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ZE PROJECT

O N L I N E TA K I M
ÇALIŞMASI OYUNLARI

Çığır açan bir atölye! Daha iyisini kimse yapmadı.
Katılımcılarımıza yapacağımız mini anket sonrasında iş

Online Empati
Atölyesi

hayatlarında en sık karşılaştıkları sorunları
senaryolaştırıyoruz. Karakterler, mekan ve diyaloglar
uzmanlarımız tarafından oluşturulduktan sonra katılımcılar

Süre: 60- 90 Dakika

toplantı uygulaması üzerinden sahne alıyor. Fakat bu sefer

Eğitmen: Uzm Psk.

kendi karakterlerini değil karşı karakteri canlandırıyorlar.

Cansu Yurtseven
Ve

Farkındalığın en üst seviyede olacağı bu çalışma size
ve işinize çok büyük katkı sağlayacak. Etkinlik uzman klinik

Görkem Keskin

psikoloğumuz ve oyuncu koçumuz tarafından

(Oyuncu Koçu)

gerçekleştirilecektir. Atölyedeki dialoglar bir gün

Ön Hazırlık Süresi: 1
gün

öncesinden senaristimiz tarafından hazırlanacaktır. Etkinlik
öncesi Online Eğitimlerden “Empati eğitimi” yer alacaktır.

Online uygulama aracılığıyla mesafelere rağmen tek bir

Online Dans
Atölyesi

vücut halinde dans edebilmek… İşte gerçek bir takım
çalışması aktivitesi. Tüm ekibinizin bir bütün olup dans
etmesi, birey olarak değil de bir topluluğun parçası olarak
hareket etmelerinden daha etkili bir takım çalışması
düşünülemez. Bu atölyenin gerçek bir buz kırıcı etkisi

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Ödüllü Dans
Hocası ve Komite Üyesi
Evren Hoca

olması konusunda iddialıyız. Dans türüne ve şarkı
seçimine karar verilir ardından zorluk derecesi seçimine
göre bir koreografi belirlenir.

Yapılan araştırmalar sonucunda senkronik grup danslar
bireyler arasındaki bağı güçlendiriyor. Şimdi haydi hep
birlikte dans edelim. Üstelik unutmayın hata yapsanız bile
kimse fark etmeyecek çünkü siz büyük bir ekipsiniz.

Online Eğitimde en Keyiflisi Ritim Atölyesi. Haydi bana
eşlik et!

Tefler, marakaslar ve dabrukalarla uygulanan bu

Online Ritim
Atölyesi
Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Ritim Terapi
Uzmanı Hakan Hoca
Materyal: kargo
aracılığıyla dezenfekte

atölyemizde dilerseniz ev eşyalarından enstrümanlarla
katılıp yaratıcılığınızı geliştirebilirsiniz. Merak etmeyin
Eğitmenimiz sayesinde her şey sizin için bir enstrüman
olacak.

Düşünün ki şirketiniz bir melodi ve ekibiniz ise bu şarkıyı
ortaya çıkaran enstrümanlar. Tek bir enstrüman sadece
güzel bir ses iken diğer enstrümanlar da ona katılınca
başlı başına bir şarkıya dönüşüyor. Tüm ekibiniz tek vücut
olacak ve bu çalışmadan muhteşem bir dinletiyle

edilmiş enstrümanlar 1

ayrılacaksınız. Üstelik bu eğlenceli aktivitede başarısız

Gün önceden

olmanız imkansız. Ünlü müzik eğitmenimiz sizlere kısa

katılımcılara

süre içinde bir müzik aletini çalmayı öğretecek. Müzik

ulaştırılacaktır.

aletleriniz bir anı olarak saklayabilir bu eğlenceli anları
ölümsüz kılabilirsiniz.

Pek çok markanın tercihi, pek çok dergide fotoğrafları
bulunan ünlü bir fotoğrafçıdan tiyo almak ister misiniz?
Dijital fotoğrafçılığa yön veren uygulamaları ve retouch

Online Fotoğrafçılık
Atölyesi

tekniklerini öğreneceksiniz. Popüler markaların reklamlarını
yapmış Reklam Ajans Başkanından sosyal medyada nasıl
ön plana çıkabileceğinizi ve paylaşımlarınızı nasıl daha çok

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: İlker Engin
Gereksinimler: Akıllı
Telefon

kişiye ulaştırabileceğinizi öğreneceksiniz.

Başarılı fotoğraf için postür, Göze çarpan fotoğraflar için
renk dengesi, retouch programları, hangi ışıkta nasıl açı ile
çekim yapılmalı?, dekupe nasıl yapılır, en uygun filtre
hangisi gibi pek çok konuda bilgi alabilceksiniz.

Dünya mutfağına hakim ünlü aşçımızla işin mutfağına
giriyor ve yemeklerinizi kendiniz yapıyorsuz. Hem kendiniz

Online Yemek
Atölyesi
Yemek Yarışması

için hem de aileniz için çok lezzetli yemekler yapabilme
şansınız var. Birlikte pişirip, birlikte keyifle yiyeceğiniz bir
aktivite.
Tercih edilirse aşçımızın yönlendirmesiyle bir yemek

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Sous Chef
Kubilay Polat
Seçenekler: Yemek
Yarışması, Artisan Ekmek
Yapımı, Çikolata Atölyesi,
Kurabiye Atölyesi, Reçel
Atölyesi

yarışması düzenleyebilir ve zamanı en iyi kullanıp başarılı
olan ekibe ödül veririz.
Üstelik çikolata atölyesi, kurabiye yarışması, Artisan
Ekmek Kursu, Reçel Atölyesi, Sağlıklı Mutfak gibi farklı
yemek atölyeleri gibi farklı oyunlarla birden fazla
seçeceğiniz var.

Ofiste olduğu kadar mutfakta da bir harika olduğunuzu
düşünüyoruz…

Online İşaret Dili
Eğitimi

Ülkemizde 2 milyona yakın işitme ve konuşma engeli
yaşayan kişi bulunmaktadır... işaret dili eğitimi hem empati
yapabilmenin hem yeni bir becerinin hem de kazanım
edinebileceğimiz bir atölye olarak size sunuluyor. Birlikte
çalıştığımız sosyal yardım gönüllüleriyle öğrendiğiniz bu

Süre: 60- 90 Dakika

yeni dili işitme engeli olanlarla iletişime geçmek için

Eğitmen: İşaret Dili

kullanabilirsiniz.Sessizliğin içinde ayrıntıya dikkat ederek

Eğitmeni
Bağış Yapılacak
Kurum: İED

karşı tarafı gözlemleyip anlamak artık sizin için daha kolay
olacak!

Dilerseniz etkinliğin ardından sizin için işitme cihazları
edinebilir bunları işitme cihazı alamayan miniklere
ulaştırmanızı sağlayabiliriz.

Online Sosyal Yardım
Atölyesi

Sıra Sizde...
Salgın döneminde pek çok aile temel ihtiyaç ürünlerine
ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu dönemde onlara destek
olmayı hedefliyoruz. Online toplantı ekranlarında
sunucumuz size Türkiye ve Dünyadaki açlıkla ilgi bilgileri

Süre: 60- 90 Dakika
Sunucu: MC Ercan Ahi

paylaşırken sahadaki ekibimizi başka bir ekranda daha
önce hazırlanmış yemek paketinin ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmasını izliyoruz.

Öğle yemeği için ayırdığınız bütçeyle bir yemek paketi
oluşturup, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sizden özel
notları eklediğimiz paketlerimizi sizden daha az şanslı
olanlara teslim ediyor ve #lunchmoney hashtag’i ile sizi de
etiketleyip paylaşıyoruz. Bu hareketin herkese örnek
olmasını temenni ediyoruz.

Online Yoga ve
Nefes Atölyesi

Her insan dünyaya geldiğinde doğru nefes alır ve bunu
otomatik olarak yapar ama zamanla nefes alma yöntemi
değişir ve duruşu değişir. Doğru bir nefes ve düzgün bir
duruş ile stresle daha kolay başa çıkabilir, yaratıcılığınızı
arttırabilir ve daha sağlıklı olabilirsiniz. Yoga ve nefes

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Usta Yogi
Nilüfer Hoca

atölyeleri uzun süredir takım çalışması aktivitelerinden biri
olarak karşımıza çıkar. Hatta iddia edebiliriz ki ilkidir. Bir
çok kuruluş çalışanların daha yaratıcı olmaları, stresle
başa çıkabilmeleri için onlara nefes terapi eğitimleri
verdirmektedir. Etkinlik sonrasında evde ve ofiste de
kendinizin uygulayabileceği metodlar öğretilecektir.

Heyecan, stres, hafıza, zihin, öfke, gevşeme, ikna,

Online Meditasyon
Atölyesi

pozitif düşünce, empati ve sempati, kontrol edilebilen
olgulardır. Yaratmak, yönlendirmek ve yönetmek için etkili
iletişim, meditasyonla yaratılıp geliştirilebilir. Bu zor
günlerde en çok talep edilen atölyelerden biri olmuştur…

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Ekin Hoca

Şimdi derin bir nefes alın! Alanında isim yapmış
uzmanlarla bu atölyede sizlere yeni bir başlangıç
sunacağız. Temel doğru nefesin öğrenilmesi sonrasında;
özel teknikler kullanılarak iş ve mesleki yaşamda başarı
artışı sağlanabilir. İkna edici, dikkat çekici, güçlü, sakin,
kontrollü, kriz yönetiminde başarılı, akışkan, yönetici ve
belirleyici, yetenekli, olumlu, idareci, iradeli, öfkesiz ve
olumlu olmak, mesleki hayatı yönetmek için gereklidir.

Zaman yok hemen başlamalı!

Online Pilates
Atölyesi

Son dönemlerde sağlıklı olmak pek çok şeyden daha
fazla önem kazandı. Kurumsal ihtiyaçların değiştiği,
sağlıklı yaşamanın ilk gereksinimlerden olduğu bu
günlerde sizlere pilates atölyesi sunuyoruz. Alanında

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Ceren Hoca

uzman eğitmenimiz sayesinde her gün kendi başınıza
yapabileceğiniz hareketleri öğreniyor ve çalışma hayatına
devam ederken aynı zamanda spora da devam
edebilmenizi sağlıyoruz. Kaygılarınızı sağlıklı rutinlerle
değiştiriyor ve ekibinizin yeniden motivasyon kazanmasına
yardımcı oluyoruz.

Online Diy
Atölyesi

Kendin Yap Atölyesi…

Evdeki malzemelerden ya da online marketlerden
kolayca elde edebileceğiniz materyallerle, resim

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: El işi Uzmanı
Fatma Hoca

çerçeveleri, kıyafetler, sanatsal ürünler, dekoratif ürünler
yapıyoruz. Sınırlı sayıda malzemeden elde edeceklerinizi
görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Yaratıcılığınızı
konuşturun, yeni beceriler öğrenin. Yaptığınız yeni
dekoratif ürünlerle gurur duyacaksınız.

ORİGAMİ YAPIMI
Sadece renkli kağıtları kullanarak çocukların hayal
dünyalarını zenginleştiriyoruz. Yaratıcılıklarının zirvesinde
oldukları yaşlarda bu beceriler edinerek ortaya çıkaracakları

Online Çocuk
Etkinlikleri
Süre: 60- 90 Dakika

eserleri görünce inanamayacaksınız. Özel günler için
atölyemizde farklı temalar da ele alınabilmektedir.
OYUNCAK YAPIM ATÖLYESİ
Kediler, uçaklar, arabalar…
Tüketim toplumunda kendi oyuncaklarını kendileri yapmaları

Oyunlar Game Master

gibi bir olanak sağlamak gibisi var mı? El yapımı ve sağlıklı

ve Uzman Pedagoglar

ahşaplardan oluşan parçaları bir araya getirerek kendi

tarafından

oyuncaklarını yapacaklar ve ardından boyayacaklar. Emin olun
yanlarından hiç ayırmayacakları bir oyuncak olacak…

sunulmaktadır.
*Gerekli olan
Malzemeler kargo ile
adreslere teslim
edilecektir.

UÇURTMA YAPIMI
Renkli kağıtlar, çıtalar ve ip bu üç malzeme ile çocuklarınıza
gökyüzünü armağan ediyoruz. Uçurtma yapım atölyesinde
kendi uçurtmalarını yapan çocuklarımız hem ürütmeyi hem de
eğlenmeyi öğreniyor.
Aileler Etkinliklerde Çocuklara Yardımcı olacaktır.

EL KUKLASI YAPIMI
Yırtık çorapların, kullanılmayan yaramayan eldivenlerin bu
kadar işe yarayacağını kim bilebilirdi. Çocuklarımıza ailelerinin
de yardımıyla kuklalarını yapmayı öğretiyor ardından

Online Çocuk
Etkinlikleri

düzenlediğimiz kukla gösterisine davet ediyoruz.
Aman Geç kalmayın!

HİKAYE ANLATICILIĞI

Süre: 60- 90 Dakika
Oyunlar Game Master
ve Uzman Pedagoglar

Ünlü Tiyatro Oyuncusu çocuklarınıza bir hikaye anlatsın ister
miydiniz? Okuma saatinde pedagoglarımız tarafından uygun
bulunan bir eser bir tiyatrocunun farklı ses renkleriyle birlikte
masal diyarına seyahate çağırıyor.

tarafından
sunulmaktadır.
*Gerekli olan
Malzemeler kargo ile
adreslere teslim
edilecektir.

SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİ
Bu iş ustalık ister!
Tanınmış ilizyonistimiz bir birinden eğlenceli sihir
numaralarıyla çocukları ve ailelerini eğlendiriyor ve hiç kimsenin
bilmediği sırlarını sizlerle paylaşıyor. Bu etkinlik sonunda siz de
bir iki numara yapabileceksiniz. Yalnız kimseye söylemeyin, bu
aramızda kalmalı !
Aileler Etkinliklerde Çocuklara Yardımcı olacaktır.

Bu ses çok tanıdık ama nerden?

Online Radyo
Tiyatrosu

O sesten filmler izlediniz, diziler izlediniz, peki kim bu
sesin sahibi? Pek çok diziye ve filme dublaj yapmış
tanınmış bir dublörden seslendirme sanatı.

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Ses Dublörü,

Etkinliğimizde eğitmenimizin yardımıyla vurgu, tonlama
ve diksiyon bilgilerini alıyorsunuz. Ardından ekibinizle
birlikte bir radyo tiyatrosunu seslendiriyorsunuz. Üstelik

Tiyatro Oyuncusu

dublaj ustamız size ortam sesinin nasıl çıkarıldığını hangi

Mehmet Çepiç ve

materyallerin kullanıldığını da öğretecek. Böylece

Moderatör.

kolaylıkla bir araba sesi, ya bir havuçu ikiye bölerek kapı
çarpma sesi çıkarabileceksiniz. 30 dakikalık bir radyo
tiyatrosunu online toplantı uygulaması üzerinden yeniden
canlandırabileceksiniz. Başka yerde bulamayacağınız
etkinlikler için ZeProject…

Tüyler ürperten bir senaryo ve maceralı bir yolculuk,

CSI İstanbul - Faili Bul
Bir suç dosyası oyunu

peki senin cesaretin var mı?

Katılımcıların tüm yeteneklerini kullanacakları maceralı
ve gerçekçi senaryosuyla Ulusal kriminal timi görevde...
kriminal olayları aydınlatacakları yeni bir oyun tasarladık.

Süre: 90- 120 Dakika
Eğitmen: Adli Tıp
Uzmanı, Game Master
ve Moderatör

Kriminal istanbul sizlerle!
Adli Tıp uzmanımız size bir suç dosyasının nasıl
aydınlatıyla ilgili gizli bilgileri veriyor. Bizim ekranlarımızda
görüntüleyebileceğiniz olay yeri mahallini kameradan
izleyebiliyor ve isterseniz yakınlaştırabiliyorsunuz. Sizin
için etrafta ipuçlarını bıraktık. Bu ip uçlarından yola çıkarak
katili bulabilecek misiniz? Katil belki de tanıdığınız biri
olabilir ! Ancak zamanınızı iyi kullanmalı ve katili önce siz
bulmalısınız. Yoksa katil ekip arkadaşlarınızın
kaybolmasını sağlayabilir. Hem de birer birer…

Son kararınız mı?

Online Trivia
Bilgi Yarışması Oyunu

Gerçek Bilgi yarışması formatında bilgi yarışması
yapıyoruz. Ekibinizin kurumsal aidiyetlerini arttıracağı ve
firmanıza özel sorularla bilgilerini test ediyoruz. Genel
kültür, departman soruları ve bonus soru bölümlerimiz
bulunuyor. Bonus bölümümüzde ise iş arkadaşlarıyla ilgili

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Sunucu ve
Moderatör

sorular yer alıyor.
Ekibini iyi seç, takımını kur ve yarışmaya başla.
Çalıştığın firmayı ve iş arkadaşlarını ne kadar iyi
tanıyorsun?
Firmanı ve iş arkadaşlarını ne kadar iyi tanırsan büyük
ödülü kaparsın!

Online Şifreli Macera
Atölyeleri

Macera Ruhunuz Ölmesin…
Macera bulunduğunuz noktadan hazine sandığına kadar hız
kesmeden ilerliyor. Şifreler, fotoğraflar, gizemli odalar… Bir

Süre: 60- 90 Dakika
Eğitmen: Game Master

birinden farklı oyunlar bu atölyede.
Sezar’ın Dostları, Taht Oyunları, Odadan Kaçış ve Define
Avı artık hepsi online ve dijital platformlarımızda.

Oyun kurulumu
Takım arkadaşlarınızı iyi seçmeli, zamanınızı iyi kullanmalı
ve birlikte hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Yüksek tempolu bu
aktivite gerçek bir ekip ruhunu gerektiriyor.
Her bir şifre çözme oyunu kuruma özel hazırlanmakta ve
oyun taslakları da bu şartlara uygun seçilmektedir.

ONLINE EĞİTİM

Takım olma bilincini ve ekip ruhunu güçlendirmek için
oyunlarla desteklenen eğitimimiz ihtiyaç duyduğunuz desteği
sağlayacaktır. Katılımcılar takım olma önemini anlayacak ve
takımdaki dinamikler içinde yerini bulacaklar. Aşağıda yer alan
başlıklar ayrıntılı olarak ele alınacak ve ardından soru cevap
kısmına yer verilecektir. Sadece “Eğitim” olarak da tercih
edebilirsiniz. Tercih edeceğiniz bir takım çalışması oyunu ile
birlikte sunulmaktadır.

Eğitim süresi 90 Dakika ve
Takım Çalışması Oyun süresi
90 Dakikadır.
Etkinlikte Moderatör, Uzman
Psikolog ve Game Master
hazır bulunacaktır.

-Takım Psikolojisini Anlamak
-Takım Özellikleri
-Takım Dinamikleri
-Kişilik Özelliklerinin Takım Dinamiğine Etkileri
-Çatışma Yönetimi
-Etkili İletişim Becerileri Geliştirmek
-Rekabete Karşı İşbirliği
-Aidiyet Duygusunu Engelleyen Düşünce Hataları İle Baş
Etme

Şema terapi ile etkili bir eğitim sunuyoruz. Katılımcılar ekipteki
yerlerini ve ekip içinde rollerine göre iletişim modellerini
öğreneceklerdir.
“Juri Oyunu” Atölyesi ile pratik olarak desteklediğimiz eğitimde
katılımcılara görevleri dağıtılacak ve ellerinde oyun metinleri hazır
bulunacaktır. Bu etkinlik daha önce gerçekleşmiş bir dava
örneğinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ekipler Avukat, hakim ,
savcı, juri gibi görevlere ayrılacaklardır. Bu etkinlikte edindikleri roller
Şema Terapim eğitiminde pratik kazanmalarını sağlayacaktır.

Eğitim süresi 180 Dakika ve Juri
Atölyesi süresi 120 Dakikadır.
Etkinlikte Moderatör, Uzman
Psikolog, hukuki danışman ve
Game Master hazır bulunacaktır.

-Katılımcılara Young Şema Ölçeğini Uygulamak ve
Katılımcıların Kendilerinde Var Olan Şemalarına İlişkin
Farkındalık Kazanmalarını Sağlamak
-Şema Terapi’ Ye Giriş Yaparak Kişi Üzerinde Etkili Olan
Şemaları (Temel İnançları) Ele Almak
-Sorunların kökenini anlamak
-Şema Terapi Yaklaşımıyla Düşüncelerimizin Hayatımıza Olan
Etkilerini Fark Ederek, Daha Gerçekçi Düşünebilmeyi Öğrenmek

Online eğitimlerde hızlı öğrenme ve hızlı sonuç alma esastır.
Bunun sonucunda kurumlar için etkili satış eğitim modülleri
hazırladık. 60 Saniyede kendinizi tanıtabilir ya da projenizi
anlatabilir misiniz? 60 Saniyede birini İkna edebilir misiniz?
Kısa zamanda başarabileceğiniz büyük işlerin peşindeyiz.
Hayatınızda bir kez karşınıza çıkabilecek fırsatları kaçırmamak
60 saniyeyi iyi değerlendirmeyi öğrenmelisiniz.
-Satış Temelleri
- İhtimallere değil adama oynamak!

Eğitim 3 ayrı Modülden
oluşmaktadır. Her bir modül
süresi minimum 90 dakikadır.

- Satış bir oyun mudur?
- Satış Doğal bir yetenek midir?
- Satışta dostluk formülü.
- Potansiyel Müşteri
- Alıcı Güveni Oluşturma!
- Ortak İyi Ortak Güven
- Kişisel Satış
- Satış yetenekleri
- Rekabetle Başa Çıkma

Zamana yönetimi iş hayatında bizi ileriye götürebilecek ya da geri
çekebilecek faktörlerden biridir. Zaman yönetimini öğrenmek için hem
eğitim almak hem de pratik olarak alıştırma yapmak zamanın efendisi
olmanızı sağlayacak. Bu eğitimimizin ardından “Şifre Çözme
Oyunları” (Online Şifreli Macera Atölyesi) ile ekibinizle birlikte zaman
yönetimini öğreniyor ve ekip lideri eşliğinde şifreleri çözüp “Sırrın”
yazılı olduğu metine ulaşıyorsunuz. Diğer takımlarla rekabet ederken
her saniye çok önemli olacaktır.

Eğitim süresi 90 Dakika ve
Şifre Çözme Oyun süresi 90
Dakikadır.
Etkinlikte Moderatör,

-Zaman Kavramının Önemini Fark Etmek
-Zaman Yönetimi ile İlgili Kişisel Sorumluluğu Anlamak
-Zaman Yönetiminde Verimsizlik
-Zaman Yönetiminde Kaygı
-Mükemmeliyetçilik, Her Şeyi Ertelemek, Hayır Diyememek,

Uzman Psikolog ve Game

Kararsızlık, Bireysel Hedeflerin Belirsizliği, Önceliklerin

Master hazır bulunacaktır.

Belirsizliği, Kendine Aşırı Güven, Özgüven Eksikliği Gibi Kişisel
Zaman Tuzaklarını Ele Almak

Mükemmeliyetçilik yaklaşımı iş hayatındaki çalışmayı olumlu ya da
olumsuz etkilemektedir. Aşağıda yer alan başlıklar birlikte ele alınacak
eğitimde olumlu davranış modellemesi çalışılacaktır.“Online Bilgi
Yarışması” ile Eğitim sonrası pratik yapabilecek böylece kalıcı öğrenme ile
eğitimi pekiştirebilcekler. Bu eğitimin ardından bilgi yarışmasının
önerilmesindeki amaç yarışma skoru, mükemmeliyetçi davranış modeli ve
rekabet etme olguları ve başarı algısı üzerine bir çalışma yapmaktır.
-Mükemmeliyetçilik Gerçekten Bir Sorun Mu?
-Mükemmeliyetçiliğin Tanımı
-Mükemmeliyetçiliğin Olumlu Ve Olumsuz Yönleri
-Mükemmeliyetçilik Mi Mücadelecilik Mi?

Eğitim süresi 90-120 Dakika
ve Bilgi Yarışması süresi 6090 Dakikadır.
Etkinlikte Moderatör,
Uzman Psikolog ve Sunucu
bulunacaktır.

-Mükemmeliyetçi Kişilerin Özellikleri
-Mükemmeliyetçi Kişilerin Yaşadığı Sorunlar
-Mükemmeliyetçiliğin Kökenleri
-Anne, Baba, Çocuk İlişkileri Çocukluk Yaşantıları
-Ailede Kullanılan Terbiye Ve Disiplin Yöntemleri
-Mükemmeliyetçiliğin Ardındaki Düşünce Hataları Ve İnançlar
-Mükemmeliyetçiliğin Ardındaki Kaygı Ve Korkular
-Mükemmeliyetçilikle Başarının İlişkisi
-Hassas Başarı Algısı
-Acı Verici Başarısızlık Duyguları

Salgın döneminde çalışma koşullarının etkilenmesi söz konusudur.
Aynı durum farklı kriz dönemlerinde de geçerlidir. Bunun gibi zor
dönemleri atlatırken stres yönetmeni öğrenmek motivasyonun
düşmesini engelleyecektir. Aşağıda yer alan başlıklar eğitimde
işlenecektir. Ardından doğru nefes teknikleriyle etkinliği ile iç huzura
ve stres azaltmaya yönelik çalışmamızla stres seviyemizi nasıl
kontrol altına alacağımızı pratik yöntemlerle öğreniyoruz.” Nefes
Atölyesi” etkinliği dışında “ Pilates Eğitimi” atölyesi de alabilirsiniz
-Stres Ne Değildir?

Eğitim süresi 90 Dakika ve

-Stres Altında Beyin Kimyası Ve Etkileri

Nefes Atölyesi süresi 60

-Stres Algısına Yol Açan Geçmişten Getirdiklerimiz

Dakikadır.
Etkinlikte Moderatör,
Uzman Psikolog ve nefes
eğitim uzmanı hazır
bulunacaktır.

-Aileden Gelen Kaygı
-Öğrenilmiş Evham
-Öğrenilmiş Çaresizlik
-Strese Yatkın Kişilik Tipleri
-İş Hayatında Stresin Başarıya Etkisi
-Olumlu Stres Düzeyi
-Stres Mi Yoksa Kendi İç Çatışmalarımız Mı?

Hem satışta hem de ekip içinde en çok işe yarayacak
stratejilerin paylaşıldığı bir eğitim hazırladık. Bu eğitimde karşı
tarafta olmayı öğrenecek ve karşı tarafın bakış açısından yola
çıkarak iletişim kurmayı ve müzakere etmeyi öğrenceksiniz.
Farklı beceriler edinmenize ve başarılı bir iletişim modeli
oluşturarak işinize başarı katacak ilişkiler ağında yönetici
konumda olabileceksiniz. Aşağıda eğitimin alt başlıklarını
bulacaksınız. Bu eğitimimizde iletişim modelleri üzerine
katılımcılarla örnek çalışmalar yapılacaktır. Bu eğitimle birlikte

Eğitim süresi 60 Dakikadır.

taht oyunları atölyesini tercih edebilirsiniz.

Örnek çalışmalar için 40

-Gerçekten Ne İstiyorsunuz?

dakikadır. Taht Oyunları

-İyi İletişime Karşı Kötü İletişim

atölyesi süresi 90 dakikadır.

-Diğer İnsanları Nasıl Kontrol Ederiz?
-Zor Kişilerle İletişim
-Çatışmalara Bilimsel Çözüm Önerileri
-Empati
-Sorgulama: “Doğru mu anladım?
-“Ben Dili” İfadeleri

Psikolojik dayanıklılık!
İş dünyasında ayakta kalmak ve motivasyonu sağlamak için
psikolojik rezilansın gücünü alın. Pek çok departman için
uyarlanabilir içeriklerle iş dünyasında ve özel hayatınızda
işinize yarayacak bilgiler içeren eğitimimizden memnun
kalacacaksınız.
-Başarımda rezilyansın etkisi
-Kriz sonrasında hızlıca kendini toparlama ve iyileştirme

Eğitim süresi 60 Dakikadır.
Soru cevaplar için ayrıca
40 dakika bir zaman
ayrılacaktır.

gücü.
-Yaşanan sarsıcı durumlar karşısında ayakta kalma ve
yeni şartlara uyum sağlama
-Hayatın sürekli değişen durumları karşısında esneklik
gösterebilme
-Negatif duygusal açmazlardan kurtulabilme
-Olumsuz koşulları atlatmaya çalışırken ayakta kalmak
için yeni yöntemler geliştirmek,
-Değişime ayak uydurmak

Proje tarihleri, satış hedefleri ya da zaman yönetiminden
kaynaklanan iş yerindeki kaygı seviyesini azaltmayı hedefleyen
eğitimde alıştırmalarla kaygı yönetimini öğretiyoruz. Ardından yoga
etkinliği ile iç huzura ve stres azaltmaya yönelik çalışmamızla kaygı
seviyemizi nasıl kontrol altına alacağımızı pratik yöntemlerle
öğreniyoruz.”Yoga Atölyesi” etkinliği dışında “Nefes Eğitim”
atölyesi de alabilirsiniz

Eğitim süresi 90 Dakika ve
Yoga Atölyesi süresi 60
Dakikadır.
Etkinlikte Moderatör,
Uzman Psikolog ve yogi
(ya da nefes eğitim uzmanı)
hazır bulunacaktır.

-Kaygı nedir?
-Kaygı kontrolünde etkili pratik yöntemler.
-Kaygının fiziki ve ruhsal zarar ve faydaları
-Kaygı ruh sağlığımı, ruh sağlığım ise işimi etkiliyor!
-Kaygımı yönetebilir miyim?
-Sağlıklı kaygıya giden yol.

Öfke kontrol eğitiminde aşağıda yer alan başlıklarla birlikte
ele alınacaktır. İş yerinde farklı faktörlerden kaynaklanan öfke
sorununa hem eğitim hem de “meditasyon” yardımıyla çözüm
bulmayı hedefleyen atölyemizle etkili yöntemleri öğrenceksiniz.
İletişimde öfkesini kontrol edebilen ekip üyeleri ile ekip içi
iletişiminiz güçlenecektir.

Eğitim süresi 90 Dakika ve
Meditasyon Atölyesi süresi
60 Dakikadır.
Etkinlikte Moderatör, Uzman
Psikolog ve Meditasyon
uzmanı(Sadhana) hazır
bulunacaktır.

-İnsan Neden Öfkelenir?
-Öfke Ve Saldırganlık Arasındaki Farklar
-Pozitif Öfke Mümkün Müdür?
-Bazıları Neden Öfkeli, Bazılarımız Neden Sakin?
-Öfkeye Yol Açan Kişilik Özellikleri
-Öfkeli Kişilerle İletişim
-Kişisel Baş Etme Stratejilerinizi Belirleyin

Ajans Başkanı ve Eğitmen
Dr. Zehra ARSLAN

Uzman Eğitmen
Nilüfer HOCA

Uzm. Klinik Psikolog
Cansu YURTSEVEN

Moderatör
Mc Toprak

Uzman Eğitmen
Ekin Hoca

Uzman Danışman
Barış Hoca

Uzman Eğitmen
Erhan Erol

Pilates Eğitmeni
Ceren Hoca
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