
Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri 
becerileri uygulamaya koyacaklardır.         

Akran KoçluğuKoçluk Becerileri
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Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi

En başarılı öğretmen En az  başarılı öğretmen

Öğretmenin başarısına bağlı artış

Öğrencilerin olgunlaşmasına bağlı artış
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Öğrencinin 50. Yüzdeliğe Girmesinde Öğretmene Karşılık Okulun Etkisi

Ortalama okul/Ortalama öğretmen
En az başarılı okul/En az başarılı öğretmen

En başarılı okulEn az başarılı öğretmen
En başarılı okul/En başarılı öğretmen

En az başarılı okul/En başarılı öğretmen



En iyi mesleki gelişim nasıl sağlanır?



Ders Tipi Çalıştaylar;

Bilgi vermek açısından iyidir.
Amaç,  değerlerde   ve davranışlarda  değişikliğe yol açmak olduğunda ise    yetersizdir.



Denetim ve Ders Tipi Çalıştaylar
Etkili mi?

Joyce ile Beverly’nin, (1980) yürüttüğüaraştırma, denetimin ve ders tipi hizmet içieğitimin, öğretmenin öğretiminde bir değişimeyol açmada etkili olmadığını ortaya koymaktadır.



Sağlanan Eğitim Beceri Gelişimi Derste Doğru Kullanım

Kuram/Bilgi %5 0 to %5

Kuram/Örnekleme %50 %5

Kuram/Örnekleme/Pratik/Geribildirim
%90 %5

Kuram/Örnekleme/Pratik/Geribildirim/KOÇLUK

%90 % 75 - 90

Kaynak: The coaching of teaching (Öğretimde koçluk). Joyce ile Showers 1993.

Eğitim Türlerine Göre ÖğrenilenlerinAktarımı



İki denk arasındaki – birinin, kendinibireysel ve mesleki açıdan geliştirmeyeadadığı ilişkidir.

Akran Koçluğu Nedir?





DeğerlendirmeDış Kriterler Okulun kriterleri 

Denetim

Mentorluk 

Akran KoçluğuÖğretmenin seçtiği kriterler

Değerlendirme/Koçluk Hattı



Okulda çalışanlar hangi sıklıkta gözlenmeli ve geribildirim edinmelidir?  
Okulda çalışan herkes haftada bir kez gözlemlenmelidir ve geribildirim edinmelidir.

Usta ve profesyonel eğitimciler, koçluğa ihtiyaç duyarlar mı? Neden?
En usta ve profesyonel eğitimciler, koçluğa   en çok ihtiyaç duyanlardır.  (Tiger Woods sendromu)





Faydalı olabilmesi için, 

Geribildirim;
• açıklayıcı,
• kesin, 
• olumlu



Uygulama Eğimi

Mükemmel
İyi

Koç, bu zor 
zamanda 
coşturan 
kişidir



Gözlem Öncesi Görüşme
Gözlem

Gözlem Sonrası Görüşme



Koçluk edilen kişi, bozuk değildir, onarılmaya, düzeltilmeye ihtiyacı yoktur. Yalnızca gelişmek, daha iyi hale gelmek ister.

Koç, soruları sorar; cevaplar ise koçluk edilen kişidedir.

Güç, ilişkidedir, koçta değildir.

İlkeler ve Kabuller



İlişki, koçluk edilen kişiye göre belirlenir, biçimlendirilir.
Koçluk edilen kişi sorumlu olandır; ilişki, koçluk edilen kişinin istediği sonuçlara ulaşması üzerine odaklanır.

Koçluk oturumlarındaki bütünsohbetler, özel ve gizli kalır.

İlkeler ve Kabuller



Koç, koçluk ettiği kişinin, her zaman için gelişmeye, amacına ulaşmaya ve başarıya doğru yol almasını sağlar.
Toplantıların odak noktası, koçluk edilen kişi üzerindedir – gündemi, koçluk edilen kişi belirler.

Koç ile koçluk edilen kişi, daha önceden ayarlanan toplantılarazamanında katılmayı kabul eder.

İlkeler ve Kabuller



İletişim, her zaman açık, dürüst ve samimi olmalıdır.
Koç ile koçluk edilen kişi, çözmeye çalışmadan önce,sorunu belirme konusunda anlaşmaya varırlar.

İlkeler ve Kabuller



Koçluk ilişkisinde bir şey yürümüyorsa, koçluk edilen kişi, aradaki güveni sağlam tutmak için, bunun farkına varır varmaz, bu konu hakkında konuşma sorumluluğunu taşır.

İlkeler ve Kabuller



Koçluk edilen kişi, kendisi açısından iyi yürüyen şeyleri paylaşma sorumluluğunu taşır.
Koç, tarafsız, nesnel ve destekleyicidir.

Koçluk edilen kişi, önerilere, değişikliklere ve gelişime açıktır. 

İlkeler ve Kabuller



Koçluk edilen kişi, değişmek, gelişmek, beceri ve davranış öğrenmek için gerekli çalışmaları yapmayı kabul eder.

Koç, koçluk ettiği kişi istemedikçe, yargıda bulunmaktan, değerlendirmekten, eleştirmekten, tavsiyelerini, görüşlerini 
paylaşmaktan kaçınır.

İlkeler ve Kabuller



Gözlem öncesi görüşme



Gözlem sonrası görüşme


