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Giriş 
 

    Son yıllarda sıkça duyduğumuz okullarda şiddet, erken yaşta 
uyuşturucu  bağımlılığı,  gençlerde  suç oranının   artması  vb. 
olaylara  dair  haberler insanlara şu soruları sordurmaktadır:  

    

                       Ne olacak bu gençliğin hâli? 

         Ne olacak bu eğitimin hâli? 

         Bir hata mı yapıyoruz? 

         Aile kurumu çözülüyor mu? …vb. 
 



 “Çocuklara  sorumluluk   bilinci 
vermeliyiz, çevremizi koruyalım, 
yaşlılara  yardım  etmek  gerekir, 
dürüstlük   önemlidir,  her şeyin  
başı sevgidir, başkasının hakkını 
almamalı...”.  

 

  

Benzer şekilde, zaman zaman şöyle 
cümleler kullandığımız olur:  



Sorumluluk bilinci vermeliyiz 



Çevremizi koruyalım 



Yaşlılara  yardım  etmek  gerekir 



Her şeyin  başı sevgidir 



Bu vb. sözleri söylerken, 

 bazılarımız değerler  eğitimi,  

 bazılarımız    ahlak     eğitimi,  

 bazılarımız  karakter eğitimi,  

 bazılarımız    etik     eğitimini   

   kastediyoruz. 



 

  Bir nesneye, varlığa veya 
faaliyete,     bireysel      ve 
toplumsal açıdan tanınan 
önem     ya  da     üstünlük 
demektir.  

Değer Nedir?  



Değerler; 

         

   Sosyal hayatı düzenler, bireyler arası 
bağlılığı artırır. Birlikte yaşayan insanların 
hangi değerleri merkez alacakları konusunda 
konuşmaları, fikir birliğine varmaları 
gerekir. Farklı değerlere sahip kişiler 
arasında veya kuşaklar arasında oluşan farklı 
değerlerden kaynaklanan çatışmalar ortaya 
çıkabilir. Ancak bu çatışmaları da “barışmak, 
uzlaşmak” gibi başka ortak evrensel değerler 
yardımıyla çözmek mümkündür. 



Değerler; 

 

İnsanların çoğunluğu tarafından 
üzerinde uzlaştıkları ve paylaşılan 
gerçek davranış standartlarıdır.  



Sağlık gibi biyolojik;  

güzel-çirkin gibi estetik;  

iyi-kötü gibi ahlaki değerler;  

sevap-günah gibi dinî değerler;  

doğru-yanlış gibi mantıksal değerler.   

Değerler, şekil olarak; 

olumlu-olumsuz,  

mutlak-göreli, 

öznel-nesnel  

Hayatımızda bizleri yönlendiren 
pek çok değer türü vardır:  



 

Değerler öğretilebilir ve 
öğrenilebilen olgulardır.  
 

Değerlerin öğrenilmesi, rol 
öğrenmesi şeklinde bir sosyal 
öğrenmedir.  

Değerler; 



 

 

   Değerler eğitiminin amacı, çocuğun 
doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya 
çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle 
gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe 
ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve 
toplumu kötü ahlaktan korumak ve 
kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla 
donatmak ve devamını sağlamaktır.  



 

   Değerler eğitimi kalbe, zekâya ve iradeye 
hitap etmeli ve amacı iyiliği sevdirmek, 
tanıtmak, istetmek olmalıdır. Değerler 
eğitimi önce çocuğun duyarlılığına hitap 
etmelidir. Çünkü çocukta duygu, akıldan 
önce gelir. Çocuk heyecanlı olduğu zaman 
aklını aydınlatmak da kolaylaşır. Değerler 
eğitimi, irade üzerinde de etki yapmalıdır.  



 

 

 

 

 

 

Eğitim programı, öğrencilerin bilişsel, 
duyuşsal ve devinişsel yönden gelişimini 
sağlayacak nitelikte tasarlanmalıdır.  



  DERS PROGRAMLARI 

 

 

1. RESMÎ PROGRAM 

2. ÖRTÜK PROGRAM 



   Örtük program, yazılı olmayan ders dışı 
etkinlikleri içeren programdır.  

 

  

  Bu yönüyle resmi programa göre daha 
geniş olduğu söylenebilir.  

 

 Örtük programa okul iklimi ve sınıf iklimi 
örnek olarak gösterilebilir. 

 



Okul iklimi, 

Fiziksel özellikleri 

Araştırma olanakları 

Beklentileri 

Kuralları 

Forması, amblemi, maskotu 

Kültürel etkinlikleri 

Yayınları vb. 
 

 

 

 



Sınıf iklimi, 

Fiziksel özellikleri 

Kuralları 

Öğretmenin beklentileri, görüşleri, 
ön yargıları 

Sınıftaki iletişim 

Öğrenci özellikleri vb. 



   Eğitim programı ile örtük program kavramları 
zaman zaman karıştırılmaktadır. 

 

 Özellikle de okul içi ve dışı etkinlikleri içermesi 
ifadesinin her iki program türünün tanımında da yer 
alması bu karışıklığa neden olmaktadır.  

 Eğitim programında okul içi dışı tüm etkinlikler 
önceden bellidir. 

 Örtük programda uygulama farklılıkları söz 
konusudur. 

 Bu farklılıklar ise yazılı çizili olmayan bir 
program türü olan örtük program kavramı ile 
açıklanabilir. 



      Eğitim sisteminin, duyuşsal davranışların 
kazandırılmasını gizli programa (örtük 
program) havale ettiği söylenebilir. Örtük 
program, duyuşsal gelişimin ve değerlerin 
doğal sürecini destekleyen önemli bir 
alandır. Örtük program, doğası gereği 
informal, dolaylı ve deneyimsel olduğu 
için bireylerin duyuşsal özelliklerini 
oldukça etkilemektedir.  



              Türk Millî Eğitiminin Amaçları 

    Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu 
bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve 
bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 
kişilik ve teşebbüslere değer veren, 
topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak 
yetiştirmek; 

 



  DERS PROGRAMLARINDA 

1. Anaokulu programlarında,  

2. İlk ve ortaöğretim  

3. Sosyal Bilgiler,  

4. Hayat Bilgisi,  

5. Düşünme Eğitimi   

6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  

7. derslerinde değerlerin öğretimi ayrıntılı 
bir şekilde yer almaktadır  



 

 Okullarda değer öğretiminin nasıl yapılması 
gerektiği konusunda farklı yaklaşımlar 
bulunmaktadır. Okullarda kazandırılmak istenen 
değerler, geleneksel telkin yöntemiyle 
aktarılabileceği gibi değer açıklama yaklaşımı ile 
öğrencinin kendi değerlerinin farkına varması 
yoluyla da sağlanabilir.  

 Ayrıca öğrencinin değerlerini anlamak ve 
değerinin sistematik çözümlemesini yapmak 
amacıyla değer çözümlemesi yaklaşımları da 
kullanılabilir.  



 

 Kore savaşının ardından, Amerika'da en çok 
dikkat çeken iki ana ahlak eğitimi yaklaşımı 
ortaya çıkmıştır.  

 Bunlardan biri, değer çözümlemesi üzerinde 
odaklaşmış olan, “değerleme süreci” ve 
“değer açıklama”   

 diğeri de Kohlberg'in “ahlak eğitiminin 
bilişsel gelişimsel görüşüdür.”  

 



 
 
 
 
 
 
 

EĞİTİM FELSEFELERİ  
VE  

FELSEFİ AKIMLAR 

DAİMİCİLİK REALİZM-İDEALİZM 

ESASİCİLİK İDEALİZM-REALİZM 

İLERLEMECİLİK PRAGMATİZM 

YENİDEN 

KURMACILIK 

VAROLUŞÇULUK-

PRAGMATİZM 



 

 Ahlak ve değer öğretimini aynı gören, Carter III, 
değerleri ve ahlakı öğretmek için altı yaklaşıma 
işaret eder: 

 1. Öğretici: Bu yaklaşım, öğretilecek belli bir değer 
grubu kabul eder ve öğrencilere aktarır. 

 2. Klasik: Tüm öğrencilere felsefe anabilim dalından 
seçimlik dersler sunar. 

 3. Yaşantısal: J. Dewey tarafından ortaya atılmıştır 
ve istenen ahlaki karakter için model olmak üzere 
bazı öğrenci liderleri belirlenir. 

 

Değer eğitiminde altı yaklaşım 



 

 4. Gelişmeye yönelik: Yaşantısal yaklaşımın, 
kişiselleştirilmiş bir versiyonu gibi görünür ve 
öğrenciye gerçek/hâlihazır dünyada değerleri 
sorgulamayı gerektirir. 

 5. Gelişimsel: Piaget ve Kohlberg'in 
çalışmalarından türemiştir. 

 6. Meslek öncesi: Genel amacı, öğretim boyunca 
(tam veya bir kredili) düzenli bir derste, 
öğrencileri değerlerle tanıştırmaktır. 

 

Değer eğitiminde altı yaklaşım 



Öğretmen   asistanlığı  programı,  

akran danışmanlığı ve toplumsal  

hizmet      programı,        karakter 

eğitimi, ahlak  eğitimi  

 

Okullarda Değerler Eğitimi  



Ayın değeriyle ilgili:  

 

Okulda her ay için bir değer belirlenmekte 
ve o ay içinde bu değer işlenmekte  

Veli seminerleri, 

Ünlü konuklar davet edilerek sohbet 
toplantıları,  

Her sabah hazırlanma saati olarak 
adlandırılan 10 dakikalık sürede sınıf 
öğretmenleri sınıflarında o ayın değeri 
hakkında sorular sorarak öğrencilerin 
düşünüp tartışmaları. 



 

Drama, 

kısa hikâyeleri sınıfta okuma, 

resim yapma , 

kompozisyon yazma, 

duvar gazeteleri . 
 

Ayın değeriyle ilgili: 



Değer öğretiminde 

resim nerede 

kullanılabilir? 
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Değerler Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve 
Teknikler 

 

Oyun Yoluyla Öğretim 

 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Öğretme 

Çoklu Zekâ Kuramlarına Göre Öğretim 

Dramatizasyon Yöntemi 

Örnek Olay İncelemesi Yöntemi  
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Örnek Olay İnceleme  

   Konu : Komşularımıza Karşı Görev ve 
Sorumluluklarımız  

   Kazanım: Komşularla ilişkilerinde saygılı, 
dürüst ve paylaşımcı olmak gerektiğinin 
farkında olur. 

    Davranışlar: 
 Komşularımızla iyi ilişkiler kurmak gerektiğini söyler/yazar. 

 Komşularımızla niçin iyi ilişkiler kurmak gerektiğini açıklar. 

 Komşularımızı rahatsız etmemek gerektiğini söyler/yazar. 

 Komşularımıza niçin saygılı olmak gerektiğini açıklar. 

 Komşularına saygılı olmaya istekli olur. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Örnek Olay:  
Orhan'ın Abisi  

 "Orhan'ın abisi Hüseyin, askerdeydi. Telefon ederek, 
sabah trene binip gece, 23.10'da ineceğini söyleyince 
tüm aile sevindi. Orhan'ın babası, trenin gelmesine 
yakın tren garına giderek bekledi ve Hüseyin'le birlikte 
eve sevinç içinde geldiler.  

 Sevinçlerinden ne yaptıklarını bilmiyorlardı. 
Otomobilde, baba oğul konuşarak geldiler ve 
apartmana konuşa konuşa girdiler. Eve gelince tüm aile, 
Hüseyin'i coşkuyla karşıladı. Yemek yediler, çay içtiler, 
saat 02.30'a kadar yüksek sesle konuşarak sevinçlerini 
paylaştılar. Çünkü Hüseyin, ilk defa aileden uzak 
kalmıştı ve hepsi onu çok özlemişti." 
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Aşağıdaki sorularla örnek olay 
tartışılır: 

 Siz bu ailenin komşusu olsanız ve gürültüden    
uyuyamasanız ne yapardınız? 

 Bu ailenin, yaptığı yanlışlar nelerdir? 
 Gecenin bu saatine kadar oturma kimlere hangi 

zararları verir? 
 Orhan, sabah okula gelebilir mi? Gelirse dersleri, tam 

olarak izleyebilir mi? 
 Orhan'ın babası, işine tam zamanında gidebilir mi? 
 Gecenin geç saatlerinde yüksek sesle konuşmak, 

eğlenmek doğru mudur? 
 Sizce, bu yanlışları yapan Orhan'ın ailesi ne yapmalıdır? 
 Bu örnek olaydan, hangi sonuçları çıkarabiliriz? 
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 Bu ailenin yanlışları şunlardır: 

 İş ve okul günü geç saatlere kadar uyumadılar. 
 Yüksek sesle konuşup, eğlenerek komşuları 

rahatsız ettiler. 
Bu yanlışlardan kimler nasıl etkilenebilir? 

 Orhan, okula geç kalabilir ve derslere kendini 
veremez. 

 Babası, işe geç kalabilir ve işte görevlerini tam 
yerine getiremez. 

 Komşular, okula ve işe geç kalabilirler. 
 Sabah geç kalkanlar tam kahvaltı yapamazlar. 
 Otomobilde konuşurken kaza yapabilirler. 
 Komşulardan bazıları gelip ikaz edebilir veya 

kavga yapabilir. 
 Komşulardan bazıları polise şikayetçi olabilir. 
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Bu durumda Orhan'ın ailesi, yanlışlarından 
dolayı şu duruma düşebilirler: 

 Pişman olurlar. 

 Utanırlar. 

 Özür dilemek zorunda kalırlar. 

 Üzülürler. 

 Aynı yanlışı bir daha yapmamaya söz 
verirler. 
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Bu örnek olaydan, şu 
sonuçları çıkarabiliriz: 

 

 Erken yatıp, erken kalkmalıyız. 

 Sevinçli günlerimizde geç yatmak gerekmez. 

 Komşularımızı rahatsız etmemeliyiz. 

 Yaptığımız davranışlardan, başkalarının rahatsız 

    olup olmayacaklarını düşünmeliyiz. 

 Yolda, evde geç saatlerde yüksek sesle 
konuşmamalıyız. 

 Sabah mutlaka kahvaltı yapmalıyız. 

 Komşularımızda hasta bulunabilir. 

 Okula ve işe geç kalmamalıyız. 

 Gereksiz yere, polise şikayet etmemeliyiz. 
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 "Toplumda ailemizden sonra en yakın ilişki 
kurduğumuz insanlar, evimize yakın yerlerde yaşayan 
komşu ailelerdir. 

  Başımıza gelen felaketten ilk önce haberdar olan ve 
yardımımıza koşan komşularımızdır. Komşular 
arasında oluşturulan dostça ilişkiler, aralarındaki sevgi, 
saygı ve yardımlaşma duygularını geliştirir. Bu da 
yaşadıkları ortamı mutlu, huzurlu ve yaşanır hâle 
getirir." 
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 “Ertesi gün erkeden kalkıp şehirler arası yolculuğa 
çıkacaksınız. Bunun için erkenden yatmak istiyorsunuz. 
Üst kattaki komşularınız yüksek sesle müzik dinliyorlar. 
Fakat, sizin bütün uyarılarınıza rağmen müziğin sesini 
azaltmıyorlar."  

 “Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?”  

 şeklinde bir yönlendirme yapılarak öğrencilerden bu 
davranışı değerlendirmeleri istenir.  

 İpucu olarak da "Başka hangi davranışlar komşularımızı 
rahatsız eder?" vb. sorular yöneltilir. 
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Değerler Öğretiminde Kullanılan 
Yöntem ve Teknikler 

 DEĞER AÇIKLAMAK 

 Bu teknik bireyin kendi duygu, inanç, öncelik ve 
değerlerinin farkında olmasını, güçlü ve zayıf 
yönlerini bilmesini ve hayat onuruna sahip 
olmasını kapsar. Bu teknik bireyin hayat 
değerlerini fark etmesine, karar almasına, 
kararını uygulamasına ve başarmasına yardım 
eder. Hayat becerileri eğitimi olarak da anılır. 
Değişen dünyada öğrencinin hayatının 
tümünde ona rehberlik edecek bilgi, beceri ve 
duyguları öğrenmesine yardım eder. 



DEĞER AÇIKLAMAK 

 sınıf oyunları, sergiler, farklı zaman ihtiyaçlarında 
alıştırmalar ve özel olarak seçilmiş konular 
sayesinde yapılır. Öğretmenler değer açıklamasını 
tüm yaş seviyelerinde ve konularda kullanabilir. Bu 
yaklaşımı benimseyen öğretmenler grupla 
çalışmaya önem verirler.  

 Uygulama sırasında her düşünceye saygı gösterir 
ve öğrencilerin değerlerini açığa vurmalarını teşvik 
ederler ve yedi basamakta değer  kazandırılması 
temel alınır. 

  
 

 



Değer açıklama basamakları:  

 Seçme:  

 1. Özgürce seçim ya da bağımsız seçim yapma 
(seçme özgürlüğü), 

 2. Bir dizi mevcut seçeneği değerlendirdikten sonra 
alternatifler arasından seçebilme, 

 3. Her alternatifin olası sonuçlarını düşünerek 
değerlendirdikten sonra seçebilme, 

 Ödüllendirme:  

 4. En önemli ve değerli olduğu düşünülen şeyleri 
ödüllendirme ve değer verme, 



Değer açıklama basamakları:  

 5. Serbestçe (özgür) seçilen bir değeri açıkça 
söyleyebilme, 

 Hareket:  

 6. Serbestçe (özgür) seçilen değerle uyumlu olan bir 
hareket tarzıyla (tavır) hareket edebilme, 

 7. Seçilen değerle uyum içerisindeki bir hareket tarzında 
tekrar tekrar hareket edebilme. 

 Değer açıklama tekniğinde amaç, yukarıda verilen yedi 
basamağı kullanarak öğrencilerin kendi yaşantıları 
yoluyla değerleri içselleştirmelerini sağlamaktır. Bu 
basamakların kullanılması durumunda öğrencilerin 
değer ve davranışlarının farkına varması beklenir. 

 



Değer açıklamanın anahtar ögesi cevap açıklamadır. 

 Cevap açıklama öğrencinin kendi fikirlerini denemesi 
durumunda onu cesaretlendirir. Öğretmen, öğrencinin 
verdiği cevabı açıklamasına yardım etmek amacıyla aşağıda 
verilen biçimde sorular sorulabilir: 

 Senin için bu önemli midir? 

 Şu an mutlu musun? 

 Diğer alternatifleri yapabileceğini 
düşündün mü? 

 Gerçekten yapabilir ve konuşabilir misin? 

 Aynı şeyleri tekrar yapabilir misin? 

 



 

Aşağıda verilen beceri ve değerleri önemine 
göre sıralayınız. 

 Cesur olmak 
 Araştırmacı olmak 
 Sorumluluk sahibi olmak (görev bilinci) 
 Meraklı olmak 
 Çalışkan olmak 
 Güvenilir olmak 
 Girişimci olmak 
 Tutumlu olmak 
 Hayattan tat almak 
 Saygılı olmak 
 Başarılı olmak 
 Üretken olmak 



2.Aşağıda verilen ifadelere katılıp 
katılmadığınızı belirtiniz: 

 İnsanlara yardım etmek onları tembelliğe 
alıştırır. 

 Her insan bir gün yardıma muhtaç duruma 
düşebilir. 

 Yardımsever olmak diğer insanlarla 
geçinmeyi kolaylaştırır. 

 Yardımsever olunmadan da bir toplum var 
olur. 

 Mutlu olmak için yardımsever olmak gerekir. 

 Her insan yardıma layık değildir. 



Cümleleri tamamlayınız?  

 İnsanların ……………………………………………………..öğrendim. 

 ………………………………………… beni mutlu ettiğini öğrendim. 

 ……………………………………..... ihtiyaç duyduğumu öğrendim. 

 ……………………………………….…….. mutsuz ettiğini öğrendim. 

 …………………………………………….…………………….. düşündüm. 

 ………………………………………………….…………………. üzüldüm. 

 ……..………………………………………………….... memnun oldum. 



4. Sonu –malı, -meli ile biten on cümle 
yazınız. 

 

 İyi bir lise kazanmalıyım. 

 Çok iyi bir futbolcu olmalıyım. 

 ………………………………… 

 

 

 



DEĞER ÇÖZÜMLEMESİ TEKNİĞİ 

 Değer öğretiminde dikkati, düşünceyi 
ve ayırt etmeyi gerektiren bir 
tekniktir. Değer, sorular üzerinde 
duygusal olmadan, akılcı bir şekilde 
değer sorularını test eder. Bu teknikte 
ahlaki gelişim teorisinin tersine 
öğrenciler bir pozisyon alır ve yargılar. 
Değer çözümlemesi tekniği gerçek ya 
da yapay bir sorunla karşılaşıldığı 
zaman uygulanan bir tekniktir. 



Köpek ve Kurt 

 Açlıktan ölmek üzere olan bir kurt varmış. Öyle zayıfmış ki 
kemikleri kısa tüylü kürkünden bile belli oluyormuş. Zar zor 
yürüyormuş. Yiyecek bulmaya da pek ümidi yokmuş.  

 Bir ağaca yaslanmışken bir köpek ona doğru yaklaşmış “Çok kötü 
görünüyorsun, çok uzun zamandır yemek yememiş 
gibisin.”demiş.  

 “Doğru söylüyorsun.” demiş kurt. “Sen ve arkadaşların koyunları 
çok iyi koruduğunuz için uzun zamandır açım. Şimdi çok 
güçsüzüm ve yiyecek bulma konusunda ümitsizim. Sanırım 
yakında öleceğim.” 

 “O hâlde neden bize katılmıyorsun?” diye sormuş köpek. “Ben 
düzenli olarak çalışıyorum ve karnımı doyuruyorum. Sen de 
aynısını yapabilirsin. Bana yardım edersin ve beraber koyunları 
koruruz. Böylece biz de senin koyun çalmandan korkmayız. Sen 
de aç kalma konusunda endişelenmezsin. Bu hepimiz için iyi bir 
anlaşma olur.” demiş köpek. 

 .  



Köpek ve Kurt 

 Kurt, birkaç dakika düşünmüş ve köpeğin 
haklı olduğuna karar vermiş. Birlikte köpeğin 
yaşadığı kulübeye doğru ilerlemeye 
başlamışlar. Fakat yürürken kurt, köpeğin 
boynundaki tüylerin azalmış, boynunun 
incelmiş olduğunu fark etmiş. Köpeğe bunu 
sormaya karar vermiş ve sormuş.  

 “Bunun için endişelenme.” demiş köpek. “O 
boynuma bağladıkları tasmanın yeri, sahibim 
beni geceleri bağlar.” 

 “Bağlamak” diye bağırmış kurt. “Sen geceleri 
bağlandığını mı söylüyorsun? Öyleyse 
seninle gelirsem benim de boynuma tasma 
takıp bağlayacaklardır.” demiş kurt. 



Köpek ve Kurt 

  “Bu doğru!” diye cevap vermiş köpek. “Fakat buna sonra 
alışacaksın. Ben bunu artık düşünmüyorum bile.” 

 “Fakat tasmayla bağlanırsam istediğim gibi yürüyüşe 
çıkamam ve koşmak istediğim yere koşamam.” demiş kurt. 
“Eğer seninle gelirsem özgür olamam.” ve böyle dedikten 
sonra kurt dönmüş ve kaçmaya başlamış.  

 Köpek kurdun arkasından bağırmış. “Bekle geri dön, 
istediğim zaman istediğim her şeyi yapamıyorum. Ama ben 
sağlıklıyım ve uyumak için sıcak bir yerim var. Sen hayattan 
zevk alarak yaşamak için çok endişeleniyorsun. Ben 
senden daha özgürüm.”demiş. 
 



Sorular: 

 Köpeğin değerleri nelerdir? 

 Kurdun değerleri nelerdir? 

 Öğrencilerin köpeğin değerlerini desteklemeleri için nedenleri 
nelerdir? 

 Öğrencilerin kurdun değerlerini desteklemeleri için nedenleri 
nelerdir? 

 Kurdu ve köpeği nasıl bir hayat beklemektedir? 

 Köpek mi yoksa kurt mu doğru seçimi yapmıştır? 

 Bu tip bir değer çatışması hayatta nasıl karşımıza çıkabilir? 

 Böyle bir durumla karşılaştığımızda nasıl hareket etmeliyiz? 



FİLM 

 



FİLM: Ekmek Teknesi 



FİLM: Çınar Ağacı 



MÜZİK: Bugün bayram 

 Sen gittin gideli içimde öyle 

bir sızı var ki 

Yalnız sen anlarsın 

Sen şimdi uzakta cennette 

meleklerle bizi düşler 

ağlarsın 

 

Bugün bayram erken kalkın 

çocuklar 

Giyelim en güzel giysileri 

Elimizde taze kır çiçekleri 

üzmeyelim bugün annemizi 

 
 

Sen yaz geceleri yıldızlar 

içinde 

Ara sıra bize göz kırparsın 

Sen soğuk günlerde kalbimi 

ısıtan en sıcak anısın 

 

Bu gün bayram çabuk olun 

çocuklar 

Annemiz bugün bizi bekler 

Bayramda hüzünlenir 

melekler 

Gönül alır bu güzel çiçekler  



 

         DEĞERLER EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ 

 Değerleri öğretirken okullarımızda değişik uygulamalar 
yapılabilir. Öncelikle, en önemli eğitim yöntemi olduğu 
için “bizzat örnek olunmalı”, yani, çocuklarımıza, 
öğrencilerimize öğretmek istediğiniz değerleri bizzat 
yaşayarak göstermeliyiz.  Çünkü özellikle çocuklar 
duyduklarından değil gördüklerinden daha çok 
etkilenirler. Çocuk tarafından sevilen kişinin davranışını 
taklit etmek onun için zor olmaz.  



İkinci olarak, aile bireylerinin ve tüm okul 
çalışanlarının, değerlerin gelişmesi ve kalıcı 
olması için, her zaman benzer tutum ve 
davranışları “tutarlı” bir biçimde 
sergilemeleri gereklidir. Bunun için 
öğrencilerin, başta eğitimciler olmak üzere 
tüm görevlilerin iyi, doğru ve güzel insanlar 
olduklarına inanmaları ve güvenmeleri 
sağlanmalıdır.  



 

Eğitim sırasında, çocuğa gösterilecek sevgi ve güven, 
hem eğiten kişiye hem de eğitilen kişiye bir rahatlık 
verecektir. Yapılan araştırmalara göre, kişi, sevdiği 
kimsenin veya kendisini seven kimsenin sevgi ve 
güvenini kaybetmemek için, onun hoşuna gidecek 
davranışlarda bulunmaktadır. Bunun devam etmesi 
hâlinde kişi, zamanla kişiliğini, o kimsenin arzu ettiği bir 
yönde geliştirmektedir. Kuşkusuz, bunun tersi 
durumlarda da çocuk, istenmeyen davranışları yapmaya 
devam ettiği gibi, bazen sevmediği kişilerin isteklerinin 
tam tersini de yapabilmektedir.  



 

 Üçüncü olarak, çocuk model görerek öğrendiğinden, 
toplumda benzer olayların, resimlerin, kişilerin çocuğa 
gösterilmesi, gözlemletilmesidir. Bu nedenle, çocukların 
doğru, iyi, güzel davranışları görmesi ve yaşaması için 
fırsatlar oluşturulmalıdır. Bütün bunlar yapılırken,  yani 
değer eğitimi etkinliklerine, anne babalar ve okuldaki 
tüm destek personeli (danışma, kantin, temizlik, 
yemekhane, güvenlik, servis şoförü ve hostes) katılarak 
bir bütünlük sağlanmaya çalışılmalıdır. 



BUNLAR NE YAPIYOR? 

 



Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz 
hususlar 

1. Herhangi bir değeri öğretmeye başlarken, önce 
o değer net bir şekilde tanımlanmalıdır. Söz 
konusu kavramla eş ve zıt anlamlı kelimeler 
üzerine konuşarak kavram netleştirilebilir. 
Öğrencilere iyi, kötü, görev, sorumluluk, 
sorumsuzluk, erdem hakkında açık ve tam 
bilgiler verip bunların fikirleri oluşturulmalıdır. 
Bununla beraber onlardaki değerlerin gerçeğini 
sahtesinden ayırt etme, gerçek değere sevgi ve 
bağlılık duyma yetenekleri de geliştirilmelidir. 

 



2. Değerler açıklanırken, söz konusu değere sahip 
insanların davranışları somut bir şekilde ortaya 
konmalıdır. Örneğin, sevgiyi öğretmek 
istiyorsak, “Seven bir insan neler yapar, neler 
yapmaz?” konusunun tek tek ortaya konulması 
değerin anlaşılmasına ve özümsenmesine 
yardımcı olur. 

 

Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar 



3. Değerler öğretilirken, söz konusu değere sahip olursa 
ne kazanacağımız ve sahip olmazsak ne 
kaybedeceğimiz örneklerle somut bir şekilde ortaya 
konmalıdır. Örneğin, adaleti öğretmek istiyorsak, “Adil 
bir insan neler yapar, neler yapmaz?” konusu 
açıklanmalıdır. 

Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar 



Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar 

 4. Değerlerle ilgili tavsiyelerde bulunurken emir veren 
bir dil kullanmak yerine, bu konudaki örnek kişi ve 
öykülerden yararlanarak dolaylı olarak vurgu 
yapılmalıdır. 

 5. Öğrencilerden değerlerle ilgili örnekler bulmalarını 
istemek konuyu daha iyi vurgular. 



Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar 

 6. Değerlerimiz konusunda öğrencilerin tartışması 
sağlanabilir.  

 “Neden bu değer iyidir?”,  

 “Neden bu değeri önemsemeliyiz?”  

 vb. sorularla değerleri açmak, öğrencilerin değerleri 
benimsemelerini ve sahiplenmelerine yardımcı olur. 

 



Değer eğitiminde dikkat edeceğimiz 
hususlar 

 

 7. Değerlerle ilgili etkinlikler hazırlanabilir. Öğrencilerin 
değerlerle ilgili kompozisyon, şiir, öykü yazmaları resim 
yapmaları, bulmaca hazırlamaları istenebilir. 

 8. Öğrencilerin değerlerle ilgili yazılı materyal taraması 
yaptırılabilir. Değerlerle ilgili gazete dergi haberleri, şiir, 
öykü, resim, film, sunu bulmaları ve bunların sınıfça 
okunup tartışılması sağlanabilir. 

 9. Ödül ve ceza verirken duygusal değil, adaletle hareket 
edilmelidir. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ  
YAPILABİLECEKLER 

Kahramanlık ve fedakârlıklarıyla meşhur 
olmuş kişilerin fotoğraflarını koridor ve 
odalara asın. 

Velileri davet edip onların okuldaki 
gelişmeleri inceleyip katkıda  bulunmalarına 
fırsat tanıyın.  

Topluma hizmet amacıyla belli görevler 
taşıyan gruplar oluşturun.  



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ YAPILABİLECEKLER 

 Bir çocuğun diğerleri tarafından şamar oğlanı 
yapılmasına engel olun. 

 Akademik, spor veya sanat yetenekleri dışındaki 
yetenekleri keşfetmek üzere programlar geliştirin. 

 Okulunuzun misyonunu ve vizyonunu tanımlayan 
güzel bir söz seçip öğrencilerinizle paylaşın. 

 Her ay bir değer tespit edip bunun üzerinde 
çalışın. 

   
 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Kendinize örnek aldığınız kişileri öğrencilerinize 
tanıtın. 

 Yaşadığınız yerdeki fedakâr ve önemli kişilikleri 
derslerde tanıtın. 

 Kahramanlarımızın doğum veya ölüm günlerinde 
anın ve ne tür değerlere sahip olduklarını anlatın. 

 Tarihteki olayları gündeme getirip bu olaylarda 
nasıl davranılması gerektiğini tartışın. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Öğrencilerdeki iyilik sıfatının, en az onların akademik 
başarıları kadar önemli olduğunu görmelerine yardımcı 
olun. 

 Öğrencilerin topluma hizmet etmeleri için belli bir yapı 
dâhilinde onlara fırsatlar oluşturun. 

 Örnek olun. Örneğin, ortalıkta gördüğünüz bir kâğıt 
parçasını alın. Sizden sonra ders vereceklere bir saygı eseri 
olarak tahtayı temiz bırakın. 

 Kurumunuzda, ne türlü olursa olsun, nezaketsizliğe fırsat 
vermeyin. 

 Kaba ve küfürlü konuşmalara izin vermeyin. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Öğrencilerin kötü davranışlarını notlar, çağrılar ve 
ziyaretlerle velilere duyurun. 

 Çocuklarının güzel vasıflarını takdir etmek üzere velilerle 
ilişki kurun. 

 Bir bağış fonu oluşturun. Öğrencilerin bağışları istedikleri 
yere yapmalarına fırsat tanıyın. 

 Duvarlara değerleri teşvik eden sözler asın. 

 Özellikle öğrencilerin o anki durumlarıyla ilgili yaşanmış 
olaylardan örnekler verin. 

 Çocukların önem verdikleri vecizeleri yazıp duvarlara 
asmalarına izin verin.                                                       . 
 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Değerlerle ilgili yazı, makale, resim vb. getiren 
öğrencileri ödüllendirin ve bunları değerlendirin. 

 Kurumunuzdaki değerlerle ilgili sorunları düzenli olarak  
tartışılmasını sağlayın. 

 Hatalarınızı kabul edin ve bunları düzeltmenin yollarını 
araştırın. Öğrencileri de buna teşvik edin. 

 Her gün birkaç dakikalık ibretli bir öyküyü seslice 
okuyarak güne başlayın. Öykülerin kısa, ama ders verici 
olmasına dikkat edin. 

 Bir politika, faaliyet veya kararın sebeplerini açıklayın. 
Öğrencilerin sadece "nasıl"ı değil, "niçin"i de anlamaları 
için onlara yardımcı olun.  



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Öğrencilere rekabet kavramını öğretin ve bunun ne zaman 
faydalı, ne zaman zararlı olduğunu anlatın. 

 Öğrencilere niçin öğretmenlik yaptığınızı açıklayın. 
Öğretmenlik yapmanın sorumluluğu ve öneminden ne 
anladığınızı açıklayın. 

 Topluma yaptığınız hizmetlerden öğrencilere bahsedin. 
Hangi gönüllü kuruluşlarda neler    yapabileceklerini 
anlatın. 

 Öğrencilere medyayı eleştirel bir yaklaşımla çözümlemeyi 
öğretin. Medyadaki mesajların değerlerimizi nasıl 
etkilediği üzerinde tartışılmasını teşvik edin.                                       



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Mezun olup yüksek okula gitmiş, iş hayatına atılmış eski 
öğrencilerinizi davet edip tecrübelerini aktarmalarını 
sağlayın. Güzel alışkanlıkların onlara işlerinde nasıl 
yardımcı olduğunu sorun. 

 Çevrenizdeki yetişkinleri davet ederek onların değerleri, 
tecrübelerini ve yardımlarını gündeme getirin. 

 Öğrencilerin empati geliştirmelerine yardımcı olun. Onlara 
şu tür sorular sorun: "Kimse seninle oynamak istemezse 
kendini nasıl hissedersin?", "Birisi senin adınla alay ederse 
neler hissedersin?" vb. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Nezaket ve kibarlık üzerinde durun. Öğrencilere, diğer 
öğrencileri ve yetişkinleri dikkatli bir şekilde nasıl 
dinlemeleri gerektiğini öğretin. 

 Büyük öğrencilerin küçüklere yardımcı olmalarını sağlayan 
ortamlar oluşturun. 

 Öğrenci ve velilerin seminer, gezi gibi ortak bir projede 
görev almalarını sağlayın. 

 Öğrencilere teşekkür mesajları yazmayı öğretin. Öğrenciler 
için değerli çalışmalar yapanlara teşekkür mektupları 
yazdırın. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Bir elektronik posta listesi veya bülten tahtası hazırlayıp 
idareci ve öğretmenlerin değerler eğitimiyle ilgili fikir 
alışverişi yapmalarını sağlayın. 

 Büyük öğrencilerin, ebeveynler için yemekli bir 
program hazırlamasını sağlayın. 

  Gönüllü olarak yemek yapmalarını, dekorlar  
kullanmalarını, hizmet etmelerini ve temizlik yapmalarını 
temin edin. 

 Öğrencilerin kurum için (tanıtım vb.) bir hizmet 
yapmalarını sağlayın. 

 Düzenli bir şekilde birlikte bina temizliği yapın. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE 
İLGİLİ YAPILABİLECEKLER 

 Diğer din ve kültürleri aşağılamayın ve başkalarına karşı 
adil davranmanın önemini vurgulayın. 

 Hor görülen öğrencilere destek olun ve bu anları bir eğitim 
fırsatı olarak görün. 

 Canlılara karşı şefkatli olma düşüncesini aşılayın. 

 Ürünlerin tekrar kullanımıyla ilgili kampanyalar 
başlatın. Tasarruflu olma ve israftan kaçınmanın önemini 
anlatın. 

 Ülke çapında güzel ahlakı destekleyen programlardan 
öğrencilerinizi haberdar edin. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE 
İLGİLİ YAPILABİLECEKLER 

 Öğrencilerin ebeveynlerinin de desteğiyle; çevrelerinde 
basit temizlik işleri, ağaç dikme, tamiratlar gibi çalışmalarla 
çevrelerine hizmet etmelerini sağlayın. 

 Kurumunuza ait bir şarkınız olsun ve yeni gelenlere bunun 
sözlerini ve anlamını öğretin. 

 Okulunuza ait bir şarkınız yoksa öğrenciler arasında bir 
yarışma düzenleyerek bir tane yazmalarını temin edin. Ne 
tür fikirlerin şarkıda yer alması gerektiği konusunda görüş 
alışverişinde bulunun. 

 Öğrencilerin kendi aralarında kaynaşmasını sağlayan 
faaliyetler düzenleyin. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ 
YAPILABİLECEKLER 

 Öğrencileri çevredeki yaşlı veya yardıma muhtaç 
insanlarla ilgilenmeye teşvik edin. 

 Öğrencilerinize başka şehir veya ülkelerden mektup 
arkadaşları bulun ve onların yazışmalardan öğrendikleri 
bilgileri paylaşın. O yerlerde hayatın nasıl olduğu konusunu 
gündeme getirin. 

 Çevredeki memur, işçi veya işverenleri davet ederek iş 
hayatında değerlerin öneminden bahsettirin. 

 Kurumunuzun tarihî ve başarılarına ait belgeler ve 
fotoğraflardan oluşan bir sergi hazırlayıp ziyaretçilere bunu 
gösterin. 



OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE 
İLGİLİ YAPILABİLECEKLER 

 Spor yarışmalarında, oyunlarda ve günlük ilişkilerde 
centilmenliğin önemini vurgulayın. 

 Okulun politikasını belirlerken öğrencilerin de katkıda 
bulunmasını temin edin.                                                  

 Onlara farklı politikaların karşılaştırılmasıyla ilgili  
ödevler verin. 

 İnsanı düşünmeye, tartışmaya ve yazmaya sevk eden 
alıntılar toplayın. 



      OKULDA DEĞER EĞİTİMİYLE İLGİLİ YAPILABİLECEKLER 

 

  

   Çocuklara bir ant söyletin ve bu metni velilere 
ulaştırın. 

 Kurumunuzu tanımlayan veciz bir söz bulun. 

 Veliler için değer eğitimiyle ilgili bir kitap listesi 
hazırlayın. 

 Sporla ilgilenen öğrenci ve öğretmenlerin sporla ilgili 
değerler geliştirmelerini teşvik edin. 
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HERŞEY PARA MI? 







 
 
 

 EN İYİSİ OL 

 

      Dağ tepesinde bir çam olamazsan 
      Vadide bir çalı ol; fakat 
      Dere kenarındaki en büyük çalı sen olmalısın; 
      Ağaç olamazsan çalı ol.  
      Çalı olamazsan bir ot parçası ol. 
      Bir yola neşe ver; 
      Bir mis çiçeği olamazsan bir saz ol, 
      Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. 
      Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya mecburuz, 
      Burada hepimiz için bir şeyler var. 
      Yapacak büyük işler var, küçük işler var. 
      Yapacağımız iş, bize yakın olan iştir. 
      Cadde olamazsan patika ol, 
      Güneş olamazsan yıldız ol. 
      Kazanmak veyahut kaybetmek ölçü ile değildir. 
      Sen her neysen onun en iyisi olmalısın. 
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