
Perfect Partners in Coaching



Paramita'lar, bizi karşı kıyıya 
götüren araçlardır. 

Paramita'ların insanları karşı kıyıya geçiren bir 
gemiye benzetildiği uzakdoğu öğretilerinde; 
cömertliği su, ahlakı geminin omurgası, sabrı 
geminin güvertesi, özveriyi geminin direği, 
konsantrasyonu yelken ve bilgeliği geminin 
dümeni olarak görürler.
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Herkes eşsiz ve tektir. 

Sahip olduğu potansiyeli kullanmak hem 
bireylerin hem de o bireylerin oluşturduğu 
organizasyonların haklı beklentisidir. 

Potansiyeline ulaşmak, sürekli bir gelişim ve 
değişim yolculuğu gerektirir.

Ancak bu şekilde kendimize ve başkalarına 
en büyük faydayı sağlayabilir ve yaşamımızda 
tatmin sağlayabiliriz. 

Paramita Partners, öteki kıyıya ulaşmada 
ihtiyaç duyuyan desteği sağlar.

Paramita Partners, organizasyonların, 
liderlerin, yöneticilerin ve takımların 
gelişimine ve değişimine destek verir.

Her insanın eşsiz ve tek olduğu gerçeğinden 
hareket eden Paramita Partners, bu 
dönüşümü sağlamak için tüm gelişim 
programlarını kuruma ve kişiye özel tasarlar 
ve hayata geçirir.



Anlatırsan unuturum
Öğretirsen hatırlarım
Ama beni dahil edersen öğrenirim. 
Xun Kuang*
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Hedef Odaklı Takım Koçluğu

Lider Gelişim Programları

Değerlendirme Temelli Kişisel Gelişim Programı

Programlarımız:



Değerlendirme Temelli
Kişisel Gelişim Programı

Paramita Partners, koçluk, mentörlük ya da 
takım koçluğu çözümlerini değerlendirme 
temelli bir yaklaşım ile sunar.

Katılımcıların değerlendirmeleri envanter, 360 
derece geri bildirim ya da fasilitasyon 
yöntemleriyle gerçekleştirilir. 
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Değerlendirme Temelli Kişisel Gelişim Programı

Hiç kimsenin öğrenme, gelişim ve değişim 
süreci bir diğerine benzemez. Bu nedenle 
Paramita Partners;  anlama, çözüm tasarımı, 
uygulama ve geri bildirim evrelerine böldüğü 
yetkinlik geliştirmeye yönelik kişisel gelişim 
programlarında, koçluk, mentörlük ya da 
takım koçluğu çözümlerini katılımcıların 
değerlendirmelerine göre kurgular.



Hedef Odaklı
Takım Koçluğu

Takım koçluğu alanında kullanılan birçok 
farklı ekol, teknik ve üslup arasında hiçbirine 
yüzde yüz bağlı kalmayan Paramita Partners, 
takım koçluğu yöntemlerini ihtiyaç duyulan 
yerlerde ve şekillerde kullanarak araca değil 
çözüme odaklanır. Takımların güncel 
sorunlarına odaklanarak çözüm için doğru 
kurguları sunmayı hedefler.
 



Gestalt Grup Koçluğu, Derin Demokrasi, Şiddetsiz 
İletişim, Transaksiyonal Analiz, Possibility 
Management, ORSC teknikleriyle fasilitasyon 
çalışmaları yapılmaktadır.

Hedef Odaklı
Takım Koçluğu

Değerleri/kültürü içselleştirme
İş hayatında anlam arayışı
Geri bildirim alma ve verme 
IT ile çalışma
Diğer kuşakla çalışma
Start up ruhu
Uzaktan çalışma
Takımın iletişim sorunları
İş hayatı/özel hayat dengesi



Lider Gelişim Programları



Üst Yönetimde İlk 100 Gün

Üst yönetimdeki (C level) ilk günler en önemli 
ancak en zorlu günlerdir. Bu dönemde farklı 
alanda birikimlere sahip bir takım ile daha 
yaratıcı bir yönetici, daha iyi bir iletişimci, 
riskleri öngören ve doğru kararlar alıp 
takımına esin veren lider olma yolunda hız 
kazandırır.



Yönetimde İlk Adım

Çalışanlar, yönetici ilan edilmeleriyle birlikte 
hiç tanımadıkları bir dünyaya adım atarlar. 
Paramita koçları bu süreçte yöneticileri 
farkındalığa yönelik koçluk ile destekler. 



Onboarding to C Level
Tepe Yönetiminde Isındırma/Hazırlık

6-18 aylık kişiye özel bir gelişim program ile  
tepe yönetim adaylarını hazırlama ve 
güçlendirme. 



Referanslarımız*

*Koçlarımızın bireysel referansları da dahil edilmiştir. 
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