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1. Meslek Lisesi Koçları Programı’nın içeriği nedir? 
 

Meslek Lisesi Koçları Programı, şirket çalışanlarının gönüllü olarak katılıp, temek koçluk 
becerileri eğitimini alarak dahil olduğu ve 10 -12 meslek lisesi öğrencisi grubu ile kişisel 
gelişim konularını içeren buluşmaları gerçekleştirmeleri ve deneyimlerini paylaşmalarını 
içerir. Program ile, öğrenciler yetkinlikleri geliştirme desteği alırken, çalışanlar ise 
kendilerini geliştirirken, geleceğin yeni iş gücünün yetiştirilmesi ve gençlerin hayatlarına 
dokunma fırsatı edinirler. 

 

Programın amaçları; 
 

 ÖSGD’ye üye şirketlerdeki gönüllü koçların, meslek lisesi öğrencileri ile “Sınırları 
Belirlenmiş Koçluk Modeli” çerçevesinde bir araya gelmeleri ve iki yıl devam eden 
koçluk programını uygulamaları, 

 Gönüllüler için tecrübe, bilgi ve zamanlarını düzenli olarak bir gönüllülük 
programına aktarmalarını ve toplum yararına bir projeye katılmalarını sağlamak, 

 Öğrencileri rol modeller ile buluşturarak okul devamlılıklarına, hayat başarılarına, 
meslek edinmelerine, kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek vermek. 

 Öğrencilerin gelişimlerini desteklerken, staj imkanları ve ardından istihdam 
edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlamak. 

 Okul ve işletmeler arasında geliştirilebilecek işbirliklerinin Meslek Lisesi Koçluğu 
aracılığıyla sürdürülebilir olmasını sağlamak. 
 

2. Programın kapsamında hangi şehirler var? 

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tekirdağ illerinde uygulanmıştır. Programa 
her dönem şirketlerin talepleri ile yeni iller eklenmektedir. 

 

3. Gönüllü koçlarda aranan özellikler nelerdir? 

 Gönüllü olmak, 
 Deneyimlerinizi paylaşmak ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmak için 

heyecan duymak, 
 Mesleki teknik eğitime inanmış olmak, 
 İş yoğunluğu arasında buluşmalara zaman bulabileceğini taahhüt 

etmek, Program ile ilgili eğitimlere katılmak, 
 Programın devamlılığı için, gerekli dokümanları ve bilgilendirmeleri Şirket 

Sorumlusu’na ve ÖSGD’ye düzenli olarak iletmek, geri bildirim vermek, 
 Okul ve öğrenciler ile çalışırken, empatik, sabırlı, hoşgörülü ve pratik olmak. 

 
 

Not: Meslek lisesi koçu olmak için en az 2 yıl iş deneyim olması gerekmektedir. Farklı 
bölüm, pozisyon fark etmeksiniz, ÖSGD tarafından verilen Meslek Lisesi Koçları Programı 
Gönüllü Eğitimlerini tamamlamış olmak şarttır. 

 

 



4. Gönüllü koçlardan beklentiler nedir? 

AYIRMANIZI BEKLEDİĞİMİZ ZAMAN 
Koçlar’dan Program’a adamaları beklenen süre iki eğitim yılı boyunca; 

 2 tam günlük Koçluk Eğitimi 

 Ara Dönem Buluşması (2 dönem – 1/2 gün) 

 Sene Sonu Buluşması (2 dönem – 1 gün) 

 Sene Başı Buluşması (1 dönem – 1/2 gün) 

 2 sene boyunca her eğitim döneminde 6 buluşma olmak üzere toplam 12 
buluşmayı öğrencilerle gerçekleştirmek – (3’er saatlik buluşmalar) 

 Her dönem en az 1 sosyal aktivite ya da şirket/fabrika/tesis gezisi gerçekleştirmek. 
 

Her Meslek Lisesi Koçu, Ekim ayında eğitimlerini tamamlar. Ardından belirlenen okulda 
programın duyurulması ve öğrenci seçiminde aktif rol alır. Projeye dahil edilecek 
öğrenciler 10. sınıftan seçilir ve 11. sınıfa geçtiklerinde aynı öğrenciler, aynı koçlar ile 
çalışmaya devam eder. 
 

EĞİTİME KATILIM 
Gönüllü Meslek Lisesi Koçları Ekim-Kasım ayında gerçekleştirilecek iki günlük “Temel 
Koçluk, Grup Yönetimi ve Öğrencilere İletişim” eğitimine katılmalıdır. Programın tüm 
içerikleri, Meslek Lisesi Koçları Programı Gönüllü Rehberi ile desteklenmektedir. 
 

ÖĞRENCİ SEÇİM DESTEĞİ 
Eğitim aldıktan sonra eşleştirildikleri okulda programda yer almak için başvuran 
öğrenciler ile mülakatlar gerçekleştirip mülakat formlarını doldurarak öğrencilerin 
seçimine destek olurlar. 
 

ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA 
Koçlar, kendileri gibi bir koç arkadaşları ile eşleştirilerek, 10. ve 11. sınıf öğrencileri ile 
minimum ayda 1 kez 2-3 saatlik bir buluşma ile bir araya gelirler. Gönüllü Koçların 
gerekli eğitimlere katılmaları, buluşmaları gerçekleştirmeleri, süreçte yaşanan sorunları 
bildirmeleri gerekli formları doldurmaları ve programı en iyi şekilde temsil etmeleri 
beklenir. 
 

5. Koçluk verilecek okullar ve öğrenciler nasıl seçilir? 

ÖSGD tarafından şirketlerin iş alanları ile ilintili alanlarda eğitim veren meslek liseleri ile 
şirketler eşlenir. ÖSGD’nin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim bölümü ile 
protokolü bulunmaktadır. Bu kapsamında belirlenen okulların müdürleri ve ilgili 
öğretmenlere gereken bilgilendirme yapılmaktadır. Şirket ve meslek liseleri eşlendikten 
sonra, okul içerisinde posterler ve tanıtım toplantıları ile öğrencilere program anlatılır ve 
başvurmaları sağlanır.  
 
 
 
 



Başvuran öğrenciler, Meslek Lisesi Koçları tarafından mülakata alınır ve böylece öğrenci 
listeleri belirlenir. Okulda kaç öğrenci ile çalışılacağı koç sayısı ile ilintilidir. Duyurularda 
kaç öğrencinin alınacağı belirtilmedir.  

6. Gönüllü Koçlar nasıl seçilir? 

Yukarıda belirttiğimiz kriterlere uyan herkes Koç olabilir! Özellikle meslek lisesi 
mezunlarının öğrenciler üzerindeki etkilerinin çok büyük olduğu gözlemlenmiştir. 
Meslek liselerinin amacı hedef sahibi ve bilinçli gençler, çalışanlar yetiştirmek 
olduğundan her pozisyondan rol modeller öğrencilere çok değerli örnekler teşkil 
ederler. 

 

7. Gönüllülerin hangi departmanlardan çıkacağını öngöremiyoruz ya 
da gönüllü koçlara uygun meslek lisesi yoksa? 

Meslek liselerinin seçiminde ön koşul şirketin iş alanı ile ilintili olmasıdır. Gönüllünün 
işyerine yakın, şirketin iş alanı ile ilintili bir meslek lisesi belirlenir, aksi durumda yine en 
yakın meslek alanında başka meslek lisesi seçenekleri araştırılacaktır. Tekstilden 
muhasebeye, pazarlamadan bankacılık ve bilişime kadar birçok alanda öğrenim gören 
meslek lisesi öğrencileri bulunmaktadır. 

8. Uygulanacak içeriklerin başlıkları neler? 

 

10. sınıf 11. sınıf 

1. Buluşma – Açılış Buluşması 1. Buluşma – Açılış Buluşması 

2. Buluşma – Güvenle Hedefe Doğru 2. Buluşma – Ekip Çalışması 

3. Buluşma – Zaman Yönetimi 3. Buluşma – Özgeçmiş Hazırlama ve 
Mülakat Teknikleri  

4. Buluşma – Sürekli Öğrenme ve Gelişme 4. Buluşma – Problem Çözme  

  5. Buluşma – Sorumlu Vatandaşlık 5. Buluşma – İş Etiği 

6. Buluşma – Kapanış 6. Buluşma – Kapanış 

 

Katılımcı 
Şirketlerin 

Belirlenmesi

Gönüllü 
Koçların 

Belirlenmesi

Okulların 
Belirlenmesi

Koçların 
Eğitimi

Öğrenci 
Seçimi

Programın 
Uygulanması



9. Öğrencilerle mülakatlar nasıl gerçekleştiriliyor? 

Okulda posterler asıldıktan ve programın kısa tanıtımı yapıldıktan sonra posterde 
belirttiğiniz son başvuru tarihine kadar öğrenciler başvuru formları ile programa 
katılmak istediklerini okul müdürüne iletirler. Bu aşamadan sonra sizlere vereceğimiz 
program rehberinde yer alan mülakat formları ve yönergesi ile başvuran öğrencilerle 
mülakatlarınızı tamamlayarak koç sayısı ile ilintili öğrencilerinizi belirleyebilirsiniz. (Her 2 
koç 10-12 kişilik öğrenci grubu ile çalışacaktır.) 
 

10. Öğrencilerle buluşmalar nerede gerçekleşiyor? 

Ayda bir kez gerçekleşmesi öngörülen buluşmalar kolaylık açısından çoğunlukla hem 
koçlara, hem de öğrencilere uygun olan saatlerde okullarda gerçekleşir. Ancak koçların 
isteğe bağlı olarak bazı buluşmaları kurum içinde gerçekleştirmeleri veya hafta sonları 
mesleklerine ilişkin gezilere götürmeleri cesaretlendirilir. Bu durumlarda gerekli izinler 
müdürler tarafından velilerden alınacaktır. Bazı buluşmaları sosyal ortamlarda 
gerçekleştiren koçlar, öğrencilerin bu durumdan çok memnun kaldığını belirtmişlerdir. 
 

11. Koçlardan birinin ayrılması durumunda ne yapmalıyız? 

Her 2 koç 10-12 kişilik öğrenci grubu ile iki sene boyunca programı yürütür. Koçlardan 
birinin programdan ayrılması durumunda şirket sorumlusu diğer koçu desteklemek için 
yöntem belirler. Diğer öğrenci gruplarına koçluk yapan gönüllülerden biri tek kalan koça 
destek olabilir. Bunun dışında şirket içinden gönüllü bir çalışan programda gözlemci 
olarak geride kalan buluşmalar için destek olabilir. (Koçluk becerileri eğitimi almamış 
olduğu için içerik paylaşımı yapmaması, sadece gözlemci olarak koça operasyonel 
destek sağlaması beklenir.) 
 

12. Programdan ailelerin nasıl haberi oluyor? 

Öğrenciler ile ilk defa açılış buluşmasında bir araya geldiğinizde program hakkında genel 
bir bilgilendirmeyi içeren öğrencilere verilmek üzere öğrenci bilgilendirme mektubu ve 
ayrıca kapalı zarfta ailelerine iletmeleri için vereceğiniz aile bilgilendirme mektubunu 
şirket sorumlularına iletiyoruz. 
 

13. Buluşmalarda öğrencilerin fotoğraflarını çekiyoruz, programın 
tanıtımı ile ilgili iletişim kanallarımızda fotoğrafları kullanabiliyor 
muyuz? 

Programın tanıtımı ile ilgili fotoğraf/video kullanımı için öğrencilerin ailelerine iletilmesi 
için “Öğrenci fotoğraf/video izin belgesi/Muvafakatname” yi şirket sorumlularına 
iletiyoruz. Ailelerin imzaladığı bu izin belgesinin 1. Temalı buluşmada öğrencilerden 
toplanarak ÖSGD’ye iletilmesinin sağlanması gerekir. 

 



14. Program kurum içinde nasıl yönetilir? 

Kurumunuz içerisinde programın işleyişini takip edecek, herhangi bir soru veya sorun 
olduğunda ÖSGD ile bağlantıya geçebilecek bir veya iki “Şirket Sorumlusu”nun 
atanmasını beklemekteyiz. Şirket Sorumlularının seçiminde gönüllülük esastır ve bu kişi 
herhangi bir bölümden olabilir. Şirket Sorumlusunun, Koçluk yapması zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Şirket Sorumlusu, Program’ın şirket içerisindeki koordinasyonundan, 
grupların ve buluşmaların takibinden ve ÖSGD ile ilişkilerden sorumlu olacaktır. 

 

15. Proje duyurusunu nasıl çıkmalıyım? 

Projenin duyurusunu şirketler içinde en etkili ve en ses getirecek şekilde yapılabilmesi 
için materyaller hazırlamaktayız. ÖSGD’den poster, e-duyuru ve bilgilendirme 
dokümanlarını alabileceksiniz. 

 

16. Programa katılmanın kurumumuza maliyeti ne olacak? 

Şirketler programa katılan her bir gönüllü için 2 senelik içeriği kapsayan katılım bedelini 
öderler. Bu bedel 2019- 2021 dönemi için 650 TL’dir . 
 

 
 

 

 
 
 
 

Sorularınız ve daha fazla bilgi için Gizem ECE gizem.ece@osgd.org adresine yazabilir 0216 225 84 22 
numaralarını arayabilirsiniz. 

Eğitim ve Toplantılar İki tam gün "Koçluk Becerileri ve İletişim" Eğitimi 

 Mayıs ayı sene sonu kapanış, motivasyon ve değerlendirme toplantısı 

 Ara dönem değerlendirme toplantısı 

 İkinci dönem sene başı buluşması 
  

İçerik / Süreç Okul seçimi ve müdür bilgilendirmeleri 

 Sorumlu öğretmen atanması sürecinin takibi 

 Öğrenci seçim süreci materyalleri ve destek 

 Modüller E-öğrenme sistemi 

 Uygulama formları 

 Koç ve şirket sorumlularına her evrede destek 

 Etki değerlendirmesi 

 Okul-işletme modellerinin geliştirilmesi danışmanlığı 

 Milli Eğitim Bakanlığı entegrasyonu / Protokol yönetimi 
  

Materyal Şirket ve Okul duyuru posterleri 

 Modül uygulama rehberi 

 Koç ve öğrenci katılım sertifikaları 

 Koçlar için motivasyon ürünleri (bardak, rozet, kalem vs.) 
  

Basın Çeşitli yayın organlarında şirketlerin ve programın tanıtımı 
  

mailto:gizem.ece@osgd.org

