
   Neden bu eğitimi düzenliyoruz?

   Eğitimin Kazanımları Neler?

   Kimler başvurabilir?

Bugünün ve yarının liderleri olan gençler toplumun geleceğini

şekillendirecek. Toplumun yaşayacağı ortamı daha iyi

şekillendirebilmek için güvenilir ve sorumlu liderlere ihtiyacımız

var. 

 

“İyi yönetişim” kavramı güvenilir ve sorumlu liderler için çok önemli

bir noktada duruyor. Çünkü iyi yönetişim sayesinde paydaşlarının

güvenini kazanabilen kurumlar ve liderler daha başarılı oluyor.

Yönetişimi benimsemenin en iyi yolu da onu deneyimlemek.

 

Balıkesir Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve
Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı olarak, güvenilir ve sorumlu

liderlerin gelişimine destek olmak amacıyla gençlerin, yönetişimi

uygulayarak öğrenebileceği bir eğitim programı gerçekleştiriyoruz.

 

YÖN101'de eğitimler ve buluşmalar online olarak gerçekleştiriliyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika takdim ediliyor.

19-29 yaş arasındaki tüm üniversite öğrencileri

(lisans, yüksek lisans, doktora) ve mezunları programa başvurabilir.

8 haftalık eğitimimize katılarak yönetişim kavramını içselleştirecek

ve daha güvenilir lider olma yolunda önemli bir adım atacaksınız.

YÖN101 Eğitim Programında, iyi yönetişim ilkeleri ve uygulama

adımlarına dair yapacağınız tüm çalışmalar yeni nesil sorumlu
liderlerden beklenen yaklaşımları içeriyor.

Program, katılımcıların iyi yönetişim bakış açısıyla liderlik
becerilerini geliştirirken; değer yaratma döngüsü, strateji yönetimi,

performans değerlendirme, süreç yönetimi, organizasyon ve entegre

raporlama gibi konuları da kapsıyor. Ayrıca katılımcılar eğitim

boyunca geliştirdikleri proje fikirleri sayesinde konuları

deneyimleyerek pekiştirme fırsatı buluyor.
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   Eğitimde Neler Var?

   Eğitimler, başvuru ve mülakatlar ne zaman?

   Eğitmenler kim?

Eğitimler online olarak gerçekleştiriliyor ve Zoom platformu

kullanılıyor.

Haftada bir buluşarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler toplam 8
hafta ve 24 saat sürüyor.
Eğitim buluşmaları haricinde, ortaklaşa yapılan grup ve uygulama

çalışmaları ise ortalama 20-30 saat zaman alıyor.

8 buluşmayla bir araya geldiğimiz ve 24 saat süren eğitim

programımız iki aşamadan oluşuyor. 

 

İlk 2 buluşmayı kapsayan birinci aşamada “iyi yönetişim” ve “iyi

yönetişim ilkelerine” dair yaşamdan örnekler sunuyoruz. Son 6

buluşmayı kapsayan ikinci aşamada ise eğitim içindeki ve eğitim

sonrasındaki uygulama önerilerimiz ile iyi yönetişimin uygulama

adımlarını deneyimliyoruz. 

·       

 

Programın detaylı içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

YÖN101 Eğitimi 9 Mart ile 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek,

programın içeriği, gün ve saatlerine dair detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

 

16 Şubat'ta başlayan başvurular 26 Şubat Cuma günü saat 17.00'da

sona eriyor. 

Kontenjanların sınırlı olmasından dolayı başvurular 26 Şubat Cuma
gününden önce de sonlandırılabilir. Bu yüzden başvurunuzu erken

yapmanızı öneririz.

 

Başvuru ve mülakat sürecine dair detaylı bilgilendirmeye buradan
ulaşabilirsiniz.

Eğitmenlerimize dair özgeçmiş bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
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