulanması
Teknik eğitimlerde masal ve metafor kullanımı
Masallarda müzik-dekor kullanımı ve konsept
yaratma
Masalların eğitim tasarımında kullanım yerleri
Metaforlarla anlatımda dikkat edilmesi gerekenler

3,5 Saat
· Eğitim Yeri
Navitas Eğitim Salonu 5. Gazeteciler Sitesi, Akasya
Sokak, C-2 Blok Daire:3 Akatlar-İstanbul
350 TL + KDV
(ikramlar ve eğitim materyalleri dahildir.)

· Katılımcı Görüşleri
Eğitimciler için Masallar programının benim için en
faydalı yanı; kişilerin derse konsantrasyon süreleri
dikkate alındığında, eğitimlerimi nasıl daha ilgi çekici
ve takibi kolay hale getirebileceğimle ilgili aldığım
ipuçları oldu. Ben doğrudan eğitim tasarlamadığım
halde, mevcut derslerime ne yenilikler katabileceğimle
ilgili güzel fikirler aldım, eğitim tasarımcıları için daha
da faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum.
- Gamze Dönmez, Müdür Yardımcısı, Türkiye İş

Bankası A.Ş., Yetenek Yönetimi Bölümü

Çocukluğumuzda kullandığımız ve ne acıdır ki
unuttuğumuz hayal gücünü, iş hayatını keyifli hale
getirmek için nasıl kullanacağımızı anlatan çok verimli
bir eğitimdi. İş hayatında çocukluğunu yaşamak
isteyen herkese tavsiye ederim.




Masallardaki gizli mesajlar
Masallarda eğitmenin aktarışı nasıl olmalı (vokalvücut dili - ortam -müzik)

- Ebru Çavuş, İnsan Kaynakları Yöneticisi, Greif

2. Bölüm
Doğu ve Batı masallarından 4 masal öğrenelim
Masal konularına göre mesajlar ve bağlantılar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Müşteri Hizmeti
Etki ve Motivasyonun Üretime Etkisi
Farklılıkları Değerlendirme
Değerlerimizi Vurgulamak
Problem Çözme
Liderlik
Değişime Uyum
Takım Çalışması Dayanışma Ruhu

· Hedef Kitle
Kendi uzmanlık konularında eğitim verenler, kurum içi
çalışan iç eğitmenler, danışmanlar, koçlar, konferans
konuşmacıları, etkili sunumun işlerinin önemli bir parçası
olduğunu düşünen herkes.
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