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1. GIRIŞ

Erken Okul Terkinde Bütüncül bir Yaklaşım olarak sunulan EUMOSCHOOL Klavuzu Erken Okul 
terkinin önlenmesinde  Duygu Eğitimi- EUMOSCHOOL Projesinin temel öğretim aracıdır. 
(Erasmus + - KA2: Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklık). Bu kılavuzda erken okul terkini önlemede 
duygu eğitiminin kullanımını ön plana çıkaran  İtalyan metodolojisi, Duyguların Didaktiğinin  
5 ortak  ülkenin okul sisteminde projenin 2. yılında yapılan uygulamaları, kullanılan önemli 
öğretim araçları ve Duyguların Didaktiği tekniğinin (DoE) adım adım uygulama yönergeleri 
özetlenmiştir. Proje kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarımızda, öğrencilerin ruhsal 
sağlığı ve sınıfların duygusal açıdan olumlu iklimlendirilmesi amacıyla Duyguların Didaktiği 
Tekniklerini ders akışına dahil etmek isteyenler için somut öneriler sunulmuştur. Avrupa 
Birliği hedefleri arasında yer alan Erken Okul Terkinin önlenmesi önceliği bu projede de 
vurgulanmıştır. Bu önceliklerin proje kapsamında öğrencilerin kazanımları için bütüncül bir 
açıdan sunulması ise zorunludur.

Danilo Dolci’ ye göre, eğitim hayatın keşfi, duygular ise yaşamımız boyunca geliştirdiğimiz tüm 
ilişkilerin ve hayatın keşfedilmesi ve değerinin bilinmesi için bir araçtır. Duyguları önemsemek 
“ insan ilişkilerimiz, kendi ve daha geniş kapsamda toplumdaki gelişimimize dikkat etmektir. 
Bu nedenle bu eğitimin daha geniş anlamda uygulanması için daha fazla uygulayıcı- okul, 
öğretmen, aile ve kurum dahil edilmelidir. 

Bu rehber kitapta yer alan bilgilerin toplanması ve sunulmasında İtalya, Avusturya, Romanya, 
Macaristan ve Türkiye’den katkı sağlayan tüm öğrenciler, öğretmenler, eğitmenler ve okullara 
teşekkür ederiz. Bu kişilerin ve kurumların desteği, işbirliği ve sabrı sayesinde başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. 

Okulunuz, meslektaşlarımız ve en önemlisi öğrencileriniz için faydalı bir kaynak olması 
dileğiyle...

EUMOSCHOOL Ekibi

5



EUMOSCHOOL hakkında

EUMOSCHOOL projesi, 6 ülkeyi (İtalya, İngiltere, Macaristan, Romanya, Türkiye, Avusturya) 
kapsayan okullarda “Duygu Eğitimi” nin yenilikçi öğretim programının ve kapsayıcı yeni 
yöntemlerin gelişimi, test edilmesi ve uygulanmasını, bunun yanı sıra Erken Okul Terki 
olgusunun azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemektedir. EUMOSCHOOL 
eğitim personeli ve öğrencilerin (6 yaşından 16 yaşına kadar) ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi 
öğretim programı/ eğitimsel yöntemler / eğitimleri geliştirecektir.

Bu proje, “Duygu Eğitimi” üzerine 16 yıllık tecrübe ve araştırmanın sonucunda AB düzeyinde 
adapte edilmiş İtalyan metodolojisi “Didattica delle Emozioni”© (Duyguların Didaktiği)’ne 
dayanır. Bu metodoloji, öğrencilerin dönüşümsel temel yeterlilikleri ve mutluluğunu artırmak 
amacıyla 3000 öğretmen, öğrenci, ebeveyn/eğitmen üzerinde başarıyla test edilmiştir. Böylece 
erken okul bırakmayı düşürürken, öğretmen ve pedagojik personelin profesyonel yetkinlikleri 
artacaktır.

EUMOSCHOOL,  “Duygu Eğitiminin” okul programına adapte edilmesi ve pilotlanması yoluyla, 
geniş çapta öğrenci, öğretmen, personel ve okula bu adapte edilmiş metodolojinin yayılmasını 
hedeflemektedir.

EUMOSCHOOL un özel amaçları şunlardır:

• Erken okul terkinin azalmasında etkisi olan tüm öğrenciler için,  okul müfredatı içinde 
duygu eğitimi önleyici yaklaşımın entegrasyonu ile etkili erken okul terki stratejilerine 
katkıda bulunmak;

• Duygu eğitimi yoluyla; ruhsal bütünlüğü desteklemek ve duygusal rahatsızlık risklerini 
en aza indirmek için, öğrenciler arasındaki dönüşümsel beceriler ve yeterliliklerin 
değerlendirmelerinin ve gelişimlerinin teşvik edilmesi;

• Öğretmenlerin, pratik teknikler ve değerlendirme araçları ile birleştirilmiş  Açık Eğitim 
Kaynakları yolu ile kullanılan ve tüm sınıf seviyesinde uyarlanmış erişilebilir erken okul 
terkinde önleyici yaklaşım  ile mesleki becerilerini arttırmak;

• Avrupa’da okul eğitimin paydaşları ile diyalogu teşvik etmek için ağ ve etkinlikler 
aracılığıyla öğretmeye bütünsel işbirlikli yaklaşımları desteklemek ve erken okul terki 
ve dezavantajlı grupta yer alan çocuklar ve gençleri desteklemek için iyi uygulamaların 
değişimini teşvik etmektir. 
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EUMOSCHOOL içinde, dört ana proje sonucu geliştirilmiştir: Within EUMOSCHOOL, four main 
project results –intellectual outputs – have been developed:

1. Karşılaştırmalı Araştırma Raporu: Her ortak ülkenin eğitimsel içeriği, okulların ve 
öğretmenlerin erken okul terkinin önlenmesi ve duygu eğitimine dair ihtiyaçları hakkında 
ön araştırma raporlarıdır.

1. Eumoschool Açık Eğitim Kaynağı (Open Education Resource/OER): Moodle’da yer 
alan Duyguların Didaktiğinden adapte edilen öğretmenlere yönelik bireysel öğrenme 
platformudur.

2. İnteraktif Kılavuz: Erken okul terki için bütünsel yaklaşım olarak Eumoschool uygulaması 
için interaktif kılavuzudur.

3. Politika Önerileri: Amacı politika yapıcıların ve diğer paydaşların erken okul terki 
stratejilerini yerel, bölgesel ve Avrupa seviyelerinde etkilemek olacak belgedir.

 
Erasmus Plus programı nedir?

Erasmus +, AB’nin 2014 - 2020 dönemi için Avrupa’da eğitim, öğretim, gençlik ve spor destekleme programıdır. 

14.7 milyar Avroluk bütçesi, 4 milyon Avrupalının eğitim, öğretim, deneyim kazanma ve yurtdışında gönüllü 

olma fırsatları sunmaktadır.

Erasmus + Programı, Program Ülkelerinin, eğitim, öğretim ve gençlik alanları boyunca formel, yaygın ve 

informal öğrenime desteği birleştirerek, yaşam boyu öğrenme perspektifinde Avrupa’nın yetenek ve sosyal 

varlıklarını etkin bir şekilde kullanma çabalarını desteklemek için tasarlanmıştır. Program ayrıca, özellikle 

yüksek öğretim ve gençlik alanlarında, Ortak Ülkeler ile işbirliği ve hareketlilik fırsatları geliştirmektedir.

Erasmus + hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki web sitesini kontrol edin: http://ec.europa.eu/

programmes/erasmus-plus/
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Bu kılavuzun yapısı 

Bu ürünün temel amacı, okul sektörüne, Duyguların Didaktiği bütünsel bir yaklaşım olarak 
uygulayarak Erken Okul Terki (EOT)’nin önlenmesinde yeni teknolojilerin potansiyelini 
kullanma kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Bu nedenle, bu Rehberler, öğretmenlerin günlük çalışmaları sırasında Duyguları Öğretme 
tekniklerini kullanarak desteklemelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur: Bunu yapmak için, 
bu teknikleri test eden öğretmenlerin geri bildirimleri, 2017 yılında toplanmış, metodolojinin 
geliştiricileri ve eğitim alanındaki profesyoneller ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve öğretmenler 
ve diğer eğitim profesyonelleri tarafından kullanımı kolay, karmaşık ve eksiksiz bir araç seti 
sunmak için, Erken Okuldan Ayrılma ile mücadeleye somut olarak katkıda bulunabilecek etkili 
bir bütünsel yaklaşımı etkinleştirmek için anahtar çalışmalar paylaşılmıştır.

Ayrıca, proje deneyimini ve projeye katılan tüm 45 öğretmenin her birini kullanmak için, bu 
kılavuzlar 2 farklı biçimde üretilmiştir:

1. Duyguların Didaktiklerinin uygulanmasına doğrudan 20’den fazla video aracılığıyla 
katılan öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitim profesyonellerinin deneyimlerini izlemeyi 
ve duymayı sağlayan etkileşimli bir kılavuz

2. Saklanabilir basılı bir kopya ve basılabilir şeklinde  - mevcut olanıdır - bu, öğretmenler 
tarafından ders sırasında, önlerinde dizüstü bilgisayarlar yokken kullanılabilir.

Mevcut Yönergelerin yapısı şu şekildedir:

Okullarda duygu eğitiminin önemi
Okullarda duygu eğitimi konusuna bir giriş olarak, profesyonellerle yapılan iki görüşme bu 
kılavuzlara giriş niteliğinde olmuştur:
Gloucestershire Üniversitesi’nden (İngiltere) bir eğitim psikoloğu ve İtalya’dan bir okul 
müdürünün katkıları iyi bir başlangıç noktası olmuştur çünkü eğitimde neden duygu 
eğitiminin çok önemli olduğunu burada açıkça belirtmişlerdir

Duyguların Didaktiği nedir?
İkinci bölümde ise, Duygu Eğitimi Bölümü - EUMOSCHOOL ana metodolojisi – Duyguların 
Didaktiğini orjinal olarak geliştiren ve son 18 yılda test eden Duygu Eğitim Merkezi’nin iki 
kurucusu ile yapılan bir röportaj ile paylaşıldı.  

Bütüncül bir yaklaşım nasıl sağlanır?
Bu bölüm, sınıfınızdan bütün okulun tam katılımına kadar bütünsel bir yaklaşımın nasıl 
başlatılacağına dair öneriler sunar. 
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EUMOSCHOOL Açık Eğitim Kaynağı 
Üçüncü bölümde, Duyguların Didaktiğinin çevrimiçi bir e-öğrenme kursuna dahil edilmek 
üzere nasıl uyarlandığı iyi bir şekilde açıklanmıştır. Moodle tabanlı platform, duygu 
eğitiminin arkasındaki teorik temelleri, Duyguların Didaktiği tekniklerini ve okullarda 
kullanımlarını tanıtan dört modüle ev sahipliği yapmaktadır.

Okullarda Duyguların Didaktiği nasıl kullanılır?
Bu bölümde, tüm 18 Duyguların Didaktiği teknikleri tanıtılmıştır: EUMOSCHOOL içinde 
pilot uygulamada yer alan öğretmenlerin günlük çalışmalarında nasıl kullandıkları hakkında 
kısa videolar çekilmiştir.
Mevcut üründe, sınıftaki tekniklerin nasıl uygulanacağı konusundaki deneyimin ve 
önerilerin açıklamasını okumak mümkün olsa da, bu ürünün çevrimiçi versiyonunda 
adım adım, uyarlanmış, öğrencilerin nasıl tepki gösterdiği veya tekniklerin ders akışı ile 
bütünleştirileceği ve videoların nasıl kullanıldığı hakkında gerçek bir izlenim elde etmek 
mümkündür.

Durum çalışmaları
Bu bölüm, Duyguların Didaktiği’nin okullardaki etkisinin gerçek yaşam örneklerine, örnek 
olaylarla, EUMOSCHOOL’da yer alan öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyimleriyle ilgili 
referanslara adanmıştır. Vaka çalışmaları dört bölüme ayrılmıştır: 

• Belirli teknikler bireysel öğrencilere nasıl yardımcı oldu?
• Öğretmenler deneyimi nasıl inceledi?
• Teknikler sınıfın uyumunu nasıl etkiler?
• Daha geniş topluluk nasıl olabilir?

Sıkça Sorulan Sorular
Son olarak, ders planında yer alan tekniklerin nasıl bir araya getirildiği, duygularla ilgili 
tartışmaların nasıl yapılacağı ve tekniklerin uygulanmasından kaynaklanan zor durumların 
ortaya çıkması durumunda neler yapılacağı gibi sıkça sorulan sorulara bazı pratik öneriler 
verilmiştir. 
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2. OKULLARDA DUYGU EĞITIMININ ÖNEMI

Duygularla ilgili öğretmenlerle konuştuğumuzda kimi zaman  duygu eğitiminin onlar için 
kolay olmadığını düşündüklerini dile getirirler ve “Ebeveynler çocuklarına duygularını ifade 
etmeyi kendileri öğretmelidir. Benim asıl görevim konuyu öğretmek.” derler. Bu konuyu tabii 
ki  basitleştirmekdir, öğretmenlerin çocuklara öğrettikleri sadece konular değildir,ama bu 
da zayıf bir görüştür. Bu görünüşte basit ama “zor”olan  konu hakkında , Gloucestershire 
Üniversitesi’nden eğitim psikoloğu olan  Sian Templeton ve Viterbo (italya)’dan bir okul müdürü 
olan Laura Bonelli ile yapılan iki görüşmeyle duygu eğitiminin önemi ve skolastik sistemde 
kullanımının aciliyeti hakkında iyi bir genel bakış sağlanabilir.

Duygu Eğitimi: Bir Eğitim Psikoloğu tarafından bir anlayış  

Adı ve Soyadı: Sian Templeton
İş: Eğitim Psikoloğu  
Deneyim: 15 yıldan fazla bir süredir öğretmenlik yapıyorum.Şu anda gelecekteki eğitimciler-
imiz olacak öğrencileri eğitmek için Gloucestershire (İngiltere) Üniversitesinde çalışıyorum.

Duygu Eğitimin çocuklarımız ve gençlerimiz için neden önemli olduğunu 
düşünüyorsunuz?

Duygu eğitimi uluslararası gündemde yükselmektedir. Çocukların aslında kendi başlarına 
bireyler oldukları ,Sosyal medyanın ve çalışan ailelerin etkileri  hatta mali sıkıntılar yüzünden 
çalışmak zorunda olmak gibi farklı ihtiyaçlara sahip olduklarının farkına varılmıştır.Sınıfta 
öğrenmek zorunda kaldıklarında, duygusal ve sosyal olarak hayatlarında neler olup bittiği 
arasında ayrım yapmakta zorluk çekerler işte tam da bu ikilem onları tüm öğrenme 
fırsatlarına erişmekten alıkoymaktadır.

Bu yüzden araştırmanın beni bu konuda desteklediğini hissediyorum - aslında öğrencileri  
duygusal olarak “tamam” olmaya odaklamalıyız, o zaman kendileri için önemli olduğunu 
düşündüğümüz akademik sonuçlara ulaşmak ta onlara ve  bilişsel ve öğrenme becerilerine 
yardımcı olabiliriz.

Bununla birlikte toplumumuzdaki gençler arasındaki zihinsel sağlık ihtiyaçlarının artığının 
bilincindeyim.Okulda oldukça fazla zaman geçiriyorlar, bu yüzden önleyici bir şekilde 
çalışmamız için bu durum  gerçek bir fırsattır. Onları duygularla ilgili olarak eğitebiliriz.
Daha sonra da onları duygularını yükseldiğinde  nasıl yönetecekleri ve düzenleyecekleri 
konusunda eğitebilmeliyiz , bu daha az yararlı olmak yerine pozitif bir durum  haline 
gelebilir.

Duygularını nasıl yönetecekleri konusunda stratejileri öğrenmeleri  onlara yaşam becerileri 
konusunda yardımcı olacak ve onların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya da 
yardımcı olacaktır.
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Eğitimcilerin Çocukları duygusal anlayışlarını geliştirmede ve desteklemede önemli 
bir rolleri vardır. Bunu bir grup eğitici olarak nasıl geliştirebiliriz?

Çocuklar birer bireydir ve onların bütünsel gelişimine odaklanmamız gerekir.Üzerlerinde  
ailelerden, içinde bulundukları toplumdan ve gittikleri okullardan bir etki vardır. Araştırma 
bir kilit eğitimciyle ilişkinin, öğrenmeye erişmekte araya giren potansiyel sorunları ve 
problemleri azaltmaya yardımcı olabileceğini kanıtlamıştır. Kilit eğitimciyle bu ilişkinin 
olması çocukların duygusal olarak iyi hissetmelerine yardımcı olur ve bunun sonucunda 
öğrencilerimiz mevcut öğrenme olanaklarına daha rahat erişebilirler.

Çocuklarımız ve gençlerimiz dikkate değer sürelerde okulda  bulunuyorlar. Bu yüzden 
eğitimciler olarak ,onların duygusal ve sosyal olarak nasıl geliştiklerini bilmemiz ve 
sonrasında herhangi bir boşluğu gidermeye yardımcı olmak için nasıl destek sağlayabiliriz 
bunu anlamamız gerekir. Derslere bulundukları yerde  yaptıkları aktiviteleri koyabiliriz.
Onlara yardım eden basit ve küçük, zekice stratejiler uygulayabiliriz böylelikle şimdiki ve 
gelecekteki yetenek gelişimleri açısından  olumlu bir fark yaratırız.

Müfredatın yanı sıra çocuklara ne öğretmek istediğimiz ve İhtiyaçları arasında ki 
bağlantıyı kurmak önemlidir.

Bunu yapmak için nasıl geliştiklerini anlamalıyız ve onları sadece akademik varlıklar 
olarak değil, bütünsel olarak da düşünmeliyiz. Başarmak için akademik olarak bireylerin 
iyi hissetmesi gerekir. Örneğin  evdeki bir tartışmanın hemen sonrasında okula geldiler, 
ebeveynlerinden veya velilerinden , eve gittiklerinde evde olacak şeylerden endişe ediyor 
olabilirler.

Bunu yetişkinler için bile düşünürseniz, evdeki şeyler için endişelendiğimizde ,olanları 
düşündüğümüzde,  yaptığımız toplantılarda veya konuşmalarda  konsantre olamayız.
Elbette biz eğitimciler bunları düşünmeliyiz  ”Onların iyi olduğunu hissetmeli, derse 
başlamadan önce onların duygusal olarak nasıl olduklarını  ele almalıyız ”.
 

Okullarda erken okul terkini desteklemek için duygu eğitimini nasıl görüyorsunuz?
Öğrenme eylemini gerçekleştirmek  için duygusal olarak kendimizi iyi hissetmemiz gerekir. 
Araştırma, okulu erken terk eden gençlerin karmaşık bir yelpazeye ve ihtiyaç profiline 
sahip olduğunu göstermektedir. 
Onların öğrenme fırsatlarına erişimlerini ve yeteneklerini kullanmayı etkileyen pek çok 
faktör vardır. Onlarla duygusal yaşantılarını, duygusal anlayışlarını ve duygusal zekasını 
geliştirmek için erken yaşta çalışırsak, gelecekteki yaşamları üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olma ihtimalimiz daha yüksektir. Böylece günlük yaşamın bir parçası olan karmaşıklıklarla 
baş edebilirler. Buna ek olarak, bu zorlukları yönetmek için duygusal kelime ve zekaya 
sahip olacaklar ve böylece öğrenmeye dahil olacaklardır. Bunun bir sonucu olarak, okul 
hayatı ile baş edemedikleri ve daha fazla öğrenemediklerini hissetmeleri azalacaktır.
Dolayısıyla, çocuklara eğitimi pozitif bir deneyim olarak görme ve yeteneklerini buna 
katma açısından daha dirençli hissettirmeyi umuyoruz.
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Okulda Duygu Eğitiminin Uygulanması: Okul Müdürünün Düşüncesi

Adı ve Soyadı: Laura Bonelli
Meslek: Okul Müdürü
Deneyim: Viterbo (İtalya)daki Istituto Comprensivo “Pietro Vanni” Okul Müdürü.

 

Deneyimlerinizle ilgili olarak, bugünün çocuklarının ana sorunları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Bu hiç kuşkusuz ki bu, pek çok sorun olduğu için kısa bir cevabın mümkün olmadığı bir 
sorudur. Her şeyden önce ilişki sorunları, duygusal sorunlar ve duyuşsal sorunlar vardır, 
çünkü hem aile ortamında hem de sosyal ilişkiler arasında bugün yaşam özellikle kendilerini 
kendilerinden daha büyük ve anlamadıkları ve maalesef hayatlarınını da zorlaştıran ilişkler 
içine sokan gençler için  , en azından İtalya da çok karmaşıktır. 

Ve bugünlerde okul bağlamında ebeveynlerin rolü ne olacak?
İtalya’da son yıllarda, okulda ebeveynler daha önemli bir rol oynamışlardır. Bir taraf 
olumlu diğer tarafta müdahale gücü kazanarak girişimlerde bulundular. Nitekim son 
yıllarda, şikâyetler, özellikle de okulun vermesi gereken eğitim sistemine karşı protestolar 
artmaktadır.
Öğretmenin çocuklarını azarladığı için şikâyetçi olup benimle konuşmaya gelen 
ebeveynlere  okulun oğullarının / kızlarının eğitiminin % 50’sine katkıda bulunduğunu, 
diğer yarısının da aileye ait olduğunu söylerim. İtalya’da ebeveynler ortak sorumluluk 
antlaşması imzalandığından, bu durum idari açıdan da açıktır. Ancak, bazıları bunları  
dinlemek istemez ve kesinlikle haklı olmak isterler. Dolayısıyla bunların üstesinden gelmek 
zordur. Özellikle  iş kurallara saygı göstermeye ve genellikle onlara saygı gösterme isteğinin 
olmadığı aile tarafından sağlanan eğitim söz konusu olduğunda. okul tarafından sağlanan 
eğitimi uzlaştırmak zordur, Ne yazık ki, bu da büyük bir zıtlık yaratmaktadır, çünkü gençler 
artık davranmanın doğru yolunu ve ne zaman yanlış davrandıklarını anlamıyorlar.  

Duyguların Didaktiği hakkında fikriniz nedir?
Duyguların Didaktiğini duydum, çünkü şanslıyım okulda çalışan öğretmenler arasında bu 
alanda çalışan bir uzman var. Katkıları sayesinde bu metodolojiyi uygulamaya karar verdim, 
böylece okul ortamımızı destekledik. Her yaştan öğrencileri olan bir enstitüde okul müdürü 
olduğum için, ilkokuldan başlayarak bu sorunların çözülmesine yardımcı olmak istiyorum, 
çünkü ilk başladıkları andan itibaren i müdahale etmeye başlarsak öğrencilerimize huzurlu 
ve pozitif bir öğrenme yolu garanti edebiliriz. 

Okulda uygulanan duygu eğitimi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Her enstitü duygu eğitimi için bir süre garanti eder, özellikle Duyguların didaktiği 
gerçekleştirildiği ortam yani ilköğretim veya ortaöğretim ise -birkaç sebepten dolayı 
ihtiyaçlara göre uyarlanmış versiyonları dikkate alır. Her şeyden önce, bu, akademik 
performansa fayda sağlayacaktır, çünkü öğrenciler ne kadar sakin ve rahatlarsa, akademik 
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olarak o kadar daha fazla üretken olabilirler. Aileler de daha fazla dahil olacaklardır, çünkü 
Duygu Didaktiği sadece sınıfları içinde çalışan öğretmenlere sadece kendi öğrencileri ile 
hitap etmemektedir. 360 derece hareket eden tüm aktörleri kapsayan bir didaktiktir. Çünkü 
okulun ve ailenin aralarında bir ilişkisi yoksa maalesef herhangi bir ilerleme kaydedemeyiz. 
Hiçbir yolu kapsamaz.
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3. OKULDA UYGULANAN DUYGU EĞITIMI ILE ILGILI DÜŞÜNCELERINIZ 
NELERDIR?

Her enstitü duygu eğitimi için bir süre garanti eder, özellikle Duyguların didaktiği 
gerçekleştirildiği ortam yani ilköğretim veya ortaöğretim ise -birkaç sebepten dolayı ihtiyaçlara 
göre uyarlanmış versiyonları dikkate alır. Her şeyden önce, bu, akademik performansa fayda 
sağlayacaktır, çünkü öğrenciler ne kadar sakin ve rahatlarsa, akademik olarak o kadar daha 
fazla üretken olabilirler. Aileler de daha fazla dahil olacaklardır, çünkü Duygu Didaktiği sadece 
sınıfları içinde çalışan öğretmenlere sadece kendi öğrencileri ile hitap etmemektedir. 360 
derece hareket eden tüm aktörleri kapsayan bir didaktiktir. Çünkü okulun ve ailenin aralarında 
bir ilişkisi yoksa maalesef herhangi bir ilerleme kaydedemeyiz. Hiçbir yolu kapsamaz.

İsim ve Soyadı:  Rosanna Schiralli
İş: psikolog, psikoterapist, yazar, araştırmacı
Tecrübe: Kocasıyla birlikte, Duyguları Didaktik metodolojisini geliştirdi. 

İsim ve Soyadı: Ulisse Mariani
İş: psikolog, psikoterapist, yazar, araştırmacı
Deneyim: Eşi ile birlikte, Duyguları Didaktik metodolojisini geliştirdi

Duyguların Didaktiği: kısa bir giriş
Duyguların Didaktikleri, Eumoschool’da duygu eğitimi için kullanılan yaklaşım ve 
metodolojidir. Ne olduğunu, nasıl hayata geldiğini ve nasıl çalıştığını anlayabilmek için, 
burada İtalyan duygu eğitimi merkezinden orijinal geliştiricileri ve egzersizleriyle bir 
röportaj bulacaksınız. 

Duyguların Didaktiği nasıl doğdu?
Yaklaşık 20 yıl önce, okulun erken yaşta bırakılmasını önlemek, okulu bırakmayı azaltmak 
ve öğrenciler için sağlıklı yaşamı teşvik etmek için okul sistemi ile uyumlu yeni etkili yöntem 
ve yaklaşıma bakmaya başladık. Bu 20 yıl boyunca, aşamalı olarak geliştirdik ve yöntemi 
iyileştirdik. Çok iyi sonuçlar elde etmek için yaklaşık 2000 kişinin katılımı ile bilimsel olarak 
onaylanmıştır. 

Bize bu yöntemin bir açıklamasını verebilir misiniz?
Öğrencilere duygularını tanıması, yaşatması ve yönetmesi için eğitmek üzere öğretmenlere 
bazı araçlar ve basit stratejiler kazandırmaktan ibarettir. İyilik, kendine yeterlilik ve kendine 
güven, kişinin kendi iç dünyasının etkili bir şekilde tanınmasıyla elde edilir. Bütün bunlar 
okulda, öğretim programına müdahale etmeden ve hem öğretmenler hem de öğrenciler 
için ağır görevler olmadan yapılabilir. Ayrıca, Duyguların Didaktiği yöntemi öğrenciler için 
çok eğlencelidir.  
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Bir sonraki adım nedir?
Bu eğitim formatını Avrupa çapında yaymak ve bunun için özel kılavuzlar hazırlamak 
istiyoruz. Bence bütün dünyada kendimizi yeniden bağlamaya, birbirimizi dinlemeye ve 
çocuklara ve gençlere duygularını duygusal uyuşturucuları olarak kullanmalarına nasıl 
yardımcı olacaklarına dair güçlü bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Özetle Duyguların Didaktiği

Hem sınıfta sağlığı teşvik eden hem de çocuk ve özellikle patolojik ekleri ile karakterize 
olan gençlerde rahatsızlığı önleme yönelimli yeni nesil eğitim formatıdır. Bu, erken önleme 
uygulamalarının bir parçasıdır ve kişinin kendi duygusal dünyasının iyi bir ustalıkla mükemmel 
bir koruma faktörü oluşturduğunu söyleyen bilimsel varsayımı temel alır. Bu format Sağlık 
Dünyası Örgütü’nün tavsiye ettiği rehberlik kurallarını karşılar ve çok geniş öğrenci örnekleri 
üzerinde test edilmiştir. Okuldaki dersleri sırasında, özellikle de 4 ila 16 yaş arasındaki 
öğrencilerle, öğretmenler tarafından uygulanabilecek çeşitli tekniklerden oluşmaktadır. 

(Schiralli R., Mariani, U 2006)
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4. ERKEN OKULDAN AYRILMAYI ÖNLEMEK IÇIN BÜTÜNSEL BIR YAKLAŞIM 
NASIL UYGULANIR?

Erken Okuldan Ayrılma karmaşık bir fenomendir; bu, doğaçlama bir müdahaleyle çözülemez, 
ancak çeşitli aktörlerin koordine edilmiş katılımıyla, eylem sırasında ele alınması gereken 
ihtiyaçların net bir şekilde anlaşılması, çoklu ve planlı bir strateji ile çözülebilir.

Deneyimlenen EUMOSCHOOL yaklaşımı, bütünsel bir müdahalenin nasıl hayata geçirileceğine, 
farklı aktörlerin dâhil edilmesini deneyerek, rahatsızlık ve strese yol açan riskleri ve durumları 
azaltabilecek, pozitif bir ortam yaratarak, potansiyel bir düşüşe neden olacak bazı önerilerde 
bulundu.

Elbette, bu hiç de kolay değil: bütün ortakların bu tür bütünsel yaklaşımı hayata geçirmesi 
kolay değildi, fakat “Roma bir günde inşa edilmedi” dedikleri gibi: vakaların çoğunda, EoT ni 
önlemek için uygulanacak yenilikçi metodolojiler konusunda Duyguların Didaktiği tekniklerinin 
uygulanması farkındalığı artırdı. Böylece, takip eden akademik yılda kullanılacak olan İlgili tüm 
taraflarla bir diyalogla gerçekten EOT’nin güçlü bir aracı olabilecek sinerjilerin başlatılmasına 
izin verildi.

Hangi aktörler dahil edilmelidir?
Bütünsel bir yaklaşım başlatmak için aşağıdaki aktörleri dahil etmeniz gerekir:

1. Öğrenciler

2. Öğretmenler

3. Okul (öğretmenleri ve etrafındaki tüm eğitsel figürleri destekleyen sistem anlamına gelir).

4. Aile
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Grafiklerin gösterdiği gibi, her aktör öğrenciyle bir ilişki içerisindedir. Elbette, buradaki 
resim, öğrenci ile akademik eğitim açısından okul ortamındaki ilişkisini temsil etmektedir. Bu 
müdahale ne kadar koordine olursa, etki o kadar büyük olur. Dolayısıyla, bu aktörler arasında 
kuşkusuz bir koordinasyon gereklidir ve bu eylemde tek öğretmen büyük rol oynayabilir.  

Nereden başlamalıyız?
İlk adım, öğrencimizin ihtiyaçlarını ve elbette harekete geçeceğimiz bağlamın ayrıntılarını 
bilmek. Ardından, uygulanacak yaklaşımı bilmek önemli bir faktördür: Duyguların Didaktiklerini 
derinlemesine öğrendiğimizde, onu önleme eylemimizde işbirliği yapan tüm aktörlere 
tanıtmak bize bağlı olacaktır.
Haydi, ilk adımları yapalım:

1. Öğrencilerin sınıflardaki durumları ve ihtiyaçları:
Öğretmen olarak, büyük olasılıkla öğrencilerinizi ve ders verdiğiniz sınıfın özel ihtiyaçlarını 
çoktan biliyorsunuzdur. Aileler - destekleyici olanlar ve “destekleyici olmayanlar”  da, 
her öğrencinin durumu daha iyi anlamak için önemlidir. Her öğrencinin ne olduğu 
ve müdahalenin ne kadarını etkileyebileceği sadece öğrenciye değil, ailesine de etki 
edebilecektir. 
 

2. Duyguların Didaktiğini öğrenin:
Belirtildiği gibi, Duyguların Didaktiği, öğrencileriniz ile yaklaşımı kolaylaştırmak için önemli 
bir araç olabilir. İlk adım, yaklaşıma diğer aktörleri dahil etmeye hazır olmak için, kursa ve 
içeriğine bakmaktır: teori hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursanız, temelini açıklamak 
için ne kadar çok şey kullanırsanız o kadar çok şansınız olur. Diğer insanları sınıftaki 
müdahaleye katılmaya ikna edin ve daha başarılı olma ve olumlu bir duygusal iklim yaratma 
şansını artırın.  

Duyguların Didaktiği: Nasıl tanıtılır?
Kurstan sonra, sınıflarınızda Duyguların Didaktiği yöntemini tanıtmanız ve kullanmanız 
gerekir.
Bununla birlikte, bir Duyguların Didaktiği programını okul faaliyetlerinde, bir enstitüde veya 
bir parçasında dağıtmak kolay değildir. Öğretim programını yavaşlatmasa bile, Duyguların 
Didaktiği tekniklerinin uygulanmasında dirençle karşılaşılabilir ve bu da öğretmenler için 
çalışmaların artması ve hâlihazırda sayısız faaliyet, okullarda proje ve girişime ek bir taahhüt 
olarak görülebilir.
Fazla sayıda okul örnekleri üzerine metodolojiyi test eden Duygu Eğitimi Merkezi deneyimine 
göre ve 5 ülke 27 okulda uygulamanın ilk yılı boyunca EUMOSCHOOL ortaklığından birinde, 
Öğrenciler okulda Duyguların Didaktiği tekniğini uygulamada bir problem oluşturmazken, 
bazı dirençler okul ortamındaki diğer “aktörler” den gelebilir. Bununla beraber, müdür, 
çalışma arkadaşları ve özellikle velilerden başlayarak her düzeyde yetişkinin katılımı 
gereklidir. Böylece, Duyguların Didaktiğinin uygulanması, özellikle uzun vadede en yüksek 
etkiyi sağlayabilecek bütünsel bir yaklaşımla garanti altına alınır.
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Okul müdürünün katılımı
Okuldaki bir yapıda iseniz, okul müdürünün onayını almayı başardıktan sonra tüm kapılar 
açılacaktır: bu nedenle, Duyguların Didaktiği tekniklerinin uygulanmasında tam bir işbirliğini 
sağlamak için izin ve müdürün mutabakatına sahip olmak gerçekten önemlidir.

Bunu yapmak için, okullarınızda aktif olan etkinlikleri ((diğer projeler, etkinlikler, müfredat 
dışı girişimler vb.)kullanarak kolayca uygulanabilecek bir yazılı plan geliştirerek, önermek 
istediğiniz müdahaleyi yapılandırmak ve planlamak çok faydalı olabilir.

Amaç, onay almaktır, ancak daha da fazlası, bu tür programın mükemmel sonuçlara sahip 
olacağına inandırmaktır.

Bu hedefe ulaşmak için, programı açık ve kapsamlı bir şekilde nasıl açıklayacağınızı bilmeniz 
gerekir. Bunu yapmak için kendi okul gerçekliğinizi düşünmek daha iyidir. Burada okul 
müdürüne potansiyel bir teklif geliştirmek için yararlı olabilecek soruların ve önerilerin bir 
listesini bulabilirsiniz. 

1. Okulunuzda / sınıfınızda, duygusal rahatsızlığa kolayca bağlanabilen belirli konular var mı? 
Getirebileceğiniz belirli örnekler var mı?

2. Bu yaklaşımın yararlı olabileceğini ve sizinle çalışabileceğini düşünen herhangi bir öğretmen 
var mı?

3. Duyguların Didaktiği uygulaması için temel olarak kullanabileceğiniz başka bir proje ile 
potansiyel etkinlik var mı?

4. Okulun ana anahtar şeklini düşünün: Öğretim yöneticinizi (veya benzer bir figürü) dahil 
etmek mümkün mü?

5. Okulunuzda bir psikoloğunuz var mı? Eğer öyleyse, okul müdürünün teklifi üzerine desteğini 
isteyin.

6. Duyguların Didaktiği’nin uygulanmasının herhangi bir maliyeti olmadığını vurgulayın ve 
belgeleri veya (EUMOSCHOOL Karşılaştırmalı raporumuz gibi ), öğretmenler için duygu 
eğitiminin önemini belirten raporları gösterin.

7. Aşağıdaki tabloya göre düzenlenmiş açık ve basit bir plan sunun:

Tanımlanmış 
sorun

Öğrencilerin 
yaşları 

Sınıflar Duyguların 
Didaktiği 
teknikleri

İlgili 
konular

Zaman 
aralığı

Öğrenme 
çıktısı

Duygusal 
yeterlilik 
kazanıldı
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8. Okulunuzun öğretim stratejisine EUMOSCHOOL yaklaşımını dahil etmek için toplantıyı 
okul müdürü ile birlikte, stratejik bir dönemde planlamaya çalışın.

Meslektaşları dahil etmek
Okul müdüründen sonra, meslektaşları faaliyete dahil etmek başka zor ve sorunlu bir 
nokta olabilir. Programa katılma ve uygulama iradesini paylaşan öğretmenlerden oluşan 
bir “takım” yaratmak gerçekten uygun olacaktır: bazen bu mümkün olmasa bile pes 
etmemelisiniz.
Meslektaşları projeyi kabul etmeye ikna etmeye çalışırken biraz sabır gerekiyor. İşbirliği 
yaptığı sürece az sayıda meslektaş bile başlamak için yeterlidir. İlk dönemde, hiçbiri katılımcı 
yoksa, kendiniz başlayabilirsiniz.  İş arkadaşlarınız, çalışmalarınızı öğrenciler önünde 
kötüleyememelerine rağmen bu çok önemlidir. Bazı meslektaşların programa aktif olarak 
katılmakla ilgilendikleri, ancak yeterince hazırlıklı olmadıklarını düşündükleri takdirde, 
yöntemin öğrenmenin kolay ve ücretsiz olduğunu ve bunun çok esnek bir e-öğrenme 
platformu olduğunu söylemek gerekir.
Tüm sınıflar için aynı sınıftaki tüm öğretmenleri dahil etmek en iyi yoldur, böylelikle 
duyguları öğretme teknikleri uygulanırken bütünsel yaklaşım ve süreksizlik yaratılmaması 
sağlanır.

Üstelik platformdaki mevcut araçlar, planlanan müdahale araçları üzerinde onları temin 
edebilir veya araçları ihtiyaçlara ve Duyguların Didaktiği tekniklerini sınıflarının öğrenme 
hedefleriyle koordine etmek derslerini uyarlama konusunda ilham verir. 

Ebeveynleri dâhil etmek
Tam bir duygusal öğrenme ortamını garanti altına almak için onları dahil etmek gerçekten 
önemlidir. Bu nedenle, öğrenciler hem okulda hem de evde duygular üzerinde aynı bakış 
açısına sahip olacaklardır. Aksi takdirde, okulda öğrenilenlerin evde kaybolması veya kısmen 
“değişme” riski vardır. 

Ebeveynler nasıl dahil edilir? Onlarla toplantı planlamak daha iyidir, akademik yıl boyunca 
onlarla birlikte yaptığınız resmi toplantılar ile birlikte: programa bir referans, ya da belgelerin, 
linklerin gösterilmesi ve sınıfta uygulamak istediğiniz girişimin kısa bir süreliğine tanıtılması 
iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Bu sebeple, kursumuza birçok teorik ve bilimsel bilgi ekledik, size ebeveynlerin sorularını 
cevaplamak için gereken tüm yetkinlikleri verdik.

Aslında, böyle bir müdahalenin gerçek önemi onlara iyi açıklandığında, normal olarak 
duygu eğitimi faaliyetlerine en kısa zamanda başlatmaya karar verirler. Olumlu görüşleri, 
özellikle Müdür ve meslektaşlarınız yönünde beklenen nihai sonuca ulaşmak için gerçekten 
önemlidir.
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Bir öneri: nörobiyoloji, ayna nöronları ve beyinde değişme hakkında onlarla konuşmaktan 
kaçının. Bunlar çok özellikli terimlerdir ve iyi bilinmemektedirler, bu yüzden söyleyeceğiniz 
şey, onlar tarafından yanlış anlaşılabilir veya karışıklık yaratabilir, çünkü bunlar karmaşıktır 
ve açıklanması gereken zamana ihtiyaç duyarlar (ve muhtemelen çok fazla zamanınız 
olmayacaktır). ). Aksine, açık ve doğrudan olmayı, kolay referansları kullanarak ve duygu 
eğitimini çocuklarının duygusal iyiliğinin önemini anlamalarını sağlamaya çalışın.

Başka bir öneri sınıftaki etkinliklerle ilgili kısa raporlar geliştirmektir, bu da hem ebeveynler 
hem de meslektaşlarınız için güçlü bir motivasyon sağlar. Sonuçların gösterilmesi, fikir birliği 
sağlamak ve işbirliğini teşvik etmek için önemli ve geçerli bir yoldur.

Tüm akademik yıl boyunca anne-babalarla görüşmek, özellikle bazı durumlarda müdahale 
etmek ve öğrencilerin duygusal öğrenimini en iyi şekilde koordine etmek ve işinizin etkisinin 
derecesini anlamak için çok önemlidir.

Son olarak, akademik yılın sonunda, duygusal öğrenme ile ilgili belirli konuları tartışmak 
için ebeveynlerle nihai bir toplantı düzenlemek iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi, bütünsel bir 
yaklaşım zaman alır ve farklı aktörlerin oldukça yakın bir işbirliğini gerektirir. Tabii ki, bunların 
hepsinin başarılı bir şekilde işbirliği sağlanmamışsa bu kolay değildir.

Bununla birlikte, öneri her zaman başlamaktır, çünkü meslektaşlarınıza bunun mümkün 
olmadığını gösterebilirsiniz. Katkılarıyla, metodolojiyi uygulamanın çok zor olmadığını 
göreceklerdir.

Bu el kitabının sonunda, Duyguların Didaktiği’nin bütünsel bir bakış açısıyla başarılı bir şekilde 
uygulanmasını garanti altına almak için başka ilginç önerilerin bulunduğu SSS bölümünü 
bulacaksınız.

Adım adım, eyleminiz daha büyük bir etkiye ve aktörlerin daha geniş bir katkısına sahip olacak, 
tüm öğrencilere ulaşacak ve aralarında olumlu bir duygusal iklim yaşanacaktır. İyi sonuçlar her 
zaman uzun vadeli bir perspektiftedir ve - bazen zor gözükse bile - öğrenme yolunun sonu her 
zaman büyük bir tatmindir!
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5. EUMOSCHOOL AÇIK EĞITIM KAYNAĞI : DUYGU EĞITIMI UYGULANAN 
E-ÖĞRENME DENEYIMI

EUMOSCHOOL projesi kapsamında, orijinal Duyguların Didaktikleri metodolojisi, mümkün 
olduğu kadar yaygın bir şekilde yayılması için açık bir şekilde erişilebilir bir e-öğrenme 
platformuna aktarılmıştır. Bu bölümde, metodolojinin bu e-öğrenme yaklaşımına nasıl uyum 
sağladığını ve bunu test etmek ve yerel düzeyde uyarlamak için neler yaptığımızı okuyabilirsiniz.

Çıktı 2 - EUMOSCHOOL Açık Eğitim Kaynağı,  öğretmenlere hedeflenen ve Moodle’a 
yerleştirilen Duyguların Didaktiğin’den uyarlanmış bir kendi kendine öğrenme platformudur. 
Çevrimiçi kurs, belirli amaçlarla 4 modüle ayrılmıştır: 

• Okul, aile ve eğitimin mevcut durumu hakkında, duygu eğitim ilkelerinin kullanımında 
yeni nesillerin ve faydacı bakış açılarının zorlukları hakkında genel bir bakış sunmak.

• Temel teorileri ve Duyguların Didaktiği temelinde daha güncel çalışmaları öğrenmek.
• Öğrencilerle sınıfta kullanılacak teknikleri öğrenmek.
• Duygulaırn Didaktiği’nin sınıftaki müdahalelerini nasıl planlayıp yöneteceğinizi öğrenmek.

Açık Eğitim Kaynağı Nedir?

Açık Eğitim Kaynakları (OER), kamuya açık alanda bulunan veya açık bir lisansla sunulan her 
türlü eğitim materyalidir. Bu açık materyallerin doğası, herkesin yasal olarak özgürce kopya-
layabileceği, kullanabileceği, uyarlayabileceği ve yeniden paylaşabileceği anlamına gelir. 
OER’ların çeşitliliği ders kitaplarından müfredata, ders programına, ders notlarına, ödevlere, 
testlere, projelere, ses, video ve animasyonlara kadar uzanmaktadır.

(Source: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ac-
cess-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oe-
rs/).

Ekim 2016’dan Ocak 2017’ye kadar 5 ülkeden (İtalya, Avusturya, Romanya, Macaristan ve 
Türkiye) 45 öğretmen, Duyguların Didaktiklerinin teorik temellerini, tekniklerini ve okullarında 
ve Duyguların Didaktiği yöntemlerini okullarında ve dersleri sırasında nasıl yöneteceklerini ve 
uygulayacaklarını öğrenmişlerdir.

Öğretmenler, Pilot I adı verilen bir pilot aşamaya katıldılar. Bu kursu test etmek ve geribildirimleri 
toplamak, çıktının son versiyonunda  iyileştirmeler sağlamak için aşağıdaki linkte yer alan 
yararlı bir programdır: http://eumoschool.eu / oer /

Kurs, Moodle platformu tarafından barındırılan 6 dilde (İtalyanca, İngilizce, Romence, Türkçe, 
Almanca, Macarca) mevcuttur.
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Moodle nedir?
Moodle adı, Modüler Nesneye Dayalı Dinamik Öğrenme Ortamı’nın bir kısaltmasıdır ve bir 
e-öğrenme platformudur. Çok yönlü, esnek ve açık kaynak olması nedeniyle dünyada en çok 
kullanılan e-öğrenme platformudur. Platform, öğretmenlerin veya diğer eğitim kurumlarının, 
kendi kullanıcılarının özel öğrenme ihtiyaçlarına göre kendi kurslarını oluşturmalarına izin 
veren geniş bir eklenti yelpazesi sunar. Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek ve her 
konu için uyarlanabilir belirli bir öğrenme ortamı oluşturmak için izin verir. Daha fazla bilgi için 
aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.moodle.com.

Neden e-Öğrenim?
AB, yeni Milenyum’un başlangıcından bu yana e-öğrenmeyi teşvik etmektedir. Yeni teknoloji-
lerin iyileştirilmesi ve çevrimiçi öğrenme ortamının erişilebilirliği, bu yeni eğitim yollarının ve 
araçlarının yayılmasını kolaylaştırdı ve bu yeni eğitim teklifinin son on yılda çoğalmasına ola-
nak sağladı.               E-öğrenmeye bağlı birçok avantaj vardır: 1) öğrenme ihtiyacınıza uyarlana-
bilir; 2) uygun fiyatlı, iyi bir kalite dengesi - maliyete sahip olduğu ve genellikle ücretsiz olduğu 
(bu durumda olduğu gibi); 3) esnek,uygun olduğunuzda ve  kişisel ritiminize göre katılmanıza 
izin verdiği için; 4) cazip, yeni teknolojilerin kullanımı sayesinde; 5) yeniliklere ve değişime 
açık; 6) Son olarak, farklı ülkelerden gelen meslektaşlarınızla uzmanlık ve iyi uygulama alışve-
rişi yapma ve profesyonel ağınızı büyütme şansınız olur.
E-öğrenme sayesinde, “öğretmenler çalışmalarına karşı daha olumlu bir tutum sergilerler ve 
daha kişiselleştirilmiş öğrenim sağlayabilirler”
(Kaynak: UNESCO, http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/The%20Po-
sitive%20Impact%20of%20eLearning%202012UPDATE_2%206%20121%20(2).pdf)

Kurs modüler olarak tasarlanmıştır: 4 modülde bölünmüş, toplam 40 saatlik öğrenme süresi 
(tüm kaynakların, alıştırmaların ve görevlerin geliştirilmesi) dikkate alınarak yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda, tüm dersin ana hedefleri, özel olanları, konuları, içeriği, beklenen öğrenme 
çıktıları ve kullanılan değerlendirme araçlarını vurgulayan bir genel bakış gösterilmektedir:
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EUMOSCHOOL OER

Genel Amaç

1. Okulun, ailenin ve eğitimin mevcut durumu hakkında, duygu eğitimi 
ilkelerinin kullanımında yeni nesillerin ve faydacı bakış açılarının 
zorlukları hakkında genel bir bakış vermek;

2. Temel teorileri ve Duyguların Didaktiği temelinde daha güncel 
çalışmaları öğrenmek;

3. Sınıfta öğrencilerle kullanılacak Duyguların Didaktiği tekniklerini 
öğrenmek;

4. Duyguların Didaktiği’nin sınıftaki müdahalelerini nasıl planlayıp 
yöneteceğinizi öğrenmek

Modül 1 - Neden Duyguların Didaktiği?

Özel Amaçlar • Çocukların ve ergenlerin duygusal refahı ile erken okuldan ayrılma 
ve okul, aile ve eğitim arasındaki mevcut durumu ,ilişkiyi araştırmak

• Duygu eğitimi ilkesi bu konuya nasıl müdahale edebilir?

İçindekiler 1. Evde ve okulda gelişen yeni eğitim zorlukları: erken okula giden 
çocuk ve ergenlerin rahatsızlıkları;

2. Erken Okulu bırakmayı önleme aracı olarak sosyal ve duygusal 
öğrenme; eğitim, sağlığın geliştirilmesi ve önlenmesi;

3. Duygu Eğitiminden Duyguların Didaktiğine.

Beklenen 
öğrenim çıktıları

•  Öğrencilerin duygusal iyiliği ile akademik performansları arasındaki 
bağlantıyı açıklar;

• Duygusal iyiliği destekleyen faktörleri ve faktörleri listeleyen 
potansiyel faktörleri sıralar.

Değerlendirme •  Sınav / Aliştırma;
• Öz değerlendirme;
• Kendini yansıtma.

Modül 2 - Duygusal Zekadan Duygusal Eğitime: 
Duyguların Didaktiğinin Bilimsel Temelleri 

Özel Amaçlar • Duygu eğitimi destekleyen temel teorilerin anlaşılmasını 
kolaylaştırmak;

• Duyguların Didaktiği araştırma tabanını tanıtmak.

İçindekiler 1. Empati ile ilgili evrimsel bakış açısı;
2. John Bowlby’nin Ek Teorisi;
3. Daniel Stern’in araştırmasında kendi kendini geliştirmek;
4. Peter Fonagy’un Yansıtıcı Fonksiyon Teorisi;
5. Eğitim Stilleri;
6. Empati ve yansıtma;
7. Duyguların Didaktiklerinin nörobiyolojik temelleri.

23



Beklenen 
öğrenim çıktıları

Duyguların Didaktiği temelinde temel teorilere atıfta bulunarak, 
öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenmeye olan ihtiyacını tartışmak. 

Değerlendirme • Sınav / alıştırma;
• Öz değerlendirme;
• Kendini yansıtma.

Modül 3 - Sınıfta ve bilimsel kanıtta kullanılacak pratik araçlar: 
öğrencilerle etkinlik eğitimi

Özel Amaçlar Öğrencilerle sınıfta kullanılacak olan teknikleri öğrenmek.

İçindekiler 1. Öğrenciler için Duygusal Yeterlilikler ve hayat boyu öğrenme için 
anahtar yeterliliklerle uygunlukları;

2. Duygu Eğitimi Teknikleri ;işlemsel Görevler;
3. Ölçülecek göstergeler ve kullanılacak araçlar;
4. Öğretmenlere talimatlar ve öneriler.

Beklenen 
öğrenim çıktıları

• Sosyal ve duygusal becerileri analiz eder;
• Öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenmelerini değerlendirmek ve 

izlemek için araçların nasıl kullanılacağını anlar;
• Duygu Teknikleri Didaktiklerinin nasıl, ne zaman ve kiminle birlikte 

kullanıldığını öğrenir.

Değerlendirme • Alıştımalar;
• Kendini yanıstma. 

Modül 4 - Duyguların Dİdaktiğini Planlama ve Yönetimi

Özel Amaçlar Sınıflardaki Duygu Öğretimi’nin müdahalelerini nasıl planlayıp 
yöneteceğinizi öğrenmek.

İçindekiler 1. Okullarda Duyguların Didaktiği’nin neden ve nasıl uygulanacağı;
2. Okulda Duyguların Didaktiğinin uygulamasının planlanması;
3. Okullarda Duyguların Didaktiği’nin uygulanmasının izlenmesi.

Beklenen 
öğrenim çıktıları

• Okulda DoE müdahalesini planlayın;
• En az 3 DoE tekniğinin kullanımına verilen tepkiyi yansıtın;
• DoE müdahalesinin öğrencilerin davranışlarına etkisi üzerine 

düşünün.

Değerlendirme • Son test;
• Alıştıma;
• Öğrenciler için değerlendirme araçları;
• Öz değerlendirme;
• Geri bildirim anketi.

24



Yapı: Her modül aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

Genel Bakış / Giriş: Bu her modül için bir giriştir, öğretmenlerin modüle girdiklerinde 
ulaşacakları ana içerik, amaç ve beklenen öğrenme çıktılarını gösterir. Kursun ana sayfasında 
görülebilir.

Kaynaklar: Bu bölümde, belirli bir modülün konusuyla ilgili teorik bilgi sağlamayı amaçlayan 
tüm kaynaklar vardır. Bunlar, bir sonraki modülün bölümlerinin faaliyetlerinin temelini 
oluşturur.

Görevler: Bu bölümde, öğretmenler soruların, sınavların, alıştırmaların ve benzerleri yoluyla, 
modülün ana içeriğini anlamalarına göre test edilecektir.
Bu, dersin önemli bir parçasıdır ve öğretmenlerin konuyla ilgili anlama düzeylerini anlamalarına 
izin verir.

İşbirliği: Bu, öğretmenlerin modüldeki konuyla ilgili bir tartışma açmak ve diğer meslektaşları 
ile tartışmak, geri bildirimleri paylaşmak için kullanabilecekleri bir forumdur. Modülde sunulan 
içerikle ilgili görüşün yanı sıra, iyi uygulamaların paylaşılması içindir.

Kendi kendini değerlendirme: Bu bölüm, öğretmenlerin öğrenme yollarını düşünmeleri 
için tavsiyelerde bulunmalarını ve eğitimciler olarak rolleri kapsamında edindikleri içerikler 
üzerinde kendi kendini değerlendirme sürecini teşvik etmelerini istemektedir.

Tüm bölümler ardışık bir sırada sunulur. Öğretmenler, bir modülden diğerine geçmek için tüm 
görevleri tamamlamalıdır ve böylece her bir kullanıcıya tam bir eğitim verilmesi sağlanır. 

İzleme ve Değerlendirme
1.Pilotlama sırasında, online ders etrafında karmaşık bir izleme ve değerlendirme sistemi 
yapılandırılmıştır, böylece kullanıcıların EUMOSCHOOL OER’in son versiyonundaki deneyimini 
iyileştirmek için geri bildirimlerini toplamasına izin verilmiştir. 
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Aşağıdaki tablo I pilotlama sırasında kullanılan sistemi göstermektedir:

İzlenecek 
etkinlik

Akitivite tipi Amaçlar Neler izlendi / Ölçüldü

1.pilotlama

Online kurs Her modülün sonunda 
açık cevaplar, likert 
skalası, derecelendirme 
ile bir çevrimiçi anket.

• İçindekiler
• Etkinlikler
• Kursun genel teknik 

performansı

Öğrenme deneyimi • Odak gruplarıyla 3 yüz 
yüze görüşme (ilk, orta 
ve son değerlendirme)

• Çevrimiçi anket

Öz değerlendirme:
• Beklentiler
• BİT(bilişim ve iletişim 

teknolojileri) becerileri
• Anahtar yeterlilikler
• Duyguların Didaktiği 

anlayışı
• Katılım seviyesi
• Erken Okuldan Ayrılma 

ve Duygu Eğitim

Tüm bu izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Pilot I’in tüm dönemi için öğretmenlerle temas 
halinde olan bir eğitmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitmen, sınıfta Duyguların Didaktiği 
uygulamasının organizasyonu ve planlanması ve öğrencilerle Duyguların Didaktiği tekniklerinin 
kullanımı sırasında herhangi bir şüphe ya da teorik belirsizlik için öğretmenlere tam olarak 
destek vermiştir.
Ayrıca, eğitmen, özel ihtiyaçları anlamak ve sınıfta müdahaleye destek vermek için gerektiğinde 
her öğretmenle çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar düzenlemiştir.

Pilot uygulamadan son sürüme 
Öğretmenler, geri bildirimlerini eğitmenlerle yapılan toplantılarda ve çevrimiçi kursta 
vermişlerdir: genel olarak öğretmenlerin çoğunluğu çevrimiçi kursa katılmıştır; Yine de, 
öğrenme deneyimini geliştirmek için bazı iyileştirmeler yapılmasını önermişlerdir. İçerikle ilgili 
son testte başarı düzeyi oldukça yüksekti. Okullarda güçlü bir uygulama sağlanmıştır.
E-Öğrenme deneyimi - belirtildiği gibi - öğrenme yolunun hedefin öğrenme ihtiyaçlarına 
göre değişmesine ve ince ayar yapmasına izin verir. 1.pilotlama ortaklığın, çevrimiçi kursun 
içerik önerisini daha da geliştirmesine ve günümüzde gösterilen ve birkaç destek aracıyla 
zenginleştirilmiş sonuca ulaşmasına olanak tanımıştır..

Öğretmenlerin sağladığı geri bildirimlerin ardından bazı değişiklikler yapılmıştır. Çevrimiçi 
kursun son sürümü, teorik kaynaklarda kullanılan en özellikli terimlerin sözlüğünün yanı sıra, 
öğretmenlerin deneyimini daha da kolaylaştırmak ve zenginleştirmek için Infografikler ve yeni 
aktivitelerle zenginleştirilmiştir.
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Daha önceki genel taslakta sunulmuş olan yapı, geleceğe kendi kendine yetebilmeleri için 
geliştirilmiştir (akran öğrenimini destekleyen alıştırmalarla birlikte, otoriter düzeltmelere 
sahip sınavlar eklenmiştir. Bu sayede derse sürdürülebilirlik kazandırılır ve öğretmenlerin 
proje süreci sonunda da Duyguların Didaktikleri hakkındaki bilgilerini artırmasına izin verilir.
                                                                                                      
E-öğrenme deneyiminiz için bazı öneriler
E-öğrenmede yeni bir kullanıcı mısınız? Korkmayın, göründüğü kadar zor değildir. Bir kere 
kaydolduktan ve platformda oturum açtıktan sonra, kursun kullanıcı kılavuzunu indirin ve 
talimatları izleyin. İşte e-öğrenme deneyiminizle ilgili birkaç ipucu: 

1. Her zaman modüllerdeki yapılandırılmış bölümlerin düzenini takip edin: Genel Bakış 
>>> Kaynaklar >>> Görevler >>> İşbirliği >>> Öz değerlendirme. Her bölüm bir sonraki 
için hazırlıktır , bu yüzden herhangi bir bölümünü atlamayın. 

2. Her bir “kitap kaynağı” nın sonunda Infografikler’i kullanın: onlar hakkında okuduğunuz 
konu hakkında bir genel bir bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaklardır. 

3. Ekranda okumak zorsa: her modülün sonunda pdf formatında olan metni indirin. 
Bu, konuları, bilgi kaynaklarını düzeltmeniz ve gerektiğinde derinleştirmeniz için size 
yardımcı olacaktır. İndirilecek bazı başka  PPT kaynakları da vardır. 

4. Anlamakta zorlanacak bir terim bulursanız, metindeki vurgu kelimesine tıklayın: 
tıkladığınız terimin açıklaması ve ya tanımı, kararsızlıklarınızı açıklığa kavuşturur. 

5. Deneyiminizi meslektaşlarınızla karşılaştırmak için e-Twinning grubumuza erişin. 

6. Başka herhangi bir karasızlık için, ulusal irtibat noktanıza başvurun (bu el kitabının 
sonundaki organizasyon irtibat listesine bakın). 

E-öğrenmenin tadını çıkartın!
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6. DUYGULARIN DIDAKTIKLERI OKULLARDA NASIL KULLANILIR?

Kılavuzların bu bölümünde, Duyguların Didaktiği tekniklerinin her birini adım adım uygulamak 
için bir kılavuz bulabilirsiniz. Bu bölümün artı değeri, açıklamaların her birinin proje uygulaması 
sırasında gerçek bir yaşam deneyiminden kaynaklanmasıdır. Her tekniği derinleştirerek 
ilerlemeden önce,
Bu bölüm, ortakların burada toplanan ana bilgileri nasıl topladığını anlatmaktadır. 

Okullardaki  uygulamalar
2016/2017 eğitim-öğretim yılında 5 ülkeden (İtalya, Macaristan, Avusturya, Türkiye, Romanya) 
27 okulda  6-16 yaş arası 707 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiş ve Duyguların Didaktiği tek-
niklerinin bu uygulaması, II. Pilotlama olarak adlandırılmıştır. 

Tüm 18 Duyguların Didaktiği tekniği, farklı konulardaki öğretmenler tarafından farklı okul türl-
erinde (hem ilköğretim hem de ikincil) EUMOSCHOOL projesi kapsamında dağıtılıp test edil-
miştir. 

Her öğretmen çalışma süresinde sınıfında ihtiyaç duyduğu öğrenme ve duygusal sonuçlara 
göre 3 tekniği test etmeye karar vermiştir. Bu aşağıdaki dağıtıma göre Bu, tüm Duyguların Di-
daktiği tekniklerini kapsayacak ortaklığa izin vermiştir.

Ülkeler

Duyguların Didaktiği  
Teknikleri

İtalya Romanya Macaristan Türkiye Avusturya

Duygu Kartı

Kukla oyunu

Duygular treni

Duygular kolajı

Duygular çantası

Duygular yoklaması

Müziği durdur ve devam et

Duygular hakkında video klip

Duygular kutusu

Ne hissettiğimi tahmin et

Beden ve duygular

Tenefüs/derse ara verme

Çağrışım oyunu

Posta kutusu
Merdiven oyunu
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Duyguların Didaktiği  
Teknikleri

İtalya Romanya Macaristan Türkiye Avusturya

Ne zaman oyunu

Sıcak sandalye

Araştırma laboratuvarı

İzleme ve değerlendirme
Pilotlamaya benzer şekilde, 2. Pilotlamada , burada toplanan bütün bilgileri toplamanın 
temeli olan karmaşık bir izleme ve değerlendirme sistemine sahiptir. Bu sistem de birkaç araç 
kullanmıştır: 

1. Anketlerin ve odak gruplarının kullanımı sayesinde okuldaki Duyguların Didaktiği 
tekniklerinin uygulanmasındaki deneyimlerinin etkisini değerlendirerek, öğretmenlerle 
(ilk –orta -son) 3 toplantı. 

2. Öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçmek için değerlendirme araçları (uygulamadan önce 
ve sonra yönetilir).

3. Psikometrik testler - SEDS olarak - öğrencilerin davranışsal ve duygusal katsayılarını ölçmek 
(Duyguların Didaktiği uygulamasından önce ve sonra uygulanır). 

4. Öğretmenlerin ders akışlarında teknikleri planlamalarına yardımcı olacak gözlem araçları. 

Bütün bu izleme sistemi, tekniklerin farklı okul ortamlarında nasıl çalıştığı, öğrencilerin 
her birine nasıl tepki gösterdiği veya zorlukları neler olabileceği konusunda uygulanabilir 
deneyimi bir araya getirmiştir. Her teknik için bir video hazırlanmış ve projede yer alan bazı 
öğretmenlerin deneyimlerinin en iyi şekilde anlatılmasına olanak sağlanmıştır.

Aşağıdaki bölüm, belirtilen Duyguların Didaktiği tekniklerinin  her birine adanmıştır.
1) ayarlama; 2) gerekli materyal; 3) nasıl uygulanır? 4) geliştirilen duygusal ve çapraz 
yeterlilikler; 5) olası uyarlama ve; 6) öğretmenler ve öğrenciler tarafından verilen asıl geri 
bildirimler ve öneriler.

Bunlar, okulda bu tür etkinlikleri uygulamak isteyen tüm öğretmenler için gerçekten yararlı 
bilgilerdir. Bu yönergelerin çevrimiçi bölümünde tekniklerin nasıl uygulanacağını gösteren ve 
her teknik için ayrı ayrı bulunan birer video bulabilirsiniz.

HATIRLATMA: tekniği her zaman en iyi şekilde uygulamak için EUMOSCHOOL OER Modülü 
3’ü eksik olan yerleri tamamlamak için gözden geçirin. 

29





TEKNIKLER 



1. DUYGU KARTI

Ülke
Türkiye

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
Anasınıfı – 6 yaş

Düzenleme  
 *Çamlıca Doğa Anaokulu and Güneşli Doğa Anaokulu 
 *Çamlıca Doğa Anaokulunda sınıfın doğal atmosferini göstermek için sınıfta uygulama 

yapılmıştır
 *Güneşli Doğa Anaokulunda konferans salonunda uygulama yapılmıştır

Gerekli materyal  
Çamlıca Doğa Anaokulunda ünlülerin farklı duygularını ifade eden yüzleri, zarf ve duygu 
kartları kullanılmıştır.

Güneşli Doğa Anaokulunda duygular etiketleri, duygular stickerları, duygu-tavsiye 
çekmecesi: bir taraftaki çekmecelerde “Anlık hisler” diğer taraftaki çekmecelerde 
“tavsiye” yer almaktadır.

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları tanıma 
* Duyguları yaşama  
* Duyguları yönetme

Gelişençapraz Yeterlilikler 
* Kültürel ifade ve farkındalık
* Öğrenmeyi öğrenmek

Tekniğin tanımı    
Öğretmen bir soru tekniği kullandı. Öğrencilere nasıl hissettiklerini sordu ve duygularını 
ve duygularını tanımlamaları için onları teşvik etti. Onlara birer birer sordu; Sonunda her 
öğrenci duygu kartını sepetten aldı ve neden bu duyguyu hissettiklerini anlattı.

Yapılan adaptasyon  
Güneşli Doğa Anaokulundaki öğretmen, tekniği konferans salonunda uygulamayı seçti. 
Bu, tiyatro oyunlarını oynarlarken daha küçük çocuklarla çok iyi çalışır.

Öğretmen ders akışında daha iyi entegre edebilmek için drama tekniğini kullandı. Özellikle, 
öğretmen “duygu sokağı” adında bir sokağın bulunduğu bir senaryo hazırlamıştır. Bu 
sokakta “mutlu bir ev”, “şaşkın bir ev”, “üzgün bir ev”, “kızgın bir ev”, “endişeli bir ev” var. 
Senaryo kurulduktan sonra oyun öfkeli evde yaşamaya karar veren öğrencilerden başlar: 
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başkalarını evlerine davet eder, duygularını anlatırlar. Aynı şey duygu sokağındaki her ev 
için de olur. Bundan sonra kurgusal bir karakter, Flora denen duygu periyi tanıtmak için 
uykuya dalmış gibi yaparlar. Sahneye girdikten sonra, her bir duygu evini uyandırdı ve 
öğrencilere farklı seçenekler sunmak için duygu kartlarını ve tavsiye kartlarını kullanarak 
duyguların evindeki öğrencilerin nasıl hissettiğini sorup duygularına karşılık gelen 
tavsiyeyi sundu. 

Öğretmenden alıntılar 

Çamlıca Doğa Anaokulu için: Öğretmen, görsel materyallerin kullanımı sayesinde çocukların 
aktif olabileceği Duyguların Didaktiği tekniklerini seçti. Teknikleri büyük zevkle hayata geçirdi. 
Bununla birlikte, uygulamadan önce seçilen teknikler hakkında görüşlerini tartıştı.

Güneşli Anaokulu örneğinde, öğretmen bu teknikleri çocukların bilişsel ve duygusal gelişimine 
ve sosyalleşmesine katkıda bulunmak için kullandı. Bu konuyla ilgili olarak, çocukların 
ezber, taklit ve yaratıcılık becerilerini ifade etmenin yanı sıra bu teknikleri uygulamaktan 
hoşlandıklarını belirtti. Çocuklar, uyarlanmış teknikle daha rahatlardı, kartların hazır ifadelerini 
kendi iç dünyaları ve yüz ifadeleriyle zenginleştiriyorlardı.  
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2. KUKLA OYUNU 

Ülke 
Romanya 

 Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
Hazırlık sınıfı, 6 yaş

Düzenleme 
Sınıfta , aralarda 
Kuklalar kullanıma hazırdır.

Gerekli material 
Çocukların bildiği kuklalar (Bu öğretmen Pippi Longstocking ve Worry Dolls kullandı.)

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları Tanıma
* Canlı Duygular
* Duyguları Yönetme 

Gelişen çapraz yeterlilikler 
Sosyal yeterlilikler.

Tekniğin tanımı  
Teknik, kuklaları kullanarak performans veren bir olguyu yeniden üretmeyi amaçlıyor
Bu vakada öğretmen daha sonra sınıfındaki çocuklar için bir sırdaş sağlamak için defalarca 
kullandığı Pippi Longstocking karakterini ve hikayesini tanıttı.

Benzer şekilde, el yapımı üç Worry Dollsu da tanıttı ve onları derste ve teneffüste 
ulaşılabilir bir küçük evin içine koydu. Öğretmeni tarafından tüm sınıfa tanıtılan kuklalar 
artık çocuklar için bir dinleyici ya da bir sorun giderici olarak görüldü. Kuklaları sadece 
performansın yeniden üretilmesi için değil, aynı zamanda bir çatışma yönetimi aracı 
olarak da kullanmışlardır. Bebekler çocuklara duygularını yönetmeleri için çok yardımcı 
olmuştur.
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Yapılan adaptasyon     
Çocuklar sadece bebekleri derslerde kullanmazlar, aynı zamanda çoğunlukla dinlenirken, 
endişe duyduklarında ya da dinleyiciye ihtiyaç duyduklarında da kullanırlar. 

Öğretmenden alıntılar 

“
Hazırlık sınıfında kullandığım teknikler, çok çeşitli eğitim geçmişlerinden ve 

farklı anaokullarından geldiklerinden dolayı özellikle çocukların sahip olduğu 
duyguları ifade etmede yüksek düzeyde uygulanabilirliğe sahiptir”.

Bir masal dünyasında yaşadıkları için dünyada da somut nesnelere ve karakterlere ihtiyaç 
duydukları düşünüldüğünde, karakterlerin onlara daha yakın olduğu, oyunlarında sırdaşları 
olarak kullanacakları için bir oyuncak bebek kullanmaya karar verdim

(..) Bebeği aralarda ve sonrasında uzun süre aldıklarını 
fark etim. Nerdeyse, oyuncak bebekler çocukların 

korkularını ve zorlukları paylaştıkları, içlerini döktükleri 
bir şeydir. Sık sık sorunlarını söylediklerini ve aynı 

zamanda bebek adına cevap verdiklerini fark ettim. 
Aslında iyileştirici bir rolü vardır. Çocuklar kendilerini ve 

kendi küçük ruhlarını keşfetmeye çalışırlar.

(...) Oyun sırasında özellikle yaşadıkları duyguları, hem 
sevinç hem üzüntüyü hem de zorlukları paylaşıyorlar. 

Daha rahat olduklarında, işlerin iyi sonuç vereceğinden 
daha emin olduklarını fark ettim. EUMOSCHOOL’da 
öğrendiğim teknikler bana çok yardımcı oldu çünkü 

öğrencilerin kendi duygularını tanımasına, sınıf 
arkadaşlarının duygularını tanımalarına yardımcı oldum.

Yanındaki kişinin ne hissettiğini, sergilediği davranışla, jestlerin ötesini okumak ve sonra 
müzakere etmeye başlamak, birinin nasıl hissettiğini sormak, ne yapılabileceğini görebilmek 
çok önemlidir. Böylece birlikte iyi hissederiz.

Öğrencilerim bir anlaşmaya varamazlarsa, sıklıkla bana ulaşmadan önce, bebeği bir tanık 
olarak alırlar ve bir şekilde yalnız olmadıklarını hissederler. Aslında bu oyuncak tüm bu 
konuşmaya aracılık eder ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşmak ya da biriyle iletişim kurmak 
istediklerini ifade eden bir araçtır.
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3. DUYGULAR TRENI

Ülke
Türkiye

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
Anaokulu, 6 yaş

Düzenleme 
Çamlıca Doğa Anaokulu.
Sınıf, sınıfın doğal atmosferini göstermek için düzenlenmiştir.

Gerekli materyal 
Minderler, Duygu posterleris.

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları tanıma
* Duyguları yaşama

Gelişen Çapraz Yeterlilikler 
* Kültürel ifade ve farkındalık
* Öğrenmeyi öğrenmek
* Dil kullanımı

Tekniğin tanımı   
Teknik, duyguları görsel bir şekilde sunmaya ve tanımlamaya yöneliktir.
Öğretmen, okulun “Duygu-ülkeleri” (ya da duygu istasyonu) gibi büyük bir odada 
kurularak bir ortam yaratır: örneğin, mutluluğun ülke / istasyonu, ülke / öfke istasyonu 
vb. Bu ülkeler / istasyonlar konur. Tekniğin uygulanması sırasında tüm katılımcılarla göz 
teması sağlamak için birbirilerine oldukça yakınlardır. Öğrenciler bir tren gibi sıralı olarak 
dizilirler, trenin sürücüsü olan ilk kişi öğretmendir. Öğretmen bazı ısınma soruları sordu 
(“Bugün nasılsın? Emniyet kemerini tutturmayı unutma! ... Trenimiz bazen yavaş olacak, 
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bazen hızlı olacak.”), Böylece çocuklar inmek istedikleri duygu ülkesine karar verecekti.
Tren ilerliyor, trenin hareketini ve sesini taklit ediyordu ve bireysel duygusal ülkeleri / 
istasyonları ziyaret etti. Bir duygu ülkesine geldiklerinde (“Sevgili yolcular, şaşkınlık 
ülkesine geldiniz buraya inmek isteyen var mı?”) diye sordu. Öğretmen bu özel ülkenin 
duyguları hakkında konuşmaya başladı ve çocuklardan inmek isteyenlerin olup olmadığını 
sordu. 

Bir çocuk inmeye karar verdiyse, o ülkedeki yastığa oturabilir ve trenin ilerlemesini 
bekleyebilir.

Her çocuk, ülkelerden birinde trene bindikten sonra ve sadece öğretmen kalıyordu, 
çocuklarla konuşmak için niçin bu şekilde hissettiklerini, nasıl olduklarını, kendilerine 
neler hissettiklerini anlatmak için ülke çapında dolaşmaya başladılar. Ülkeler birbirine 
yakın olduğu için, alanda hiçbir çocuk yalnız kalmadı, hepsi birlikte oyundaydı.

 
Yapılan adaptasyon     
“Duygular treni” tekniği, diğer konulara da uygulanabilir: örneğin, hayvanat bahçesi 
bahçesi temalı çocuklarla birlikte kullanılabilir. Duygular yerine hayvanlar istasyonlara 
konur ve her çocuğa hangi hayvanın bir sonraki duracaklarını sorması istenir. Bu şekilde, 
bu teknik, işlenecek olan birçok konuya, duyguların ötesine uyarlanabilir.

Öğretmenden alıntılar 

“Duyguların Didaktiği tekniklerini uygularken amacımız, öğrencilerin özellikle kendi sözleriyle 
duygularını tanımasını ve tanımlamasını sağlamaktır. Ayrıca duygularını mimik ve jestleri 
kullanacak şekilde tanımlarken. ”

37



4. ÇAĞRIŞIM OYUNU

Ülke 
Macaristan

 Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
10.sınıf ,  15-16 yaş

Düzenleme
Teknik, iki sınıfta uygulandı (bir edebiyat ve bir İngilizce dersi).
Dersin başında bir sınıfta öğrenciler sınıfta masaları düzenlediler ve etrafında oturacak 
şekle getirdiler . Grup çalışması için bazı ayrı masalar vardı.
Diğer sınıfta öğrenciler aralarında masalar olmadan bir daire içinde oturdular.

Gerekli materyal 
Aşağıdaki materyaller kullanılmıştır. 
Edebiyat dersi :
* Duyguların adları yazılı küçük kağıt parçaları
* kağıt
* kurşun kalem, kalem, tahta kalemi
* İngilizce dersi:
* renkli kâğıtlar 
* CD çalar + CD

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Duyguları tanıma.

Gelişen dönüşümsel  yeterlilikler 
Sosyal ve Sivil Yetkinlikler.

Tekniğin tanımı   
Bu tekniğin ana amacı, duyguların renk, şekil, hayvan ve müzik yoluyla tanınması ve kişi-
sel olarak çözülmesidir.
Macaristan’da, bu teknik 2 farklı şekilde(öğretmenin konusuna bağlı olarak) uygulan-
mıştır:
 
Edebiyat dersi:
At the beginning of the lesson, the class arranged tables in the middle of the room. All 
tDersin başında sınıf, odanın ortasındaki sıraları düzenler.

Öğretmen, öğrencileri açıklarken, tüm öğrenciler etraflarında otururlar. Öğretmen, 
üzerlerinde yazılı duygularla dolu bir sürü kağıt getirir ,öğrencilere grup halinde 
çalışmalarını ve birlikte çalışacakları duygulardan birini seçmelerini söyler. Öğrenciler, 
seçilen bir duygu ile birlikte bir hayvanı eşleştirmelidir (“Hangi hayvan seçilen duyguyu 
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sembolize edebilir?”). Hayvanın rengini dikkate almak ve aynı zamanda bir şekil seçmek 
zorundalardır. Küçük gruplar daha sonra birlikte otururlar ve görevi yerine getirirler. Karar 
vermek ve çizmek için yaklaşık 15 dakikaları vardır.

Bitirdikten sonra, herkes ortadaki büyük masa etrafında oturur. Her grup çizimlerini 
gösterirken, diğerleri çizimleri temel alarak sembolize etmek istedikleri duyguyu tahmin 
etmek zorundadır.

İngilizce dersi:
Öğrenciler bir daire içinde otururlar, aralarında hiç masa yoktur. İlk olarak, öğretmen çok 
sayıda renkli kağıt parçası getirir. Öğrenciler mevcut duygusal durumlarını temsil eden 
birer kağıt seçmelidir. Ayrıca, hangi şekil, hayvan ve / veya şarkı ya da ritim ile kağıt / 
duygusal durumları arasında eşleşebileceğini düşünmek zorundadırlar.
Ardından, bir turda gidiyorlar ve öğrencilerin her biri seçimlerini diğerleriyle paylaşıyorlar.
Paylaşımdan sonra, klasik bir müzik parçasını birlikte dinlerler ve birlikte o müzikte hangi 
duyguların var olduğunu düşünürler.
 
Yapılan adaptasyon   
Öğretmenler bu teknikle ilgili iki ana endişeyi dile getirmiştir:

1. Ders planına nasıl dahil edilmeli, böylece müfredata uyması ve uygulanması, 
konuyu öğretmekten zaman ayırmak anlamına gelmez mi?
İki farklı derse tanık olduk ve iki öğretmen iki farklı çözüm buldu.

İlk olarak, edebiyat dersi sırasında öğretmen, derse, “Elveda” konusunu konu alan ders 
planının bir parçası olan bir şiiri analiz ederek başladı. Böylece öğrenciler başlangıçta, 
düşüncelerini ve deneyimlerini, nasıl veda etmek istedikleri ve ne gibi duyguların ortaya 
çıktığı gibi olguları (örneğin, üzüntü, gelecek olana yönelik heyecan ...) paylaşıtılar.Bndan 
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sonra Öğretmen, öğrenciler zaten farklı duygular hakkında düşünmenin “alışkanlığı” 
na girdiklerinde,duyguların isimleriyle birlikte kağıt parçalarını sundu. Daha sonra, 
talimatlar verilirken öğretmen, Dante’nin İlahi Komedyası hakkında bir önceki derse geri 
dönmüştü. Burada, belirli hayvanların başka şeylerin sembolleri olduğunu anlattılar. Ve 
seçilen duyguyu simgeleyen bir hayvan seçerek bu şekilde düşünmek zorunda kaldılar. 
İkinci olarak, İngilizce dersi duygulardan bahsetmek için özellikle uygundur.

Öğretmnein kararıyla bu dersin amacı İngilizce konuşma pratiği oldu - ve konuşacakları 
konu duygulardı.

2- Nasıl taze ve tekrarlamayan şekilde  tutulur?
Edebiyat öğretmeni, bu tekniği birkaç kez kullanmış olduğunu ve bulduğu gibi, aynı 
şekilde yinelemenin biraz sıkıcı olduğunu ifade etti. Bu nedenle bu tekniği sunmanın yeni 
yollarını buldu:

 *Bazen diğer öğrenciler sunulan duyguyu tahmin etmek zorundadırlar,bazen bu gerek-
mez;

 *Bazen şekillere daha çok, diğer zamanlarda renkler üzerinde odaklanırlar;
 *Bazen belli bir duyguyu hissettiklerinde daha çok odaklanırlar.

Öğretmenden alıntılar 
 

“
Yazma ve konuşma konusunda ne kadar 

dürüst olduklarına çok şaşırdım… Bir 
yetişkin olarak, tüm sınıfımın önünde 

bir edebiyat dersinde paylaşmayacağım 
şeyler var, ama onlar yapıyorlar. Örneğin 

büyükannesinin ölümünü bile. ”

“
Hiçbir uyum/ezgi ya da şiir 
olmayacağından korktum, ama sonunda 
bunların bir kısmı vardı. Şekil ile 
biraz yardımcı oldum, çünkü bu çok 

soyut bir şey, ama aynı zamanda bunu da idare ettiler. Güzeldi, müzik onları çok 
hareket ettirdi. Pek çok farklı deneyim ortaya 
çıktı, anılara, olaylara ve deneyimlere atıfta 
bulundular. Müzik budur. ”
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Öğrencilerden alıntılar 

“
Hoşuma gitti, daha 
önce hiç yapmadığımız 
bir şeydi ve daha 
kolaydı, sanki bir 

psikologdaymış gibiydik.”
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5. DUYGULAR KOLAJI

Ülke
Türkiye

  Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
3rd grade, aged 9 years old

Düzenleme 
Avcilar Doga Primary School 
The classroom was arranged to show the natural atmosphere of the classroom.   

Gerekli material 
Kartonlar (farklı renklerDE), gazeteler, dergiler, yapıştırıcılar, makaslar.

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları tanıma
* Duyguları yaşama
* Duyguları yönetme

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Kültürel ifade ve farkındalık
* Öğrenmeyi öğrenmek
* Dil kullanımı

Tekniğin tanımı  
Bu teknik, duygusal ve ideo-duygusal uyum için eğitim amaçlıdır.

Öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Öğretmen, dergilerden mutluluk, endişe, öfke, heyecan 
vb. Duyguları anlatan resimler bulmasını ister. Duyguları tanımlayan resimleri ve yapıştırıcı 
gibi diğer malzemeleri bulmak için grupları büyük kartonlar, gazeteler ve bazı dergileri 
dağıtır. Her gruba makaslarını keserek posterlerine yapıştırın.
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Her grup kendi başlarına çalışır ve dergilerden ve gazetelerden bulunan yüzleri / 
görüntüleri keser ve bunları ilgili duygular altında yapıştırır.

Her grup, posterlerini diğer gruplara ve paylaşan hisselere, hangi duyguyu ve nasıl, neden 
belirli resimleri seçtiklerini ifade eder.

Öğretmenden alıntılar 

 

“
Öğrenciler duyguları hakkında konuşmadan önce, öğretmen zaten bildiklerini 

veya bazı temel hisleri bilip bilmediklerini bilmeli; ya da bir resimdeki bir 
duyguyu / hissi “gördüklerinde”, bu duyguların kendilerine ait olabileceğini 

anlayabilirler.

“
İlk önce kendilerini ifade etmek konusunda utangaçtılar. Bir yargılama 

beklediler ve bu zor kısmıydı. Bundan sonra yargılama gelmeyince güvende 
hissetmeye ve daha iyi konuşmaya başladılar. Çocukların duygularını 

önemsemelisin. Tavsiye vermemeliyiz.

Öğretmenden alıntılar 

“
Yaratıcılığımızı geliştirdik ve birinin duygularını nasıl tahmin edeceğimizi 

öğreniyoruz” dedi.
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6. DUYGU ÇANTASI 

Ülke 
Macaristan

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
6  sınıf ,  10-11 yaş

Düzenleme
5. sınıfın öğrencileri ile kırsaldaki küçük bir kasabanın halka açık ilkokulunda.

Gerekli materyal 
Kağıtları toplamak için her öğrenci için küçük çantalar / kibrit kutuları, küçük parçalar 
halinde kesilmiş renkli kağıtlar. 

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Kendi ve başkalarının duygularını tanıma Recognizing own and others’ emotions

Gelişen çapraz yeterlilikler 
Sosyal ve Sivil Yetkinlikler

Tekniğin tanımı    
Bu tekniğin temel amacı, duyguların renklerle tanımlanması ve kişisel olarak kodlanmasıdır.
Macaristan’da, uygulamanın başlangıcında, sınıf hangi duyguların hangi renklerle ifade 
edildiğine karar verdi. (mavi yorgunluk, sarı mutluluk, turuncu gergin, siyah çok kötü 
hissediyor, açık yeşil iyi, gri inatçı, kahverengi hasta hissediyor, kırmızı aşk, beyaz nötr ve 
koyu yeşil çok iyi).

Bir Cuma sabahı bir edebiyat dersinin başlangıcında, öğretmen öğrencilerden gerçek 
duygularını temsil eden bir küçük renkli kağıt seçmelerini istedi. 
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Sonra hangi rengi seçtikleri hakkında beş dakika konuştular - öğretmen tartışmayı şu 
yollarla yönlendirirdi:

• Daha önceki ruh hallerine atıfta bulunarak (örneğin, Hatırladığım kadarıyla “Bu hafta 
zaten mavi yaşadınız. Çarşamba?ne oldu?”)

• Bazı renklerin arkasındaki sebepleri paylaşmaları için onları cesaretlendiridi (“Dün 
dün sarıydınız o zaman neden bu kadar kendinize güvendiniz ki?”)

• Çocuklara, sınıf kapısına konan bir vücudun çizimine bakmalarını istedi
• (Beden ve duygular egzersizi) vücutta belli duyguların hissedildiğini kontrol etmek için 

(ör. “Evet, krampları hissetmek… krampları nerede hissederiz? Göbekte?”)
• Bazı çocuklardan hafta boyunca belirli bir sınıf arkadaşının nasıl hissettiğini tahmin 

etmelerini istedi ve nasıl hissettiklerini fark edip etmekdiklerini sordu.

Tartışmadan sonra, okudukları bir romanı tartışmaya devam edip romandaki 
karakterlerle bir süreliğine çalıştılar, küçük gruplara göre romandan belirli durumları 
aldılar. Birkaç dakika içinde, öğrencilerden, hangi renklerin ne anlama geldiği konusunda 
ortak kararlaştırılmış kararları kullanarak, farklı renklerde olan duyguları gösteren, bu 
durumların hissettiklerini düşündükleri şeyleri yazmaları istendi. Birkaç dakika sonra 
dasonuçları tartıştılar. 

Yapılan adaptasyon  
Öğretmen tekniği bedenle ve duygularla ilgili alıştırmalarla birleştirdi - çocuklar bedeninin 
ana hatlarını çizdiler ve duyguları ve hisleri, daha sonra Duyguların Çantası tekniği için 
kullandıklarına karşılık gelen renklerle yazdılar.

Öğretmen, renkleri edebiyat dersinde de bir araya getirdi: Çocuklar, duyguları öğretme 
tekniğinden gelen renkleri kullanarak, çalıştıkları romanda belli karakterlerin duygularını 
yorumlamak zorunda kaldılar.

Bu iki uyarlama, renkler ve duygular arasındaki bağlantıyı derinleştirerek, öğrencilerin 
kendileriyle ilişkilerini kolaylaştırmasını sağlar.

Öğretmenden alıntılar 

“Bir süre sonra çocukların daha bağımsız olduklarını fark ettim, örneğin,kibrit kutusu 
kırıldıysa veya kaybolduysa. Sonra da gerçek duy-

gularını belirtmek için neon renkli kalemler alan bir 
kız vardı, ayrı bir not defterine sahip olduğunda, 

renkli kâğıtları toplamak için kendine küçük cepler 
yaptı. Böylece dersi daha da geliştirdiler. 

“Bir noktada, bazı değişimlere başladık, çünkü bir 
süre sonra sıkılmaya başladılar. Ve fark ettim ki, 
geldiğimi gördüklerinde  hızla bir renk seçtiler, ve 
unuttular. Bu yüzden biraz aksadığına inandığımda, 
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biraz daha karmaşık görevler verdim, örneğin, “Şimdi arkadaşlarından birine, çok iyi 
bir arkadaşına ya da iyi bilmediğin birine dikkat et.” veya “Şimdi farklı cinsiyetten biri-
ne dikkat edin.” 

Öğrencilerden alıntılar  

“Çok iyi,nasıl hissediyorsak öyle rahatlayabilriz.”

“Kötü bir ruh hali, her zaman neden böyle olduğunu 
konuşuruz. Erkekler için genellikle Çarşambaları 

“Evet, çarşamba günleri hep yorgun oluyorum. 
Toplamda 10 dersim var ”.

“Yani bütün sınıf zaten biliyor, sizin için Çarşamba 
günleri zor…”
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7.  MÜZİĞİ DURDUR VE DEVAM ET 

Ülke 
Macaristan 

 Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
9 .sınıf , yaş 14-15 

Düzenleme  
Teknik bir edebiyat dersinde uygulandı

Gerekli materyal 
* Flash bellek içinde önceden hazırlanmış bir film / sahneden bir klip, / CD / internet 
bağlantısı
* Dizüstü bilgisayar
* Projektör ve projeksiyon perdesi / beyaz tahta
* hoparlörler

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Transmodal duygusal ayar.

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Kültürel İfade ve Farkındalık.
* Öğrenmeyi öğrenmek.

Tekniğin tanımı  
Edebiyat dersinin sonunda öğretmen, “ Romeo ve Juliet “ ’filminin bir klibini gösterdi - iki 
sevgili balkonda birbirlerine veda ediyordu. Videonun sesini kıstılar, böylece öğrenciler 
orijinal müziği duyamadı. Öğretmenler, eve gittikleri zaman, ev ödevi olarak, bildikleri bir 
müzik hakkında düşünmeleri gerektiğini söyler ve bu sahneye uygun olacak bir iki parça 
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bulmalarını ve flash bellek veya bir dinleyebilecekleri bir internet link le getirmelerini 
ister.

Bir sonraki derste, getirdikleri müziği dinleyecek ve sahneyi bu müzikle çalacaklardı. Son-
ra, orijinal film müziği ile dinleyecek ve deneyimleri tartışacaklardı - farklı müzikal geçm-
işlerle duygusal durumları ne kadar farklıydı, özellikle de orijinal müziğin içinde hangi 
duyguların bulunabileceğini düünürsek!

Edebiyat dersinde olduğu gibi, ders planına göre Hamlet ile çalışmaya başlamak ve Ro-
meo ve Juliet’in konusunu tanıtmak için bu iyi bir yoldu.
 
Yapılan adaptasyon  
Yukarıdaki açıklama, orijinal tekniğe bir uyarlamadır: orjinal olarak, birlikte dinleyebi-
lecekleri ve sahneye iyi uyan bir veya iki tane bulabilecekleri birçok farklı müzik parçası 
getiren öğretmendir. Öğretmen bu durumunda, öğrencilerin müzik parçalarını getirme-
lerini istemeye karar verdi, çünkü bu şekilde göreve daha çok dâhil oldular ve onlar için 
daha kişisel bir hale geldi. Ayrıca favori müziklerini başkalarıyla paylaşmaktan gurur duy-
dular, bu da onlara sınıfın önünde kendini ifade etme şansı verdi.

Öğretmen, müfredata göre çalışması gereken bir kitaptan uyarlanmış herhangi bir filmi 
kullanabileceğinden, bu teknik edebiyat dersleriyle çok iyi bağlantılı olabilir.

Öğretmenden alıntılar  

“
Korkarım ki orijinalini izleyecekler ve bu onları etkileyebilir bu da beni üzüyor. 
Eğer kendi kendini kontrol edebileceklerse ya da onlara sorduğum gibi kontrol 

edemeyeceklerdiyse bence. Ne tür müzikler getireceklerdi? Sanırım müzik 
onlar gibi olacaktı. ”

Öğrencilerden alıntılar 

“ya da böyle bir şey. Melankolik, yatıştırıcı ”.
“Pekala, ilginç bir görevdi, asla bize böyle bir görev vermediler, en azından benzer 

bir şey yapmak zorunda kalmamıştım.

“Evet, özellikle… Okulda, halkın içinde müzik bile dinleyemezsiniz.
“Artık müzik sınıfımız bile yok!”
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8. DUYGULAR HAKKINDA VIDEO

Ülke 
Avusturya 

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
4-16 yaş

Düzenleme  
Geçiş sınıfı, Innsbruck / Tirol
Öğrenciler bir daire içinde oturuyorlar.

Gerekli materyal  
Sandalyeler, büyük oda.

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları Tanıma
* Canlı Duygular
* Duyguları Yönetme

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Kültürel ifade ve farkındalık
* Sosyal ve sivil yeterlilikler

Tekniğin tanımı   
Gençler bir araya gelerek ve duygusal bir durum seçtiler - videoda ifade etmek istedikleri 
duygulara karar verdiler. Bu sefer kaygı, stres ve yardım ihtiyacını seçtiler. Bir günlük 
yaşam durumunu oynamaya karar verdiler: bir dükkânda olmak, ama yeterli paraya 
sahip olmamak .!

Bundan sonra sahneleri ve yerleri tasarladılar sonra sahneyi prova etmeye başladılar. Her 
biri kendi karakterini, hangi durumlarda bulunduklarını, kişiliğin nasıl olduğunu, olaydaki 
motivasyonlarının neler olduğunu anladığını düşünüyordu.
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Hazır olduklarını hissettiklerinde sahneyi kaydettiler ve  filmin son halini birlikte izlediler.
İzledikten sonra deneyimlerini birlikte tartıştılar. Öğrenciler nasıl hissettiklerini anlatmaya 
çalıştılar; Yalnız mı hissettiler? Kendileri hakkında öğrenmekten hoşlanırlar mı? 
Eğlendikleri zaman bunu nasıl fark ederler? Neden kızgınlar, ne zaman kızdılar? Öğretmen, 
öğrencilerin bu duyguları bilip bilmediğini bulmaya çalıştı. Öğretmen öğrencilere daha 
önce böyle bir durum yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

Öğretmenden alıntılar 

“ Öğretmenden alıntılar (Neden bu tekniği seçtiniz, yararlı mıydı? Diğer 
öğretmenlere yönelik herhangi bir öneri var mı?)

  “Yaptığımız egzersiz,  günlük hayatından çekilen bir sahneydi. Her şeyden 
önce, endişe, stres ve yardım gibi duyguları ele almak istedik. Oldukça utangaç 

olan birine yardım etme ihtiyacı varsa veya bir kişi birisine yaklaşma eğiliminde 
olduğunda, nasıl hisseder? Ya da birisi size bir durumda yardım ettiğinde nasıl 

hissediyorsunuz? Bunu bizim egzersizimizle birleştirmek istedik ve çok iyi oldu. 
Daha sonra bana gelen katılımcılar bile vardı ve bana duygularının farkında 

olduklarını söylediler. ”

Öğrencilerden alıntılar 
Öğrenciler katıldı ve çok motive oldular. Bu gibi durumlarda duygularla nasıl baş 
edebileceklerini de görmüş oldular. 
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9.  DUYGULAR YOKLAMASI 

Ülke 
İtalya

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
6-7 yaş ve  15-16 yaş

Düzenleme  
Teknik, sınıfta, düzenli bir ortamda (öğrenciler sıralarında oturuyor, öğretmen aya-
ktayken) uygulandı. 

Gerekli materyal 
* Sınıf kaydı.
* Öğrencilerin cevaplarını not etmek ve bir süre boyunca duygularının eğilimini izlemek 
için bir kâğıt, bir defter ya da öğretmenin herhangi bir “kişisel kaydı”.
 
Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Öğrenciler, her gün duygusal durumlarını ve nedenlerini yansıtmaları, kendi düşünceler-
ini ve öz değerlendirme yeteneklerini geliştirmeleri ve olumsuz duyguları tanımlama ve 
ifade etme yetenekleri konusunda teşvik edilirler.

Gelişen Çapraz Yeterlilikler 
Sosyal ve Sivil yeterlilikler

Tekniğin tanımı   
Ders başlangıcında,duyguların yoklaması  sırasında, öğretmen öğrencilere “Buradayım” 
demek yerine gerçek duygularını kelimelerle veya 1’den 10’a kadar bir sayıyla ifade 
etmelerini ister. Düşük sayılar olumsuz bir duygusal durum anlamına gelir. Yüksek olanlar 
ise pozitif olanı ifade eder.
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Gençlerle çalışmak durumunda, öğretmenler erken yaştakilere nazaran ,  sayı yerine 
kelime kullanmayı özgür bıraktılar.

Öğrenciler sözlerini / sayılarını söylerken, öğretmen sadece küçük tepkiler verir, ancak 
bunu bir bütün olarak sınıfa yansıtır.

Herkes bittikten sonra, öğretmen, öğrencilerin cevaplarını ve duygusal durumlarını 
yansıtmalarına fırsat tanır. Bu konuda küçük bir tartışma olur, sonra ders başlar.

Öğretmen daha sonra dersi ve öğrencilerin bireysel eğilimlerini aylık olarak izleyecek ve 
onlarla tartışacaktır.
Bu teknik, bir trendin gözlemlenmesine ve potansiyel problemlerin hızlı bir şekilde 
birleşmesine izin verir. Teknik, akademik konulara olan etkileşimlerini sınırlamak yerine, 
öğrencilerle daha derin bir bağ kurmak için yararlıdır.

Bu teknik, öğrencileri duygularını ve fikirlerini ifade etmede kendilerini rahat 
hissedebilecekleri güvenli bir çevreye dönüştürmek için de yararlı olabilir.

Yapılan adaptasyon   
Genç öğrencilerle uğraşmak zorunda kalan öğretmen, öğrencilerin duygusal durumlarını 
bir puandan ziyade bir kelime ile tanımlamalarını istedi.
Öğretmen, günlük olarak toplanan verileri grafik biçiminde görselleştirerek tekniği entegre 
etti; bu da, her öğrencinin duygusal durumunun belirli bir zamandaki varyasyonlarını 
hızlı bir şekilde anlamalarını sağladı.
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Öğretmenden alıntılar 

“ Öğretmen bu tekniği seçmiştir çünkü öğrencilerin ve 
sınıfların genel ruh halini etkili bir şekilde tanımlamanın ve 

izlemenin çok faydalı olacağını düşünmüştür. (“Bana önceden 
öğrencilerde fark ettiğim ama “tespit edemediğim” şeyleri 

hızlı bir şekilde anlama olanağı verdi, Böylece “ulaşma” daki 
potansiyel nedenleri denemek ve ele almak mümkün oldu.

“Diğer öğretmenleri,  öğrencileriniz hakkında çok şey 
öğrenmenin ve tartışmaya - neredeyse zahmetsizce - 

potansiyel olarak dokunaklı konuları getirmenin kolay ve 
hızlı bir yol olduğunu düşündüğü için tekniği uygulamaya 

teşvik etti: “Aslında çok basit, hızlı ve kolay bir teknik ve Sınıfta neler olup bittiği hakkında 
bir fikir sahibi olmak mükemmeldir, çünkü fazla çaba sarf etmeden elde edilen puan 

temelinde bir tartışmayı ateşlemeyi sağlar ”.

Öğrencilerden alıntılar 
“Çok beğendim çünkü gününüzün nasıl geçtiğini, neyin doğru gittiğini, neyin yanlış 
gittiğini, durmanızı ve nasıl hissettiğinizi düşünmenizi sağlayacak bir an veriyor”

Öğrenciler, kendileri hakkında bilgi edinme ve okulda iç gözlemlere yer verme fırsatı verdiği 
için sınıftaki duygular konusunu ele almaktan mutluluk duyuyordu. Öğrenciler ayrıca 
duyguları tespit etme ve tanıma yeteneklerini geliştirdiklerini de hissettiler: “Hemen bir puan 
veremezsiniz, üzerine biraz düşünmelisiniz, çünkü duygular çoktur, mutlu olabilirsiniz, üzgün, 
nasıl hissettiğinizi bilemezsiniz, bu yüzden çok ilginç bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. ”

Ayrıca, tekniğin okul zamanlarında kendilerine ve iç gözlemlerine bir an ayırmalarına ve 
böylece okul stresini azaltmalarına izin verdiğini hissettiler.

Dahası, öğrenciler duyguları açığa çıkarmada daha fazla güven duyduklarını hissettiler ve 
duyguları hakkında konuşmanın ve başkalarına açmanın faydalarını öğrendiler.

Sınıf arkadaşlarına daha fazla ilgi gösterdiler ve bir yardım eli ya da duygusal bir destek 
sunmaya çalışmak için olumsuz bir puanın nedenlerini sorma alışkanlığını üstlendiler: “Bir sınıf 
arkadaşı duymak bana bir kereden fazla oldu olumsuz bir puan vermek ve bunun hakkında 
soru sormak ”.

Öğrencilerin tekniğin uygulamasına olan meraklı katılımlarına rağmen, araştırmacının, sınıf 
görüşmesine cevap vermesi gerekmediği için öğretmenin sınıftan nasıl uzaklaştığını ve nasıl 
geliştirileceğini önerdiklerini belirtmişlerdir. Tekniğin taşıdığı bağlanma potansiyeli: “En az 
sevdiğim şey, öğretmenler ile hissettiğim kopukluktu, öğretmenlerin projeye katılmasını 
isterdim”.
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10.  BEDEN VE DUYGULAR 

Ülke 
Avusturya

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
13-16 yaş

Düzenleme
Geçici sınıf, Landeck / Tirol
Öğrenciler bir daire içinde oturuyorlar

Gerekli materyal  
Makas, renkli vurgulayıcılar, beyaz / renkli kağıtlar
 
Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları tanıma
* Canlı duygular

Gelişen çapraz yeterlilikler 
Kültürel ifade ve farkındalık.

Tekniğin tanımı  
Tekniğin temel sürümü şudur: Birincisi, bedensel duyguları bir ısınma olarak içeren 
öğrencilerle ifadeler toplamaktır Bundan sonra, öğrenciler farklı duyguları ifade eden 
karakterleri (öfke, korku, üzüntü, sürpriz, mutluluk… gibi) ayırırlar. Öğrenciler daha 
gençse, rakamları veya kağıt desenleri kullanabiliriz. Öğretmen, öğrencilerden, verilen 
duygulara bağlı olan bedenin bölümlerini göstermelerini ister.

Öğretmen, hangi duyguyu soruları sorarak hangi beden bölümüne bağlanabileceğini 
keşfetmelerine yardımcı olabilir: Bir kimsenin öfkesinin ne zaman olduğunu nerede 
görebiliriz? Öfke neyi ifade eder? Bu, çocuklara öfkeyle yumrukla elini sıkmayı, sevinçle 
yukarı ve aşağı zıplamayı, şaşırdığımızda geniş açıkgözler ya da korkuyla sıkıca kapalı 
gözler olduğunu öğrenmek için bir yoldur.

Bu teknikle, Avusturya’daki öğrenci grubuyla birlikte çalışan öğretmen, gençlerin farklı 
duygusal durumlarını ifade etmek için farklı renkler kullanarak kendilerini çizmelerini 
ister.

Öğrenciler daha sonra bir renkten yola çıkarak bir duygudan etkilenen vücut parçalarını 
tanımlar ve farklı duygulara bir renk belirlerler. 

Herkes çizime hazır olduktan sonra, öğrenciler bir çemberde oturur ve çizilen resmin 
duygularını açıklamaya çalışır. Öğretmen onlara farklı renklerin ve ifade ettikleri duyguların 
önemini sorar.
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Yapılan adaptasyon   
Öğretmen, öğrencilerin kendi kendilerine ait imajlarını çizmelerini istedi. Bu şekilde tek-
nik daha kişisel hale gelir  (karakterleri kesmek yerine kendi çizimlerini kullanırlar) ve 
farklı arka plan ve dil becerilerinden gelen öğrencilerle bu daha iyi çalışır. 

Öğretmenden alıntılar 

“
Derslerimde EUMOSCHOOL gibi duygusal öğrenme benim için oldukça 
normal. Sınıfımda duygular istiyorum, böylece öğrenciler her gün mutlu 

oldukları, tanıdık bir ortamda rahatlar. ” 

Öğrencilerden alıntılar 

Öğrenciler alıştırmalara katıldı ve çok motive oldular. Öğrenciler ayrıca sıklıkla bu tür 
alıştırmaları yapmak istediklerini belirtmişlerdir.
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11. DUYGU KUTUSU

Ülke 
Italya

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
6-7 yaş

Düzenleme 
Teknik, sınıfta, düzenli bir ortamda (öğrenciler sıralarında oturuyorken, öğretmen aya-
kta) uygulandı.

Gerekli materyal  
* Bir karton kutu ve bazı kağıt parçaları.
* Çocuklar için: kağıt, kalem, boya kalemi ve renkler. 

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Öğrenciler, duygusal durumlarını ve sebeplerini yansıtma, kabul etme ve tanımlama 
becerilerini geliştirmiş ve kendilerini anlatan diğerleriyle paylaşma becerilerini 
geliştirmiştir. Bu kadar genç yaşta, onların duygularını yansıtmaları ve onlarla nasıl iletişim 
kuracaklarını öğrenmeleri önemliydi.

Gelişen çapraz yeterlilikler 
Sosyal ve Sivil yeterlilikler.

Tekniğin tanımı  
Öğrenciler öğretmen tarafından bir kâğıt parçasına nasıl hissettiklerini (veya çizdiklerini) 
yazmaları için davet edildi. Bunlar daha sonra öğretmen tarafından toplandı, kutuya ko-
nuldu ve daha sonra yüksek sesle okudu ve toplu olarak yorumlandı. 

Yapılan adaptasyon
Çok genç öğrencilerle uğraşmak zorunda kalan öğretmen iki uyarlama yaptı:
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- İlk olarak, nasıl hissettiklerini yazmalarını istemek yerine, bazılarının daha kolay
yapabileceğini göz önünde bulundurarak, onlara çizim yapma olanağı verdi;
İkincisi, kutunun açılması ve kağıt parçalarının toplanmasından hemen sonra içeriğinin
tartışılması yerine, bu tartışmayı öğrencinin geri yansıtmalarına izin vermek için günün
sonunda ya da sonraki günün sonunda yapmayı seçti. Böylece bir süre sonra duyguları
hakkında, kendileri ve zaman içinde duygusal durumlarının çeşitliliği hakkında daha
bilinçli hale gelirler.
Öğretmen bu tekniği yaptığı uyarlamalar ile duygularını farklı şekillerde ifade etmelerine
izin verdiği için seçti, öğrencilerinin yaş aralığına en uygun olanın bu olduğunu düşündü

Öğretmenden alıntılar 

“Çocukların kendileri hakkında konuşabilmeleri için bir 
stratejiye ihtiyacım vardı ve duygu kutularının onlara 
yardım edebileceğine inandım ve öyle yaptım.”

Öğretmen, tekniğin çocukların kendi aralarındaki duyguları 
paylaşma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yardımcı 

olduğunu belirtti: “duygularını ve ruh hallerini sınıfın geri 
kalanıyla paylaşmayı başardılar”.

 Çocuklar ona çok olumlu bir geri bildirim verdi ve özellikle bir bölümden memnun oldu: 
“Bir kız ve bir erkek arasında küçük bir kavga vardı ve başlangıçta kız bu öfke dolu duyguları 

yazıyordu. Bir gün sonra kutunun içeriğini okurken, kız güldü, çünkü öfkenin anlık bir his 
olduğunu fark etti. “Sınıfının özelliklerine ve ihtiyaçlarına uyarlamak için tekniği uygulamakla 

ilgilenen diğer öğretmenlere tavsiye ediyor.”
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11. DUYGULAR KUTUSU

Ülke 
Italya

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
14-15 yaş

Düzenleme
Teknik sınıfta, öğrenciler yarım daire içinde oturuyor ve ortada duran öğretmen ve 
başında not almak için etrafta dolaşıyorken uygulandı ve daha sonra yüksek sesle okumak 
için ortada oturdular.

Gerekli materyal 
Bir karton kutu, bazı kağıt ve kalem parçaları.

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Öğrenciler kendi duygularını yansıtma, onları tanıma ve kişiselleştirme yeteneklerini 
geliştirir.

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Sosyal ve Sivil yeterlilikler
* Kültürel ifade ve farkındalık

Tekniğin tanımı    
Öğrenciler öğretmenleri tarafından mevcut duygularını bir kâğıt parçası üzerine yazmaları 
için davet edilir (anonim olarak), notlar sonra toplanır ve bir kutuya konur, Öğretmen 
daha sonra sınıfın kendileri hakkında yorum yapmasını ve diğer sınıf arkadaşlarına öneri, 
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tavsiye, destek vermesi için yüksek sesle okur. Öğretmen bu tekniği seçmiştir çünkü 
öğrencilerinin yaş aralığına en uygunun bu olduğunu, 15 yaşındakilerin duygularını açıkça 
kelimelerle ifade etmeye daha istekli olduklarını düşünmektedir.

Yapılan adaptasyon 
Bu durumda öğretmen, öğrencilerden belirli bir duyguyu yazan kişinin kim olduğunu 
tahmin etmelerini istemiştir. Öğrencilerin birbirlerini daha iyi tanıması ve daha derin bir 
bağ kurmak için yararlı olacağını düşünmüştür. Bu uyarlama, tekniğe özgü olan empati 
unsurunu arttırdı, çünkü öğrencilerin her mesajın yazarını tahmin etmek için kendilerini 
diğerlerinin yerine koymaları gerekmekteydi.  

Öğretmenden alıntılar 

Öğretmen yöntemi sınıfı tanımak ve “belli bir anlayış ve samimiyet düzeyine ulaşmalarını 
sağlamak için çok yararlı buldu ki bu “Lisenin ilk yılında ulaşılması kolay değildir”, aynı 
zaman-da tekniği uygulamayı önerdiğinde “sınıf çok hevesliydi.”

Tekniğin öğrencilerin duygusal refahı üzerinde çok olumlu ve gerçek bir etkisi olduğunu his-
setti, açıkça “yükten kurtuldukları” gibi, “yazdıkları bazı şeylerin duygusal etkilerini görmek 
güzeldi, bazıları ağlamaya başlayacak kadar güçlüydü ve sınıfın bir kısmı genellikle sarılmaya 
ve sınıf arkadaşlarını avutmaları, çok dokunaklıydı.”

Duygu eğitimin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için öğretmenler arasında yakın bir takım 
çalışmasının olması gerektiğini ve bunun yerine uygulanan tekniklerin etkinliğini engelleye-
ceğini düşünüyor.

Öğrencilerden alıntılar 

Öğrenciler tekniğin uygulanmasına genel olarak olumlu bir şekilde tepki gösterdi, sınıf 
arkadaşlarını tanımalarına yardımcı oldu, ilginç konuları tartışmak, birbirlerine destek ve 
tavsiye vermek için bir fırsat yarattı:

“Sınıf arkadaşlarımın sahip olduğu problemleri keşfetmeme ve böylece onlara yardım 
etme şansına sahip olmamı sağladı”.

Öğrenciler ayrıca tartışma fırsatı, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle karşılıklı sohbet fırsatı 
buldular.  (“En çok sevdiğim şey, arkadaşlarımla görüşmek ve önerilerini dinlemek için bir 
fırsat sağlamaktı, bu bize çok yardımcı oldu” ve ayrıca, kişisel duygusal durumları etkileme 
potansiyeline sahip olan daha geniş toplumsal meselelerle (cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, uyum 
ve homofobi yüzleştik.). 

Son olarak, herkese duygularını paylaşma fırsatı verdi ki bunlar “Yüksek sesle söylemesi 
kolay şeyler değildir”.
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12. NE HİSSETTİĞİMİ TAHMİN ET

Ülke
Turkey

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
3 Sınıf, 9 yaş

Düzenleme 
Avcılar Doğa İlkokulu.
Sınıfın doğal atmosferini göstermek için sınıf kullanıldı.

Gerekli materyal 
Farklı renkte posterler.

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları Tanıma
* Canlı Duygular
* Duyguları Yönetme

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Kültürel ifade ve farkındalık
* Öğrenmeyi öğrenmek

Tekniğin tanımı   
Tekniğin temel versiyonu, bir öğrencinin o anda neler hissettiğini bir kağıda yazmasını 
istemektir. Bu, desteğe ihtiyacı olan veya yoğun duyguları olan bir öğrenci olabilir. Daha 
sonra öğretmen, diğer öğrencilerden, diğer öğrencilerin hissettiklerini düşündüklerini bir 
kağıda yazmasını ister. Bundan sonra, ilk öğrenci yazdıklarını okur ve bu duygu için kısa 
bir akıl yürütür. Daha sonra öğretmen, diğer öğrencilerin neyi tahmin ettiğini okur ve 
yazarından, tahminini nasıl bulduğunu açıklamasını ister.
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Öğretmen daha sonra öğrencinin hissi ve sınıf arkadaşlarının düşünceleri hakkında bir 
konuşma başlatır.

Daha sonra öğretmen, çocuklardan, hikayeye ilişkin duygularını, sanki başlarına gelecek-
miş gibi bir şeyler yazmasını ister. Daha sonra duygularını anlatır ve konuşurlar ve aynı 
zamanda öykünün çerçevelerini kullanarak onların ardında mantık yürütürler.

Yapılan adaptasyon 
Daha sonra öğretmen, çocuklardan, hikayeye ilişkin duygularını, sanki başlarına gelecek-
miş gibi bir şeyler yazmasını ister. Daha sonra duygularını anlatır ve konuşurlar ve aynı 
zamanda öykünün çerçevelerini kullanarak onların ardında mantık yürütürler. 

Öğretmenden alıntılar 

“
İlk önce kendilerini ifade etmek konusunda utangaçtılar. Bir yargı beklediler 

ve bu zor kısmıydı. Bundan sonar güvende hissetmeye ve daha iyi 
konuşmaya başladılar. "
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13. “NE ZAMAN” OYUNU

Ülke 
Avusturya

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
13-15 yaşında yaş

Düzenleme
Geçici sınıf, Landeck / Tirol.

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları tanımak,
* Canlı duygular
* Duyguları yönetme

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Kültürel ifade
* Sosyal yeterlilikler

Tekniğin tanımı  
Bu tekniğin amacı, belli duyguları belli durumlara bağlayarak, zaman ve mekanda belirli 
duyguları “konumlandırmak ”tır. Öğretmen öğrencilerden şu cümleleri bitirmelerini ister: 
“Ne zaman üzgünüm… En iyi arkadaşımla kavga ettiğimde.” Bunu sözlü ve yazılı olarak da 
uygulayabiliriz.

Bu vakada öğretmen, öğrencilere duygularını ifade etmek için en iyi ifadelerin hangileri 
olduğunu sorarak egzersiz yapmaya başlar. Öğrencileri genellikle bir duyguyu tarif 
etmenin, onu harekete geçiren eden sebepleri verebilirsek daha kolay olduğunu söyler.
Ardından, “Ne zaman mutlu olurum…” ile başlayan cümleler söylemelerini ister.
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İkinci bölümde olumsuz duygulara karşı farkındalık ortaya çıkar ve “Bitirdiğinde 
üzgünüm…” cümlesini bitirmek zorunda kalırlar. 

Öğretmenden alıntılar 

“
Özellikle öğrenciler kendilerini ifade etmeyi ve şiddete tepki vermediklerini, ancak 

duygularını doğru bir şekilde ele aldıklarını öğreniyorlar. Zor durumlarda doğru 
tepki vermeyi öğreniyorlar..”

Öğrencilerden alıntılar 
Öğrenciler katıldı ve çok motive oldular. Diğer öğrenciler bu tür aktivitelerden çok memnunlar.
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14. TENEFÜSE/DERSE ARA VERME

Ülke 
Macaristan

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
14-15 yaşında

Düzenleme 
Teknik düzenli bir sınıfta uygulandı. Öğretmenler dersi ara vermeye ve bir konuyu birlikte 
konuşmaya karar verdikten sonra masaları sınıfın yanına ittiler ve herkes odanın ortasında 
büyük bir daire içinde ayağa kalktı.

Gerekli materyal  
Teknik için gerekli hiçbir malzeme yoktur. Tekniğin doğası, öğretmenin önceden olmasını 
planlamamasıdır - ancak ne olursa olsun ne yapacağını planlayabilir.

Sadece sorun hakkında konuşmak ya da araçları kullanmak   Öğretmene bağlıdır. Konu 
hakkında yazacaklarsa  - bu durumda kağıt ve kalemlere ihtiyaç vardır.

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
İşbirliği ve uyuşmazlık çözümü.

Gelişençapraz yeterlilikler 
* Öğrenmeyi öğrenmek.
* Girişim ve Girişimcilik duygusu.

Tekniğin tanımı   
TTekniğin doğası, öğretmenin gerçekleşmesini planlamamasıdır, ancak eğer gerekli ise, 
ders sırasında “kendiliğinden” davranmaya hazırdır.

İlk olarak, öğretmenin aslında, sınıfta bir mola ihtiyacının olduğunu fark etmesi gerekir. 
Genellikle öğretmenler, dersin başlangıcında sınıfın gergin olduğunu görebilirler. 
Öğrenciler konuya konsantre olamaz, yüksek sesle konuşur, açık bir şekilde gün içinde 
meydana gelen bir şeye atıfta bulunurlar.

Dersler sırasında, genellikle bir matematik dersinde olduğundan daha açıktır, çünkü 
çatışmalar daha kolay ortaya çıkar - kim kiminle eşleşecek gibi.

Başlangıçta, öğrenciler bu teknik için henüz alışık olmadıkları için öğretmenin tartışmayı 
başlatması gerekir, ancak daha sonra öğrenciler bunu kendileri de isteyebilirler.

Bu ilk adımdan sonra, öğretmen öğrencilerden masaları bir kenara itmelerini ister, 
böylece insanlar arasında nesneler olmadan bir tartışma gerçekleşebilir. 
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Bu açık bir şekilde iletişim kurmaya yardımcı olur. Bir daire içinde oturabilirler ya da ayağa 
kalkabilirler –ayağa kalmak daha da sıra dışıdır ve öğrencilerin zihniyetini değiştirmeye 
yardımcı olur.

Daha sonra, nasıl takip edileceği duruma bağlıdır. Bazen öğretmenin yapabileceği 
en iyi şey öğrencilerin birbirleriyle bir problem hakkında konuşmasına izin vermektir. 
Diğer zamanlarda daha doğrudan bir kolaylaştırmaya ihtiyaç vardır, örn. Öğrencilerin 
duygularını ne hissettiklerini sorup, onları birbirinin önünde tanımlamasına izin verin.

Tartışma sırasında önemli olan bir şey, bu zor durumu (sözde bir çatışma-durumudur) 
öğrenciler için olabildiğince güvende tutmaktır – bu yüzden bu iyidir.  Eğer öğrenciler 
problemlerini özgürce ifade edebilirlerse, aynı zamanda başkalarına saldırmamak gibi 
temel iletişim kurallarını yerine getirmek önemlidir.

Yapılan adaptasyon  
Bu tekniği adapte etmek için çok çeşitli olanaklar vardır. İçindeki asıl güç probleme 
dikkat etmemek yerine, alışılmamış olmak ve tüm dikkati meseleye odaklamaktır, birlikte 
çalıştığı yol ikincildir.

Temel unsur problem hakkında konuşmaktır, ancak öğretmen diğer araçları kullanmanın 
ya da diğer Duyguların Didaktiği teknikleriyle (örn. Duygular Kutusu) birleştirilmesini 
yararlı buluyorsa, çok kullanışlıdır. Öğretmenlerin verimli tartışmalar için sınıflarını iyi 
bilmeleri gerekir.
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Öğretmenden alıntılar 

“
Genellikle bir dersi pas geçmek için konuşmak 

istemezler Âmâ bunu beşinci sınıfta fark ettiler.  
Bunu o zaman söyledim “öğretmeyi imkânsız hale 
getiren bir durumdasınız. Ve bir matematik dersi 

dünyayı değiştirmez, bunu telafi ederiz. Şimdi devam 
etmeden önce oturup konu hakkında konuşacağız.

Neden devam edemiyorsunuz?
- Çünkü çocuklarda  gerginlik var, konsantre olamıyorlar, 

dikkat edemiyorlar, sorunlarıyla meşguller, okulda olanlarla değil ... ”

“Gerçekten iyi çalıştı,
Çocuklar onları başkaları hakkında rahatsız eden şeyler nedir diğeri dinliyorken 
söyleyebildikleri için gerçekten çok eğlendiler tabii ki bunu düzeltmeye çalıştık.

Ve elbette, çıldırmış olabilirsiniz, olmanız için bir nedeniniz var, ama bu sınıfı iyi bir sınıf 
yapmak için çalışalım, çünkü eğer önümüzdeki dört yıl içinde böyle devam ederseniz, 

bu sizin için de bir trajedi olacaktır. Sizi sınıfta sessiz olmaya zorlayabiliriz, ama acı 
çekeceksiniz. “Ve birbirimizle ilişkiler kurmaya başladık ve sanırım çok işe yaradı. ”

Öğrencilerden alıntılar 

“Bu oyunların toplumu çok iyi inşa edebileceğine inanmadım, ama… Gerçekten, şimdi eğer 
birinin bir fikri varsa, bunu paylaşıyorlar ve birlikte bir şeyler buluyoruz. Ve her geçen gün 
çok iyi, bir çok sorunu birlikte çözebiliriz.

“Sanırım duygularımızı daha iyi anlamaya ne kadar eğilimli olduğumuzu bile bilmiyoruz. 
Kendimi daha iyi kabul edebilirim. ”
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15. MERDIVEN OYUNU  

Ülke 
Italya

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
7 yaş 

Düzenleme   
Bu teknik sınıfta uygulanmıştır. Öğrenciler grubun çalışmalarını kolaylaştırmak için 4 gru-
ba ayrıldı ve birbirlerinin önüne oturdular.   

Gerekli materyal 
Kelime, beyaz ve renkli kartonlar, yapıştırıcı ve makas.  

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
* Duyguları Tanıma
* Canlı Duygular

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Sosyal ve Toplumsal Yeterlilikler
* Kültürel ifade ve farkındalık
* Öğrenmeyi öğrenmek

Tekniğin tanımı  
Bu teknikte, öğrenci grubu nötr bir duygu seçer ve daha sonra bu duyguların daha güçlü, 
daha büyük ve daha küçük, daha alçak versiyonlarını ifade etmek zorundadırlar. Onları 
ifade ettikten sonra, onun derecelerini adlandırmaya çalışırlar. Öğretmen daha sonra 
duyguların yoğunluğu ve nasıl sözlü olarak ifade edilebileceği hakkında bir konuşma 
başlatır.

Bu vakada, öğrenciler 4 gruba 
ayrıldı, her grup nötr bir başlangıç 
duygusunu seçti, ki bu: üzüntü, 
mutluluk, sürpriz ve öfke idi. Bir 
kelime yardımıyla, grubun her 
üyesi beyaz bir karton etikette 
yazılı olan ilk nötr duyguların bir 
derecesini seçti.

Daha sonra, her beyaz karton etiketi, 
nötr bir başlangıç duygusunun 
büyük rengine yapıştırılmıştır.
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Her grubun reklam panoları daha sonra, dört nötr duygu ve bunların nüanslarının mevcut 
olduğu termometre ile son panoda bir araya getirildi.

Öğrenciler, bu tekniği kullanarak, hem el ile çalışma yapmışlar hem de termometre 
reklam panosunu oluştururken ve bir duygunun tonlarını daha iyi nasıl tanıdıklarını 
öğrenmişlerdir ve böylece daha doğru bir şekilde nasıl hissettiklerini öğrenme şansından 
çok keyif almışlardır.

Yapılan adaptasyon    
Adaptasyon, gruplar halinde çalışmayı geliştirmek ve öğrencilerin çatışmasını teşvik 
etmek için yapılmıştır.

Ayrıca, termometrenin tanıtılması, öğrencilere duygu ile ilgili olarak derecelerin anlamını 
daha iyi anlamalarına yardımcı olmuştur.

Öğretmenden alıntılar 

Teknik, sınıf arkadaşları arasındaki ilişkiyi iyileştirmek ve özellikle de hissettiklerini daha iyi 
anlamalarına yardımcı olmak için seçilmiştir.

Bu teknik, farklı yaştaki öğrencilerle kolayca uyarlanabilir ve kullanılabilir.

Öğrencilerden alıntılar 

“Bu çalışma, nasıl hissettiğimizi daha iyi belirtmek için yararlıydı.”
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16. POSTA KUTUSU

Ülke 
Macaristan 

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
 10-11 , 12-13 ve 14-15 yaşlar

Düzenleme
Teknik, grup çalışmasını kolaylaştırmak için masaların düzenlendiği düzenli bir sınıfta 
uygulanmaktadır.

Gerekli materyal  
* dekore edilmiş bir karton kutu
* kağıt ve kalem parçaları (öğrenciler kendi ekipmanlarını kullanabilirler)

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Duygularının bilişsel yönetimi. 

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Öğrenmeyi öğrenmek.
* Girişim ve Girişimcilik duygusu.

Tekniğin tanımı  
Either the teacher, or the teacher together with the pupils decorate a cardboard box 
and create a “post box” where the pupils can leave messages. They can write and leave 
messages in time, between the lessons, and once a week, during the class master-class 
sit in a circle, and they open the box to discuss the messages together. 
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The pupils can decide, whether they tell if a message was theirs or not.

Öğretmen ya da öğrencilerle birlikte öğretmen bir karton kutuyu süsler ve öğrencilerin 
mesaj bırakabileceği bir “posta kutusu” yaratır.

Dersler arasında mesaj yazabilir ve bırakabilirler ve haftada bir kez, ana ders sırasında 
bir daire içinde oturup mesajları birlikte tartışmak için kutuyu açarlar. Öğrenciler, bir 
mesajın onların olup olmadığını söyleyip söyleyemeyeceğine karar verebilir.

Öğrencileri bilginin daima gizli kalacağı konusunda rahatlatmak önemlidir. Ve eğer bir 
şey sır ise bunu kimse bilmeyecektir.

Yapılan adaptasyon
Halihazırda uygulanan bir uyarlamada, posta kutusu farklı bir şekilde kullanılmaktır. 
Öğrencilerin ev ödevi, üzerinde çalıştıkları bir romanın karakterlerini düşünmek, bir 
karakter seçmek ve bu karakterin romandaki bir sahnede nasıl hissettiğini hayal etmeye 
çalışmaktı. Bir kâğıda yazmaları gerekiyordu - ve mesajı toplamak için posta kutusunu 
kullanmaya karar verdiler. Bu kez, kendi duyguları hakkında yazmak yerine, bir karakterin 
duyguları hakkında yazıyorlardı.  

Öğretmenden alıntılar 

“
“Proje kendi tarzına sahip olmaya başladı, çünkü iki 

erkek sınıfta tartışıyorken birinin kutu vasıtasıyla özür 
dilediğine tanıklık ettim.

Ve birbirleriyle bunu çok iyi idare ettiler. Ya da aslında 
küçük çocuk bana hitaben bir mektubu verdi önceki günkü 

davranışından dolayı arkadaşından özür diliyor gibiydi. Sonra 
ben de ona, ya ona verseydin çünkü bana özür dilemen 

gerekmiyor, bu mektubun benim için değil dedim. Ve sonra 
çocuk mesajı posta kutusuna koymama izni verdi ve diğer 

çocuk aldı, bu yüzden aslında birbirleriyle mesajlaşıyorlardı. 
Ve bir sonraki adım, bu şeylerin bensiz olmaya  başladığı zamandı, bu yüzden  çocuklardan 

çözülen çatışmalar hakkında şeyler duydum. ”

Zamanla ben de fark ettim ki problemleri hakkında daha açıklardı. Bu yüzden önce 
daha genel şeyler gibiydi “Uyandırılmış gibi hissetmiyorum, ya da yoruldum” gibi 

basit şeylerdi. Daha derine inmeye başladıktan sonra, bazıları, kalabalık içinde değil, ama 
<değerli>şeyleri içine koymaya başladılar. … “Yazmak istemedim…” der gibiydiler ”. Ve 
yavaşça, üçüncü-dördüncü fırsatlarda, sınıf arkadaşlarıyla ilgili sorunlar gibi daha da fazla 
ve hatta daha derin şeyler oldu.
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Ve sonra bazen kim olduğunu asla anlayamayacağımız bir şekilde yazdılar. Bazıları tahmin 
ediyorlardı, ama kim olduğunu ortaya çıkarmadık, çıkaramazdık. Ve sonra onlara bunun, o 
kadar da önemli olmadığını söyledim çünkü problemin kendisine daha çok odaklanmalıydık. 
”

“Bazen bir sınıfta iki kez yazmamız ve açmamız gerekti, çünkü o kadar çok gerginlik vardı 
ki, en azından kâğıtla iletişim kurmak istediler. ... En azından yazmalarının onlara çok 
iyi geldiğini fark ettim böylece bu gerginlik, bu öfke ortadan kayboldu. Kendilerine karşı 
hissettikleri öfke ve haksızlık, terörize olduklarını hissettiler ve bu araç onlara yardım etti, 
sakinleştiler. ”

 Öğrencilerden alıntılar  

“
Öğretmenlerimiz bizim için ayağa kalkıyor, ne söylemek istediğimizi anlıyorlar ve 

onlar hakkında bir şey varsa diğer öğretmenlere söylemiyorlar. Sorunlarımıza yorum 
yapmadan onlarla paylaşabiliriz. ”

“
Öğretmen, bize daha çok bir şeylere odaklanmamızı söyledi. Bu, tüm sınıf için 

önemli. Bu yüzden tartışacaklarımız özel olan iki kişinin ki değil  ”
“She <the teacher> told us to focus on things more, that.. matters for the 

whole class. So not the ones we can discuss, the two of us, in private.”
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17. SICAK SANDALYE

Ülke 
Romanya

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
11.sınıf 17 yaş

Düzenleme  
“Bu çalışma, daha iyi hissetmek için faydalıdır.”

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Canlı duygular ve bir dereceye kadar duyguları tanımak.

Gelişençapraz yeterlilikler 
Sosyal yeterlilikler.

Tekniğin tanımı   
Öğretmen, grup üyeleri arasındaki dostluğa veya iyi ilişkilere veya paylaşılmış ilgi 
alanlarına dayanarak öğrencileri 4 grupta topladı. Daha sonra, gruplarını ve diğer grupları 
özelliklerini saptamalarını istedi. Ardından, her grubun bir sözcüsünü sınıfın önüne gelip, 
“sıcak sandalyeye” oturmaya ve karakter özelliklerini sunmaya davet etti. 

Yapılan adaptasyon  
Bir öğrenciyi algılarını paylaşmaya davet etmek yerine, bir grup öğrenciyi temsil eden bir 
öğrenci sandalyeye oturmaya davet edildi. 
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Öğretmenden alıntılar 

Bu öğrenciler 16 yaşında, gençler için çok fazla karakteristik meseleye sahip. Çok çeşitli 
konuları olan 29 öğrenciden oluşan bir sınıf.

Tekniği uyarladım ve okul psikoloğunun desteğini alarak birlikte ortak bir zaman diliminde 
etkili bir şekilde uygulanabilecek tekniğe karar verdik. Tekniği,  öğrenci gruplarını kullanacak 
şekilde uyarlamayı seçtim ve bireysel öğrencilerin kendilerini tanıtmalarını ve sınıfta 
deneyimledikleri duyguları paylaşmalarını tercih ettim, çünkü çevrenizdeki başka insanlar 
olduğunda ve siz bir gruba ait olduğunuz zaman, bir şeyi ifade ettiğiniz, bir şey ortaya 
çıkardığınız,  duygularınızı tanıdığınız, iyi bir ilişkiye sahip olduğunuz kişileri ve kime sahip 
olmadığınız kişileri tanımladığınızda bu size daha fazlasını verir. 
(...) Bu [teknik], öğrencilerin duygularını, duygularını ifade etmeleri için bir alan yarattı, 
normalde ifade etmedikleri şeyleri birbirlerine söyleme fırsatına sahip oldular. Normalde 
ifade edemedikleri ve  onları çatışmalı bir durumda hayal kırıklığıyla terk eden konuları 
açıkladılar.

Bu, bu tekniği kullanarak belirlediğim en büyük kazanımdı: öğrencilerin duygularını ifade 
etmeleri, duygularını tanımlamaları, duygularını tanımaları, tanımalarını ve birbirlerinin 
gözlerine bakmalarını sağlamak için çok iyi bir ortam sağlandı.
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18. ARAŞTIRMA LABORATUARLARI

Ülke 
İtalya 

Öğrencilerin sınıf / yaş grubu
yas 16

Düzenleme 
Öğretmen öğrencileri ile çemberde otıurur.

Gerekli materyal 
Bilimsel bilgilendirme materyalleri, kitaplar, defterler, kalemler, bilgilendirme broşürle-
ri, dizüstü bilgisayarlar, slaytlar, konferans düzenlemek için malzemeler (posterler, dave-
tiyeler, bir salon...).

Duygusal yeterliliklerin gelişimi
Bu tekniğin uygulanması, öğrencilerin belirli bir konu hakkında hissettikleri yolu tanıml-
ama ve bunu yapılandırılmış bir şekilde ifade etme yeteneklerini geliştirir. Düşüncelerle 
ilgili stres ve duyguları yönetme ve kamusal alanda konuşma yeteneklerini geliştirirler. 
Sınıfa olan bağlılıklarını ve gruba ait olma duygusunu, özgüvenlerini, bağlılık duygularını, 
ilişkisel becerilerini güçlendirirler.  

Gelişen çapraz yeterlilikler 
* Öğremeyi öğrenme
* Girişimler ve Girişimcilik Duygusu
* Sosyal ve Sivil yeterlilikler
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Tekniğin tanımı    
Öğrenciler ve öğretmen, (önceden ortaklaşa seçilen) belirli bir konuyu tartışmak için 
öğleden sonra ki görüşmelerde (toplamda 10 saat) yeniden bir araya geldiler. Öğretmen, 
tartışmayı tutuşturmak için bir işaret sağlamayı amaçlayan bir dizi edebi ve şiirsel metin 
önermiştir.

Öğretmen, farklı yönler ve bakış açıları altında konuyu analiz etmek için öğrenci grupları 
arasındaki görevleri bölmüştür.

Öğrenciler araştırmalarının sonuçlarını sınıfa sunmuş ve tartışmıştır.
Öğretmen desteğiyle öğrenciler, tartışılan konularda diğer sınıflardan ve velilerden 
öğrencileri davet etmek, lojistik organizasyona özen göstermek, davetler ve reklam 
afişleri hazırlamak için açık bir an oluşturdular.

Yapılan    
Tekniğin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, lojistik nedenlerden dolayı ve seçilen 
konuya göre - kuşaklar arası diyalog ve ebeveynler ile çocukları arasındaki ilişki - göz 
önünde bulundurulduğunda, öğretmen diğer dersler ve veliler ile açık bir toplantı olarak 
final konferansını düzenlemeyi seçti. . Böylelikle, etkinliğin organizasyonu daha kolaydı 
ve düşünce ve duygu paylaşımı “daha güvenli” idi. 

Öğretmenden alıntılar 

Öğretmen bu tekniği seçti çünkü öğrencileriyle olan 
ilişkisini geliştirmeye ve derinleştirmeye ihtiyaç duyduğunu 

hissetti: 

“
Öğrencilerle biraz zaman geçirmek, geleneksel 

didaktiğin katılığını yıkmak, her zaman ortak bir 
alanın ve zamanın paylaşılmasından faydalanmak 

için bir fırsattır. ”.

 Bu teknik, öğrencilerle paylaşmak ve kendilerini özgürce 
ifade etmelerine izin vermek için ellerinde daha fazla 

zaman bulunmasına izin vermiştir. Her ne kadar atölyelerin 
lojistik ortamı biraz zor olsa da (herkesin mevcut durumlarını uzlaştırmak zorunda kaldılar), 

öğrencilerinin iyi bir geri bildirimi olduğu ve kendisinin de deneyimlerden yararlandığı için 
uygulamanın sonucunu tamamen olumlu buldu.

Öğretmenin uygulanmasıyla ilgilenen diğer öğretmenlere tavsiyesi, öğrencilerle ekstra 
zaman geçirmenin ve öğretmen-öğrenci dinamiklerinin dayatılan yapılarının ötesine 

geçmenin her zaman hem öğretmen hem de öğrenciler için yararlı bir deneyim olduğunu 
keşfettiği için, bunun için gitmek olacaktır. 
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Öğrencilerden alıntılar 

Öğrenciler etkinlik ve uygulama konusunda 
hevesliydi. Tartışılan konu, ebeveynler ve çocukları 

arasındaki ilişki ve nesiller arası diyalogun 
zorluklarıydı. Bazıları bu etkinliğin ebeveynleri ile 
ilişkilerini geliştirmelerine nasıl yardım ettiğini ve 

anlaşılmayı düzelttiğini belirtti: 

“
Ailemle daha iyi bir ilişki kurabilmem için 

önemliydi. iki farklı nesil ve neredeyse hiç ortak 
nokta yoktu, şimdi daha fazla diyalogumuz var. 

”

Öğrenciler diyalog formunu beğendiler, herkesin akıllarını ve duygularını dile getirmesine 
izin verildi. Sınıf arkadaşlarını dinleme yeteneklerini ve isteklerini geliştirdiler ve diğerlerinin 

görüşleri ve bakış açılarıyla canlandırıldılar. Hepsinin kalben desteklediği bir konu üzerinde 
fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyuyorlardı. “Açılış anında  az  olsa da , bazı 

düşünce ve duyguların ortaklaşa konuşulduğunu ve keşfedildiğini keşfettik, duygularımızı 
ifade etme konusunda daha fazla güven kazandık.

“ 
Bu aynı zamanda sınıf arkadaşları ile bağı güçlendirmeye ve onları daha da 

yakınlaştırmaya yardımcı oldu. Yeni bir düzeyde yeni bir ilişki kurabilmek için 
öğretmenlerine daha yakın olma şansını takdir ettiler: “Genellikle öğretmen-öğrenci 

ilişkileri oldukça katıdır, ancak ergenlikle ilgili konuların bir öğretmenle tartışılmasının 
kendileriyle birlikte rahat konuşmamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum”.

Olumsuz olarak değerlendirilen şey, daire oluşturma ve konuşmaya yönelik güçlü cesaretin, 
daha içe dönük öğrenciler tarafından bir zorunluluk olarak hissedilebilmesidir, ancak tekniğin 

sürekli uygulamaları bu sorunu çözebilir.
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Durum 
çalışmaları 



Durum çalışmaları
Metodolojinin test edilmesi sürecinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmak 
için vaka çalışmaları ve referanslar toplanmıştır. 

Vaka çalışmalarının dağılımı 4 farklı konuya göre düzenlenmiştir:

1. Duyguların Didaktiği öğrencilere nasıl yardımcı oldu;
2. Teknikler kullanılarak sınıfın atmosferinin nasıl değiştiği;
3. Bir öğretmen uygulama sırasında nasıl hissettiğini ve düşündüğünü;
4. Metodolojinin uygulanmasında (ebeveynler, meslektaşlar, topluluk) daha geniş bir 

çevrenin nasıl dahil edileceği.

Her durum birden fazla konuyu (örneğin hem öğrenciler hem de öğretmenler) içerir, çünkü 
bütünsel bir bakış açısına sahip olmak, bir bütün olarak bağlamı görmek önemlidir - yine de, 
farklı vakalarla farklı konulara odaklanmak yararlıdır. 
Duyguların Didaktiği öğrencilere nasıl yardımcı 
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Duyguların Didaktiği öğrencilere nasıl yardımcı 
oldu?
Bu bölümde, belirli öğrencilerin Duyguların Didaktiği tekniklerine nasıl tepki gösterdiği ve 
onlara nasıl yardımcı olduğu hakkında bazı vaka çalışmaları sunulmaktadır. Eğer bir öğrenci 
genellikle sınıfta yalnız hissediyorsa, negatif bir sarmal oluşturur: yalnızlığın bir sonucu 
olarak, başkalarını sataşmaya başlayacak ya da tamamen yok olmaya çalışacaktır. Bu sınıf 
arkadaşlarının varlığına negatif bir şekilde tepki vermesini sağlar ve bu da öğrenciyi sadece 
bağlantısının kopması hissiyle pekiştirir. Teknikler sayesinde, farklı bir açıdan bakmasını sağlar 
ve başkalarıyla empati kurma şansı vardır.

Tema 

Bir öğrenci hiç kimsenin onu sevmediğini ve anlamadığını düşünür. Diğer çocuklar onun için 
çok gürültülü ve çok huzursuzdur. Öğretmenler neden kendini kötü hissettiğini bilmezler. 
Zaman zaman yavaş ilerlemeyi ve herkes tarafından yalnız bırakılmayı tercih ederdi. Öte 
yandan, onunla konuşacak hiç arkadaşı olmadığı için de üzülürdü. 

Vaka çalışmasının açıklaması

Öğrenci sınıfta yenidir ve okuma köşesinde yalnız başına sessizce ağlayarak oturur. Sınıftaki hiç 
kimse bunu fark etmez Öğretmen boş alanını gördüğü zaman, sınıfta etrafına bakar ve üzgün 
öğrenciyi keşfeder. Öğretmen ona hitap ettiğinde, koltuğuna oturur ve oldukça depresif bir 
ruh halinde çalışır.

Öğrenci çoğu zaman belirsiz kalır. Sessiz, çekingen bir çocuktur. Onunla ilgili en çarpıcı şey, 
derslerde yalnız başına bir yere oturması, özellikle de bir yerlerde molalarda ve sessizce 
kendi kendine ağlamasıdır. Öğretmene ya da diğer çocuklara neden sık sık ağlamak zorunda 
olduğunu söyleyemez. Yalnız olmayı tercih eder. Başka bir çocukla konuşmak için asla 
inisiyatifini kullanmaz. Grup çalışmasında hiç kimseyi seçmez, ama  yerine oturmaya devam 

Ülke 
Avusturya

Tarih / Süre            
2016-2017 
2. Dönemi

Ana konu 
Ana konu

Öğrencilerin yaş 
aralığı
13-14

Okulun durumu / durumu 
Batı Avusturya’da devlet okulu, 
Innsbruck.

Her zamanki derse katılmaya henüz 
hazır olmayan ve bu geçiş sınıfını 
geçmek zorunda kalan göçmenler ve 
mülteci gençler için bir geçiş sınıfıdır.

Durum çalışması 1
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eder ve seçilip seçilmediğini görmeyi bekler. Ne öğretmen ne de sınıf arkadaşları onun için 
neyin yanlış olduğunu bilmiyorlar.

“Duygu Kutusu” tekniğini kullanarak, öğrenciler kendilerini rahat hisseder ve hissettiklerini 
açıklayabilir. Öğrenciler ayrıca, duygularını bastırmaya gerek duymadıklarını, ancak bunları 
başkalarıyla paylaşabilirler.

Bu teknik, bu depresif çocuğun kendini ifade etmesi için bir fırsat verdi ve bu şekilde diğerleri 
de onu daha iyi anlayabildi. Öğrencinin sınıfına daha entegre hissetmesine yardımcı oldu.

“Duygu Kutusu” tekniğini kullanarak, öğrenciler kendilerini rahat hisseder ve hissettiklerini 
açıklayabilirler. Öğrenciler ayrıca, duygularını bastırmaya gerek olmadığını , ancak bunları 
başkalarıyla paylaşabileceklerini öğrenir.

Bu teknik, bu depresif çocuğun kendini ifade etmesi için bir fırsat vermiştir ve bu şekilde 
diğerleri de onu daha iyi anlayabilmiştir. Öğrencinin sınıfına daha bütünleşmiş hissetmesine 

yardımcı oldu.

Tema 

Öğrenci dikkat ve konsantrasyon eksikliğinden muzdariptir, performansı diğerlerinden daha 
hızlı düşer. Kolayca dikkati dağıtır, çoğu zaman aktivitelerini değiştirir veya erken bırakır. Birçok 
durumda, onun sırası gelene kadar veya öğretmen konuşmayı bitirene kadar beklemekte 
zorlanır. Sık sık ihtiyaçlarını ertelemek ya da geri çekilmek için hiçbir yol bulamaz.

Vaka çalışmasının açıklaması

Öğrenci ortaokul4. sınıfdadır Uzun boylu ve yapılıdır ve şu anda vücudunu iyi hissetmediğini 
söyleyebilirsiniz. Sık sık huzursuz ve hırslı görünür e. Ders sırasında, bazen yere düşene kadar 
sandalyesinde dolaşır, masanın üzerinde bir kalemle farklı ritimler çalar,                  bahanelerle 
ıslık çalarak çöp kutusuna gider ve kalemtıraşını boşaltır. Sınıf arkadaşlarının bakışlarını ya 

Ülke  
Avusturya

Tarih / Süre                       
2016-2017 2. 
Dönemi

Ana konu  
Öğretmen, sınıf, öğrenciler

Öğrencilerin yaş aralığı
13-14

Okulun durumu / durumu 
Batı Avusturya’da devlet okulu, 
Innsbruck.
Her zamanki sınıfa katılmaya 
henüz hazır olmayan ve bu geçiş 
sınıfını geçmek zorunda kalan 
göçmenler ve mülteci gençler için 
bir geçiş sınıfıdır.

Durum çalışması 2
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da jestlerine azarlayarak yüksek sesle cevap verir, tezgahın üzerinde geriye doğru eğilir ve 
sınıf arkadaşlarının üst kollarını yumruklar, ön sıradaki bir sınıf arkadaşına bir kalemle fırlatır. 
Etrafında neler olup bittiği ile ilgili mırıldanır. Uyarıldığında veya müdahale etmekten kaçınması 
istendiğinde işbirliği yapmak yerine, öfkelenir

Hiçbir şey yapmadığı söyler ve daima başkasını suçlar. Zorlukla sakinleşebilir ve yer değiştirmek 
veya aşırı durumlarda sınıftan ayrılmak gibi talimatları yapmayı reddeder. Ceza verildiğinde 
güler ve ama öğretmene arsız ve sıkıcı ifadelerle cevap verir veya tehdit eden jestleri gösterir.

Öğrenci, okulun gerekli bir kötülük olduğunu hisseder. Zaman onun için çok zorlaşır. Makul 
derecede iyi hayatta kalabilmek için, yazma, dinleme ya da uygulama ile ilgili olmayan her 
şey onun için iyi bir değişimdir ve içsel huzursuzluğunu dışsal hareket yoluyla ifade etmelidir. 
Çoğu öğretmen onu haksız ve mutsuz bulur. Genellikle çabuk yorulur, ama sonra başının ya da 
bir uzuvunun ağrısının olduğunu söyler - ama aslında sessizce oturmak işkencedir. Bu anlarda 
çok duyarlı ve sınıf arkadaşları ve öğretmenler tarafından kısmen saldırıya uğradığını hisse-
der. “Ne hissettiğimi tahmin et” tekniğini kullanarak, sınıf rahat hissedebilir ve hissettiklerini 
açıklayabilir. Ayrıca duygularını ifade etmeyi, başkalarıyla paylaşmayı ve birbirlerini yansıtm-
ayı öğrenir.

Bu tekniği kullanarak, okulu farklı bir şekilde deneyimleyebileceği ve kendini gerçekten anlamlı 
bir şekilde ifade edebileceğini fark ettiği için, bu öğrenci de büyük bir değişikliktir. Başkalarının 
onu dinlemesini deneyimlemiş, bu yüzden zamanı öldürmek ve başkalarını rahatsız etmekle 
dikkat çekmek zorunda değildir. Sınıf ayrıca onun bu yanını görebilir ve ona karşı daha empa-
tikleşir.

Tema

Bu etkinlik, diğer öğrencilerin duygularını tanımlayarak Duygusal Yetkinliklerin ve öğrencilerin 
empatisinin geliştirilmesi için gerçekleştirilmektedir. Ve böylece what Ne hissettiğimi tahmin 
et “etkinliği, sınıf içi işbirliğini arttırmayı hedefledi. 

Ülke 
Türkiye

Tarih / Süre 
Nisan 2017 100 dakikalık 
blok ders

Ana konu 
Öğrenci

Öğrencilerin yaş aralığı
11. sınıf 16-17 yaş

Okulun durumu / 
durumu 
Acarkent Doğa Anadolu 
Lisesi

Durum çalışması 3
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Vaka çalışmasının açıklaması

Öğretmen, bu aktiviteden önce öğrencilerinin duygularını sürekli olarak gözlemler. Özel bir 
olay, durum vb. Sonradan daha etkili olmak için gerçekleştirilebilir. Bir öğrenci özel bir davranış 
gösterdiğinde, bu aktiviteyi yapmak için mükemmel bir zaman olabilir.

Etkinlik, bir öğrencinin diğer günlerden biraz farklı olan gerginliği hissetmesi nedeniyle 
gerçekleştirildi. Öğretmen bu aktiviteyi yapmaya karar verdiğinde, öğrenciler bir yarım daire 
içine yerleştirilir. Öğrencilerden biri, o anın hissini renkli bir kağıda yazmaya davet edilir.

Diğer tüm öğrenciler, kendilerine göre, beyaz bir kağıt üzerinde “eşlerinin duyguları neler” 
sorusuna cevap vermeye davet edilirler. 5 dakikalık bir yazının ardından, her öğrenci yazdıklarını 
okudu.

Öğretmen, öğrencilerin duyurulan, tahmin edilen, yanlış temsil edilen ve anlaşılmamış 
duyguları hakkında iletişimi teşvik eder.

Bu aktivite daha önce böyle bir aktiviteyi gerçekleştirmemiş bir grup öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir. Tekniği uygulamadan önce öğrencilere kısa bir açıklama yapıldı. Öğrencilerin 
soruları cevaplandı. Öğrenciler resimlerle veya resimlerle duygularını nasıl yazacakları hakkında 
sorular sordu. Öğretmen soruları cevaplar. Ardından konsantre olun, arkadaşlarıyla empati 
kurun ve beyaz kağıtlarındaki duygularını düşündüklerini yazın. Etkinliği deneyimledikten 
sonra, öğrencinin duygusal durumu, olumsuz duygularını olumsuzdan olumluya değiştirdi, 
duygularının arkadaşları tarafından çok iyi ifade edildiğini gördü. Öğrencinin gerçekten çok 
mutlu olduğu görülebilir. Diğer öğrenciler bu aktivitenin kendileri için yapılmasını istediler. 
Öğretmen öğrencilere daha sonra mümkün olduğunu söyledi. Öğretmen, öğrencilerin etkinlik 
başlamadan önce bu kadar ilgileneceğini tahmin edemezdi. Öğrencilerin bu yorumları vererek, 
kendileriyle ne kadar dikkatli olduğunu ve her yönüyle ilgilendiğini söyleyerek duyduğunu 
düşünmüyordu. Bundan sonra, Duyguların Didaktiği’nin diğer faaliyetlerini yapmak için daha 
fazla özen göstereceğinden bahsetmek ister.
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Öğretmenlerin bakış açısı

Aşağıdaki vaka çalışmaları, öğretmenlerin farklı durumlarda nasıl davrandıklarını ve 
eylemlerinin belirli bir durumu nasıl geliştirebileceğini anlatmaktadır. Genellikle öğretmenin 
anlık bir tepkisi veya tekniğin belirli bir öğrencinin ilerlemesine, kendini hissettirmesine, 
bakımı hissetmesine yardımcı olabilecek şekilde belirli bir şekilde uyarlama kararıdır. Bazı 
şeyleri etrafa çeviren bu küçük anları göstermek istiyoruz.

Tema 

Duygu kutusunun içinde rahatsızlık mesajı.

Vaka çalışmasının açıklaması

Öğretmen, Duyguların Didaktiği’ni sınıflarından birinde uygulamaya karar vermiştir çünkü 
birbirinden uzak görünen, iletişimsiz olan öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmeye duyulan 
ihtiyacı hissetmiştir.

Sürekli olarak iki tekniği uygulamıştır : sıcak sandalye ve duygu kutusu.
Toplantılar gerçekleştikçe, tekniklere daha fazla aşina. 
Hale gelen öğrenciler etkinliklere dahil olmaya başladı.
Ve öğretmen, öğrencilerin etkinliklere daha fazla katıldığını fark etmeye başladı.

Uygulamanın başlamasından yaklaşık iki ay sonra, bir öğrenci güçlü bir rahatsızlık ifade eden 
bir mesaj yazdı ve duygular kutusuna koydu. Rahatsızlık çok net ve dramatik bir şekilde 
açıklandı. Profesör, tüm öğrencilerin önünde bulunan kutunun içindeki mesajları her zamanki 
gibi okumama karar verdi, ancak birkaç gün bekledi. Bu süre zarfında dava hakkında sınıf 
konseyi ile konuşmaya karar verdi, ancak maalesef yeterli desteği bulamadı.

Bu nedenle, ders içindeki tüm mesajları okuyarak konuyu sınıf içinde tüm mesajları okuyarak 
yürütmeye karar verdi.

Ülke  
Italya

Tarih / Süre 
Mayıs  2017
 
Age-range of students 
Aged 14-16 years old  

Ana konu
Öğretmen 

Okulun durumu / durumu 
Palermo şehrinde bir devlet 
okulu

Durum çalışması  1
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Bu olduğunda öğretmen, o öğrencinin ifade ettiği rahatsızlığın “ayna gibi” olduğunu fark etti, 
ayrıca sınıfın geri kalanı da genel rahatsızlık ve dış desteğe ihtiyaç duymaya başladı.

Öğretmen periyodik olarak düzenlenen sınıfta açık çatışma anları yaratmaya karar verdi.
Böylece sınıf, öğrenciler arasında güvenin ve öğretmene duyulan güvenin artması için bir yol 
başlattı. Güçlü rahatsızlığı ilk kez dile getiren öğrenci ortaya çıkmadı, ancak sınıf arkadaşlarıyla 
olan ilişkileri gelişmeye başladı. 
Eşler arası bir destek biçimi etkinleştirilmiştir. DoE teknikleri, öğrencilerin ilişkilerini 
geliştirmelerine izin vermiştir.
Öğrenciler arasında ve öğrenciler ve öğretmenler arasında farkındalık yaratma süreçlerini 
tetiklemiş ve sınıf içinde destekleyici süreçleri aktif hale getirmiştir.

Tema 

Cards of emotions activity to support children expressing their emotions. 

Vaka çalışmasının açıklaması

Öğretmen, Duygular Etkinliği etkinliği için hazırlar ve öğrencilere duygularını sunar. Ardından 
öğrencilerden akranlarıyla paylaşmak için kartlardan kendi duygularını seçmelerini ve bunun 
neden böyle hissettirdiğini sormalarını ister.

Öğrencilerinden biri tüm kartları kontrol ediyor, ancak bunlardan herhangi birini seçmek 
istemiyor. Öğretmen nedenini sorduğunda, kartların hiçbirinin gerçek duygularını 
yansıtmadığını açıklar. Bu garipti çünkü bu öğrenci sessiz ve içe dönük biri ve çoğunlukla 
faaliyetlerde sessiz kalıyor ve çoğunlukla grup faaliyetlerinden uzak duruyor. Şimdi bu etkinliğe 
katılmaya çok hevesliydi ve arkadaşlarıyla paylaşmak için gerçek duygularını bulmak istiyordu. 
Öğretmen bir çözüm önerdi ve öğrencisinden duygularını tanımlamasını ve yeni bir kart 
çizmesini istedi ve bu kartı arkadaşlarıyla paylaşmak için kullandı. “Sıkıldı” diyor ve sıkılmış bir 
yüz çizmek istiyordu. İlk gün, sıkılmış yüzü çizdi ve nedenlerini arkadaşları ile paylaştı. İkinci 
gün, duygularını tanımlayan ve paylaşan ilk kişi oldu.

Ülke 
Türkiye

Tarih / Süre 
Mayıs 2017, 2 
haftalık uygulama 
sonrası 

Ana konu 
Okul öncesi öğretmeni 
arkadaşlık temaları

Yaş
6 yaş

Okulun durumu / durumu  
Çamlıca Doğa Anaokulu 

Durum çalışması 2
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Duyguların Didaktiği teknikleri sayesinde öğrenciler neden hissettiklerini hissettiklerini 
nedenlerini açıklayabilirler. Bu, açıklamayı daha rasyonel ve etkili hale getirir. Bu arada 
öğrenciler, sadece aşırı durumlar için duyguların ifadesini tutmak zorunda olmadıklarını 
öğrenebilirler. Bunun dışında öğrenciler, hem olumsuz hem de olumlu duyguları ifade 
edebildiklerini ve ikisinin de yaşaması gerektiğini bilirler ve bu duyguları nasıl yöneteceklerini 
ve yöneteceklerini bilmelidirler. Bu durumda, öğretmenin öğrencileri bir etkinliğe dahil etme 
yaklaşımı ve küçük uyarlaması çok güçlüdür, bu sayede öğrenciler duygularını fark eder ve 
başkalarıyla paylaşmaya daha kendinden emin olurlar.
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Sınıfın uyumunu artırma

Duyguların Didaktiği teknikleri sadece bireysel öğrencilere yardımcı olma anlamında yararlı 
değildir, aynı zamanda bir bütün olarak sınıfın bunlardan faydalanabilmesi de yararlı olabilir: 
Birleşme gelişebilir, ait olma duygusu ortaya çıkabilir. (Duygular hakkında bilinçli bir sınıfız)

Çoğunlukla öğrenciler sınıf arkadaşlarının nasıl hissettiklerini anladıkça, duygularının çok 
benzer olduğunu ve birbirlerine karşı daha empatik hale geldiklerini fark edebilirler.  
 

Tema

“Öğrencilerden biri sınıf arkadaşlarından çaldığı için sınıf içinde ciddi bir çatışma vardır. Ne 
yazık ki kız okuldan kovuldu, ancak Postbox tekniği ile sınıf, duygularını ifade etmeyi başara-
rak, kızı affetti ve öncekinden daha güçlü bir şekilde bir araya geldi. 

Vaka çalışmasının açıklaması

Macar pilot çalışma sürecine katılan öğretmenlerden biri, küçük bir kırsal kasabadaki ilkoku-

lun 7. Sınıfından sorumlu vekil sınıf öğretmeniydi. Onlarla bir yıldır çalışıyordu ve ona göre, 
geçen zaman çok kolay değildi. Bu oldukça ciddi bir olayda ortaya çıktı: öğrenciler, birinin ken-
dilerinden çaldığını fark etti.

Bu dönemde duygular çok yüksekti, sınıfta güvensizlik hissedilmeye başladıkça öğrenciler 
arasında gerilim arttı. Bir soruşturma oldu ve ortaya çıktı ki, sınıf arkadaşlarından biri - bir 
kız - çalan kişiydi. Sonunda polis de arandı ve maalesef olay kızın okuldan kovulmasıyla 
sonuçlandı. Okuldan ayrılmadan önce, sınıf sorumlusu onunla bir tartışma yaptı ve durumu 
sınıf arkadaşlarıyla tartışmaya teşvik etti. Kız bunu yapmamayı seçti - elbette bu anlaşılabilir 
ki, onun için son derece zor bir durumdu. Ama bu şekilde gerginlik kaldı ve barışçıl bir çözüm 
yolu bulunamadı.

Ülke   
Macaristan

Tarih / Süre 
Şubat-Haziran 2017

Ana konu 
Sınıf

Öğrencilerin yaş aralığı
13-15 yaşında

Okulun durumu / durumu 
Kırsal alanda küçük kamu 
ilkokulu

Durum çalışması 1
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Sınıf öğretmeni ve vekil sınıf öğretmeni sonunda sınıfın mektup kutusunu kullanmasını istedi. 
(Bu süre zarfında bir ay boyunca pratik yapmışlardı) Öğretmenler, öğrencilere kıza mesajlarını 
yazmasını ve duygularını ona anlatmasını istedi. Öğrenciler yaptıve daha sonra mesajlarını 
Facebook üzerinden kıza gönderdiler. İşte mesajlar:

 “Sana kızgın değilim.”
- “Sanırım daha önce anlatmış olsaydın daha iyi, daha dürüst olurdu.”
-”Seni affediyorum.”
- “Artık sana kızgın değilim. Hırsızlığı durdurmanı öneriyorum. ”
- “Sana kızgın değilim, sen ben değilsin ve sen ben değildim.”
- “Benden çalmadın(o kadar), ama yine de iğrenç”.
- “Sana kızgın değilim, ama başka bir okul bul.”
- “Artık sana kızgın değilim, ama bunu bir daha yapma.”
- “Neyin olup bittiğini unutmaya çalışıyoruz, sen de denemelisin ve daha sonraki çalışmalarına 
odaklan Sana kızgın değiliz. ”
- “Herkesten af dile ve çalmayı kes! Sana artık kızgın değilim. ”
- “Artık sana kızgın değilim. Yaptığın şey kötüydü ama yine de affedildi. ”
- “Ben de sana kızgın değilim, sende insansın . Herkes hata yapar, ama onlarla yüzleşmeliyiz. 
Sonuçlar her zaman açıktır, ancak hayat kolay değildir. ”
Kız cevapları gördü ve bir saat sonra “üzgünüm” diye cevap verdi.

Kutunun yardımıyla öğrenciler, duyguları hakkında mesaj yazmışlardı, bu nedenle öğretmenler 
bu çatışmayı sınıf içinde çözme deneyimlerini kullanabildi. Bu şekilde kız, sınıfın ezici 
çoğunluğun ona kızmadığını, bunun gerginliğini ve suçluluğunu hafifletebileceğini gördü ve 
nihayetinde durumla başa çıkmak için önemli bir adım olan özürü diledi.

Sınıf öğretmenine göre, o zamandan beri sınıf, eskisinden çok birbirlerine daha yakın olduğunu 
hissedebiliyor, duygularını daha kolay, daha sakin ve genel olarak daha fazla kabul edebiliyorlar 
ve paylaşıyorlar.
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Tema
Dinamik grup iyileştirme.

Vaka çalışmasının açıklaması

Edebiyat  öğretmeni, Duyguların Didaktiği tekniği Araştırma Laboratuvarı’nı ders dışı bir kursta 
öğrencileri ile yapmaya  karar verdi.

Öğrenciler öğretmenin önerisini, deneyimleri doğrultusunda ilk olarak şüpheyle karşıladılar. 
Her neyse, öğretmen ilk toplantıdan sonra öğrencilerin, alışkın olmadıkları bu yenilikçi metod 
için hala “şaşkın ” olduklarını, ama zamanla faaliyete daha fazla dahil olduklarını belirtiyor.

Laboratuvarın başlangıcından sonraki haftalarda, profesör öğrencilerin kendisine karşı 
güvenlerinin artığını ve sorunları, endişeleri ve rahatsızlıkları hakkında konuşurken öğrenciler 
arasında daha fazla açıklık olduğunu belirtti.

Ders dışı saatlerde bu daha sakin ve rahat iklimin yaratılması, normal okul saatlerine 
de yansıtılmıştır. Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki en yüksek güven seviyesi, sınıf 
öğrencilerinin normal okul etkinliklerini daha iyi yaşamalarını sağlamıştır.

Öğretmen büyük ve gözle görülür bir değişim olduğuna çok şaşırdı. Dersler sırasında öğrenciler 
daha dikkatli, daha motive olmuş ve daha iyi okul sonuçları elde etmişlerdir.

Ülke   
Italya 

Tarih / Süre 
Mart-nisan -Mayıs 
2017

Ana konu 
Sınıf

Öğrencilerin yaş aralığı
16-17 yaş

Okulun durumu / 
durumu 
Palermo da devlet okulu 

Durum çalışması 2
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Tema

Duyguları ifade etmede  tanımakta ve birleriyle etkileşiminde  zorluk çeken ve bunları 
yönetemeyen  lise öğrencilerinin bir sınıfı, Sıcak sandalye tekniğini kullanarak duyguları ifade 
etmelerine yardımcı oldu. 

Vaka çalışmasının açıklaması 

Bu sınıftaki öğrenciler grup birliğini geliştirmemişlerdi, çoğu ancak  bir yıl boyunca bir araya 
gelmişti ve bazıları da dokuz yıldır aynı okuldaydılar. Müzik, ders çalışmak, spor, moda, farklı 
iletişim tarzları için farklı ilgi alanları, sınıfı birbirine bağlı küçük gruplara ayırdı ve diğer 
gruplardan gelen öğrencilerle neredeyse hiç etkileşim kurulmamıştı. Duyguları ifade etmek 
sadece süt çocuklarının  yaptığı bir şey olarak görülüyordu.

Sınıf öğretmeni, Duygu Öğretimi dersini almış ve sıcak sandalyeyi uyarlanmış bir tarzda 
denemeye karar vermiştir. Okul danışmandan da (eğitimden geçen bir psikolog), ders 
sırasında uzman müdahalesine ihtiyaç duyulması halinde ilk kez Sıcak Sandalyeyi denediği 
derse katılmasını istemişti.

Öğretmen öğrencilerden gruplar halinde oturmasını istedi. Her bir grubun, genel olarak çok 
iyi anlaşan, arkadaşça olan, birbiriyle günlük olarak iletişim kuran öğrencilerden oluşması 
gerekiyordu. Başlangıçta öğretmen, gruplara ortak karar verdikleri kendilerini tanımlanmasını 
istedikleri bir isme karar vermelerini ve bu ismi diğer gruplarla paylaşmalarını istedi. Sonra 
her gruba bir özellik listesi verdi ve gruplarını çok iyi tanımladıklarını düşündükleri özellikleri 
seçmelerini istediler. 

Ardından, öğrencilerin diğer grupların her birinin özelliklerini düşünmelerini, onları karakterize 
etmelerini ve gruplarının diğer gruplarla ilişkilerini açıklamalarını istedi.

Ulke 
Romanya 

Tarih / Süre 
Müdahale ve 
değişiklikler 2016-
2017 öğretim yılının 
2. döneminde 
gerçekleşti

Ana konu 
10 sınıf  öğrencileri 

Öğrencilerin yaş aralığı
16-17 yaş 

Okulun durumu / 
durumu 
Devlet okulu, 6 ila 19 
yaş arası öğrencileri alan 
mahalle  okulu, kuzeybatı 
Romanya’da büyük bir 
şehirde (300.000’den fazla 
nüfus)

Durum çalışması 3

89



Öğretmen öğrencilere Sıcak sandalyeyi onlara bir tartışma başlatarak ve etkinliğin  adının 
onlarca niye bu olduğunu sordurarak tanıtır.
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Daha geniş ortamı (meslektaşları, ebeveynleri…) 
dahil etmek

Tecrübemizde genellikle günlük çalışmalarında Duyguların Didaktiği’ni uygulamaya başlayan 
bir veya iki öğretmen vardır. Bununla birlikte, bütünsel bakış açısından, öğrencilerin tüm 
çevresinin aynı değerleri temsil etmesi çok önemli olacaktır, böylece çocuk ve ya gençlerin 
duygusal yaşamındaki farklı önemli aktörleri nasıl ilişkileneceği konusunda güçlendirilebilirler. 
Bu nedenle, meslektaşları, ebeveynleri veya daha geniş bir topluluğu da içeren daha geniş 
bir çevreyi de dahil etmeyi denemek çok önemlidir. Bu bölümde, nasıl yapılacağına dair bazı 
örnekler bulabilirsiniz.

Tema 

Okul müdürünün desteği çok önemlidir ve öğretmenin en az bir meslektaşı ile birlikte çalışması 
da   okullarda Duyguların Didaktiği uygulamasında çok önemlidir. 

Vaka çalışmasının açıklaması

Macar pilot programına bu okuldan okul müdürü ve yardımcısı, bir öğretmen, Eumoschool 
projesinin katıldı.

Macaristan’da, pilot programların seçilmesinde programda en az iki öğretmenin bulunması 
önemli bir husustur. Bu programda da birlikte çalışan iki öğretmene sahip olmanın birbirlerine 
ekstra destek sağladığı kanıtlanmıştır.
Bu özel durumda öğretmenlerden biri  ayrıca   okul müdürü iken, diğeri de yardımcısı olarak 
çalıştı. Ayrıca okulda, Duyguların Didaktiği tekniklerinin kullanıldığı ve uygulandığı okulda 
kendilerine ait sınıfları(6. sınıf)  vardı.

Okul, yüksek oranda dezavantajlı nüfusa sahip küçük bir köyde yer almaktadır. Evlerinde 
alışkın olmadıkları için duygular hakkında konuşan bir okul kavramı pek çok öğrenci 
tarafından bilinmemekteydi. Bu nedenle, Duyguların Didaktiği programı başladıkça, küçük 
adımlarla ilerlemek zorundaydılar, duyguları paylaşma kültürünü yaratıyorlardı, ilk başta zor 
görünüyordu, ama sonunda öğrenciler buna alıştılar.

Ülke 
Macaristan

Tarih / Süre 
2016/2017 eğitim 
öğretim yılı

Ana konu  
Geniş çevre

Öğrencilerin yaş aralığı
13-14 yaş

Okulun durumu / durumu 
Özel ihtiyaç ve yoksun çocukların 
çoğunluğunun olduğu kırsaldaki 
bir köyde küçük bir devlet okulu. 

Durum çalışması 1
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Bu okul programda daha geniş bir kitleye ulaşmak için iyi bir konumdaydı. Okul müdürü 
başlangıçtan beri, programın okulda destekledi. Başta müdür ve tekniklerin uygulanmasına 
yardımcı olan müdür yardımcısı olmak üzere okulun büyüklüğü nedeniyle okul personelinin 
geri kalanı da bu program hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrenciler ayrıca diğer öğretmenlere 
de teknikler hakkında konuşabildiler. Okul müdürü ve yardımcısı yerel bir “eğitim” planladı. 
Öğretmenler daha fazla uygulama için teknikler de öğrenebilirlerdi - doğru zamanı beklediler, 
böylece meslektaşlarının kabul edeceği diğer birçok sorumluluk arasında ekstra bir yük 
getirmeyecek olumlu bir program oldu.

Duyguların Didaktiği’nin daha fazla öğretmen için yayılmasını hedeflediğimizde, onu 
öğretmenlere nasıl tanıtacağımız konusunda bilinçli olmalıyız, böyle yaparsak ona karşı 
düşman olmayacaklardır.

Okulun yanı sıra, programın köye tanıtılması için de çaba sarf ettiler: yerel gazeteye Duyguların 
Didaktiği ve onun okuldaki kullanımı hakkında bir sayfalık makale yazıldı. Bu şekilde duygu 
eğitimin önemini, sadece öğrencilerin ve okuldaki personelin değil, aynı zamanda ebeveynler 
de dahil olmak üzere genel nüfusu da dikkate alarak toplum düzeyinde bir anlayış oluşturmaya 

çalışıldı.

Tema

2016 Eylülünde yeni bir kız öğrenci sınıfa geldi. Sınıf bir yıl boyunca, 5. sınıftan beri bir aradaydı 
ve çoğunlukla birlik içindeydiler. Yeni öğrenci bu yeni bir grupta zorluklar yaşadı ve sık sık 
zorluklar çekti. Çok hassas görünüyordu ve kolayca ağlıyordu, öğretmen yapıcı bir şekilde 
onunla etkileşimde bulunduğu halde zorluklarla karşılaşıyordu aynı zamanda öğrencilerin geri 
kalanıyla etkileşime girmesine yardımcı oluyordu, fakat  bu girişimlerden nasıl etkileneceğini 
tahmin  zordu. Öğrencinin annesi işbirliği yapmaya istekliydi, çünkü kızının zor bir dönemden 
geçmekte olduğunun farkındaydı. 

Ülke  
Romanya

Tarih / Süre 
The intervention 
and the changes 
occurred in 
semester 2 of 
the 2016-2017 
akademik yılı.

Ana konu 
Sınıftaki öğrencilere yönelik 
ek idari ve danışmanlık 
sorumluluklarına sahip olan 
ve okulla öğrencilerin aileleri 
arasındaki ilk irtibat kişisi olan bir 
sınıf öğretmeni.

Age-range of students
12-13 years old in the class where 
the case.

Situation/setting of 
the school 
Public school, taking 
students from age 6 to 
19. Inner city school, in a 
large city (over 300,000 
inhabitants) in north-
western Romania.

Durum çalışması 2
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Vaka çalışmasının açıklaması

Sınıf öğretmeni Duyguların Didaktiği kursunda öğrendiği duygu kutucuğu denen tekniği 
denemeye karar verdi. Bu tekniğin, yeni gelen öğrencinin duygu ve davranışlarından etkilenen 
diğer öğrencilere, kendilerini nasıl yöneteceklerini öğretmek ve duygusal tepkilerini nasıl analiz 
edebileceklerini ve hissettiklerini paylaşmalarına yardımcı olmak  için düşündü. Öğrencileri, 
sınıfa yerleştirdikleri güzel şekilde dekore edilmiş bir kutu hazırlattı. Öğrencilere, yaşadıkları 
duyguları, durumları, ne yaptıkları, hissettikleri, düşündükleri gibi açıklamaları paylaşmaları 
gerektiğini hissettiklerinde mesaj yazmalarını istedi. Kutuda mesajlar olduğunda, rehberlik 
dersinde öğretmen mesajları çıkardı ve okudu ve tüm sınıfa yorum yaptırdı. Başlangıçta, yeni 
öğrenci mesaj yazmıyordu, ancak daha sonra öğrencilerin diğerlerinin yaptığı gibi, mesaj 
yazarken  güven kazanmaya başladı. Mesajları çoğunlukla olumluydu. Diğer öğrenciler de 
onun hakkında olumlu mesajlar yazdılar. Öğrencilerini duygularını paylaşmaya teşvik etmek 
için, öğretmen bu tür iletişimde ebeveynleri de dahil etme fikrindeydi böylece öğrencilerden 
evde de bir duygu kutusu yapmalarını istedi. İlk kez anneler Günü’nde, anneleriyle ilgili takdir 
mesajları yazdıkları ve kendi ebeveynlerine karşı hissettikleri diğer duyguları dile getirdiler 
ve kutularını eve götürdüler. Öğretmen bu etkinlik için velilere hazırladığı bir veli-öğretmen 
toplantısı da hazırlamıştır.

Yeni öğrenci ayrıca evdeki duygularını da yazdı ve bu sayede sadece okul hayatı ile ilgili 
duygularını değil, aynı zamanda – annesin ile ilgili olanları da iletti. Öğretmen yardımı ile anne 
mesajların nasıl işleneceğini, zamanın nasıl ayrılacağını ve kızıyla birlikte duygu kutularını nasıl 
kontrol edeceğini öğrendi. Öğretmen, yeni öğrencinin annesiyle bu süre zarfında sık sık iletişim 
kurdu, hem yüz yüze hem de telefonla etkileşimlerini yönetmesine yardımcı oldu ve aynı 
zamanda kızının davranışındaki değişimleri fark eden annenin de değişikliklerini gözlemledi.
Duyguları hem okulda hem de evde ifade etmenin birleşik etkisi, yeni gelen ve sınıfın geri 
kalanı için çok iyi sonuçlara yol açtı. Yeni öğrenci, gruba çok iyi uyum sağlamış ve sınıfta 
destekleyici bir arkadaş edinmiştir. Annesi kızının duygularını ifade etmeyi ve yönetmeyi 
öğrenmesinden çok memnun kalmıştır.  Diğer ebeveynler de, çocuklarıyla duyguları hakkında 
düzenli tartışmalarını kolaylaştıran ve  gençlerle yüzleşmek için daha iyi donanımlı bir araç 
edinmiş olmaktan çok memnun olmuşlardır.

Öğretmen de , öğrencilerinin sosyal-duygusal öğrenimini desteklemede ebeveynleri dahil 
etmenin bir yolunu bulduğu için mutlu olmuştur.
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9. Sıkça Sorular Sorular

Bu bölüm, öğretmenlerin Duyguların Didaktiği’ni okulda uygulamadan önce sahip olabileceği 
sıkça sorulan soruları toplamaktadır.

Okul yaşamında teknikler nasıl dahil edilir?

Duygu Didaktisi’nin çok önemli bir yaklaşımı, okulların günlük yaşamına dahil edilmesini 
sağlamaktır. Duygu eğitimi müfredata entegre ettikleri bazı okullar vardır ve bu nedenle onlar 
için özel zaman dilimleri veya dersleri vardır (reform pedagoji okullarında), ancak çoğu okulda 
bu “lüks” yoktur. 

Bu nedenle öğretmenler için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

• Derslerden önce zaman ayırmak için: sabahları derslerden önce kısa bir tartışma 
çember veya Duyguların Didaktiği teknik zamanına sahip olmak mümkündür. Bu şekilde 
öğretmen, öğrencilerin 15 dakika önce gelmesini ister. Bu, ergenlikten önce küçük 
çocuklarla (10’a kadar) iyi çalışabilir, çünkü ebeveynlerle birlikte düzenlenmesi gerekir. 
O da iyi çalışır, çünkü o da sabah düzgün  bir başlangıç sağlar.

• Aynı zamanda tenefüslerde Duyguların Didaktiği teknikleri için aralar oluşturabiliriz, ancak 
sadece ara sıra. Molalar da çocukların önemli ihtiyaçlarıdır, ancak herhangi bir ihtilaf 
ortaya çıkarsa, mola zamanı da kullanmanın hala önemli olabileceği düşünülmektedir 
- ders saati ile birlikte de tavsiye edilmelidir (bkz. “Dersten ara”). Öğrenciler, okul 
zamanlarıyla da (eğer dersten zaman, aradan geçen zaman) bir uzlaşma varsa boş 
zamanlarını sunmaya daha isteklidirler.

• Derslerden sonra: Tam günlük bir okul müfredatımız olması durumunda, ders sonrası 
dönemdeki normal zaman dilimlerine ayırmak da işe yarayabilir (herhangi bir müfredat 
dışı sınıf için olduğu gibi). Tüm çocuklara uygun olan zamanı bulmak önemlidir. Eğer 
mümkünse, sınıfta büyük bir alt grup ile Duyguların Didaktiği teknikleri yapmayı tavsiye 
etmeyiz, çünkü sınıf içinde duygusal bir bölünme yapabilir. Bununla birlikte, daha 
geniş bir grup için özel bir Duyguların Didaktiği ders dışı sınıf seçeneği sunabiliriz ve 
öğrencilerin duygusal zekâlarıyla daha derinlemesine çalışabilmeleri için fırsat sunan 
özel bir “Duyguların Didaktiği grubu” düzenleriz.

• Sınıf öğretmen(rehberlik) dersi: Çoğu okulda bu ders  için özel zaman vardır (örneğin 
haftada bir ders). Bu, Duyguların Didaktiği tekniklerini kullanmak için harika bir fırsat 
olabilir ve öğretmene göre duygular hakkında konuşarak toplumun hissini de arttırdığını 
göreceksiniz.
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• Sınıf gezileri / okul dışı aktiviteler: Çoğu gezide, yarım gün, bir gün veya birkaç gün olsa 
bile, genellikle Duyguların Didaktiği için zaman kullanılabilir. Bu, öğrencilerin birbirlerine 
ve öğretmene - duygusal zeka üzerindeki temel etkilerinden daha fazla bağlanmalarına 
yardımcı olacak  Düzeltilmiş bir duyguların çağırma aktivitesi (elleri ile sayıları gösterme), 
otobüsün geri dönüşünü beklerken veya otobüs veya trende de, gezi öncesinde veya 
sonrasında nasıl hissettiklerini tartışmak için kullanılabilir.

• Dersler sırasında: Çoğu durumda dersler esnasında öğrenciler için destek sağlayabiliriz. 
Duyguların Didaktiği tekniklerini dahil etmek bazen imkansız gibi gözükse de, aslında 
bir çok avantajı vardır: eğer öğrencilerde duygusal sıkıntı nedeniyle düşük seviyede 
bir motivasyon varsa, o zaman öğrenmeyi de engelleyecektir. Duyguların Didaktiği’yi 
kullanan öğretmenler, bir egzersiz için 10 dakikayı ayırmanın ve tartışmanın, öğrencilerin 
tekrar odaklanmasına ve daha sonra sınıfın etkililiğinin artmasına yardımcı olduğunu 
deneyimlemişlerdir.

• Bununla birlikte ders planımızdaki Duyguların Didaktiği tekniği de dersimizin temasına 
göre inşa edilebilir.

• Duyguların Didaktiği tekniklerinin tematik konulara bağlanması için bazı fikirler:

• Biyoloji: vücut hakkında öğrenirken, Vücut ve Duygular oyunu (10 egzersiz) kolayca 
entegre edilebilir. Ayrıca, öğrencilerin vücut ve duygu ile ilgili video klipler yapabilmelerini 
sağlayabiliriz (egzersiz 9), ve duyguların kutularını kullanabiliriz (“nerede hissedersiniz?”). 
Ayrıca sınıf içerisindeki duyguların biyolojisini derinlemesine tartışabiliriz.

• Edebiyat: Duygular edebiyatın çok önemli bir parçasıdır. Bir ders planı hazırladığımızda 
(örneğin, Duyguların Didaktiği pilot sınıfında olduğu gibi Romeo ve Juliet’de), Dernek 
Oyunu (egzersiz 4), Duygu Kolajı (5) gibi öğrencilerin uyum sağlamaları için bazı Duyguların 
Didaktiği egzersizlerini kullanabiliriz. Çalıştığımız edebiyat metninin kahramanları için 
kuklalar kullandığımız, oyunun bir parçası olarak oynayacağımız ve insanların duygularını 
vurgulamaya çalıştığımız bir  Kukla Oyununu da kullanabiliriz. Öykülerle ilgili duygularını, 
Duyguların Çağrısı, Duyguları İfade Et’i veya Duygu Kartları’nı (ya da başkalarını) 
kullanabiliriz, kendi duygularını yansıtmak da önemlidir.

• Tarih: Edebiyatın aynısı, tarih, insanlar arasında çok fazla duygunun olduğu hikayelerden 
oluşur. Duygularıyla çalışmak (örneğin kısa video klipler yaparak), öğrencilerin duygularını 
yansıtmak için iyi bir fırsat olabilir.

• Kimya: Çok zorlanmış gibi görünse bile, duyguların kimyasal arka planı vardır ve bu konuya 
bağlanarak, kimyadaki duygular hakkında konuşabiliriz. Ya da moleküler bağlardan 
bahsederken, insan bağlarına da paralellik yapabiliriz.
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• Yabancı Dil: Duyguların Didaktiği’ni herhangi bir tekniği entegre etmenin en kolay 
dersidir - sadece yabancı bir dilde! Kesinlikle kişisel hisler ve hikayeler üzerinde gelişen 
güzel bir kelime hazinesi olacaktır.

• Beden Eğitimi: Hareketin dahil edildiği veya dahil edilebileceği herhangi bir egzersiz 
(Müzik Durdurma ve Gitme, Duyguların Eğitimi gibi).

• Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, duygular hayatımızın tüm alanlarına çok 
derinden bağlıdır; bazı yaratıcılık ile çeşitli konulara, temalara ve konulara bağlanabilirler 
– durmayın devam edin!

Duygular hakkında tartışmayı nasıl kolaylaştırırız? Nelere dikkat etmeliyim?

Duygular ve duygular hakkında konuşurken, iletişim tarzı önemli bir faktördür. Öğrencileri 
geliştirebilmek için ünlü kişi merkezli psikolog Carl R. Rogers’a göre duygusal güveni ve kabul 
rahatlığını hissetmek gerekir. Öğrencilerin, kendilerine güvenmekten korkmadan ya da 
başkaları tarafından saldırıya uğramadan kendilerini özgürce ifade etmeleri için kendilerini 
güvende hissettikleri bir ortam yaratmak eğitimciler olarak bizim sorumluluğumuzdur. 
Amacımız duygu eğitimi olduğunda bu atmosfer bizler için çok önemlidir. 

İletişimimizin bu açıdan yararlı olabileceğini düşünmek için Marshall Rosenberg’in şiddetsiz 
iletişim modeli faydalı bir çerçevedir. Rosenberg iki iletişim modunu açıklamıştır: çakal ve 
zürafanın dili. Çakallar sosyal durumu güç odaklı görürler, bu yüzden genellikle iki şekilde 
iletişim kurarlar: eğer diğeri ondan daha zayıfsa,  saldırır, ama diğeri daha güçlüyse, çakal 
sessizce ortamdan ayrılır. Zürafalar büyük ama çok nazik olsa da - düşmanını tek bir vuruşla 
yok edebilir - ama bunu istemez. Bunlar iki temel iletişim şeklidir: şiddet ve şiddetsiz iletişim.

Doğal ve bazen çakal gibi iletişim kurmak uygun olsa da, duygular söz konusu olduğunda, zürafa 
bölgesinden daha çok şey elde etmek önemlidir. Bunun için aşağıdaki adımları yapmamız 
gerekir:

1. Gözlem - yorumlamayın, sadece ötekinin yaptıklarını gözlemleyin (ama kesin olun!) („Dışarı 
çıkmayı önerdiğimde, güldünüz.)

2. Duygu - hissettikleriniz hakkında konuşun ( Beni yalnız bıraktığını ve önemsiz olduğumu 
hissettirdi.)

3. İhtiyacınız olan şey hakkında konuşun ( Fikirlerimi ciddiye almanızı isterdim. ”)

4. SOR  - Bir şeye ihtiyacınız varsa, başkasından isteyebilirsiniz („Bir dahaki sefere bir şey 
önerdiğimde, lütfen onu dinleyin, böylece birlikte düşünelim.)
 
Takip edebileceğimiz başka bir araçta Thomas Gordon’un iletişime yardımcı olma yaklaşımıdır. 
Modelinin temeli Rosenberg’inkine benzer: kendi ve başkalarının duygularına dikkat etmeli 
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ve açık iletişimi sürdürmeliyiz. Bunun için, duygularını paylaşırken diğer kişiyi durduran 
iletişim engellerinden kaçınmalıyız.  Ve diğer kişiyi paylaşmaya devam etmeye teşvik eden 
aktif dinleme tekniklerini kullanmalıyız.

En yaygın iletişim engellerinden bazıları şunlardır:

• Komutlar: Başkalarına komut verirken, gücümüzü onlara gösteririz. Bu, geri vurmaya 
çalışan diğer kişiye yol açabilir, bu da kavgaya neden olabilir

• Tehdit: Diğer kişiyi tehdit etmekle benzerlik gösterir - hislerini saldırıya uğratır ve korku 
yaratır. Davranışını değiştirebilir, ancak uzun vadede bu strateji insanlar arasındaki ilişkiyi 
bozar.

• Anlatım: Biriyle duyguları hakkında konuşurken ders vermeye başladığımızda, diğer 
kişide kolayca aşağılanma hissi yaratabilir.

• Tavsiye: Zorlayıcı bir duygusal durumda olduklarında başkalarına tavsiyede 
bulunduğumuzda, ders verme gibi benzer etkiler yaratabilir. Diğer kişi doğru çözümü 
bulamadığında kendini “aptal” hissedebilir.

• Kendi hikayeleri: Birisi hislerini anlattığında cevap olarak, bizde kendimize neler olduğu 
hakkında konuşmaya başlarız ,bu kişiyle  gerçekten ilgilenmez - odak noktasını kendimize 
kaydırırız.

• Mantıksal deliller: Bu tür durumlardaki tavsiyelere benzerdir, çünkü duyguları tarafından 
ezilen bir kişi genellikle nedenleri dinleyemez, bu yüzden durumu çözmeye yardımcı 
olmazlar.

• Teşvik: Teşvik, belirli durumlarda faydalı olabilir, ama örneğin birisi bize üzüldüğünü söyler 
ve cevabımız “neşelen” olursa hissettiğini hissetmesine izin verilmediğini hissedebilir.

• Eleştirme: “Bu durumda da hatalar yaptınız” – diye birisini eleştirirseniz , paylaşmak 
yerine kendini savunmaya alacaktır

• Şaka yapma: Birinin duyguları hakkında şaka yapmaya başlarsak, onları kolayca incitebilir 
ve daha fazla paylaşmasını engelleyebiliriz.

• Etiketleme: Birisini etiketlersek, kişi olarak anlaşılmadığını hissedebilir ve daha fazlasını 
paylaşmaya teşvik edilemeyebilir.

Yukarıdaki engellerden kaçınmak önemli olmakla birlikte, diğer kişinin söylediklerini ve onu 
dinlediğimizi gösterdiğimizi gösteren araçlarda vardır. Bunlar :

• Yansıtma (“Zaman içinde bitiremediğinizde sıkıntı çektiğinizi görüyorum.”): Yansıtma 
kullandığımızda, onu diğer kişiden gördüklerimiz / duyduğumuz şeylere aktarmaya 
çalışırız. Yorumlamayız, ama anladığımızı açıklarız. Gözlemimizde tam olmasak bile bu  
gerçekten önemli değildir, o bizi düzeltebilir ve paylaşmaya devam edebilir.

• Açık sorular (“Planların değişmesi hakkında ne hissettiniz?”): Eğer daha fazla bilgi 
edinmek istiyorsak, sorularımızı açık bir şekilde ifade etmeliyiz, böylece öteki kişi 
duygularını paylaşabilir. Eğer sormazsak sadece evet veya hayır ile cevap verebilir ve 
ayrıntıya girmez.
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• Yeniden ifade etmek (“Yani oyun sırasında sıkıldığını söylüyorsun.”): Ötekinin yorumlarını
yeniden düşünmek, onu iyi anladığımızdan emin olmak ve diğer insanın duygularını tarif
etmesi için bir şans vermektir.

• Kendi kendini keşfetme (“Birisi benim fikirlerimi dinlemediğinde de kızarım.”): Duyguları
tartışmayı kolaylaştırmak için biraz kendimizi paylaşabiliriz. Odaklanmamıza (kendi
hikayesini anlatmakla olduğu gibi) kaydırmamak önemlidir, fakat onunla aynı şekilde sık
sık hissettiğimizi gösterir.

• Özetleme: Bir tartışma sırasında duyduğumuz şeylerin özetlenmesi, insanların neler
olup bittiğini daha fazla fark etmelerine ve bu durumdan daha fazla uzaklaşabilmelerine
yardımcı olabilir.

• Bilgilendirme: Sorunlu bir konu hakkında somut bilgi paylaşarak diğer kişilere yardımcı
olabilirsek. Bu genellikle durumu daha kolay çözer.

Öğrencilerden oluşan gruplarla çalışırken, bazı temel kurallar koymalıyız, hepsini takip etmeli 
ve aynı zamanda bu kurallara da uymalıyız. Öncelikle zor olabilir, eğer bu iletişim yoluna 
alışmazsak - özellikle eğitimciler olarak,   öğretici rolümüz karışır. Amacımız duygusal tepkilerle 
uğraşmak olduğu için de bir meydan okumadır - ama oyun sırasında ve sonrasında tartışmayı 
kolaylaştırmak konusunda gerçekten bilinçli olmamızın nedeni de budur. Öğrencilerin 
duygularını, kimseyi incitmeden deneyimlemelerini isteriz.

Zor durumlar ortaya çıktığında ne yapılmalı?

Öğretmenlerin çoğu, zorlukla idare edebilecekleri durumlar yaratabileceğinden dolayı 
çocukların duyguları hakkında konuşmasından korkarlar. Öğretmenler genellikle normal olan 
kişisel ama zor hikâyelerini paylaşan, ağlayan öğrencilerle,  kendilerinin güçsüz olduklarını 
hissederler. 

Yetkinliklerimizin sınırlarını görmek önemlidir - bazılarımız için çatışmalara yardım etmek 
tamamdır ama başkaları için zor. Duygular hakkında konuşurken, evet, zor durumların ortaya 
çıkabilir ancak bu nadiren olur. Çoğu durumda, öğrenciler diğerleriyle ya da öğretmenle 
paylaştıklarını ayarlar. Çok karmaşık ve zor bir şey paylaşıyorlarsa, yardım isterler, çünkü buna 
ihtiyaç duyuyorlardır. Duyguların yoklamasına ‘1’ vererek, kutuya zorlu konular getirin - bunlar 
önemli yardım çığlıklarıdır.

Eğer olursa, en önemli olan şey paniğe kapılmamaktır. Daha önce sözü edilen aktif dinleme 
tekniklerini kullanırsak (“tartışmaların kolaylaştırılması”): sessizlik ve dinleme, aynalama, 
gözlem vb.,bu onlara asla zarar vermez. Öğrenciler kendileri için stresli ve acil bir konu 
hakkında konuşmak isterlerse, onları dinlemek çok önemlidir. Bu onların güvenlilik duygusunu 
arttırır ve duyguları için bir “muhafaza “ sağlarken, kendileriyle yeniden bağlantı kurmalarına 
ve duygularına hakim olmalarına yardımcı olur (Lütfen iletişimsel engelleri unutmayınız! Bu 
durumda kendi hikâyelerinizi önermek veya paylaşmak, zararlı bile olabilir).
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Eğer öykü, sorun çok yoğunsa, ya da çocuğun ihmal edildiği, suistimal edildiği, depresyon 
geçirdiği ya da herhangi bir ciddi zihinsel sorunu olduğuna dair herhangi bir işaret görürseniz, 
bir uzmana başvurun.

Çoğu okulda psikologlar (rehberlik öğretmenleri)atanmıştır, ancak yoksa bile, öğretmenlerin 
başvurabileceği  bölgesel çocuk refahı merkezleri vardır. Kötüye kullanım belirtileri görüyorsanız 
(dayak gibi) veya ciddi bir ihmalkarlık (örneğin açlıktan ölme, kötü kişisel hijyen) görürseniz, 
müdürü derhal bilgilendirin ve gereken adımları atın.

Ne yapacağınızı tam olarak bilmiyorsanız, ülkenizdeki Çocuk Yardım Hattını da arayabilirsiniz. 
Her AB ülkesi için uyumlaştırılmış sayı 116-111’dir, ancak ülkenizde ikinci bir kontrol yapmalısınız. 
Orada ne yapacağınız, kime döneceğiniz konusunda tavsiye alabilirsiniz. (Türkiye için 183 Alo 
Kadın Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı). 

10. Sonuç

Bu Etkileşimli Kılavuzun, günlük çalışmalarınızdaki Duyguları Didaktik uygulamalarının pratik 
yönüyle ilgili olarak size yardımcı olacağını umuyoruz. EUMOSCHOOL-projesi ile ilgili niyetimiz, 
bir metodolojiyi uyarlamak ve bunu olabildiğince yaygınlaştırmak ve böylece duygusal etkileri 
okulun olumlu etkilerini göstererek arttırmaktı.

Bu yüzden teknikleri denemenizi tavsiye ediyoruz, ilk başta zor olduğunu düşünebilirsiniz , 
ya da sorumluluk olmadığınızı . Deneyimlerimiz, okuldaki öğrencilerin günlük yaşamlarında 
ufak bir değişikliğin bile çok büyük bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor ki bu da olumlu 
değişiklikler üretmeye başlayabilir, daha sağlıklı bir zihinsel yaşama yol açabilir ve sonuçta 
okulun erken bırakılmasının azalmasıyla sonuçlanabilir. Nasıl uygulanacağından emin 
değilseniz, meslektaşlarınızdan tavsiye alın ve deneyimlerinizi tartışabileceğiniz ortaklar 
bulmaya çalışın. Ve tabii ki, her zaman EUMOSCHOOL-proje üyelerine ulaşabilirsiniz!
İyi şanslar!

EUMOSCHOOL Ekibi
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