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PROJE HAKKINDA
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 Bırakma
olgusunun azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemiştir. EUMOSCHOOL
eğitim personeli ve öğrencilerin (6 yaşından 16 yaşına kadar) ihtiyaçlarını karşılayacak
yenilikçi öğretim programı/ eğitimsel yöntemler / eğitimleri geliştirmiştir.

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 adate edilmiş metodolojinin
yayılmasını hedeflemektedir.

EUMOSCHOOL’un spesifik hedefleri şuanlardır:
•
Erken okul terkinin azalmasında etkisi olan tüm öğrenciler için, okul müfredatı içinde
duygu eğitimi müdahale metodolojisinin entegrasyonu yoluyla etkili erken okul terki
stratejilerine katkıda bulunmak;
•
Duygu eğitimi yoluyla; sağlığı 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 OER yolu
ile kullanılan ve her seviye sınıf için uyarlanmış erişilebilir erken okul terki müdahale
metodolojisi ile mesleki becerilerini arttırmak;
•
Avrupa’da okul eğitimin paydaşları ile diyalogu teşvik etmek için ağ ve etkinlikler
aracılığıyla öğretmeye bütünsel işbirlikçi yaklaşımları desteklemek ve erken okul terki ve
dezavantajları kapsamında çocukları ve gençleri desteklemek için iyi uygulamaların
değişimini teşvik etmek
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EUMOSCHOOL içinde dört ana proje sonucu geliştirildi:

• KARŞıLAŞTıRMALı ARAŞTıRMA RAPORU
Her ortak ülkenin eğitimsel içeriği ve sistemine dair karşılaştırmalı Araştırma Raporu ve
okulların ve öğretmenlerin erken okul terkinin önlenmesi ve duygu eğitimine dair ihtiyaçları
hakkında ön araştırma.

• EUMOSCHOOL OER
Moodle’da yer alan Duyguların Didaktiğinden adapte edilen öğretmenlere yönelik bireysel
öğrenme platformu (moodle.org).

• INTERAKTIF KLAVUZ
Erken okul terki için bütünsel yaklaşım olarak Eumoschool uygulaması için interaktif klavuz.

• POLITIKA ÖNERILERI
Amacı politika yapıcıların ve diğer paydaşların erken okul terki stratejilerini yerel, bölgesel
ve Avrupa seviyelerinde etkilemek olacak belge.
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Duygu eğitiminin Erken Okul Terkini
önlemeye katkısı
Avrupa Bağlamı
Erken Okul Terki (EOT), istatistiksel bir ölçüt olarak, ortaöğretimli veya daha alt seviyede
olan ve artık eğitim ve öğretimde bulunmayan 18-24 yaşındakilerin yüzdesidir. (Avrupa
Komisyonu, 2013). EOT rakamlarının önemi, bireyler için sosyal bütünleşme, ekonomik
beklentiler ve sağlık ve refahı da içeren ileri yaşlardaki olumlu sonuçlarla ilişkilidir.
(Gonzales, Dumka, Deardorff, Carter, & McCray, 2004; Kelly, 2009; Trautwein, Lüdtke,
Marsh, Köller, & Baumert, 2006; Melkevik et al 2016).
Avrupa'daki yüksek düzeydeki EOT'ne ilişkin endişeler, EOT'ni 2012 yılında % 12,7'den %
5,5'e düşüren AB 2020 stratejisine yansıtmakta olup, bu rakam 5,5 milyon kişiye eşittir. Bu
önemli kriter, EOT'ni Avrupa ülkelerinin karşılaştığı başlıca güncel sorunlardan biri olarak
görmektedir (Noel et al, 2015; Tarabini, Curran, Montes, Parcerisa, 2016). Avrupa Birliği (AB)
(2013) tarafından oluşturulan EOT kavramı; “Okulu bırakma”, hiç kayıtlı olmayanlar, eğitim
veya başarısız final sınavlarına devam etmeyen anlamına gelmektedir. EOT'nin 'retrospektif
ölçüsü' (Dale, 2010; Bradhaw, O’Brannan, NcNeely, 2008), uzun süreli bir okul katılım
sürecinin sonucudur (European Commission, 2013; Eurydice & Cedefop, 2014; Lamote et al
2013; Ekstrand, 2015).
Bu politika önerileri, duygu eğitimi konusuna odaklanan, okula bağlılığı sürdürmek ve
böylece erken okul terkini önlemek için önemli bir yol olan müdahalelere atıfta
bulunmaktadır.

Duygu eğitiminin rolü
Toplumsal ve duygusal olarak okuryazar bir okul etiği ve öğrencinin başarı sonuçları ile
katılımı arasında açık ve köklü bir bağ vardır (Banerjee, Weare & Farr, 2014). Duygu koçluğu,
çocukların duygusal öz-denetimini, sosyal becerilerini ve akademik başarısını destekleyen bir
girişimdir (Rose, McGuire-Snieckus & Gilbert, 2014) İngiltere okullarında duygusal gelişimin
desteklenmesi için bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Ortaya çıkan kanıtlar, Duygu
koçluğunun ve duygusal düzenleme becerilerinin artması sonucunda, daha önce okuldan
ayrılan ve dolayısıyla risk altında olan çocukların ve gençlerin yeniden etkileşime
girebildiklerini göstermektedir. (Gus et al, 2015; Havighurst et al, 2012).
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Duyguların Didaktiği
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 Bırakma
olgusunun azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemektedir. Bu proje,
“Duygu Eğitimi” üzerine 16 yıllık tecrübe ve araştırmanın sonucunda AB düzeyinde adapte
edilmiş İtalyan metodolojisi “Didattica delle Emozioni”© (Duyguların Didaktiği)’ne dayanır.
(proje hakkında daha fazla bilgi için bkz. Http://eumoschool.eu/). Bu projeden elde edilen
kanıtlar, bu politika önerisi belgesinin temelidir. Bu politika önerileri, takip eden sayfalarda
ülkeye özgü ayrıntılar sunmaktadır.
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Politika önerileri
Avrupa'da Erken Okul Terkini azaltmaya
katkıda bulunmanın bir yolu olarak Duygu
Eğitimi

Sorunun
açıklaması

Erken Okul Terki (EOT), Avrupa'da önemli bir meseledir. Bu, EOT’ni 2012'de
%12.7'den %10'luk bir seviyeye düşürmeyi hedefleyen AB 2020 stratejisine
dayanmıştır ve bu da okulu erken terk eden 5,5 milyon insana karşılık
gelmektedir.
EOT rakamlarının önemi, bireyler için sosyal bütünleşme, ekonomik
beklentiler ve sağlık ve refahı da içeren ileri yaşlardaki olumlu sonuçlarla
ilişkilidir. Duygusal zeka ve akademik sonuçlar arasındaki bağlantılar, duygu
eğitiminin önemli olduğu ve uzun vadeli sonuçları olumlu etkileyebileceği
savını desteklemektedir.

Politika
önerileri

1.
Mevcut öğretmenler için duygu eğitimini yeni öğretmen eğitimi ve
mesleki gelişimi eğitimine entegre eder.
2.

Tartı ma

Duygu eğitimini müfredata entegre eder.

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 Bırakma olgusunun
azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemiştir.
EUMOSCHOOL eğitim personeli ve öğrencilerin (6 yaşından 16 yaşına
kadar) ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi öğretim programı/ eğitimsel
yöntemler / eğitimleri geliştirmiştir.
Proje kapsamında 600'ün üzerinde öğretmenin anketi ve 63 eğitimci
aracılığıyla toplanan veriler, duygu eğitimi konusundaki okulların eğitim,
beceri, kapasite ve desteğinin sınırlı veya mevcut olmadığını belirtmiştir.
AB 2020'nin EOT'ni azaltma hedefine ulaşmak için duygu eğitimi sağlayan
bu alanların politika yoluyla ele alınması gerektiği yönünde açık bir öneri
olduğunu göstermektedir.
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Türkiye
Sorunun açıklaması
Erken Okul Terki öğrenci ile öğrencinin öğrenme deneyimi arasındaki gerçek veya algılanan
kopukluğun neden olduğu bir semptomdur. Öğrencilerin yönlendirdiği bir öğrenme
deneyimi, en azından kısmen bu kopukluğa hitap eder ve bu nedenle EOT üzerinde faydalı
bir etkiye sahiptir.
Duygu eğitimini desteklemek için alınan ortak bir yaklaşım, öğretmenleri müfredat
kaynakları, mesleki gelişim ile güçlendirmektir. Bununla birlikte, öğrenenlerin kendi öğrenim
deneyimlerini, kendileri için anlamlı bir şekilde sürdürebilmeleri için yetkilendirilmelerini
sağlamak için tasarlanmış bir önlem eksikliği vardır.
Mevcut politikalar, yumuşak becerilerin geliştirilmesinin önemini kabul etmektedir. Ancak,
alınan yaklaşım, öğretmenlerin bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için optimize
edilmiş bir yaklaşım olmayabilir, öğretmen merkezli olmaya devam etmektedir.

Hedef kitle
Öğretmenler, öğretmen eğitmenleri, bölüm başkanları, akademisyenler, okul müdürleri,
müfettişler, Talim Terbiye Kurulu eğitim uzmanları, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdür ve Müdür
yardımcıları

Mevcut politika
Okul öncesi ve üstün yetenekli öğrenenler için mevcut politikalarda bazı hükümler vardır;
ancak, onlar derin ve yeterince uzağa gitmezler. Ayrıca, okul merkezli bir yaklaşımla (ör. Eokul sistemi ve kızların okula devamına özel vurgu) yapıldıkları halde, EOT'ni engelleyen özel
önlemler de vardır.
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Anahtar öneriler
Öğrencileri önemsedikleri topluluklarda harekete geçiren ve güçlendiren bir eğitim
çerçevesi geliştirin. Öğrencileri kalite ölçütlerinin tasarımına dahil edin ve öğrencilerin
birbirlerini öğretmenler için değil, nasıl hesap vermeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı
olacak çerçeveler geliştirin.
'Müşteri memnuniyeti' (öğrenenlerin okula gitmekten zevk aldıkları, duygusal ve sosyal
yönlerini seviyorlar, vb.), 'Meraklı öğrenim' gibi standartların tanıtılması (öğrenenler
yeterince meraklıdır, daha fazlasını öğrenmek ister mi?) kendi istekleri doğrultusunda,
akademik olarak maceracı mıdırlar?”, “öz-yönelimli öğrenme ”(öğrenenler kendi
başarılarının mimarlarından sorumlu ve sorumlu hissederler mi?).

Tartışma
Eumoschool projesinin karşılaştırmalı raporunun analizi, kültürel veya sosyo-ekonomik
faktörlerin etkili bir rol oynadığı güçlü bir EOT insidansı göstermiştir. Öğrenme deneyimini
belirli toplulukların gerçekliğine bağlayarak ve öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerinden
sorumlu olmalarını sağlayarak, kopukluk veya bölünme algısının karşılanacağı kabul
edilmektedir. Öneri, UNESCO'nun “kapsayıcı ve eşit derecede kaliteli eğitimi sağlamak ve
herkes için hayat boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmeyi” amaçlayan Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi 4 ile iyi bir uyum içindedir. (https://en.unesco.org/node/265600)
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Özet
Katılımcı tüm ülkelerde eğitimciler duygu eğitiminin önemi ve erken okul terkinde
oynayabilecekleri rol konusunda uzlaşmışlardır.
Eumoschool projesinin kanıtı, eğitimcilerin duygu eğitimini vermek için uygun şekilde
donanımlı veya eğitilmiş hissetmediklerini göstermektedir. Duygu müdahaleleri Didaktikleri,
eğitimcilerin okuldaki duygu eğitimini desteklemek için eğitilmelerinin bir yolunu sunar. Bu
okul katılımına katkıda bulunabilir, akademik dayanıklılık, duygusal zeka geliştirebilir ve
erken okulu bırakmayı önleyebilir.

Duygu Eğismi

Okulun katkısı
Akademik yeterlilik
Duygusal zeka

Erken okul terkini önleme katkısı

Figure 1 – Duygu eğitiminde erken okulu bırakmayı önlemek için bir yol
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Siamo consapevoli che esistono un insieme di fattori interconnessi in maniera complessa che contribuiscono al fenomeno
dell’abbandono scolastico precoce. L’educazione emotiva può supportare lo studente nell’affrontare questi fattori solo come
parte di un approccio ampio e sistemico.
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