
Sosyal ve Duygusal Gelişim  

KATILIMCI PROFİLİ 

® Anketimize 54 şehirden, 1172 kişi 
katılmıştır.  

® Katılımcı grubumuzun çoğunluğu, 
kadın, öğretmen, 31 ile 50 yaş arasında 
bulunan, özel okulların ilköğretim ve 
lise kademlerinde görev yapan ve 11 
yıldan fazla eğitimcilik deneyimi olan 
kişilerden oluşuyor. 

 

Sevgili eğitimciler, 

Sosyal Duygusal Gelişim alanında yaptığımız araştırmaların sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.  

 SONUÇLAR 

® Eğitim alanında çalışanlar okulların birincil işlevlerinin sadece öğrenciye yeterli akademik donanımı 

kazandırmak olmadığını daha çok sosyal duygusal becerilerin geliştiği akademik bir ortam yaratmak 

olduğunu düşünüyor.  
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® Tüm kademe ve branşlardaki eğitimcilerimiz, duygularının farkında olmayan çocukların karşılarına çıkan zorluklarla baş etmekte zorlandıklarını akademik başarılarının etkilendiğini düşünüyorlar (%99).  0% 1% 
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® Çoğunluk, öğrencinin yaşadığı duygusal problemlerle baş etmenin sadece rehberlik servisinin görevi 
olmadığını, diğer öğretmenlerin ve idarecilerin de rolü olduğunu düşünüyor.  

® Dolayısı ile okullarında tüm okul çalışanlarını kapsayan, yapılandırılmış ve daha çok zorbalığa yönelik bir 
sosyal duygusal gelişim programına ihtiyaç duyuyorlar (%91). Bu ihtiyaç Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
ve okul öncesi öğretmenleri arasında ve okul öncesi kademesinde çalışan eğitimciler tarafından daha çok 
belirtiliyor. 
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Okul öncesi PDR Diğer branşlar Sınıf öğretmenliği 

® Yeni kuşak öğrenciler yeni ya da  
beklenmedik durumların yarattığı uyum 
problemlerini çözmekte hem idareci 
hem de öğretmenler tarafından yetkin 
bulunmazken, okul öncesinde diğer 
kademelere kıyasla (okul öncesi, 
ilköğretim, ortaokul, lise) yeni kuşağın 
problem çözmede daha yetkin olduğu 
düşünülmektedir. Dolayısı ile akademik 
eğitimin başında var olduğu düşünülen 
bu yetkinlik eğitim kademesi ilerledikçe 
azalmış olarak görülmektedir. 
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Okul öncesi İlköğretim 

® Buna paralel olarak, hem öğretmen hem de idareciler, öğrencilerine beklenmedik durumlara uyum 
sağlayabilme ve karşılaşılan problemleri çözebilme becerileri kazandırmak için uygulayabilecekleri teknik 
ve becerileri kazanmaya ihtiyaç duyduklarını (%83) ve okulda uygulanacak sosyal ve duygusal gelişim 
programlarının bu konuda önemli katkısı olacağını düşündüklerini (%94) ifade ediyorlar.  
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® Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimini sağlama konusunda hiç teknik donanıma sahip 
olmayan bir kitleden öte, teknik donanıma sahip olduğunu ancak aynı zamanda kendini bu alanda 
geliştirmeye de açık olduğunu ifade eden bir eğitimci grubu olduğu görülüyor.  

  

® Hem öğretmen (%95) hem de idareciler 
(%98) sosyal ve duygusal gelişim amaçlı bir 
programa okul yönetiminin öncelikli olarak 
katılması ve uygulanmasında öncülük 
etmesi gerektiğini düşünüyorlar. 
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Öğretmen İdareci 
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Aile Katılımı 
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Özel Resmi 

® Ebeveynlerin çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine yönelik okul temelli bir çalışmaya katılıyor olması 
gerekli görülüyor (%98). Ancak eğitimciler, ebeveynlerin akademi dışı projelere ilgisiz olduğunu düşünüyor 
(%61). Resmi ve özel okullarda bu durum biraz farklılaşıyor. Özel okullardaki eğitimciler anne-babaların 
okullarında bu tarz projelere ilgili olduklarını resmi okullardaki eğitimcilere kıyasla daha fazla 
düşünüyorlar.  

® Eğitimciler okullarında tüm birimlerdeki 
çalışanların ve öğrencilerin duygusal farkındalık 
gelişimlerini hedefleyen sosyal ve duygusal 
gelişimi destekleyecek bir uygulamaya ihtiyaç 
duyuyorlar (%80). Resmi okullar böyle bir 
uygulamaya duydukları ihtiyacı  özel okullardan 
daha yoğun olarak ifade ediyor (resmi=%92; 
özel=%74 ). 
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