
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İLKSAN Üyelerine Yönelik Eğitim 
Planlaması Teklifi 

 

Öğrenci Koçluğu 

Eğitimin Amacı: 

Bize hayatımız boyunca hep bir şeyler öğretilmeye çalışıldı, bu durum; benliğimiz ile kurallar ve 
öğretiler aramızda sıkışıp kalmamıza neden oldu. Öğrenci kendisine öğretilenlerle yapmak istedikleri 
arasında sıkışıp kalabilmekte, gelişim ve değişim süreçlerine bağlı olarak dış desteklere ihtiyaç 
duyabilmektedir. Bu çalışma öğrencilerimizin eğitim & öğretim ve akademik yaşamlarında başarı ve 
mutluluk derecelerini arttırma amacıyla öğrenci ile koçu arasında kurulan iş birliği olarak 
gerçekleştirilir. Öğrenci koçluğu eğitimin amacı, öğrenciyi anlamak, onunla bir yol arkadaşlığı 
gerçekleştirerek düşüncelerini harekete geçirmek, S.W.O.T. analizi ile hedeflerini belirlemesini ve 
içselleştirmesini sağlamak, duygusal zekası yönünde farkındalık yaratmak, belirlediği hedeflere 
motive etmek, başarılarını takdir etmek, stressiz, kriz barındırmayan iletişim ile kendine liderlik 
edebilmesini, onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamak, gün geçtikçe zorlaşan 
iş yaşamına liderlik edebilecek profesyonellikte yetişmesine destek olabilmektir.  

 
Konu Başlıkları: 

 Koçluk ve Tanımı 
 Koçluk Süreci ve Yapısı 
 Eğitim Koçluğunda Temel İlkeler 
 Eğitim Koçluğunun Faydaları 
 Gelişim Psikolojisi ve Öğrenci Koçluğu 
 Düşünme Algılama 
 Öğrenme Modelleri 
 Görsel Öğrenenler – İşitsel Öğrenenler – Dokunsal Öğrenenler 
 SWOT Matrisi Çalışması 
 X-Y Yol Arkadaşlığı Çalışması  
 Hedef Belirleme Çalışması 
 Aynalama Tekniği 
 Etkin Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri 
 Engeller ve Direnç Sistemleri 
 Bireysel Motivasyon Stratejileri 
 Geri bildirim Verme Teknikleri 
 Takdir ve Önemi 

 

Eğitim Programı: 

Eğitim günleri ve haftalık ders yoğunluğu talebiniz doğrultusunda farklılık gösterilebilir ve istediğiniz 
dönemlerde planlanabilir. Eğitim süresi 10:00 – 16:00 saatleri arasındadır. (Verilecek molalar dahil) 

Eğitim Süresi 2 gündür. 

 
Eğitim Yeri: 

Eğitimlerimiz içerisinde bulunduğumuz salgın dönemi dolayısı ile online olarak planlanmış olup 
yasakların bitmesi ile örgün olarak yapılabilecektir. 
Sınıfların mevcut kişi sayısı min 20 max 25 kişidir. 
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Ücretler: 

Bir günlük eğitim ücreti; kişi başı 200 TL’dir. 

Eğitim süresine bağlı olarak 2 günlük eğitim için kişi başı ödenecek ücret; 400 TL’dir. 

Kişi sayısının; 20 kişinin altında olması durumunda eğitim açılmayacak olup, 25 kişi üzerinde ayrı bir 
grup oluşturulacaktır. 

 
Ödeme Koşulları: 

Ödemeler aşağıda belirtilen banka hesap numarasına peşin olarak yapılır. 

AL Baraka Türk Bankası – Altunizade Şubesi  
 

IBAN: TR65 0020 3000 0228 5855 0000 21 
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