YARATICI DRAMA YOLUYLA SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME
Konulu Atölye
Eğitmen: Bilm. Uzm. Barış Sarısoy
Tarih
Saat

: 21-22 Mart 2020
: Cumartesi 10.00 – 17.00 ve Pazar 10.00 – 17.00 (İki gün, toplam 12 Saat)

Yer
: ÇDD İstanbul Şubesi, Ahmediye Mah. Halk Cad. No:41/A Üsküdar / İSTANBUL
İletişim : (554 9585500)
Çalışma Saatlerimiz
Hafta içi : 10.30 – 19.00 (Öğle tatili 14.30-15.30)
Hafta sonu: 09.00 – 17.00 (Öğle tatili 14.30-15.00)
Atölyenin Amacı
Bu atölyenin amacı; katılımcıların sosyal duygusal öğrenmenin temellerini ve sosyal duygusal
becerilerin neler olduğunu kavraması, eğitimde akademik becerilerin yansıra, sosyal duygusal
beceri gelişimin neden bu denli önemli olduğunu fark etmesi, ayrıca bu becerileri geliştirmek
için yaratıcı dramanın neden en etkili yollardan biri olduğunu deneyimleyerek kavramasıdır.
Atölyenin İçeriği
Eğitim ve öğretimdeki temel hedefimizin ne olduğu sorusuna birçoğumuzun farklı cevapları
olsa da buluşacağımız ortak nokta “bireylerin gerçek yaşamda ihtiyacı olan becerileri
kazanması” olacaktır.
Bu doğrultuda, günümüzde önem verilen akademik odaklı eğitimin, çocukların gerçek yaşam
becerileri kazanmasında önemli bir etkisinin olmadığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Diğer
taraftan, çocukların duygusal ve sosyal olarak gelişimini kapsayan duygusal zekâ
becerilerinin, yaşamsal becerilerini geliştirmede büyük bir etkisinin olduğu ulaşılan diğer
sonuçlardan biridir.
Peki, çocukların bu becerilerini geliştirebilecek etkili yollar nelerdir? İşte bu sorunun cevabına
çocukların yaşamına çok yakın bir yöntem olan “yaratıcı drama” ile cevap arayacağımız bu
atölyede, onların neden daha fazla yaratıcı drama temelli öğrenme yaşantılarına ihtiyaçları
olduğu ve bu öğrenme yaşantılarını nasıl tasarlayabileceğimiz üzerine çalışılacaktır.
Atölyenin Olası Çıktıları
Bu atölyenin olası öğrenme çıktıları / kazanımları aşağıdaki gibidir:
- Sosyal duygusal öğrenmeyi tanımlar.

-

Sosyal duygusal öğrenmenin temellerini açıklar.
Sosyal duygusal becerilerin neler olduğunu ifade eder.
Çocukların yaşamında sosyal duygusal beceri gelişimin önemini açıklar.
Eğitimde kullanılan bir yöntem olarak yaratıcı dramanın, çocukların farklı gelişim
alanları üzerindeki etkisini ifade eder.
Yaratıcı dramanın sosyal duygusal becerilere etkisini fark eder.
Sosyal duygusal becerileri geliştirebilecek uygulamalar planlar.

Bilm. Uzm. Barış Sarısoy
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek
lisans öğrenimine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri alanında devam etti ve tezini
“Öğretmenler için Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve
Değerlendirmesi” konu başlığında yaptı.
Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği programını tamamladı. Bir süreliğine,
Çağdaş Drama Derneği’nde ve farklı okullarda, okul öncesi yaş düzeyinden yetişkinlere kadar
çeşitli gruplarla yaratıcı drama atölyeleri yürüttü. Bunun dışında farklı kurumlarda yaratıcı
drama eğitmeni, program geliştirme sorumlusu ve akademik koordinatör olarak görev yaptı.
Barış Sarısoy, duygusal zekâ, eğitimde program geliştirme, yaratıcı drama, sosyal-duygusal
öğrenme, yetişkinlere yönelik mesleki gelişim eğitim programlarıyla ilgilenmekte ve bu
konularla ilgili uluslararası dergilerde makaleleri, sempozyum, kongre ve konferanslarda
sunulmuş bildirileri, atölye çalışmaları bulunmaktadır.
Şu anda YÖM Okullarında akademik koordinatörlük yapan ve farklı platformlarda eğitim
alanında yazılar yazan Barış Sarısoy, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri alanında
doktora öğrenimine devam etmektedir.

Atölye İçin Notlar (Kayıt):
 Katılımcı Profili: Konuyla ilgilenen herkes…
 Atölyeye başvuru tarihi: 22 Şubat 2020 saat 11.00 itibariyle…
 Arayıp (0554 958 55 00), adınızı listeye yazdırınız!








Konulu Atölye, ÇDD Sertifika Programı Gönüllü Çalışma kapsamındadır.
Başvuru tarihinden itibaren kesin kayıt yaptıranlar, atölye katılımcısı olarak kabul
edilecektir.
Katılımcılara 12 saatlik atölye katılım belgesi düzenlenecektir.
Katılımcılarımız esnek, rahat, yedek giysiler (terleme vb. durumlar için) ve temiz
ayakkabı bulundurmalıdır.
Atölye katılım ücretleri; dernek üyelerimiz için 200 TL, üye olmayanlar için 250 TL’dir.
Katılım ücreti hesaba havale (ücretin tamamı) ya da kredi kartı ile ödenebilecektir.
Kayıt Şekli: a) Kredi Kartı (Tüm kartlar için tek çekim)
b) Havale / EFT
Havale/ EFT için:
Türkiye İş Bankası Kanyon Şubesi (1235)
Alıcı
: Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği İktisadi İşletmesi
İstanbul Şubesi
Hesap No: 46089
Iban No : TR26 0006 4000 0011 2350 0460 89
Açıklama : Ad-Soyad, Konulu Atölye- Sosyal Duygusal Öğrenme

