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Değerler eğitimi, fert ile topluma sağladığı ilavelerden ötürü eğitim 
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kitaplarında fertlere kazandırılabilecek çok yönlü alt sınıflara 
ayrılmış değerlere yer verilmiş, bu değerlerin kazandırılmasına 
yönelik birçok faaliyetler hazırlanmaya başlanmıştır. Diğer taraftan, 
araştırmacılar tarafından birçok yapıtlar incelenerek, bu yapıtlarda 
bulunan değerler tespit edilmeye çalışılmış, bu değerlerin 
öğrencilere transfer edilmesi için öğretim programları ile ders 
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ÖNSÖZ 

İnsan, sosyal ile kültürel bir ortamda gözlerini dünyaya açar. 

Gözlerini açtığı ortama entegre olması sosyal dokunun sahip 

olduğu bazı edim ile yargı kalıpları insana yardımcı 

olmaktadır. Kişi, hayatını idam ettiği sosyal doku içinde 

varoluşu ile hayatını devam ettirebilme gayesi içerisinde kimi 

kültürel parametrelerle beraber somut-soyut değerlere 

gereksinimi vardır. Değer, bireyin hayatına doğrudan ile 

dolaylı tesir eden sosyal ile bireysel inançlar tamamıdır. 

Değerler, fertlerin sosyal yaşam içinde yaşamlarını teminat 

altına almayı sağlayan, fertlerin hayatlarını kolaylaştıran 

sosyal edimler formatlarıdır (Özkan,2010: 1128).  

“Kişi ya da toplumun kabul ettiği var olma ve hareket etme 

tarzıdır” (Doğan 2007: 309). Kluckhohn (1951) ise değeri, bir 

zümrenin ya da ferdin niteliğini gizli ya da aleni bir şekilde 

ortaya koyan, fiilin şekil, araç ile hedefleri arasından öncelik 

belirlemesini etkileyen bir ifade olarak nitelendirmiştir 

(Fidan, 2009). 

Bireyler ile toplumlar yeryüzünün hangi noktasında olursa 

olsun nitelikli bir hayat devam ettirmeyi ister. Nitelikli bir 



II 

hayat ile nitelikli bir sosyal dokunun varoluşu kaliteli bir 

eğitime endekslidir. Kaliteli bir eğitim aşamasında hayati 

bilgiler ile uygulamaların yanında kültürel elementler ile 

değerler de kasıtlı bir biçimde fertler tarafından kazanılır. 

Kazanılan edinimlerden en mühimlerinden birisi de 

değerlerdir. Değerlerin transferinde en temel yöntemse 

eğitimdir. 

Değerler eğitimi, fert ile topluma sağladığı ilavelerden ötürü 

eğitim mekanizmasının içerisine eklenmiştir. MEB Talim 

Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan 2010/53 sayılı 

genelgeyle değerler eğitiminin ehemmiyeti vurgulanmış, bu 

hususta öğretim kurumlarının yapması ihtiyaç olunan 

faaliyetlere dikkat çekilmiştir. Öğretim programları ile bu 

programlara göre hazırlanmış ders kitaplarında fertlere 

kazandırılabilecek çok yönlü alt sınıflara ayrılmış değerlere 

yer verilmiş, bu değerlerin kazandırılmasına yönelik birçok 

faaliyetler hazırlanmaya başlanmıştır. Diğer taraftan, 

araştırmacılar tarafından birçok yapıtlar incelenerek, bu 

yapıtlarda bulunan değerler tespit edilmeye çalışılmış, bu 

değerlerin öğrencilere transfer edilmesi için öğretim 

programları ile ders kitapları için önerilerde bulunmuşlardır. 
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GİRİŞ 

Türkiye’de MEB tarafından hazırlanan öğretim 

programlarında çok uzun zamandır değişik isimler ile 

yoğunluklarda bilinçli bir biçimde değerler eğitimi 

programları sürmektedir. İki bin beş senesinden başlayarak 

değer eğitimi; değerler eğitimi çatısı ismi altında başlangıçta 

sosyal bilgiler ders programı ile din kültürü ve ahlak bilgisi 

ders programında bulunurken akabindeki süreçlerde 

meydana gelen program güncellemelerinde öteki ders 

içeriklerinde bulunmaya başladığı belirgindir. MEB, Türk 

Milli Eğitimi’nin genel hedefleri incelediğinde kişilik ile 

karakter eğitimine, bilimsel düşünen, değerleri olan fertleri 

yetiştirmek olduğu belirgindir.  

Öğrencilerin gündelik yaşamlarında değerlere sahip olarak 

davranış geliştirmeleri için okullarda planlı etkinliklerin 

gerektiğini söylemektedir. İki bin on yedi yılında MEB 

öğretim programlarındaysa her ders için öğrenme alanında 

değerler eğitimi adında bir başlık meydana getirilmiştir. 

Yapılan değişikliklerle değerler eğitiminin dinamiğini 

yoğunlaştırmaya çalışılmış, yalnızca öğrenen ile üreten 
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öğrencilerin yerini disiplinler arası bağlantı kurarak değer 

eğitimi ile yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Programı başarıya 

ulaştırmada okul ve öğrenci ihtiyaçlarını temel almak, 

değerler eğitimini okul temelli yaklaşımla hazırlamak ve 

aileleri sürece dâhil etmenin önemli olduğunu tespit etmiştir.  

Değerler eğitimini önemseyen okullar, değerlerin doğasını 

bilmeli, öğretmelere gereken nesnel ve evrensel değerleri 

vermeli, bu değerleri anlamaları, içselleştirmeleri ve davranışa 

döndürmelerinde yardımcı olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Okullara gelen öğrenciler şehirleşme ve küresel kültürün 

etkileri ile bireyselleşmekte, sosyal uyum problemleri 

yaşayabilmekte, maddi hedef ve hazlara ulaşma arzusuna 

düşebilmektedir. Kendini düşünen, kişi hak ve 

özgürlüklerine duyarsız, popüler kültürün etkisiyle çabuk 

tüketip harcayabilen nesiller yetişebilmektedir. Bencilliğin 

çıkmasında en büyük etkenlerden bir tanesi de 

modernleşmedir. Yaşamda insanların amaçlarından bir tanesi 

olduğunu söyleyen radikal hedonizm ve sanayileşme ile 

yaygınlaşan bencillik, insanlarda sadece kendi çıkarlarını elde 

etme düşüncesini aşıladığını ifade etmektedir. Böyle bir 
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neslin geliştirdiği değer algıları da zayıflayabilir ve toplumsal 

sorunlar gün geçtikçe artabilir.  

Değerler, sosyal düzenin oluşabilmesi ve ortak bir düşünce 

etrafında toplanabilme yönüyle de şekil veren etkisi belirgin 

bir şekilde hissedilebilmektedir.  Değerler belli olan bir 

toplumda iyi ya da kötü kavramının neler olduğu, yanlışın ya 

da doğru kavramının neler olduğu hususundaki ortak 

düşünceler ile standartlar olduğunu ifade etmektedir. 

Değerler eğitiminin nitelikli bir şekilde tasarlandığı sistemde 

tasvip edilmeyen davranışlar azalabilir, sükûnet ile uzlaşı 

kültürünün de daha sağlam olabilir. Öğrenciler, 

öğretmenlerine, anne ve babalarına, toplumdaki büyüklerine 

karşı saygıdan uzaklaşabildikleri, anne ve baba tutumlarının 

etkisiyle sadece kendini düşünen, isteklerini her zaman önde 

tutan, her zaman ve her konuda haklı olduğunu düşünen 

bencil öğrenciler görülebilmektedir. Evde her istekleri aile 

fertleri tarafından yapılan öğrenciler için çalışmak ve üretmek 

zor gelmeye başladığı, uzun soluklu etkinlikler ve ödevler 

yorucu olduğu düşünülerek yapılmak istenmeyebilmektedir.  

 Çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sahip olan izin verici aile 

tutumunda ebeveynler çocuklarına fazla düşkün 
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olduklarından dolayı kontrol seviyeleri az olduğunu ifade 

etmektedir. Çocukların davranışları istekleri etrafında 

şekillenir, kural ve sınırlar esneyebilir. Bu tutumla yetişen 

çocuklar toplum kurallarını özümsemede zorlanırlar, şımarık 

ve bencil davranırlar. İnsanlar başkalarını rahatsız ederken 

özgürlük çatısına sığınabilmekte, hak ve adalet duyguları 

zayıflayabilmekte, sorumluklarından kaçmakta, yapılacak bir 

görev ve sorumluluk için kendini zorlamak istememekte, 

kurallara uymakta zorlanmakta olan bir nesil gözlemlenebilir.  

Sorumluluk ahlakın uygulanabilen tarafı olarak 

tanımlanabilir. Kişilerin önce kendisine sonra başka kişilere 

karşı özenli davranması, üzerinde düşen yükümlülükleri 

yapması, toplumsal süreçlere katılması ve daha yaşanılabilir 

bir dünya için çabalaması olarak tanımlamıştır.   

İnsan özgürlüğünü yaşarken göz önünde bulundurması 

gereken bir kavram daha vardır. İnsan sorumluluk sahibi 

olmalıdır. İnsanların tüm fiilleri kendi iradesiyle gerçekleşir. 

Bu eylemlerin sonuçlarını hesaplamalı, özgürlüğünü 

kullanırken sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini 

ifade etmektedir. Sanal âlemde her türlü mahrem bilgisini 

paylaşıp, her coğrafya ve kültürle iletişim kurmayı severken, 
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yanındaki arkadaşı ile iletişim kurmakta zorlanan nesiller 

görülebilir. Medya ve bilgisayar oyunlarının etkisiyle şiddet 

kullanmaktan çekinmeyen, arkadaşlarına zarar veren 

öğrenciler oluşabilir. Toplumun kalitesi ve geleceği güzel 

yetiştirilmiş ve güzel karakter sahibi insanlarla mümkündür. 

Toplumdaki insanların güzel bir ahlaki değere ve karaktere 

gelişi güzel sahip olamadıklarını söylenebilir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DEĞERLER EĞİTİMİ KAVRAMLARI 

DEĞER NEDİR? 

Sosyal bir varlık olan insan öteki insanlar ile beraber hayatını 

devam etmek yükümlülüğü altında olması sebebiyle buna 

olanak sağlayan bazı sosyal, politik, ahlaki ile kültürel 

normların olması vazgeçilmezdir. Bu normlar birlikte 

yaşayan halkın önemli kesimince kabullenmesiyle onama 

görürler Kamuoyunun ekseriyetince kalıplaşarak özümsenen 

tümel norm ile kanaatlerin mühim bir kesimini içtimaî 

değerlerin oluşturduğu bilinmektedir. (Yalar & Yelke, 2011). 

Değer, bireyin etrafında yaşananları anlama ile yaşananlardan 

anlam çıkarmada kullandığı maddi kriterlerin tümü ile 

davranışlarımızı biçimlendiren, bir husus hakkındaki 

yargılarımızı etkileyen, türlü akide ile fiillere dair 

değerlendirmelerimize yön veren, dolayısıyla şahsi 

bütünlüğümüz ile kimliğimizi oluşturan kural, kanaat ile 
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hayat standartlarını anlatmaktadır (Karakaş, İrem, & Bilbay, 

2014, s. 205).  

Değer kelimesi söylenince akla ilk olarak, sosyal hayatı 

tertipleyen, toplumu yaşanabilir duruma getiren bütün 

kriterler gelir (Karakaş, İrem, & Bilbay, 2014, s. 205) 

Değer kelimesi genellikle başka biçimde ifade edilmiştir. 

Raths, Harmin ile Simon’a göre değer kelimesi iyi, güzel, 

doğru, sevgi, dürüstlük, sadakat gibi niteliklerin yanında 

insana gurur veren tutum ve inançlar olarak tanımlarlar. 

Değer kavramı genel olarak, bir nesneye, varlığa ya da 

faaliyete, ruhsal, ahlaksal, toplumsal açıdan ya da estetik 

yönden, tanınan önem olarak tanımlanmaktadır. Değer 

nesnenin kendisinde var olan bir özellik değildir, ruhsaldır, 

nesnel değildir. Nesneye insan tarafından verilmiş öznel bir 

özelliktir. 

Öznenin nesneyle olan ilişkileri sonucu nesneye tanınmış bir 

niteliktir (Yılmaz, 2014, s. 394). 

Yılmaz, David Krathwol, Benjamin Bloom ve Bertem 

Masia‟nın değerlere ayrı perspektif getirdiklerini, onu, 

özümseme süreci’’ olarak tanımladıklarını belirtmiştir. 
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Yılmaz’a göre özümseme, ferdin hayat stilini meydana 

getiren düşünceleri, eylemleri, standartları ile yaptırımları 

tedrici bir şekilde benimseyerek yetişmesini anlatmaktadır 

(Yılmaz, 2014, s. 395). Aslında özümseme süreci olarak 

kastedilen tanımın „değer‟ kavramı yerine ‘‘değerler eğitimi’’ 

kavramını karşıladığı düşünülebilir. 

Erol Güngör’e göre, bir şeyin istenebilir ya da istenilemez 

olduğu hakkındaki kanaattir. Bu doğrultuda bir kanaat olması 

sebebiyle değer dünyanın bir kesimiyle akıl, hissiyat ile 

bilgilerin bir topluluğudur (Cihan, 2014, s. 657). 

Değer; bireylerin yaşamın manası ile gündelik hayatın 

şekillendirilmesi hususunda farklı seçeneklerin arasından bir 

öncelik yapmalarını sağlayan rehberlik niteliğindeki manevi 

ya da maddi prensip, kanaat ya da mevcudatlardan her 

birisidir (Doğan H. , 2014, s. 415). 

Değer, uluslar, kanaatler, ideolojiler ya da bireyler arasında 

benimsenmiştir. Benimsenmiş ile sürdürülmekte olan her 

çeşit ideolojik ya da kutsal içerikli düşünce, edim, prensip 

veya değerlerdir (Dönmez & Yazıcı, 2008, s. 187). 

Değerler kültüre, toplum ile bireye anlamlandıran 

kriterlerdir. Değerler mekanizması, bireyin tecrübelerini 
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aksettirir ve onlar üstünden doğrudan bir tesirde bulunurlar. 

Değerler mekanizması bireylerden neyin arzulandığını, 

bireylere neyin menedildiğini saptamaktadır (Fichter, 2016, s. 

176). 

Değerin çeşitleri ile ilgili farklı sınıflandırmalar mevcuttur. Bu 

sınıflandırmalardan fertten topluma doğru değerleri 

birbirinden ayıran Nelson’un sınıflamasıysa şöyledir: 

• Bireysel değerler: Kişisel tercihlerimizle ilişkili olan 

değerlerdir. 

• Grup değerleri: Bilinen bir zümre mensuplarınca 

paylaşılan değerlerdir.  

Tarhan’a göre (Ceyhan & Zelka, 2014, s. 86) değerler amaç 

ile araç değerler olarak sınıflandırılabilir. Amaç değerler, 

bireyin yaşamındaki manevi destinasyonları betimlerken araç 

değerler bireyi yaşama götüren yol olarak tarif edilmektedir.  

Araç değerler, ferdi ile evrensel değerlerin hayat bulmasını 

sağlayacak nitelikte olup güdüleme artırıcı ile teşvik edici 

karaktere sahip olan değerlerdir denilebilir. Örnek verilecek 

olursa; insanlara faydalı olmak amaç değer, bunun için 

meslek sahibi olmak araç değer sınıfında belirtilebilir. 
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Tarhan’ın başka bir değer sınıflandırmasında „evrensel 

değer‟ ve „kültürel değer‟ olarak iki sınıflandırma 

görülmektedir. Kültüre has değerler, evrensel değerlerin 

türlü dozlarda kombinasyonu ile meydana gelir. Mesela, bir 

kültür sevgi kavramını ön planda tutarken, öbürü dürüstlük 

kavramın ön planda tutmakta, ötekisi çalışkanlığı ön sıraya 

almaktadır. Bu kültürlerin tümünde toplumun sosyal 

bütünlüğü, değerlerden örülmüş taşlardan meydana gelir. 

Her milletin anonim değerleri arasında doz farkı vardır, 

kültürel kimlik buna göre şekil alır. Ayrıca bireylerin kriter 

ayrımı da vardır (Tarhan, 2014, s. 188). 

DEĞERİN ÖNEMİ 

Değerlerin bireye ve topluma katkısı açısından önemi 

büyüktür. Değerlerin bireyin davranışlarını düzenleme, bir 

topluma uyum ve aidiyetini sağlama, kendisine zarar verecek 

davranışlardan uzak tutma, manevi boyutta haz/iç huzuru 

sağlama gibi yönlerden bireysel anlamda katkıları vardır. 

Ayrıca birey belli değerleri kabul edip hayatında uyguladığı, 

içselleştirdiği zaman yaşam kalitesi önemli oranda 

yükselecektir. 
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Değerler toplumda var olan sosyal kontrol mekanizmasına 

referans olurlar, fertler arası ilişkiyi güçlendirir. Başka 

değerlere sahip olan bireyler arasında ya da nesiller arasında 

meydana gelen farklı değerlerin sebep olduğu çatışmalar 

meydana gelebilir. Bu çatışmaları; sulh etmek, anlaşmak vb. 

ortak evrensel değerlerle birlikte çözüm bulmak 

muhtemeldir. Değerler insan hayatında düzenleyici ile 

güdüleyici bir rol üstlenir (Aydın & Gürler, 2012, s. 4). 

Değer türlerinden biri olan evrensel ahlak değerleri bin 

dokuz yüz kırk sekiz senesinde BM, doğrultusunda 

düzenlenen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

temelini oluşturmuştur. Bu değerlerden bazıları şunlardır: 

yaşama, özgürlük, suç kanıtlanana kadar masumluk, din ile 

vicdan hürriyeti, mahremiyet, ifade hürriyeti (Aydın & 

Gürler, 2012, s. 15).  

Bu bildirgenin içinde değerlerin yer alması değerlerin 

önemine işaret eder. İnsanı diğer varlıklardan ayıran önemli 

yönlerinden biri de insanın bir değer evrenine ehil olmasıdır. 

Nitekim beşer manalar ile değerler meydana getiren bir 

mevcudiyet olarak, manalar ile değerlerden meydana gelen 

bir evrende hayat sürer. Bu sebeple beşer hem kendisine hem 

de öteki tüm var olanlara bu mana ile değerlerin içinden 
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bakıp insanları/olayları kavramaya çaba sarf eder. İnsanın 

değerlere sahip olan bir canlı olması insanın varoluşunun en 

belli başlı özelliğidir. İnsanın yaşayabilmesi için amaç ile 

isteklerini gerçekleştirmesi gerekir. Ve bu da ancak bir değer 

duygusuna dayanarak hareket etmesiyle mümkündür (Cihan, 

2014, s. 657). 

Değerin önemi ile ilgili Güngör (Cihan, 2014, s. 657); insanın 

bir değere sahip olduğu zaman değerin tutulacak en hakiki 

yol olduğu konusunu düşündüğünü, ayrıca o hususta 

duygusal davrandığını, o değerin insanı belli bir yönde 

hareket etmeye yönlendirdiğini belirtmektedir Bu sebeple 

değerler bir bakıma hayatın gayeleridir. 

Değerlerin bireyler üstünde belirleyici tesiri vardır. Tüm 

toplum, söz gelimi toplumdaki bireylerin birçoğu belli bir 

değer profili ile tanınır (Cihan, 2014, s. 658). Sahip olunan 

değerlerin her birey için anlamı vardır. Bu değerler insanın 

davranışlarını büyük bir biçimde etkilemektedir. 

Kişisel seçimler, birlikte hayatını devam ettiren bireylerin 

iktisadi etkinliklerini sosyal hareketleri ile özellikle paranın 

doğrultusunu etkiler. Değerlerde oluşan dönüşümlere ilişik 

olarak iktisadi yaşam da etkilenmiş durumdadır. İstekleri 
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fazla büyük olan hırslı bireyler, güne sanki o günden 

alacakları bir şey varmış gibi uyanırlar. Hâlbuki hakiki 

değerleri yaşama katabilen bireyler, her günü kendileri için 

verilmiş bir hediye olarak düşünürler ve o günü bu düşünce 

ile yaşarlar (Ceyhan & Zelka, 2014, s. 88). Böyle düşünen 

bireylerin yaşadığı toplumlarda güzel değerler hayata geçirilir, 

mutlu bireyler ve mutlu toplum oluşur. Değerlerin 

kaybedildiği toplumlarda sorunların artacağı bilinmektedir. 

Geçmişte toplumumuzda bulunan göz hakkı kavramı değere 

bakış açısını gösteren önemli bir ipucudur. Buna göre kişinin 

etrafındaki insanların sizin sahip olduklarınızı sadece 

görmelerinden dolayı bir hak ortaya çıkmaktadır. Bu 

kavrama son zamanlarda toplumda neredeyse hiç 

rastlanmamaktadır. Bu da günümüzde birçok değerin 

erozyona uğradığını göstermektedir. Bugünkü dünyada 

değerlerin sosyal yaşantıdan ayrılması ve toplumsal denge 

gittikçe kaybolmaktadır. Geçmişte toplumumuzda tüketime 

ilintili kanaat etmek, israf etmemek vb. çok mühim değerler 

vardır. Ticaret ile toplumsal yaşam bu değerlerin çevresinde 

biçimlenmiştir. Buna „ahilik‟ kavramı örnek verilebilir. 

Ahilikte, komşu esnafa hoşgörü, büyüklere saygı, küçüklere 
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sevgi, yardımlaşma gibi değerler öne çıkmıştır. Modern 

dönemde ise bu hassasiyetler kaybedilmeye başlanmıştır. 

Günümüzde karşılaşılan tüketim çılgınlığı, israf vb. 

problemler tüketim değerlerinin bitmeye başladığının etkili 

delildir (Ceyhan & Zelka, 2014, s. 91). 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

Değerler Eğitimi Nedir? 

Değerler eğitiminin tanımı konusunda farklı düşünceler 

bulunmaktadır. Bazen şu şekilde tümceler kullanıldığı 

görülmüştür: ‘‘Çocuklara mesuliyet şuuru verilmeli, çevre 

korunmalı, ihtiyar bireylere yardım edilmeli, dürüstlük 

önemli, sevgi, başkalarının hakkı yenmemeli vb.’’ Bu sözleri 

söylerken, bazıları değerler eğitimini, bazıları ahlak eğitimini, 

bazıları etik eğitimini, bazıları karakter eğitimini kast 

etmektedir (Aydın, 2014, s. 549). Bazı kullanımlarda ise 

„ahlak ve değerler eğitimi‟ olarak tercih edildiği görülmekte 

ve bu kullanımın daha kapsayıcı olduğu düşünülmektedir 

(Kaymakcan ve Meydan, 2014, s. 24-46)  
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Aslında kastedilen Şeyler birbirine çok yakındır. Bu 

araştırmada genel olarak yaygın kullanımıyla „değerler 

eğitimi‟ ifadesi tercih edilmiştir. 

Değerler eğitimi kavramı yerine „karakter eğitimi, ahlak 

eğitimi‟ kavramları da kullanılmaktadır. Bazı kaynaklarda 

aynı Şey kastedilirken bazılarında ufak farklar olduğunun 

düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Kesgin makalesinde, Karakter 

eğitimi, istenen bireysel yetenek ve özellikleri geliştirebilmeye 

etki eden her türlü bilinçli ve açık gayrettir‟ demiştir (Kesgin, 

2015, s. 120). Lickona’nın nazarında kişilik eğitimi gayeli, 

üretken ile hıncahınç bir hayatla adil, merhametli ile iyiye 

giden bir ulusun alt yapısı olarak insanı hakim yapan, 

büyümesine neden olan fiilleri yetkinleştirmeye gayret 

gösterir. Kişilik eğitimi sayesinde birey, okul ikliminde 

uygulanan her çeşit etkinlik ile hâl aracılığıyla ahlaki erdemleri 

özümsemek nedeniyle kasıtlı bir şekilde teşebbüste bulunur. 

Bahsi olan etkinlik ile hâller, yetişkinlerin örnekliği, yaşıtları 

arası bağları, disiplinin sağlanması, çatışmaya formül 

bulunması, programın muhteviyat, öğretim aşaması, 

akademik standartlardaki özenlilik, okul iklimi, program dışı 

etkinliklerin düzenlemesi, ebeveynlerin bu aşamaya içerisine 

katılmasıdır. Okul hayatında yaşanan her şey karakter 
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eğitiminin kendisidir. Şu nedenle karaktere her yapılan şey 

tesir altında bırakmaktadır (Kesgin, 2014). Yukardaki 

ifadelerden anlaşılacağı üzere „karakter eğitimi‟ ve „değerler 

eğitimi‟ ile benzer Şeyler kast edilmektedir. 

Eğitim; genel anlamıyla „bireyde kendi yaşantısı yoluyla 

davranış değişikliği meydana getirme süreci‟ olarak 

tanımlandığına göre; değerler eğitimi de „bireyde kendi 

yaşantısı yoluyla değerlerle ilgili davranış değişikliği meydana 

getirme süreci‟ olarak tanımlanabilir (Aydın M. ġ., 2017, s. 

87). 

Amerika Eğitim Departmanı’na göre kişilik eğitimi; okul, 

toplumunun içinde bulunan öğrenciler ve yetişkinlerin saygı, 

adalet, vatandaşlık, kendisi ile öteki bireylere karşı 

sorumluluk vb. değerleri öğrenme aşamasıdır (Sapasağlam, 

2016, s. 4). 

Karakteri oluşturan değerlerin veya ahlaki yargıların, eğitim 

yoluyla okul ortamında nitelikli eğiticiler vasıtasıyla 

geliştirilmesi, karakter eğitimine katkı sağlayacaktır. Bu 

durumda değerler eğitiminin karakter eğitimini desteklediğini 

söyleyebiliriz. Bir yapı olarak karakter eğitimini ele alırsak, 
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değerler eğitiminin bu yapıyı oluşturan ve güçlendiren yapı 

taşlarından biri olduğu sonucuna varabiliriz. 

Değerler Eğitiminin Gerekliliği 

Günümüz modern toplumlarında sanayi ve teknoloji 

alanlarında büyük gelişmeler sağlanmış, toplumlar bilim ve 

sanatta daha ileriye gitmiş fakat bu ilerlemenin yanında insani 

ve ahlaki sorunlarda da artış olmuştur. (Genç M. F., 2014, s. 

521). 

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, yeryüzünün bariz 

bir şekilde monotipleştiği, bu monotonluğun Batılı kültür ile 

değerlere müstenit olduğu elzem bir şekilde toplumumuza 

empoze etmektedir. Küreselleşme bireyin kimliğine hasım 

bir olgu olarak görülmeye başlandı. Nedeni şu ki küresel 

iktisattaki dengesizliğin sebep olduğu beşerî problemler, bir 

kesimin dengesiz tüketimi öteki kesimin alabildiğin kadar 

fakirliği, süratle artan intihar vakası sayısı, toplumsal ile 

bireysel anlaşmazlıkların artış göstermesi, beşeri 

münasebetlerde görülen ciddi ahlaki aşınmalar, bireyin 

değersizlik düşüncesinin hızla artışının olması vb. birçok 

neden sosyal bilimcileri yeni çalışmalar yapmaya 



 

19 

yönlendirmiştir. Bu yönüyle değerler eğitimi başka bir 

ehemmiyet kazanmaktadır (Yılmaz, 2014, s. 393). 

Toplumsal Şartlar sebebiyle değerler eğitimini yapmanın 

giderek zorlaştığı bilinmektedir. Değer transferi hususunda 

günümüzdeki ebeveyn ile eğitimcilerin eskilere oranla 

işlerinin çok çetin olduğu görülmektedir. Önceleri ahalinin 

de destek verdiği epeyce değer, çocuklara özel bir çaba sarf 

etmeden daha rahat aktarılabiliyordu. Çocuğun üstündeki 

yegâne motif artık yalnızca aile değildir, yalnızca okul veya 

arkadaş ortamı da değildir. Çocuklar artık bundan böyle 

bütün yeryüzündeki değişimlerden anne babalarına göre 

çabuk etkilenmektedirler. Bu yüzden büyüklerin de üzerinde 

yaşadığımız yeryüzünü, yeni yatkınlıkları takip ederek 

çocukların bu yatkınlıklardan ne türlü etkilendiğini 

araştırmaları ve çocuklarına bu değişimleri de dikkate alarak 

eğitim vermeleri önem kazanmıştır. Toplumun ayakta 

kalması için saygı, sevgi, dürüstlük, adalet, hoşgörü gibi 

değerlerin o toplumda yaşıyor ve insanlar tarafından 

sahipleniliyor olması gerekmektedir. Bu değerlerin 

çocuklardaki gelişimi tesadüflere, sosyal çevreye veya 

medyaya bırakılmayıp, büyüklerin bilinçli bir Şekilde etkin 

olmaları gerekmektedir (Aydın M. Z., 2014, s. 559). Değerleri 
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öğrenen ve hayata geçiren bireyler güzel bir yaşama sahip 

olma ve iç huzuru yakalama konusunda büyük adımlar atmış 

durumdadır. 

Değerler eğitimi almış ve değerlerine bağlı olan insan, 

hayatındaki ihtiyaçlarını, gerçek olanlarla sınırlı tutar. 

Başkalarının elinde olan şeylerde gözü olmaz. İhtiyaçlarını 

basamaklandırır, mutlak bir seviyede karşılamasının akabinde 

elindeki imkanları diğer insanlarla bölüşür. Böylece paylaşma 

değerini de yaşamış olur. Bazı durumlarda başkalarının 

ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarına tercih eder. Çağdaş dünyada 

etkin olan bencil insan tipi yerine paylaşmak, yardımlaşmak 

gibi değerler diğerkâm insan tipini inşa etmeye yardımcı 

olmaktadır (Ceyhan & Zelka, 2014, s. 103). 

Değerler bütün inanışlarda yer bulmuşlardır. Tarhan; 

Budizm‟den Taoizm‟e, Hinduizm‟den Museviliğe birçok 

inanışta ortak değerlerin olduğunu belirtmiştir. Budizm’deki 

brahma prensibi doğruluk ile dürüstlük ifadelerini öne 

çıkarmaktadır. Şiddetten kaçınmayı ve ılımlı olmayı teşvik 

eder. Musevilikte kendi ırklarını üstün görmenin yanı sıra 

doğruluk kavramı önem kazanmıştır. Hristiyanlıkta sevgi 

kavramının baskınlığı dikkat çekmektedir (Tarhan, 2014, s. 

194-196).  
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Geçmişten günümüze insanlar değer arayışı içinde 

olmuşlardır. Değerlerin bütün dinlerde ve toplumlarda yeri 

büyüktür. Bu değerlerin nesilden nesle aktarımı, toplum 

içinde yaşatılması insanlar için ihtiyaç olarak hissedilmiştir. 

Bu yüzden değerler eğitimi önemli ve gereklidir. 

Değerler hayatın her alanında yer almaktadır. Son 

zamanlarda Batı alemi, modernizemin bir neticesi olan ‘‘Sen 

çalış ben yiyeyim’’ görüşünü ortadan kaldırarak toplumdaki 

üşengeçliğin önü almak için, ahlaki dokunun iktisadide 

mühim bir saptama olduğunu savunmaktadır. Bu duruma 

aynı biçimde, her kurum kendi ahlak kurallarını mevcudiyet 

getirmek ile iş yerlerinde çalışmaya başlayan bireyler, dürüst 

olacağına, iş yerinin sırrını dışarıya taşımayacaklarına, yalan 

söylemeyeceklerine, hile yapmayacaklarına alakalı ant 

içmektedirler. Bu davranışlar da toplumda değerler 

eğitiminin gerekliliğini göstermektedir (Tarhan, 2018, s. 45). 

Ferdin saadeti için mühim olan, bilhassa gençlik devrinde 

hâkim olarak duyulan ‘‘ailenin bir ferdi’’  olmanın yanında, ev 

yaşamı hâricinde ‘‘bir gruba ait olma ihtiyacı’’  öğretmenlerce 

göz ardı edilmemelidir. Kimliklerini sorgulama ile 

karakterlerini bulma yatkınlığı oldukları bu dönemde 

yapılacak hatalı yönlendirmeler onların fert olma-ait olma 
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dengesini bozarak tüm hayatlarını kötü etkileyecek yanlış 

tercihler yapmaları ile yasa dışı zümrelere dâhil olup zararı 

dokunan faaliyetlerde bulunmalarına sebep olabilir. Hâlbuki 

genç fertlerin, topluma veya kendilerine uzaklaşmadan 

olgunlaşabilmeleri için, fert olma-ait olma dengesini 

oluşturmanın yöntemlerini öğreten bir eğitime gereksinimleri 

bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, gençlik devrindeki 

fertlerin yaşadığı yeryüzünü bilerek kavramsallaştırmalarına 

yardımcı eden, dahil oldukları toplumla münasebetlerini 

tertiplemeyi sağlayacak düşünceleri önde tutarken, 

hayatlarını devam ettirdikleri ortamla entegre olmalarına 

dayanak olan bir eğitim-öğretim aşamasında olmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle, bu bireylere kimlik ile kişilik 

gelişimini akis uyandıracak ürünler ile faaliyetler sunulmalı, 

bu ürün ile faaliyetler aracılığıyla değerli birer birey 

olduklarını ve toplumsal bütünün bir dilimi oldukları 

sezdirilmelidir. 

Değerler eğitiminde kullanılacak sanat ile edebiyat ürünleri 

genç bireylerin aidiyet ihtiyaçlarını yönlendiren, kişiliklerini 

kaybetmeden bir bütün dahilinde ne türlü yer alacaklarını 

öğreten, suç mihraklı çetelere katılmalarını engelleyen, 

bireyler ile tabiata yararlı olma gayesine yönelik, gençlerin 
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karşı cinsle nasıl ilişki içinde olmaları konusunda 

bilgilendiren konular ve temalar içermelidir (Pakdemirli, 

2014, s. 606). 

Gençlik döneminin en önemli özelliklerinden birisi de karşı 

cinsle olan ilişkilerindeki merak ve çekingenlik duygularının 

bir arada yaşanmasıdır. Bugünkü eğitim mekanizmasında, 

değişen sosyal hayatın içerisinde cinslerin birbirlerine karşı 

yaklaşımı ile edimlerinin ne türlü olması gerektiği hususu 

savsaklanmıştır. Bilhassa soyut değerlere ehemmiyet veren 

genç bireyler bu dönemde ciddi bir tereddüde düşebilirler. 

Bu duruma, farklı dini inanca sahip bireylerin değişik, tutarsız 

eylemlerine alakalı gözlemleri de eklenince, genç bireyler 

kendilerini toplumsal yaşam koşulları ve dini yaklaşımlarının 

ters düştüğü bir arapsaçı dahilinde olabilirler.  

Aile içerisindeki kız ile erkek kardeşliğinin veya hısımlığın, 

okul veya iş hayatındaki kız ile erkek arkadaşlığının, sokakta 

veya toplu taşıma araçlarında karşılıklı davranmanın ne türlü 

olması gerektiği hususunda sorun olabilir. Bu gençlerin 

beşeri değerlere uygun edimleri güdüleyen bir eğitim-

öğretime, toplumsal münasebetleri işleyen, bilhassa karşı 

cinslerin birer arkadaş ile birey olarak birbirlerine ne türlü 

davranmaları gerektiği hususunda misaller sunan gereçler ile 
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faaliyetlere gereksinimleri bulunmaktadır (Pakdemirli, 2014, 

s. 606). Gençlerin bu dönemde doğru karar verebilmeleri ve 

kendi değer hükümlerini oluşturabilmeleri açısından değerler 

eğitimi etkinlikleri faydalı olacaktır. 

Evrensel değer ile doğruların varoluşunu savunan, ahlakı 

hak-haksızlık, doğru-yanlış, iyi-kötü, hususlarında karar 

verme ile davranmayı içeren bilişsel bir yapı olarak kabul 

eden Kohllerini gelenek ötesi olarak adlandırdığı bu 

dönemde genç bireyler (Pakdemirli, 2014, s. 607), kendi 

değer yargıları ile ahlak ülkülerini oluşturma aşamasında 

oldukları için, sözü ve edimi birbirini tutmayan büyük 

bireyleri tenkit etmeye başlarlar. Bunlarla beraber rol/model 

olarak gördükleri bir kısım yetişkin bireylere teveccüh duyup 

bu yetişkin bireylere bağlanırlar. Kişiliklerinin ahlaki 

boyutunu tamamlamak için onlar rol/model alırlar, onların 

öğütlerini, hareket ile yaklaşımlarını kabullenirler 

(Pakdemirli, 2014, s. 607).  

Hayran oldukları bu rol/modeller farklı, mühim, güncel 

olabileceği gibi, genç bireyleri yargılamadan oldukları gibi 

kabul eden, sevgi ile saygı gösteren, güven ile destek veren 

fertler de olabilir. Erden’e göre gençlerin, doğru model 

bulduklarında sağlıklı bir kimlik geliştirmeleri mümkündür. 
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Aksi halde sağlıksız modellerin kıskacına düşebilir veya iç 

dünyasına kapanarak olumsuz edimler sergileyebilirler 

(Pakdemirli, 2014, s. 608). 

Hıza ayarlı hayatın insanoğlunun başına nelere sebep olduğu 

ile alakalı olumsuz misallere gitgide yenileri eklenmektedir. 

Rakibi olan bireyleri geçmek için yalnızca çalışmanın yeterli 

olmayacağı, her çeşit manipülasyon ile oyunlara başvurmanın 

olağan, hatta mecburi olduğu akıllarda yer tutmaktadır. 

Olabildiğince süratli ile hırslı yaşam savaşıyla gerçekleşecek 

bir zafer, bu zaferin sağlayacağı yüksek gelir ile refah seviyesi, 

bu gelir ile refahla elde edileceğine inanılan saadet 

düşünceleri gençlerin zihinlerinde yer yapmış durumdadır. 

Ancak bu süreci tamamlayınca mutluluğa erişileceği 

düşüncesi tartışmaya açıktır. Bilinmektedir ki elde edilen bu 

mutluluk tıpkı yaşamın kendisi gibi sürat ile en kısa sürede 

bitmekte ve yerini üzüntüye bırakmaktadır (Ceyhan & Zekâ, 

2014, s. 101). 

Gençlik Değerleri Üzerine Bir Araştırma‟ isimli yapıtında 

Çileli (1990), gencin kişisel hak ve özgürlüklerini belirlemek 

ve çocukluğuna ait düşünce ve davranış kalıplarından 

kurtulmak, bağımsızlık ve özerklik kazanmak için ortaya 

çıkmaya başlayan yaşam felsefesini oluşturarak ideal ve 
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değerler oluşturma çabalarına giriştiğini vurgular. Bu dönem 

geleceğe ilişkin yeni fırsatları içeren veya geri dönülmesi 

mümkün olmayan seçimlerin de yapıldığı bir evredir 

(Yavuzer, 2005, s. 71).  

Okullar içinde bulunduğumuz toplumun ahlaki aşınmanın 

görüldüğü bir devirde ahlaki sorunlarda dışarıdan izleyemez. 

Tam tersi genç bireylerin karakteri ile toplumun ahlak 

sıhhatini olanakları miktarında katkı sağlamak 

mecburiyetindedirler. (Meydan, 2012). 

Gençlerin çok sorunla karşılaştığı bu dönemde okullarda 

değerler eğitiminin yapılması bir gereklilik haline gelmiştir. 

Değerler eğitimi fertlerin kendi ahlaki kodlarını geliştirmeleri 

ile öteki bireylerin ahlaki kodlarıyla alakalanmalarını sağlar. 

Diğer taraftan değerler eğitimi insanların kendi tecrübeleri 

üstünden düşünüp, bu tecrübeleri anlamlarını incelemelerine 

yardımcı olur. Ferdin kişilik yapısının oluşmasında değerler 

eğitiminin büyük önemi vardır (Ulaş, Aydın, Kurtlu, & Tetik, 

2014, s. 547). 

Değerler Eğitiminin Amacı Nedir? 

İnsanın en bariz özelliklerden biri akıl sahibi olması, ötekiyse 

iradesinin olmasıdır. Önemli iki nitelik, aynı sürede bireyin 
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yapmış olduğu davranış ile tutumlarda ana belirleyici 

unsurlardır. Diğer taraftan sosyal bir canlı olan insanın öteki 

insanlar ile kurmuş olduğu münasebetler bazen pozitif, 

bazen de negatif edimlerle karşılaşmalarına neden 

olabilmektedir. Bu durumda ana kriter olan bireyin ahlak 

zihniyetidir. İyi ile olgunlaşmış bir ahlak, insanların birbirini 

kalp kırmadan, üzülmesine sebep olmadan münasebetlerinde 

doğru bir yaklaşımı yetkinleştirmesine olanaklı hale 

getirmektedir. Bundan dolayı ahlak, sosyal hayatın yapıtaşı 

olan fertten start vererek aile, mahalle, kent ile beşeriyetin 

bütününe şamil mühim bir ögedir. Bu sebeple ahlakı hiçbir 

zaman kaybetmemek gerekir; şayet ahlak bir kayıp olur ise 

ahlakı bir daha bulunması hemen hemen olanaksızdır 

(Erdem H. , 2014, s. 331). Değerler eğitiminin yapılması 

ahlakı kaybetmemek için çok büyük öneme sahiptir. 

İnsan en kıymetli sermayedir. Bu nedenle çocuklara ve 

gençlere iyi yatırım yapılmalıdır. Güçlü ahlak ile kişiliği olan, 

ananevî, kültürel, dini değerlerin ne olduğu ile bu değerleri 

özümseyen genç bireyleri eğitmemiz ülkenin ile toplumun 

geleceğine büyük katkı sağlayacaktır. (Erdem H. , 2014, s. 

332) 
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Eğitim fertte kendi yaşantısı yoluyla bilerek veya bilmeyerek 

edim değişikliği süreci olarak isimlendirmektedir (Aydın M. 

ġ., 2017, s. 74). Eğitimin amacı, insanın doğuştan getirdiği 

yetenekleri bir arada geliştirmektir. Buna göre bilişsel, 

duyuşsa ile bedensel güçler dengeli bir biçimde 

yetkinleştirilmelidir. Ruhanî doğrultuda eğitim yetkinleştikçe, 

iyilik ile güzellik ifadeleri de ileriye doğru adımlar atmaya 

başlar. Böyle bir tedrisattan geçen birey, kendisine olan 

inancı ile itibar kazanır. Bireyde sıhhatli, tutarlı ile dengeli bir 

kişilik gelişimi gerçekleşir. Değerler eğitimi, bireysel ve 

toplumsal yönü olan bir husustur. 

Değerler eğitiminin gayesi, bireyin hem kendisinin hem de 

diğer bireylerin saadeti ile mükemmelliğine yardımcı olacak 

forma hareket eder halde olmasıdır (Aydın M. Z., 2014, s. 

553).  

Değerler Eğitimi Nasıl Yapılır/Yapılmalı? 

Değerler, tutum ve davranışların, ahlaksal yargıların önemli 

belirleyicisidirler. Dış dünyanın algılanmasında önemli rolü 

bulunmaktadır. Bireyler değerleri küçük yaşlarından itibaren 

ailesi ile akran gruplarından genellikle gelişigüzel olarak 

öğrenmeye başlarlar. Koordineli /programlı değerler eğitimi 
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daha çok okulda gerçekleştirilir. Okulda öğrencilere değer 

kazandırmanın yollarından iki tanesi ön plana çıkmaktadır. 

Bu yollardan ilki, yaygın olarak bilinen resmi program ile 

değer kazandırmadır. Açık program olarak ifade edilen 

kavram okulun amaçlarını, öğretim müfredatlarında yazılı 

olan amaçları, bu süreçte kullanılacak materyalleri ve 

yürütülen eğitim etkinliklerini kapsar (Kaymakça & Meydan, 

2014, s. 220). İkinci yöntemse, öğretmenlerin sınıfın içerisi 

ile dışındaki edimlerinden, öğretmenlerde var olan kanaat ile 

değer mekanizmalarından, okulun gayelerinden, okul 

alanlarının fiziki tertiplemelerinden, öğretilen derslerden, 

ders kitabının içeriklerinden, okul idaresi ile öğretmenlerin 

öğrenciler ile kurdukları münasebetlerden, sınıf içi disiplin 

programlarından, değişik sosyo-kültürel gruplardan gelen 

öğrencilere perspektiften oluşan örtük programla önem 

kazandırmadır. Örtük program, değerlerin eğitim ile öğretim 

evreninde öğretimidir. Jackson, örtük programın ahlaki, 

sosyal ile kültürel değerlerin öğrencilere aktarılmasını 

sağladığını belirtmiştir (Merter, 2014, s. 561). 

 Kaymakça ve Meydan örtük programın değerler eğitiminde 

en etkili faktör olduğunu ifade etmiştir. Örtük program açık 

programı bütünler. Okul paydaşlarının inanç ve tutumları, 
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törenler, müfredat anlatılırken sergilenen davranışlar, 

öğretmen-öğrenci/öğrenci-öğrenci arasındaki çatışmalardaki 

çözüm yöntemleri, okulun temiz kalması konusunda 

personelin tutumu, benimsenen değerler, 

yönetici/öğretmen/veli/öğrencilerin inanç ve tutumları 

örtük programın ögelerine örnek olarak verilebilir 

(Kaymakça & Meydan, 2014, s. 221). 

1970‟lerde siyasetçiler, eğitimciler, psikologlar ve din 

adamları gibi farklı alanlardan birçok insanın değerler 

eğitimine artan yoğun ilgisi ‘‘Değer aktarma, Değer 

geliştirme, Bütüncül değerler eğitimi’’ gibi yaklaşımları da 

beraberinde getirmiştir. Günümüzde istifade edilen değer 

yaklaşımlarından biri olan değer aktarma yaklaşımında, 

öğrenciler öğrenecek oldukları değerleri seçmemekte, 

eğitimci bireyler tarafından seçilen değerler öğrenmenin 

gayesi olarak ortaya konulmaktadır. Değer telkini ve davranış 

değiştirme yöntemi değer aktarma yaklaşımı içinde ele 

alınmıştır. Değer geliştirme yaklaşımlarında bireylerin 

benimseyecekleri değerleri seçmeleri, ahlaki ikilemleri 

çözmeleri ve en anlamlı/güvenilir bilgiyi almaları değerler 

eğitiminin hedefleri arasında yer almaktadır. „Ahlaki 

muhakeme, değer berraklaştırma, değer analizi‟ gibi 
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yöntemler değer geliştirme yaklaşımı içinde ele alınmıştır 

(Kaymakça & Meydan, 2014, s. 137- 191). 

Değerler eğitiminde bilişsel sürecin yeri çok önemlidir. 

Bilişsel yapısı değişen bireyin duyguları da harekete geçer. 

Davranışı yapmak için istekli olur. Bu yüzden bilişsel süreç 

ile uygulama kısmı birlikte yürütülmelidir. Sadece bilişsel 

sürece hitap eden bir yaklaşımla değerleri öğretmek çok zor 

gözükmektedir. Hayatın içindeki eylemlere de gereksinim 

duyulmaktadır. Sosyal çevre olan okullarda değerler, 

çocukların edimleri ile yaklaşımları neticesinde kendi 

etraflarında gördükleri reaksiyon ile yorumlarla gelişebilirler 

yahut körelebilirler. Örneğin; bir öğrenci çöpleri çöp 

kutusuna atarsa ve öğretmeni onu güzel sözle ödüllendirirse 

bunu gören diğer öğrenciler çöpleri yere atmama davranışını 

sergilemeye eğilimli olurlar. Sınıf ortamında meydana gelen 

ortak olumlu bir özellik, çocukların değerleri 

geliştirmelerinin alt yapısını oluşturur. Öğretmenler, 

öğrencilere sorumluluk görevi vermesiyle pozitif/negatif 

pekiştirenlerle değer mekanizmasının ilerleyişine katkı 

sağlarlar (Aydın M. Z., 2014, s. 554).  

Değerlerin eğitimi için uygun fiziki ve sosyal çevre 

düzenlemesi yapılıp yeterince hazırlanılmalıdır. Bu ortam 
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çocuğun kazanılması hedeflenen değerlere göre 

davranmasında büyük ölçüde yarar sağlayacaktır. Bilişsel 

boyutu da göz önüne alındığında davranış pekiştirilmiş 

olacaktır. 

Değerler eğitiminin nasıl yapılacağı ile ilgili Stengel ve Tamun 

sınıflandırmasına bakıldığında müstakil, ardışıklı, baskın, 

dönüştürücü, bütüncül yaklaşımlardan bahsedildiği 

görülmektedir. Dominant Yaklaşım, gerek ahlaki platform 

gerekse de akademik platform baskın olsun akademik utkuyu 

artırmasıyla ön plana gelmektedir. Değişik hayat stillerini 

özümseyen ailelerin okulların isteklerine yanıt verebilmesi 

bakımından pozitif karşılanmaktadır. Ne var ki ahlaken 

dominant tutumun genelde dini esaslı ahlakı baz alarak öteki 

ahlaki tutumların dışlaması ile akademik platformun 

dominant olduğu tutumu da dini tam dışarıda bırakılması 

ardında kültürün öteki unsurlarını dışarıda bırakılıp 

monotipleştirilmesi riskini de beraberinde getirmektedir 

(Kesgin & Kesgin, 2014, s. 127). 

 Baskın yaklaşımdan faydalanırken bu tehlikeyi göz ardı 

etmeyip ahlaki ve akademik yönden dengeyi sağlamak 

gerekmektedir. Çünkü bir öğrenci için hem akademik hem 

ahlaki başarı gereklidir. Matematiği çok iyi bilen ama insani 
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değerlerden yoksun bir birey yetiştirmek topluma kazanç 

yerine zarar getirir. 

Öğretmenlerin sahip oldukları değer ile kaanat 

mekanizmalarında, edim ile yaklaşımlardan, hayata bakış 

açılarından, yaşam stillerinden öğrencilerin almış oldukları 

iletiler daima okulun resmi programında yer alan hedeflerle 

örtüşmeyebilir, özellikle zıt bile düşebilir. Böyle bir halde 

sınıfın örtük programı öne çıkar. Örtük program, eğitim-

öğretim iklimlerinde arka planında yer alır. Öğrenme ile 

öğretme aşamasında, bilgi transferinden hemen hemen 

çoğunu çevrelemektedir. Bilhassa öğretmen olmadan bilgiye 

ulaşmanın olanaklı olduğu bilgi toplumu ile bilgi devrinde 

öğrenme ile öğretme aşamasının denklemlerinde mühim bir 

drönüşme vardır. Bugünkü öğrenme ile öğretme aşaması; 

değerler, inançlar, hayat tarzları ve deneyimleri de 

içermektedir. Örtük program ile bugünkü, okullarda ile 

bilhassa de dersliklerde öğretmen ile öğrencilerin değerleri, 

inançları, davranışları, tutumları ve dünya görüşleri değerler 

eğitimi sürecinde önemli ölçüde etkili olmaktadır. (Merter, 

2014, s. 563). 

Okulun etrafında değerler eğitimine yönelik doğrudan 

derslerin olmaması durumunda gizli/örtük programla 
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değerler öğretilebilir. Okulun iklimi öğretmenlerin disiplin 

tutumları ile istekleri vb. unsurlar öğrencilerin değerleri 

öğrenmesine ve öğrencilerin değer gelişimine katkıda 

sağlarlar. Toplumun bir parçası fert, planlı/plansız edindiği 

deneyimler ile yaşantılar neticesinde türlü bilgi, yetenek ile 

duygular kazanır. Kazandıklarının neticesinde kendi yaşamı 

ile sosyal hayatın öteki fertleri için doğru ile yanlışları belirler. 

Belirledikleri bireyin yaşamına yönlendirenler olur. (Akbaş, 

2007). 

Yakın zamana dek öğrencilere ahlak ile değerler eğitimi için 

verilmek arzu edilenler, yalnızca din kültürü ve ahlak bilgisi 

ile vatandaşlık derslerinde verilmeye çalışılmıştır. Bunun 

yetersizliğinden dolayı eğitimin uzak ile genel gayeleri dahilin 

de değerler eğitimine halihazırdan çok yer ile vakit 

ayrılmalıdır. Sonraki kuşakların birbirlerine fazlasıyla bağlı ile 

hoşgörülü olmasını amaçlayan devletler, ahlak ile değerlerine 

ehemmiyet gösteren bir eğitim programı hazırlamalı, 

yurttaşlarına buna benzer değerleri daha çok kazandırmak 

için emek harcamalıdır (Erdem H. , 2014, s. 332). 

Değerler eğitiminde genç bireylerin, hem toplumsal hak ile 

adalet ifadeleri üstünde duran, duygudaşlık ile hoşgörünün 

altını çizen faaliyetlere hem de muhakeme kuvvetleri ile 
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düşünce alanlarını yetkinleştirecek, toplumsal hadiselere 

karşı muhtelif ile eleştirel perspektiften bakmayı 

kazandırmaya doğru faaliyetlere gereksinim duyulmaktadır. 

Genç bireylerin, günlük hâdiselerin etüt edilerek yaşamın 

gerçekliğine dokunan faaliyetler aracılığıyla rasyonel 

eleştirinin ne türlü olacağı hususunda bilinçlenmeleri 

yapılmalıdır. Yapılan faaliyetlerde kullanılan malzemelerin, 

aleni veya örülü bir dille herhangi bir gerçek veya tüzel 

karakteri küçük düşürücü açıklamalar içermemesine, bir şahıs 

veya grubu değil, objektif olarak olayları ve fikirleri kritik 

etmesine dikkat edilmelidir. Malı veya bariz olarak illegal 

grupların, beşerî değerler ile ters düşen düşünceleri savunan 

birey ya da kuruluşların ya da herhangi bir politik fikrin 

telkinini yapan enstrümanların kullanılması da doğru değildir.  

Toplumsal gerçeklerin genç bireyler üstündeki tesirleri siyasi 

ile slogancı bir ifade stiliyle değil, gençlik perspektifi ile 

nesnel olarak ele alınmalıdır. Ayrıca sosyal temalar işlenirken, 

kültürden kültüre değişen farklılıkların yanında, evrensel 

insani özellikler ve ihtiyaçların ön plana çıkarılması da faydalı 

olacaktı. Örneğin, fakirler ile engelli bireyleri hor gören 

düşüncelerin yer aldığı enstrümanların kullanılması yerine 

onların topluma kazandırıldığı örnekleri içeren ürünlerin 
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kullanılması ulaşılmak istenen hedeflere uygun düşmüş 

olacaktır. Değerler eğitiminde kullanılacak materyallerde 

insan ile aile sevgisi, beraber yaşama bilinci, beraberlik, 

dostluk, arkadaşlık, komşuluk, paylaşma, yardımlaşma vb. 

değerlerin vurgulanması önemlidir (Pakdemirli, 2014, s. 607). 

Değerler eğitiminde „ne öğretilmesi‟ ve „nasıl öğretilmesi‟ 

ifadeleri karşılaştırıldığında Ruhaniye göre, „Değerleri 

öğrencilere kazandırılmasında öğretmenlerin ne 

öğrettiklerinden ziyade nasıl öğrettikleri konusu önemlidir. 

Bunun yanında öğretmenlerin inançlarını, tutumlarını ve 

değerlerini sınıfa yansıtıp yansıtmadıkları, kazandırmak 

istedikleri değerler ile ilgili öğrencilere söylemlerde bulunup 

bulunmadıkları da son derece önemlidir.‟ (Merter, 2014, s. 

562). Ne denildiğinden ziyade nasıl denildiği önemli 

olmaktadır. 

Değerler eğitiminde öğretmen çok önemli bir aktördür. 

Öğretmenin değerler eğitiminde katkısı ve önemi büyüktür. 

Şu nedenle çocuğun tarafı olduğu, ruh dünyasını 

biçimlendirirken rol gördüğü bireylerden biri öğretmendir. 

Bu bağlamda evvelden öğretmenin somut ile soyut değerleri 

bilmesi ile hayatına koyması ihtiyaç olmaktadır.  Tahammül 

edilmeyen bilim konuşulmamalı prensibi gereğince, 
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öğretmen evvela değerle kendisi hapşır neşir olmalı ki 

öğrencisine örnek olabilsin. Öğretmenlerin eğitimi de bu 

açıdan önem kazanmaktadır. (Erdem H. , 2014, s. 345) 

 Değer öğretiminde yürekten gelmeyen hiçbir şey, yüreğe 

gitmez.  değer nasihat eden, görevden söz eden bir öğretmen, 

boş yere kürek çekmekle kalmaz, çocuğa konuştuğu şeyler ve 

yaptığı şeylerin ayrı olabileceğini öğretmiş olarak da hata 

eder. Öyle koordineli ama soğuk, kuru bir ahlak dersiyle 

ahlak öğretilemez. İçten kısa bir açıklama, uzun ile mekanik 

bir açıklamadan çok fazla tesirli olabilir. (Aydın & Gürler, 

2012, s. 27). 

Sınıf içinde değerlerin öğretiminde öğretmen edimleri çok 

mühimdir. Sınıfin içinde öğretmenler değerleri öğretirken 

sürekli olarak öğrettikleri değerlere alakalı edimleri 

gösteremeyebilirler. Zira bu hal öğrencileri işittikleri ve 

gözlemlediği şeyler arasında iki ara bir derede 

bırakabilmektedir. Böyle durumlarda öğrenciler, 

öğretmenlerinin söylediklerine değil, öğretmenlerinden 

gördüğü edimleri öğrenirler Açıkçası öğrenciler 

öğretmenlerini anlatmayı dilediklerine göre değil, 

öğretmenlerin kazandırmayı diledikleri değerlerin edimlere 

aks etmesine bakarak değerlendirirler (Merter, 2014, s. 565).  
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Konuyla alakalı toplumda bilinen/anlatılan Mevlana’nın 

meşhur hikâyesi şöyledir: Tatlıyı çok seven bir çocuğu 

tatlıdan vazgeçirmek için diyar dolaşan anne ve babası bir 

fayda umarak Mevlana’ya getirmişler. Mevlana Hazretleri ise 

kırk gün sonra gelmelerini söylemiştir. Bunda da bir hikmet 

vardır diyerek onca yolu geri dönüp kırk gün sonra tekrar 

Mevlana’nın huzuruna çıkmışlardır. Mevlana ise çocuğa: 

‘‘Evladım tatlı yeme’’ demiştir.  

Kırk gündür bekleyip çok farklı bir uygulama olacağını 

düşünen ve Mevlana’nın bu sözüne şaşıran çocuğun anne ve 

babası sitem ve merakla neden bu şekilde söylediğini 

sormuşlardır. Mevlana ise şöyle cevap vermiştir: ‘‘Siz bana 

geldiğinizde yediğim tatlının tadı hala damağımdaydı. O 

şekilde tatlı yeme desem etkili olmazdı. Ben de çocuğa tatlı 

yeme diyebilmek için kırk gündür tatlı yemedim’’. Bu 

hikâyeden de anlaşılacağı üzere, çocuğa söylenenlerin etkili 

olabilmesi için söyleyenin hayatta o söylediği şeyi yapması 

büyük önem taşımaktadır. 

Değerler eğitiminin nasıl yapılacağı yönünde birçok 

tavsiyenin olduğu görülmektedir. Aydın’ın değerler 

eğitiminde dikkat edilecek hususlara yönelik tavsiyelerinden 

bir kısmı şunlardır: 
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1. Aile bireyleri ve tüm okul çalışanlarının(öğretmen, 

idare, danışma, kantin, yemekhane, güvenlik, okul 

servisi çalışanları), kazandırılması hedeflenen değerle 

ilgili tutarlı davranışlar sergilemesi, model olması ve 

etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır. 

2. Etkinliklere öğrencilerin tamamına yakınının 

katılması sağlanmalı, öğrencilere sosyal 

sorumluluklar verilmelidir. 

3. Değerlerle alakalı telkinler yapılırken buyruk veren 

bir lisan kullanmaktansa, bu husustaki örnek birey ile 

hikâyelerden yararlanılarak dolaylı olacak şekilde 

vurgulanmalıdır. 

4. Öğrencilerin resim, şiir, kompozisyon yazmaları, 

yazılı materyal taramaları, duvar gazetesi çıkarmaları 

veya gazete dergi gibi kaynaklardan kazandırılması 

hedeflenen değerle ilgili dokümanları bulmaları 

istenebilir. Benimsenmesi hedeflenen değer 

konusunda öğrenciler tartıştırılabilir. Suallerle değeri 

açıklamak öğrencilerin değeri daha iyi 

kabullenmelerine yardımcı olur. 

5. Hangi değer kazandırılacaksa, öğretilmeye 

başlanmadan önce o değerin net olarak 
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tanımı/açıklaması yapılmalıdır. O değer hayatta 

uygulandığında kazanılacak Şeyler ve 

uygulanmadığında kaybedilecek Şeyler açıkça 

belirtilmelidir. Ayrıca değer edinmiş kişinin 

davranışları somut bir Şekilde örneklendirilebilir. 

6. Ödül ve ceza verirken duygusal değil, adaletli 

davranılmalıdır. Olumlu söz ve davranışlar takdir 

edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Olumsuz 

davranışların ise hoşgörüyle karşılanması değerler 

eğitiminde daha faydalı olacaktır. 

7. Pozitif, benimseyici, öğrenciyi merkeze alan sınıf 

ortamı da oluşturulmalıdır. Öğrencilerin faaliyetlere 

istekli olarak katılmaları ile zevk almaları 

sağlanmalıdır. Her öğrenci ve sınıfa hayatlarında yeri 

olan en az bir tane sorumluluk verilmelidir. 

8. Öğretmenlerin üzerindeki akademik başarı baskısını 

hafifleterek, öğrencilerin sosyal ile ahlaki gelişimlerini 

savsaklamaları frenlemelidir. Aileler ile öğrencilere 

okulda yalnız utkunun, akademik utku olmadığı 

bundan başka okulun sosyalleşme ile değer öğretme 

misyonlarının üstünde de hassasiyet gösterilmelidir. 
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9. Öğretmenler grupla çalışma ile iş birlikçi öğrenmeyi 

kullanarak öğrencilerin birbirlerine yardım etmeleri, 

beraber çalışabilme alışkanlıklarını geliştirmelidir 

Keza öğrenciler topluluk içinde yaşamayı, birbirlerini 

dinlemeyi, öteki bireylerin düşüncesini almayı, etkili 

iletişim kurmayı, çatışmaları sonuçlandırma ile 

yarışmayı değil bir hedefe ulaşmak için çaba sarf 

etmeyi öğrenirler. 

10. Değerler eğitiminde empatinin öğretimi mühim 

olması nedeniyle değerler eğitiminin merkezine 

empati eğitimi konulmalıdır (Aydın M. Z., 2014, s. 

555-557). 

Değerler eğitimi sırasında özgür bir ortamın olması çok 

önemlidir. İnsanlar cebren ahlaklı olmaya sevk edildiğinden, 

baskı gördüklerinde hatalı edimler esrarlı bir şekilde 

yapılmaya başlanır. Fertlerin yalnız bir şekilde karar alma 

olanakları olması nedeniyle kimin daha erdemli olduğu ortaya 

çıkacaktır (Tarhan, 2014, s. 185-216).  

Bireyler baskı görmeden aldıkları eğitimi de benimsemiş 

olacaklar ve bireylerin değerleri içselleştirmeleri 

kolaylaşacaktır. Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin belli 

değerlerin ilkinden saptanmalı, bu değerler zemininde 
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eğitimin yapılmasına pozitif olarak izlerken eğitim yöntemi 

bakımından saptanan değerlerin dikte eder stil yerine 

öğrencinin bulmasını sağlar, bu stilde değerler eğitimi 

yapılması ihtiyaç olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır 

(Kaymakça & Meydan, 2015, s. 289). 

Bazı öğretmenlerin görüş ve tavsiyelerine göre 

kazandırılması hedeflenen değerlerle alakalı söz ile müziği, 

öğretmenlerin öncülüğünde öğrencilerce şarkı bestelemek, 

kısa film ya da klip çekmek, yapılan faaliyetleri 

okulda/internet kanallarında yayınlamak faydalı olabilir. 

Temizlik değeriyle alakalı gönüllü öğrencilerle özel elbiseye 

ya da simgeleri olan hijyen ekipleri kurup etraftaki 

kuruluşlarla iş birliği yaparak okul içerimdeki ile dışındaki 

yerlerin temiz tutulması için etkinlikler yapmanın da yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda; velilere ayın değeri 

ile ilgili bilgi/el bülteni/el kitapçığı/mektup göndermek, 

selam vermeden geçme kampanyası ile sevgi ve saygı değerini 

öne çıkarmak, sorumluluk değeri ile ilgili olarak bitki/hayvan 

bakımı üstlenmek, gönüllü öğrencilerle okul içi veya okul dışı 

mekânlarda danışmanlık eğitim seminerleri düzenlemek, 

yardımlaşma değeri çerçevesinde öğrencilerin ihtiyaç 

sahipleri ile eşya/kitap/oyuncak paylaşmalarını sağlamak, 
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okuldaki diğer sosyal etkinlikler kulübü ile işbirliği içinde 

olup çalışmalara onları da dâhil etmek, mezun öğrencilere 

milli ve manevi değerleri kazandırmak adına diplomalarını 

milli değeri olan mekânlarda vermek, değerler eğitimi 

panolarında yarışmalar/bulmacalar düzenlemek ve bunları 

ödüllendirmek gibi faaliyetler yapılabilir. (Kaymakça & 

Meydan, 2015, s. 294) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İLKOKUL PROGRAMLARINDA 

DEĞERLER 

İLKOKUL PROGRAMLARINDA DEĞERLER 

İlkokul, öğrencilerin bilişsel, duyuşsa ile psikometri 

yeteneklerinin gelişmesinde çok önemli yeri bulunmaktadır. 

Tabi ki böyle önemli bir devrin eğitim öğretim etkinliklerinin 

ana hattını meydana getiren öğretim programları da önemli 

bir yer tutmaktadır. Öğretim programları, sahip oldukları 

devletin eğitim siyasetinin aksettirir. Eğitim siyasetinde 

meydana gelen dönüşümler bir biçimde öğretim 

programlarına aksettirilir. Devletin geleceği olacak genç 

nesillerin eğitiminde zemin olacak olan öğretim 

programlarında evrensel değerlerin yanında ülkenin siyasetini 

baz alan, toplumun kültürel ile dini inancıyla aynı merkez 

değerlerin varoluşu da gereklidir. 

 İlkokul programındaki derslerin öğretim programları 2014 

ile 2017 seneleri arasında geçerliliği olan ilkokul olarak 
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isimlendirilen 1. sınıftan 4. sınıfa dek olan bölümü 

içermektedir.  

MEB, 2005 ile 2012 seneleri arasında benimseyerek faaliyete 

koyduğu öğretim programları bakıldığında okutulan kimi 

derslerin öğretim programında değerlerin formalı olarak açık 

bir biçimde isimleriyle bahsedildiği kimilerininse enformel 

olarak örtük bir biçimde verildiği görülmektedir. 

Örtük program net bir şekilde saptanmamış, yazılı olmayan 

program olarak adlandırılır. Fakat örtük programın kağıda 

dökülmemesi ehemmiyetsiz olduğu manası çıkarılmamalıdır. 

Örtük program, yazılı program kadar özellikle yazılı 

programdan halihazırda da mühimdir. Öğrencilerin okul ile 

toplumda etkili, üretken bir yurttaş olabilmeleri için, 

toplumsal kurallardan beslenen bahse konu programı 

özümsemesiyle olanaklıdır (Çubukçu, 2012). Örtük 

programın en mühim işlevi öğrencilerin sosyal hayata 

bütünleşmesini sağlaması ile ahlâk gelişimi hususudur.  

Hayat Bilgisi Dersinde Değerler Eğitimi  

Hayat Bilgisi dersinde, toplu bir şekilde öğretimin baz 

alınması nedeniyle meydana getirilen bir ders olup 

öğrencilerin, kendileri ile içinde yaşamlarını sürdürdükleri 



 

46 

sosyal çevre ile dünyayı tanısınalar nedeniyle planlanmıştır ( 

MEB, 2009b).  

Okul, çocukların sosyal yaşamın aileden ardından gelen safha 

ile formal olarak değerler eğitiminin sürdürüleceği yerdir. Bu 

doğrultuda ilkokul farklı bir ehemmiyeti vardır. Hayat Bilgisi 

dersi öğrencilere, iyi bir vatandaş, iyi bir birey ile sosyal 

hayata uyum sağlamalarını için ihtiyaç olunan temel bilgi, 

yetenek ile değerleri kazandırmayı amaçlayan birinci derstir 

(Narin, 2007: 3). Hayat Bilgisi dersinde bilhassa, pozitif 

bireysel özellikler olarak bahsedilen “özsaygı, öz güven, 

toplumsallık, sabır, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, 

yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, 

vatanseverlik ile kültürel değerleri koruma ve geliştirme’’ 

(MEB, 2009b) değerlerine öncelik verilmiştir. Programda 

bulunan bu değerler, dersteki kazanımlarla bağlantı 

kurulmuş, alt başlıklarla muhteviyatı daha da genişletilmiştir.  

 Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi  

Sosyal Bilgiler dersi değerler eğitimi bakımından çok mühim 

bir yeri vardır. ‘‘Hem içerik olarak tarihsel nitelikler taşıması 

hem de başka kültür ile hayat öykülerini bahsetmesi ile çok 
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disiplinli yapısından dolayı değerler eğitimi açısından daha da 

mühim olmaktadır’’ (Kan, 2010: 140).  

Erden de (1997: 8) sosyal bilgiler dersini, sosyal bilimlerin 

ayrı disiplinlerinden kümelenmiş bilgilerle ilköğretim 

çağındaki çocukların sosyalleşmesini neden olan temel bilgi, 

yetenek ile yaklaşımları kazandırarak, çocukları sorumlu 

vatandaş olarak eğitim almalarını hedefleyen ders olarak 

adlandırmaktadır. Buradan yola çıkarak Sosyal Bilgiler dersi 

ilk ve ortaokul kademesinde doğrudan değerler öğretiminin 

gerçekleştiği mühim derslerden birisi olduğu söylenebilir 

(Yılmaz, 2013: 650; Yaşar ve Çengelci, 2012: 3).   

4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi’nin içeriğine bakıldığında 

değerler ile değerler eğitimine ehemmiyet gösterildiği 

görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde yoğun bir 

şekilde değere bulunmakla birlikte programda doğrudan 

verilmesi amaçlanan değerler “adil olma, aile birliğine önem 

verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, 

duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, 

özgürlük, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, 

sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik” olarak 

saptanmıştır(MEB, 2009a).  
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İlkokul Türkçe Dersi’nde Değerler Eğitimi  

Dersin programına bakıldığında programın genel hedefleri 

arasında değerlere için öğrencilerin “Kişisel, sosyal ve 

kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak” ile    “ Milli, 

manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal 

değerlere önem vermelerini sağlamak; milli duygu ve 

düşünceleri güçlendirmek” hedeflerine ulaşması 

amaçlanmaktadır. Bu yönde Dersin programında bulunan 

dört zaruri olan temadan ikisinin doğrudan değerlerle alakalı 

olduğu belirgindir. Bu temalardan ilki “Değerlerimiz” 

temasıdır. Değerlerimiz temasının içerik misalleri arasında 

“Türkçemiz, Türk kültürü (bayramlar ve törenler, türkü, halk 

oyunları, vatan, kahramanlık, bayrak vb.) Türk büyükleri 

(Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, 

Yunus Emre, Mimar Sinan, Nasrettin Hoca vb. )” yer 

almaktadır. Değerlere yönelik ikinci temaysa “Birey ve 

Toplum” temasıdır, bu temanın içerik misalleriyse “Duygular 

(mutluluk, sevgi, üzüntü…) beğeniler, büyümek, aile, ev, 

okul, misafir, engelliler, yaşlılar, demokrasi dayanışma, barış, 

hoşgörü, kurallar vb.” dir. Diğer taraftan öteki temaların 
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içerik misallerine bakıldığında değerlerle alakalı hususların 

bulunduğu belirgindir (MEB, 2015a).  

Trafik Güvenliği Dersi’nde Değerler Eğitimi  

Dersin programının genel hedefi “trafik güvenliği bilinci”ni 

kazandırmak, gelecekte trafik normlarını uygulamada duyarlı 

ile bilinçli fertlerin eğitilmesine bulmaktır. Programın 

hedefleri içinde “ Trafikle ilgili olumlu değer yargısı 

oluşturmak”, “trafikte öteki bireylere saygı göstermek, “ben” 

yerine “biz” bilimcini geliştirmek” ile “trafik konusunda 

duyarlılık geliştirmek ile duyarlı fertlerin sayısını artırmak” 

hedeflerini değerlerle alakalı olduğu söylenebilir.  

 Fen Bilimler Dersi’nde Değerler Eğitimi  

Dersin programının vizyonu: “Tüm öğrencileri fen 

okuryazarı bireyler olarak yetiştirmektir” olarak 

nitelendirmiştir. Fen okuryazarı fertler “Araştıran-

sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, 

kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, 

sürdürülebilir kalkınma bilinciyle hayat boyu öğrenen fen 

okuryazarı fertler; fen bilimlerine alakalı bilgi, beceri, olumlu 

tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji- toplum-

çevreyle olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor 
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becerilere sahiptir.” Fen bilimleri dersi 3. ile 4. sınıflar 

öğretim programları bakıldığında konu alanları ile öğrenme 

alanlarında değerler ve değerler eğitimine yoğun bir şekilde 

yer verilmediği söylenebilir. Yalnızca öğrenme alanlarından 

“Duyuş” ve “Beceri” alanlarında bir kısım değerlere yer 

verildiği görülmektedir (MEB, 2013a).  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Değerler 

Eğitimi  

Dersin programına bakıldığında değerler öğretiminin ön 

planda tutulduğu belirgindir. Dersin din yanı ile ahlak yanının 

olması bu dersi değerler için çok mühim bir hale getirmiştir.  

Dersin programı geliştirilirken İslam dini ile öteki dinlerle 

alakalı bilimsel ile nesnel bilgiler göz önüne alınmıştır. İslam 

diniyle alakalı bilgilerde herhangi bir mezhebin düşüncesini 

ön planda tutmayan İslam diniyle ilintili olguların kuşatacak 

kök değerlere ehemmiyet verilmiştir. İbadet, inanç ile ahlak 

konularıyla alakalı bu değerlerin Kur’an-ı Kerim ile sünnete 

dayanan ortak paydalar olmasına itina edilmiştir. Bu tutum 

kabullenerek bütün dini ile ahlaki değerler öğretime konu 

edilmiştir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim 

programında temel beceri ile kavramlarla beraber değerlerin 
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öğretilmesi ön plandadır. Bu durumla beraber din 

öğretiminde değerlerin öğretilmesinde nelere dikkat 

edileceği, öğretme ile öğrenme aşamasında kullanılacak 

yaklaşım, yöntem ve tekniklerle ilgili bilgilerde verilmiştir 

(MEB, 2010b).  

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi’nde Değerler Eğitimi  

Dersin programına bakıldığında oyun ve fiziki etkinlikler 

dersi ilkokul 1‐4. sınıflarda süren öğrencilerin oyun oynama, 

fiziksel aktivitelere katılma ile bu aşamada fiziksel, bilişsel, 

kişisel, duyuşsal ile sosyal yeteneklerini geliştirmelerine 

olanak sağlayacak bütün eğitim aşamalarını içerdiğinden 

bahsedilmektedir. Değerler hususundaysa program çıktıları 

bölümünde bahsedilmektedir. Program çıktılarında 

değerlerle alakalı olarak ulaşılmak istenen hedefler şunlardır:  

➢ Milli kültür ile diğer milletlerin sahip olduğu 

geleneksel oyunlar ile folklor ögelerini tanır, uygular. 

➢ Ulusal bayramlardaki tören ve kutlamalarla belirli 

gün ve haftalara ait tören ile kutlamalara katılmaya 

isteklidir.  

➢ Oyun ve fiziki etkinlikler dersinde bulunan 

etkinliklerle öğrencilerin işbirliği, liderlik, oyun 
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prensiplerine uyma, sorumluk, başkalarının haklarına 

saygı duyma iletişim becerilerini geliştirme vb. 

nitelikleri geliştirme (MEB, 2012).  

Görsel Sanatlar Dersi’nde Değerler Eğitimi  

Dersin programına bakıldığında doğrudan değerler 

öğretimine bahsedilmemekle beraber kazanımlar aracılığıyla 

öğrencilerde kimi temel becerilerin edinilmesi 

hedeflenmektedir. Değerlere yönelik temel becerilere misal 

olarak, “Milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma”, 

“estetik yaşam kültürü edinme” , “Kişisel ve sosyal değerlere 

önem verme” ile “Çevre ve doğa bilinci kazanma” verilebilir. 

Yine programın bireysel ile toplumsal hedefleri içinde 

“Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve anlayabilme 

bilinci kazandırmak” bulunmaktadır (MEB, 2006a).  

Matematik Dersi’nde Değerler Eğitimi  

Dersin programına bakıldığında doğrudan değerler 

öğretiminin altını çizen kavramlara bulunamamıştır  
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Müzik Dersi’nde Değerler Eğitimi  

Dersin programının içerik, öğrenme alanları ile 

kazanımlarıyla öğrencilerde aşağıdaki temel beceri ile 

değerleri kazandırması öngörülmektedir.  

✓ Temel beceriler; ‘‘Türkçeyi doğru, güzel ve etkili 

kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, 

iletişim kurma, problem çözme, araştırma, bilgi 

teknolojilerini kullanma, girişimcilik, müziksel 

algılama ve bilgilenme, kişisel ve sosyal değerlere 

önem verme, müzik okuryazarlığı edinebilme, estetik 

duyarlığa sahip olma’’  

✓ Değerler; ‘‘Paylaşım, hoşgörü, sorumluluk’’ olarak 

belirlenmiştir (MEB, 2006b).  

Yabancı Dil Dersi’nde Değerler Öğretimi  

İlköğretim ikinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan sınıflarda 

verilen yabancı dil dersleri öğretim programlarının değerlerle 

alakalı genel hedefleri içinde, öğrencilerin öğrendikleri 

lisanların konuşulduğu milletlerin değerlerini tanımaları, 

kendi değerlerini farkına varıp başka devletlerin değerlerini 

saygı ile hoşgörüyle karşılamaları yer almaktadır.  
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SONUÇ 

Son zamanlarda dünyanın çoğunda değerler eğitimine karşı 

verilen değerin artması, eğitimin bütün basamaklarda 

değerler eğitimine karşı etkinliklerin gerçekleştirilmesine 

temel olmuştur. Bu basamaklardan biri de “ilkokul”dur.  

Ülkemizde ‘‘sevgi, arkadaşlık, saygı, dostluk, öz saygı, 

cömertlik, paylaşma, yardımlaşma, yardımseverlik, adalet, 

dürüstlük, özgürlük, bağımsızlık, çalışkanlık, sorumluluk, 

güven, öz denetim, sabır, empati, duyarlılık, iyilikseverlik, 

estetik, vatanseverlik, sağlığa duyarlılık, çevreye duyarlılık, 

kültüre duyarlılık, tarihsel mirasa duyarlılık, doğa sevgisi’’ vb. 

kişilik gelişimini amaçlayan değerler öğretilmektedir. 

Türkiye’de değerler eğitimi öğrencinin bireysel gelişimine 

odaklanmıştır.  

Değerler eğitiminin uygulaması hususunda ilk ayrım ders 

malzemesi kullanımında görülmektedir. Ülkemizde değerler 

eğitiminin birinci ile en başlıca malzemesi ders kitaplarıdır 

Ders kitaplarının dışında sınıf içerisi ile dışı aynı birçok 

faaliyetler olmaktadır. Okul-aile ya da okul-yerel güçlerle iş 

birlikleriyle bu aşama sübvanse edilmektedir. Ülkemizde sınıf 

iklimi ile derslerin bir dilimi olarak değerler eğitiminde 
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oyunlar, öyküler, sözlü ile yazılı edebi çıktıları, geziler, 

anmalar vb. faaliyetler pekiştirici etkinlikler olarak ilk 

sıralarda yer almaktadır, öğretmenler ile okul idarelerine 

yoğunlukla müracaat edilmektedir.  Bu aşamaya okul aile 

birliğinden başka yerel devlet kurumları da içine eklenerek 

öğrencilerin değer öğrenimi aşamasına katkısı olmaktadır.  
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