
Dünya Oyunu nedir?

ilk                                      Koç 

Programı nedir? 

Koçlar olarak liderleri destekleyerek, insanlık 
gelişiminin bir sonraki basamağının bir parçası 
olmamız için, hepimizi uzun vadede küresel ve 
sistematik olarak  etkileyebilecek projeleri hayata 
geçirmemiz anlamında,  çok muhteşem bir fırsatımız 
var. Bu fırsatın ışığında Koçlar için öncelikli olan 
konu; bu projeleri lokal ve küresel boyutlarda 
yaratmaları ve sürdürmeleri konusunda bireyleri, 
kurumları ve organizasyonları destekleyebilecekleri 
yeni yetkinleri geliştirmektir.  Yeni                         
Programı, 21. yüzyılın Koçluğuna adım atmak ve bu 
yüzyılda  müşterilerinin karşılaşabilecekleri yeni 
düzlemdeki zorluklarla baş edebilmeleri konusunda 
yeni yetkinlikler edinmek isteyen Koçlar için 
devrimsel nitelikte bir Program.                        
tarafından yazılan ve sunulan bu programa
                                                                    katılmak bu adımı 
atmak için benzersiz  bir fırsat!
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Dünya Oyunu 

Dünya Oyunu, Dünya Bilinçlilik Düzeyinde bir 
kırılma noktası meydana getirmek için başlatılan 7  
yıllık bir harekettir. HERKES BU OYUNU 
OYNAMAYA DAVETLİ!   
Antalya 2019 Dünya Oyunu Konferansı;  şimdiye 
kadar Dünya çapında  25  ülkede gerçekleşen 30 
farklı bölgesel Dünya Oyunu konferansını da içeren 
bir çok uluslararası etkinliğin birleşimi olacak. 
Misyonumuz;  ilham, umut ve pozitifliği paylaşırken 
aynı zamanda birbirimize yardım etme arzusunu da 
ateşlemek. Erickson Koçları tarafından başlatılan 
Dünya Oyunu,  kendi geleceğimizi şu anda 
yaratmakta olan organizasyonlar ve bireyler 
üzerinde büyük bir etki oluşturabilme gücüne 
sahip!  Oyunun hedefi; Herkesin oynaması , böylece 
İnsanlığın kazanması .
 
Dünya Oyunun ana amaçlarından biri koçluk 
yaptığımız girişimci ve liderleri de katarak  "küçük 
ama  kalıcı projeler" oluşturma konusunda 
birbirimizi desteklemek. Değer odaklı,  pozitif ve 
eğlenceli "oyunlara" ev sahipliği yapacak bu global 
fenomen, kendimiz ve dünyamızın gelişimi ve 
dönüşümü için  pozitife yönelmemiz konusunda 
herbirimize ilham olabilir.  Vizyoner ,Çözüm odaklı 
Koçluk;  bireylerin kalplerine ve zihinlerine 
dokunur ve yarattığı etki sayesinde kişiler harekete 
geçip,  kendi liderlik vizyonları ile güçlü bağlar 
kurarlar. Herkes bu oyunu nasıl oynayabileceğini ve 
katkısının boyutunun ne olabileceğini  kendi seçer .



Dünya Oyunu Koç 

11 Nisan Akşam

12-13 Nisan 

14-15 Nisan 

16-17 Nisan 

18-20 Nisan 

Adres: 

 

 

Dünya Oyunu Gala Açılış Töreni 

Dünya Oyunu Konferansı

WG Konferans Çalıştayları ve WG Koç Programı

İleri Takım Koçluğu Programı  (Advance Team Coach)

Dört Kadranlı Bütünsel Düşünme Programı 

Avangard Otel, Göynük Kemer Antalya

 

 

Antalya 2019 Dünya Oyunu 

Programı

Konferans Programı:

Yerinizi ayırmak için:

tam size göre ! Eğer;

Yeni çağda "sistematik düşünen biri olmanın" gerçek anlamına dair 
deneyimsel öğrenme yoluyla bir farkındalık yaratabilmek,
"Oyun"nunuzu mümkün olduğunca ilham verici, vizyoner ve 
bilinçli nasıl sürdürebileceğinizi  öğrenmek,
Hayatınız için bu oyunu gerçekten canlı ve etkili tutabilmenin net 
metotlarını öğrenmek,
Kendi oyununuzun sonraki adımlarını  belirlemek, takip etmek ve 
 gerekirse yeniden düzenlemek için ana çerçeveyi oluşturmanın 
yollarını, araç ve süreçlerini öğrenmek,
Başkalarının oyunlarını küçük ve büyük ölçeklerde nasıl 
destekleyebileceğinizi farketmek,
Diğerlerini kendi Dünya Vizyonları ile ilgili desteklemeyi öğrenmek,
Diğerlerini, güçlü katılımcılık becerilerini geliştirme ve aksiyon 
adımlarını adanmışlıkla ortaya koyma konusunda nasıl 
destekleyebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız...


