ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
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Koçluk, öğrencinin potansiyelini bütünsel olarak geliştirip
kullanmasını sağlayan sihirli bir araçtır.
gelmektedir.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
Bireyleri pozitif yapılandırarak hedef- lerine
taşıyan koçluk sistemi, her geçen gün daha
fazla kişinin talep ettiği bir araçtır.
Koçluğa olan talebin sürekli artmasının nedeni,
şüphesiz oluşturduğu sonuçlardır. Bireyi
düşünen, sorgulayan, yaratıcı ve üretken hale
getiren koçluk , hedefleri açısından eğitim
sektöründe alternatif bir destek sistemi değil,
eğitimin olmazsa olmaz bir parçasıdır.
Ülkemizde öğretmenlerin koçluğa ilgisi sürekli
artmaktadır. Ancak, sektörde kendilerine
sunulan “Öğrenci Koçluğu “ programları, ne
kadar doğru programlardır, tartışılır.
Koçluğun bir meslek olarak kabul edildiği
ülkemizde, henüz koçlukla ilgili bilinç
oluşmadığı için, koçlukla uzaktan yakından
ilgisi olmayan programlar, öğretmenler için
zaman, emek ve finans açısından farkına
varmadan kaynaklarını çöpe atmaları anlamına

Bu durum biraz da öğretmenlerin koçluğu
zaten biliyor olduklarını düşünüp, kısa yoldan
bir sertifika alarak “Öğrenci Koçluğu” yapmak
istemeleriyle ilgilidir.
Oysa koçluk bu kadar basite alınacak bir sistem
değildir. Koçluk, öğrenciye bilgi, akıl ya da
deneyim sunmak değildir. Bunu zaten veliden
tutun da mahalle bakkalına kadar herkes
yapmaktadır.
Koçluk, öğrencinin kendi aklını kullandıran ve
potansiyelini gün be gün geliştirmesini
sağlayan profesyonel bir ortaklıktır. Yan yana
ilişkidir. Sihirli bir iletişimdir.
Koçluğun temel yetkinlikleri, etik kuralları ve
idari standartları , Uluslararası Koçluk
Federasyonu –ICF tar afından belirlenmiştir.
Bu standartlara ulaşmak, koçluk eğitimin yanı
sıra, çok sayıda koçluk uygulamalarını
gerektirmektedir.
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“BİLGİ
KONUŞUR
BİLGELİK
DİNLER”
JIMI
HENDRIX

Koçluk, öğrenci potansiyelinin geliştirilmesi için sunulan
öğretim, eğitim,danşmanlık, psikolojik danşmanlık, rehberlik,
mentorluk gibi desteklerin katalizörüdür.

ID COACHING ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
PROGRAMI
•

Programın en güçlü yanı, profesyonel koçlukta deneyim sahibi ve
eğitim sektöründen gelen eğitimciler tarafından hazırlanmış olmasıdır.

•

ICF tarafından 2014 Ocak ayında onaylanan bu program, ACSTH
(Spesifik Koçluk Eğitimi Saatleri) kategorisinde bir eğitim olup,
alanında tektir.

•

5 Gün Eğitim ve 3 Gün Uygulama Toplam 64 saatlik programı
tamamlayanlar, ICF ‘e unvan başvurusu yapabilirler.

Bu programdan yararlanan kurumlar
•

Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü & RAMDER

•

Şereflikoçhisar Milli Eğitim Müdürlüğü

•

Kayseri Öğretmenleri

•

Bahçeşehir Amerikan Kültür Koleji

•

Sait Çiftçi İlkokulu
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EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Coaching Skills for Teachers
Program™
MODÜL 401
GENEL SİSTEMLER KURAMI VE
EĞİTİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem Nedir? Okullarda Sistem Yaklaşımı
Jenerasyonlar ve Etkileşim
Sistem Olarak İnsan
İnsan Kimliğinin Buzdağı
Çizgi Altı ve Çizgi Üstü Zihniyet
Sabotajcılarla Tanışma
Benlik Algısı ve Öğrenmeye Etkisi
Üç Beyin ve Kalıcı Öğrenme Zemininin
Yaratılması
• Öğrenme Ortamında Koçluk

MODÜL 402
KOÇLUK SİSTEMİ
• Koçluk Nedir? Ne Değildir?
• Koçluk Ön Kabulleri
• Koçluk Ne Zaman Yapılır? Ne Zaman
Yapılmaz?
• Bir Koçluk Oturumunun Yapısı
• Koçluk Bir Süreçtir
• Süreçte Danışan Ne Yaşar?
• Süreçte Danışan Ne Kazanır?
• Koçun Rolü
• Koçluğun Eğitim Sistemindeki Yeri

MODÜL 403
KOÇLUK TEMEL BECERİLERİ
• Öğrenciyle Bağlantıya Geçmek
• Öğrenciyle Uyumlanmak ve Güvenli Bir İlişki
Oluşturmak
• Öğrenciyle İlişkide Koçluk Varlığı
• Öğrenciyle Etkili İletişim Kurmak
Aktif Dinleme ( Öğrenciyi ve Sistemi
Dinleme)
Güçlü Sorular
• Doğrudan İletişim ( Yansıtma, Gözlem, Geri
Bildirim, Güçlü Ricalar, Meydan Okuma)

Hiçbir şey keşfetmeksizin
büyük meseleleri uzun
uzadıya anlatmak yerine,
keşke bir tek olgu, hatta
küçük bir şey keşfetseydim.
Galileo Galilei

MODÜL 4
GELECEĞE ODAKLANMAK
• Öğrenciyi Pozitif Yapılandırmak
( Bütünsel Gelişim Kadranı)
• Boyatzis Özyönetimli Öğrenme Modeli
• Hayal-Vizyon-Gerçek
• Hedeflerin Oluşturulması
• Bütünsel Keşif Analizi
• Öğrenme Ajandasının Oluşturulması
• Öğrencinin SWOT Analizi
• Öğrenciye Değer Odaklı Yaklaşmak
• Gelecekle İlgili Stratejiler Oluşturmak
• Adımları Zihinde Tasarlamak
• Tutkuyu Artırmak ve Öğrenciyi Hedefe
Kilitlemek
• Stratejileri Planlamak ve Sabotajcıları
Yönetmek
• Öğrencinin Kaynaklarına Erişmek
• Öğrencinin Özsaygısını ve Özgüvenini
Artırmak
• Motivasyon Yaratarak Öğrenciyi Yolda Tutmak
• Zamanı Etkili Yönetmek
• Özsorumluluk Vermek
• Alışkanlıklardan Vazgeçirmek
• Eyleme Geçirmek (DHE Modeli)
• Gelişimi ve Sorumluluğu Yönetmek
• Takip Etmek ve Etkili Geribildirim Vermek
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AÇIKLAMALAR
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eğitimler sınıf içi örgündür. Online eğitim tarihleri düzenlendikçe duyurulacaktır.
Eğitime katılmak için son ba vuru tarihi 1o gün önceki tarihtir. Kayıt olmak için
başvuru formu isteyebilirsiniz.
Merkezimizdeki eğitimler max. 12 kişiyle sınırlıdır.
Eğitimi tamamlayanlara ICF - ACSTH logolu sertifika verilir.
ID Coaching, ender de olsa, eğitimin tarihinin değiştirme ve eğitimi iptal hakkında
sahiptir. Bu durum katılımcılara bir hafta önceden duyurulur ve katılımcılardan alınan
ücret iade edilir.
Eğitim yalnızca öğretmenlere özeldir. Öğretmen olmayanlar bu eğitime katılamazlar.
Ücretlendirme de öğretmenlere özel olarak yapılmıştır.
Ücret, eğitimin nakit ve KDV siz fiyatıdır. Kredi kartı ile ödemelerde Bonus ve
Worldkartlara 12 ay vade yapılır. (%10 vade farkı)
Eş- arkadaş ve kardeş katılımcılara %10 indirim yapılır.
Okullarda grup eğitimi düzenlenirse %30 grup indirimi yapılır. (Grup 12 ve üstü
sayıda Kişi)
Eğitime katılanlar, ID Coaching Agency Öğrenci koçları arasında yer alabilirler.
Eğitime katılanlar, profesyonel koçluk programına dahil olmak istediklerinde
uygulamayı tamamlamışlarsa I. modülü almış sayılırlar.
Eğitim, eğitim sektörü deneyimli koç eğitmenlerince verilecektir.
Eğitim yeri ID Coaching Academy İstanbul-Etiler Ofisidir.
Farklı bir sorunuz olursa bizi 02122870692 numaralı telefondan arayabilirsiniz.
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ID Coaching Öğrenci Koçluğu Programı,
integral koçluk teknikleriyle yapılandırılmış, hızlı ve etkili bir
dönüşüm programıdır.
Öğretmenlerin bu programa katılarak koçluğu öğrenmeleri,
sonra da velilerde farkındalık oluğturmaları bütünsellik
açısından başarıya ulaşmada önemlidir.
Öğretmenlerin Kazanımları
Öğrenciye sorumluluk kazandırarak kendi yaşamının
lideri haline getirmeyi hedefleyen koçluk sayesinde
öğretmenlerin mesleki yetkinlikleri artar. ICF Onaylı
koçluk sertifikası da bu yetkinliği taçlandırır.

Öğrenci Kazanımları
Öğrencilerin potansiyelini bütünsel olarak geliştiren
Öğrenci Koçluğu programı, onların akademik
başarılarını artırır ve yaşam becerilerini geliştirir.

Ebeveyn Kazanımları
Ebeveynlerin çocukları için yaptıkları yatırımlar yerini
bulur,masraflar azalır. Kaynak israfı sona erer. Ebeveynçocuk iletişimi istendik yönde gelişir, daha güvenli ve
sağlıklı bir ilişki kurulur.

Okulların Kazanımları
Akademik başarı artar, işbölümü kolaylaşır, disiplin
vakaları azalır, Kurum içi iletişim ve ilişkiler pozitif
yönde gelişir. Okulların marka değeri artar.

Toplumun Kazanımları
Öğretmenler, düşünen, sorgulayan, yaratıcı, özgür,
vizyoner ve üretken bireyler yetişir.
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ID Coaching International
ID Coaching Academy, profesyonel koçların yetiştirilmesinde
ICF tarafından tam yetkili kılınmıştır.

ID Coaching International
Etiler Mah. Altınekin Sokak.7/3 Be ikta - stanbul
02122870692
www.idkocluk.com

