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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.



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.


