
 

ÖĞRENMENİN SOSYAL-DUYGUSAL HALİ 

Konulu Atölye 

Eğitmen: Barış Sarısoy (Bilim Uzmanı) 

 

31 Ekim 2021, Pazar 

 

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. Peki, çocukların bu becerilerini geliştirebilecek etkili yollar nelerdir?  

İşte bu sorunun cevabına çocukların yaşamına çok yakın yöntemlerle cevap arayacağımız bu 

atölyede, çocukların yaşam becerilerini destekleyen bir öğrenme alanı olan sosyal-duygusal 

öğrenmeyle tanışacak, sosyal-duygusal becerilerin neler olduğunu tanımlayacak ve çocukların 

bu becerilerini geliştirmek için neden daha fazla yaratıcı drama gibi yaşantılara dayalı öğrenme 

yöntemlerine ihtiyacı olduğu üzerine çalışılacaktır. 

 

Süre   

4 (2+2) Saat / 10.00-12.00, 13.00-15.00 

 

 

Barış Sarısoy Kimdir? 

Barış Sarısoy, kendi eğitim sürecinde yaşadığı ve hala çocukların yaşadığını düşündüğü 

eğitimle ilgili problemlerin çözüm arayışı içerisinde. Duygusal zekâ, sosyal duygusal öğrenme 

kavramıyla ilk olarak eğitim fakültesi yıllarında tanıştı ve o yıllardan bu yana yaptığı bütün 

çalışmalar bu kavramlar odağında şekillendi. Sosyal duygusal becerilerin bütünsel gelişimi için 

öğretmen, ebeveyn ve çocuklarla çalışıyor, eğitim programları tasarlıyor, bilimsel çalışmalar 

yapıyor ve yazarak, anlatarak paylaşımlarda bulunuyor. Şu anda sosyal-duygusal öğrenmeyi 

odağına alan YÖM Okulları'nda Akademik Direktörlük yapan Barış Sarısoy ayrıca Yıldız Teknik 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri alanında doktora öğrenimine devam etmektedir. 



 

  

Atölye İçin Notlar (Kayıt) 

 Katılımcı Profili:  Konuyla ilgilenen herkes… 

 0554 958 55 00 numaralı hattımızı arayıp, adınızı listeye yazdırınız! 

 Konulu Atölye, ÇDD Sertifika Programı Gönüllü Çalışma kapsamındadır. 

 Başvuru tarihinden itibaren kesin kayıt yaptıranlar, atölye katılımcısı olarak kabul 

edilecektir. 

 Katılımcılara atölye katılım belgesi düzenlenecektir. 

 Atölyeler ZOOM programı üzerinden yürütülür. 

 Atölyelerde bazı uygulamaların kullanılması ve uygulamalı etkinlikler olacağı için 

ZOOM bağlantınızı PC / Laptop ile yapmamanız önerilir. 

  Zoom atölyesi başlamadan 10 dakika önce hazırlıkların yapılmış olması, hareketlerin 

kısıtlamayacağı ve seslerin rahat duyulabileceği bir mekânda olunması son derece 

önemlidir.  

 Atölye katılım ücretleri; dernek üyelerimiz için 100 TL, üye olmayanlar için 125 TL’dir. 

Katılım ücreti (tamamı) hesaba havale/eft gönderilir. 

 

Kayıt Şekli:  

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, TC No 

 

Sorularınız için: : 554 9585500 (Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi) 

 


