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İşte Takım İlişkileri
Atölyesi
İşte Takım İlişkileri Atölyesi
Günümüzde takımların performansı ve uyumu kurumun başarısının en önemli
unsurudur. Ancak sürekli değişen, esnek ve sanal yapılar, proje bazında
oluşturulan takımlar, uzaktan çalışma, karmaşık hedefler liderlerin takımları ile

Power

birlikte başarıya ulaşmasının önüne set çekiyor. Bu nedenle takımların birlikte
etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak kurumların ajandalarının başında yer

of

alıyor.

Happiness

İnanıyoruz ki:


Takımlar paydaşları için üretmek durumunda



Takımlar arası ilişkiler ve ‘çapraz’ takımlarla etkin çalışabilmek en az takımın
kendi içindeki ilişkiler kadar önemli
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Koçluk
Eğitim
ve
Danışmanlık
Hizmetleri



Kaliteli ilişkiler kaliteli takım süreçleri ortaya çıkarır



Bir takımın başarısı ve keyifle birlikte çalışabilmesi için:



Ortak değerler



Ortak amaç ve misyon



Ortak taahhütler



Ortak performans hedefleri ve ölçümleri



Ortak davranış standartları ve takım pratikleri ve



Açık roller ve tanımlanmış sorumluluklar olması elzemdir



Bu ortamlarda organizasyonunuza dışarıdan bakabilecek, yetkin ve deneyimli
takım koçları ve eğitimcilerle çalışmak bağımsız bir soluk, değişik bir bakış açısı
ve dış sesin getireceği uyarıcı etki açısından önemlidir

İçerik
İşte Takım İlişkileri Atölyesi, takımın birlikteliğini oluşturmak, motivasyonunu
artırmak ve takımdaki tüm seslerin duyulmasını sağlamak, takım çalışanlarının
daha hızlı, daha esnek davranabilecekleri ve zorlukları birlikte aşabilecekleri bir
yapı kurmak, katılımcı ve geliştirici bir ortam yaratmak, performansı artırmak ve
takım üyelerinin ve/veya çapraz takımların bir arada uyum içinde çalışabilmesini
sağlamak için Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu araçları da kullanılarak
yapılan bir atölye çalışmasıdır.

Power

Üzerinde çalışılacak olan alanlar:

of



Bir sistem olarak takım

Happiness



Takımın değerleri



Takım kültürü ve atmosfer



Takım dinamikleri



İletişim ve yapıcı ilişkiler, yoldaşlık

Profesyonel



Saygı ve güven

Koçluk



Çok seslilik

Eğitim



Takım ilişkilerinde toksinler



Takımda karar verme süreçleri



Takımın hedef ve stratejileri



Taahhütler



Liderlik



Takımın DNA’sı



Takım Anlaşması

ve
Danışmanlık
Hizmetleri

Kimler Katılmalı
Takım halinde çalışanlar ve takım liderleri / yöneticileri

Yapı
Bu

eğitim

bir

atölye

çalışması

olarak

gerçekleşmektedir.

Katılımcıların

deneyimleyerek öğrenmesi için pek çok uygulama yapılır ve geri bildirim verilir.
Bu atölye özellikle Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu araçları kullanılarak
ilerleyecektir.

Süre
Takım İlişkileri Atölyesi: 1 gün
Bir günlük Takım İlişkileri Atölyesinden bir ay sonra ½ gün paylaşımlar, takım
üyelerinin deneyimlerini duyma ve takım koçluğu
Öğrenilenleri davranışa dönüştürebilmek açısından Kurum tarafından talep
edilmesi durumunda İşte Takım İlişkileri Atölyesi çalışmaları 4 adet ½ günlük
Takım Koçluğu ile devam edebilir.
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