
ATOK Genç uzman ve akademisyenleri merhaba …

ATOK olarak açtığımız yolda tek yürümeyelim bu yürüyüşe eğitim ordumuzu büyüterek devam edelim demiştik 

ve ATOK genç uzman ve akademisyenler grubunu kurmuştuk..

9. Ulusal kongremizde yaklaşık 50 kişilik genç uzman ve akademisyenimizle gelecek planlamasını konuştuk.. 

Gelecek vizyonumuzu belirledik.. Bu sayı yetmez tüm Türkiye’yi kapsayalım dedik ve tüm anabilim dalı şeflik, 

devlet  hastanelerindeki  uzmanlarımıza  ulaşalım dedik..  Ve şimdi  sıra  geldi  sizlere  ulaşmaya… Temmuz ayı 

boyunca  ben  ve  yardımcılarım  tarafından  siz  genç  akademisyen  uzmanlarımıza  ulaşacağız..  Kulaklarınız  

telefonda olsun  ..

Sizlere en az 3 eğitim sözü vermiştik …

Bunlardan ilki olan ATOK Genç Uzman ve Akademisyen Çalışma grubu eğitim toplantıları 1: “Liderlik ve 

yöneticilik” eğitimini 27-28-29 Eylül 2013’ de İzmir’in incisi Kuşadası’nda Kuşadası Otelcilik Ve Turizm 

Meslek Lisesi Uygulama Otelinde (http://www.kusadasiaotml.com/) yapacağız… 3 gün boyunca liderliğin 

yöneticiliğin ne demek olduğunu,  ne demek olmadığını, yöneticilik ve liderlik unsurlarını, yönetici ve çalışan 

davranışlarını ve aşağıda belirtilen tüm içeriği tartışarak, pratiklerle öğreneceğiz…

Seminerin  Hedefi: Her  katılımcı  liderlik  kavramını,  liderlikle  ilgili  yaklaşımların  temel  özelliklerini  

kavrayabilecek

Seminerin Katılımcılara Kazandıracağı Davranışlar:

• Yönetim kavramının tanımını yapar.

• Yönetim süreçlerini tanımlar.

• Liderlik kavramının tanımını yapar.

• Lider-Yönetici arasındaki farkları ayırt eder.

• Liderlik ve yöneticiliğin yönetim işlevleri kapsamında birlikte ortaya çıkması gerektiğini savunur.

• Niteliklere dayalı liderlik yaklaşımını açıklar.

• Belli başlı davranışsal liderlik kuramlarının özelliklerini belirler.

• Belli başlı durumsal liderlik kuramlarının özelliklerini belirler.

• Daha etkili lider olmanın yollarını açıklar.

• Örnek olarak liderlik yapmanın önemini açıklar.

Hedef Kitle:    ATOK genç uzman ve akademisyenleri.

Seminer İçeriği:

• Yönetim Nedir?

• Yönetici, Hangi Davranışlara Gereksinim Duyar?

• Bu davranışları Ortaya Çıkaracak Yönetsel Stratejiler Nelerdir?

• Yönetim Süreçleri

• Tanım Olarak Liderlik

• Yöneticilik-Liderlik Ayrımı

• Liderlikte Niteliksel Yaklaşım

• Davranışsal Liderlik Yaklaşımı

• Ohio Liderlik Çalışmaları

• Michigan Liderlik Çalışmaları

• Yönetim Izgarası

• Durumsal Liderlik Yaklaşımı

http://www.kusadasiaotml.com/


• Hedef-Yol Kuramı

• Tannenbaum ve Schmidt’in Liderlik Boyutu

• Fiedler’in Liderlik Kuramı

• Vroom ve Yetton’un Biçimsel Kuramı

• Hersey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik Kuramı

• Yöneticiler Ne Yaparlarsa Daha Etkili Lider Olurlar?

• Örnek Olarak Liderlik Yapma

 

Eğitim  uzmanlarımız; Eğitim  sırasında  eğitilen  motivasyonu  için  temel  zorunluluk  olan,  yöntemden  taviz 

vermemeye,  kavram  öğretim  ilkelerine  sıkı  sıkıya  bağlı  kalmaya,  yapılan  açıklamaları  örnek  karşılaştırma 

istatistik gibi destek öğeleri ile desteklemeye, eğitimin süresine bakılmaksızın katılımcıları soru, örnek olay gibi 

uygulamalarla  eğitime  katmaya,  katılımcıların  görsel,  işitsel  ve  dokunsal  öğrenme özelliklerini  göz  önünde 

bulundurarak yetişkin eğitiminin gereklerini yerine getirmeye, katılımcıların ortaya koydukları davranışları geri  

bildirim ve pekiştireçlerle kalıcı kılmaya, eğitim sonrası gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme tekniklerine 

bağlı analizler doğrultusunda davranış boyutunda katılımcı eksikliklerini gidermeye, yönelik önlemleri almaya 

söz veriyorlar…

Kontenjamız:

ATOK Genç Uzman ve Akademisyen Çalışma grubu eğitim toplantıları 1: “Yönetim becerileri ve liderlik 

eğitimi”:     ATOK genç uzman ve akademisyenlerini grubundan 50 kişiyle sınırlıdır.

Kendilerine  mail  veya  telefonla  daha  önce  ulaştığım,  aynı  zamanda  9.  Ulusal  kongrede  bir  araya 

geldiğimiz  acil  tıp  uzmanı  ve  ya  öğretim  üyelerimiz  davetlidir.     (aynı  zamanda  grubumuza  üye  olan 

arkadaşlarımızın şahsi maillerine bu mesaj dernek sekreterimiz tarafından da gönderilecektir)  

ATOK Genç Uzman ve Akademisyen Çalışma grubu eğitim toplantıları 1     toplam bedeli 200 TL

Tam pansiyon (27 giriş, 29 çıkış 2 gece 3 gün) otel konaklaması + Üç öğün açık büfe yemek,

Her gün iki adet kahve molası  bu ücrete dâhildir.  Okul sonunda katılım belgesi  ve ATOK Genç Uzman Ve 

Akademisyenler grubu kimlik kartı verilecektir.

Ulaşım şekli ve masrafı:     Katılımcıya aittir.

Ön kayıt son tarih: 30 Temmuz 2013’ dür.

Son kayıt ve kayıt kesinleştirme     (Kayıt ücretinin yatırılmış olması gereklidir):   30 Ağustos 2013’ dür.     (Kayıt 

ücretleri dernek sekreterimiz tarafından sizlere bildirilecek hesaba yapılacaktır. )

 

Başvuru, ön ve son kayıt için veya bilgi almak için iletişim:

Menderes HAZIR (Acil Tıp Uzmanları Derneği- ATUDER Sekreteri):

Cep Tel :0535 835 92 70

Tel    :+90 312 4261214

Fax    :+90 312 4261244  

E-Posta :mendereshazir@gmail.com

Acil Tıp Uzmanları (ATUDER) Yönetim kurulu adına
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
 
ATOK’ un Genç Akademisyen ve Uzmanları haydi eğitime…
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