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MÜZAKERECİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU 

 

AMAÇ: Öğrencinin hedefine ulaşmasını sağlamak için gerekli koçluk bilgi ve becerileri kazanmak. 

Öğrencinin Ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklara yapıcı-barışçıl (Müzakere-Arabuluculuk) yöntemlerle 

çözmek ve stresten uzak biçimde hedefine ulaşmasını sağlamak.. 

 

KAZANIMLAR 
1.Öğrencinin kendi hedefini belirleyebilmesi için müzakere tekniklerini kullanr. 

2.Hedefine ulaşmak için gerekli yol haritasını öğrenciyle müzakere eder. 

3.Öğrencinin zaman yönetimi becerisi kazanması için gerekli çalışmayı yapabilir. 

4.Öğrencinin bireysel farklılklarını tanımayı öğrenir. 

5.Öğrencinin bireysel farklılıklarını gözeten esnek çalışma planı hazırlamayı öğrenir. 

6.Sınav dönemlerinde yoğunlaşan strese bağlı ebeveyn çocuk anlaşmazlıklarına kazan-kazan çözüm 

üretebilme (Arabuluculuk) becerisi kazanır. 

 

KATILIMCILAR: 

Öğretmenler, Eğitimciler, Ebeveynler ve 8-18 yaş grubu çocukları. 

 

ATÖLYE ÇALIŞMASI TAKVİMİ 

ATÖLYE ÇALIŞMASI 1 

Ebeveynler, eğitimciler çocuklarıyla birlikte 

eğitime katlırlar, ebeveynler çocuklarna 

eğitimciler öğrencilerine koçluk yapmayı 

öğrenirler.  

SÜRE 
Haftada bir gün, günde üç saat, sekiz hafta. 

Toplam: 24 Saat 

  

ATÖLYE ÇALIŞMASI 2 
Eğitimciler eğitime katlırlar, öğrencilerine 

koçluk yapmayı öğrenirler 

SÜRE 

a) SÜRE: Haftada bir gün, günde üç saat, sekiz 

hafta. Toplam: 24 Saat. 

b) SÜRE: Sekiz gün her gün 3 saat toplam 24 

saat 

 

ETKİNLİĞİN DAYANAKLARI:  

Gerek LGS gerek ise TYT, AYT sınavları ülkemizde öğrencilerin ve ebeveynlerin zorlu bir 

yolculuktan geçmesini gerektirmektedir. Bu süreçte profosyenel, bilimsel bir destek almak öğrenci 

başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu süreçte öğrencilerin ve ebeveynlerin ilişkileri gelecekte 

telafisi mümkün olamayan zararlar görebilmektedir. Sürecin sağlıklı atlatılabilmesi ve öğrencinin 

hedefine ulaşabilmesi için koçluk desteği almasında yara vardır. 

 

İletişim: Müzakereci Arabulucular Derneği 
http://www.arabulder.com.tr 

Tel: 0505 370 83 11 
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 İş Yaşamında Yaşanan Anlaşmazlıklar! 

Çözüm olarak önerimiz alternatif anlaşmazlık 

çözüm yöntemleri olarak müzakere ve 

arabuluculuktur. Çalışma barışının sağlanması, 

pozitif iklim oluşturulması; kurum yöneticilerinin 

iyi birer müzakereci-arabulucu olmalarına 

bağlıdır. Kendi alanlarında çok başarılı iki iş 

gören arasındaki anlaşmazlığa arabuluculuk 

yapabilmelidirler. İş görenler ise yaşadıkları 

anlaşmazlıkları müzakere ederek her iki tarafın da 

kazançlı çıkabileceği çözümler üretebilme 

becerisi kazanabilmelidirler. Müşteriyle yüz yüze 

ilişki yaşayan iş görenlerin iyi bir müzakereci 

olarak, gerek karşısındakini ikna sürecini, 

gerekse kendisinin ve müşterinin olumsuz 

duygularını yönetecek bilgi ve beceriye sahip 

olması gerekir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş görenlerin ve yöneticilerin duygusal okuryazarlık 

eğitimleri iş yaşamına başladıktan sonra hizmet içi eğitimlerle yapılmak durumundadır. Ülkemiz için 

yeni sayılabilecek bu önerinin deneylenmesi, alanda çalışma yapan akademisyenlerin, uygulamacıların 

ve işverenlerin sorumluluğu olduğu kanaatindeyiz. 

 

EBSO ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ 
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KİTAPLAR 
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FERİDUN BALCI KİMDİR? 

1967 yılında Artvin’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Sakarya’da tamamladım. 1992 yılında 

Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldum. 1993 yılında Bingöl’de öğretmen olarak 

göreve başladım. Marmara depreminde bir grup arkadaşımla Sakarya’da Depremzedeler Derneği’ni 

kurdum. 

2006 yılından itibaren akran-arabuluculuk eğitimleri veriyorum. 2013 yılında Müzakereci Arabulucular 

Derneğini kurdum. 2013 yılında Akran Arabuluculuk Öğrenci Çalışma Kitabı ve 2017 yılında 

Arabulucunun Sihirli Fermanı Top Yayınları’ndan yayımlandı. 2017 yılında Okulda Arabuluculuk 

kitabım Nobel Akademi Yayıncılık’ta yayımlandı. 

2016 yılında bu yana bir özel eğitim kurumu ile Müzakereci Arabulucular Derneğini arasında yapılan 

protokol gereği ebeveyn çocuk ilişkisinde arabuluculuk yapıyorum. Konuyla ilgili akademik çalışmam 

Macaristan’da (Parent Adolescent Conflict Resolution Model Enhance Time Managenment, Study 

Habits and Achievement. In C. Pracana& M.Wnag (edt) International Psychological Applications 

Conference and Trends Book of Proceedings, Lisbon, Portugal) sunuldu. Halen aynı kurumda eğitim 

koçu olarak akademik ve uygulama çalışmalarımı sürdürmekteyim. 

 

 

 


