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SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM: ODAKLANMA, STRESLE BAŞA ÇIKMA, 

İŞBİRLİĞİ 

 

Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi ne demektir? 

Anlamlı insan ilişkileri kurmak ve doyurucu bir yaşam sürdürebilmek için gereken 

becerilerin kazanılması süreci sosyal duygusal gelişimin belkemiğidir. Bu beceriler 

önce anne-baba ve hayatımızdaki diğer önemli yetişkinlerle ilişkilerin parçası olarak, 

daha sonra arkadaşlarla ve okul gibi kurumsal yapılardaki ilişkilerin çerçevesinde 

geliştirilir. 

Sosyal ve duygusal gelişim sürecinde ne gibi beceriler kazanılır? 

 Odaklanma, kontrol, esneklik ve planlama 

 Yaşamın zorluklarıyla, stresle başa çıkabilme 

 Empati, iletişim ve işbirliği 

 

Sosyal duygusal gelişim neden önemlidir? 

Çocuklarımız için dilediğimiz sağlık, mutluluk ve başarı ile bu becerilerin kazanımı 

arasında sıkı bağlantılar vardır. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken evde ve okulda bu 

becerilerin gelişimine öncelik vermeliyiz. 

 

Odaklanma ve stres 

Odaklanma ve stresle başa çıkma becerileri okul ile birlikte gelişir. Okul yaşamı 

çocuklara kişisel ve akademik gelişim açısından önemli ve taşınması gerekli birçok yük 

getirir. Akademik yüklerin önemli bölümünü ders, proje ya da sınav hazırlığı gibi görev 

ya da ödev biçimindeki yükler oluşturur. Çocuğa yüklenen stres ancak “ayarında” bir 

stres olduğunda gelişimi tetikler, beceri kazanımına olanak verir. 
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Hayatımızı planlamanın ve önümüzü görmenin giderek zorlaştığı bir çağda yaşıyoruz. 

Bu belirsizlik ve plansızlık durumu stres yaratabiliyor. 

Önemli/gerekli ve öncelikli bulduğumuz faaliyetleri planlayıp, seçtiğimiz veya görev 

olarak üstlendiğimiz konulara odaklanabilmek, yüklerimiz fazla geldiğinde ortaya çıkan 

aşırı stresi ve kaygılarımızı hafifletir. 

Odaklanma ve planlama becerilerini kazanmak ve geliştirmek okulla sınırlı olmayan 

yararlar getirir. Hayatımızı nasıl yaşayacağımız üzerinde bir kontrol hissi 

sağlar.  Yaşamın çapraşıklığını azaltabilecek adımlar atmak, yaşama telaşının getirdiği 

stresi sınırlar, aşırılaşmasını önler. Stresin zarar verici düzeylere ulaşmasını 

sınırlayabildiğimizde yaşamın zorluklarıyla başa çıkabilmek, sorunları aşmak için 

stratejiler geliştirmek kolaylaşır. 

Hem çocuklarımıza örnek olmak hem kendi ruh sağlığımızı iyi tutmak için anne-baba 

olarak kendi gündelik yaşamımızda nasıl davrandığımıza da bakmalıyız. 

Etkin Odaklanma İçin Birkaç İpucu 

 

Bir seferde bir iş yapmak. Günümüzün hayat tarzı aynı anda çok sayıda işi yapmayı 

teşvik ediyor. Bu çok sayıda işi ya yarım bırakmayı ya da nitelikli işlerin ortaya çıkışını 

engelliyor. 

Nereden başlamalı? Çocuğunuzun aynı gün ya da hafta içinde çok sayıda görevi, 

ödevi olabilir. Bazı işlerin önemi bazı işlerin ise önceliği yüksektir. Hemen yapmayı 

tercih ettiklerimiz genellikle zevkli ya da kolay olanlar olabilir. Kısa, keyfimizi fazla 

kaçırmayacak bir parçadan başlamak sonrası için çocuğunuzun hevesini arttırabilir. 

Hemen sonrasına öncelikli bir iş koyabilir. Ertesi güne yetiştirilmesi gereken işi bugüne, 

son dakikaya bırakmış olması biraz sorun yaratabilir, ancak çözüm yolu da yoktur. 
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Planlamayı en baştan oluşturması sorunu ortadan kaldıracaktır. Çocuklarınızı doğru 

planlamalar yapması için teşvik edebilirsiniz. 

 

Az ama tam yapmak. Çocuğunuzun çalışmayı ve ödevi nasıl yapacağını planlarken 

en iyisi küçük parçalara bölmesidir. Böylece, her küçük parçayı tamamladıkça 

tamamlama duygusunu tatması, bir sonraki parçaya daha kolay geçmesi mümkün olur. 

  

Bir zaman sınırı koymak. Öğrencinin bir ödevi ya da görevi saatlerce sürüyorsa orada 

bir yanlışlık olabilir. Ya aklı başka yerdedir, ya önündeki iş kaldırabileceğinden fazladır. 

Uzun zaman alabilecek bir işi varsa, zaman sınırı koyup nerede duracağına karar 

verirsek o işe başlaması daha kolay olur. Yoksa başlamayı sürekli erteleyecektir. 

“Olduğu kadar” yapması bütün işi tamamlamaktan vazgeçmesi demek değildir. 

 

Bir işi tamamlama, sonuna erdirme zevkini tatmak. Çalışma konusunu küçük 

parçalara bölmeyi öğrendikçe kısa zaman dilimlerinde her biri tek tek tamamlanmış 

çok sayıda işi yapmış olur. Yapacaklarının alt alta yazıldığı bir liste olursa, tamamlanan 

her parçanın üstünü çizmesi hoş bir duygu verir. 

 

Okullarda destek. Ders çalışırken konuları boyut ve zaman olarak uygun parçalara 

bölme konusunda öğretmeninden ve okul psikolojik danışmanından destek 

istemelisiniz. 

 

Daha fazla destek. Verilen tavsiyeleri tutmakta zorlanma, tavsiyeleri tutsa bile 

istediğimiz sonucu alamama konuyu derinlemesine incelemeyi gerektirir. Belki verilen 

yük kaldırabileceğinden fazladır. Belki kaygı düzeyi doğru hareket etmesini 

engellemektedir. Belki yaşamındaki zorluklar ortalamanın çok üstünde, altüst edici 
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düzeydedir. Konuyla ilgili yol alırken yaşayacağınız engel ya da güçlükler için rehberlik 

birmine başvurabilirsiniz.  
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