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Neden Değerler 
Eğitimi ?

 
•İlk olarak çocuğunuzu sevgi ve                    
güven ortamı içinde yetiştirmeye                     
özen  gösterin. Bu sayede değerler              
çocuğun zihin dünyasında daha 
kolay yer bulacaktır.
•Çocuğuzu davranışları konusunda iyi mi kötü 
mü; doğru mu, yanlış mı olduğuyla ilgili bilgilendi-
rin. 

•İyi ve doğru davranışın unutulmasını önlemek 
ve alışkanlık haline gelmesini sağlamak için 
ortam yaratın.
•Olumsuz ifadeler kullanmak yerine olumlu 
ifadeleri kullanmayı tercih edin. Yani ‘‘yapma‛‛ 
demek yerine ne yapması gerektiğini söylemek o 
davranışın kazandırılmasında daha etkilidir.
•Çocukların duygularını ve eğilimlerini doğru 
yönlendirin. Örneğin; rekabet duygusu çocuğu 
hem iyiye hem kötüye yöneltir. Bize düşen ise 
iyiye olan eğilimin etkisini arttırmak olmalıdır.

•Bu yaş çocuklarda soyut kavramlar anlam-
landırılamadığından somut örnekler gösterin.
(Örneğin; saygı ve hoşgörü kavramı çocuk yete-
rince anlamlandıramaz. Bunun yerine otobüste 
gördüğümüz yaşlı teyzeye yer vermesi için 
çocuğu yönlendirmek bu kavramları netleştirir.)
 •Ahlaki davranışların oluşmasını desteklerken 
çocuğa her şeyi yasaklamak yerine alternatifler 
sunun.

•Çocuğun bazı şeyleri deneyerek öğrenmesine 
fırsat verin.

Bu süreç boyunca sabrınızı ve 
tutarlılığınızı koruyun:)

 

 NE YAPMALIYIZ?



      

 

 

 NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİ?
   

DEĞERLER EĞİTİMİ NE DEMEKTİR?
     Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) tarafından değerler eğitimi; 
‘‛Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri 
keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine 
göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayret-
ler‛‛ olarak tanımlanmaktadır.  Değerler eğitimin-
deki amaç insanlığın ortak evrensel değerlerini 
çocukların benimsemesi ve bu değerlerin çocuk-
ların karakter gelişimine katkı sunmasıdır. 

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDEN 
ÖNEMLİDİR?

   Çocukların doğruları öğrenmesi ve hangi 
davranışların kabul edilebilir olduğunu fark 
etmesi için bazı zamanlar yardıma ihtiyaçları 
vardır. İşte, değerler eğitimi bu aşamada öne 
çıkmaktadır. 
 

      
   Biliyoruz ki; değerlerin doğru zamanda ve 
doğru şekilde öğretilmesi çocuğun kişilik ve ahlak 
gelişimi için oldukça önemlidir. Değerler çocuğun 
doğuştan getirdiği güzel duyguların uyandırıl-
masına ve kişiliğini geliştirmeye yardımcı olur.     
Toplumsal çözülmenin önlenmesinde; barışın, 
hoşgörünün, sosyal empatinin sağlanmasında, ya-
salar kadar değerlere bağlı yaşamak da gerek-
lidir. Hiç şüphesiz ki bunun yolu nitelikli bir 
değerler eğitiminden geçer.Sağlıklı kişiliklerin 
oluşmasında da değerler eğitiminin payı büyük-
tür. Buradaki asıl sorumluluk ise önce ailelere 
sonra öğretmenlere düşmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ VE AİLE
        Aile, çocuğun doğduğu andan itibaren kendi-
sini içinde bulduğu duygusal gelişim, psikolojik 
gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve değer-
ler kazanımı açısından birinci çevredir. Yani 
değerler eğitiminin başlangıç noktasıdır. 
        Aile doğru davranışların kazandırılmasını 
amaç edinerek değerler eğitimi görevini yerine 
getirmeye çalışır. 
     Çocuk karşılaştığı ilk toplumsal kurum olan 
ailede, iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış gibi 
ahlaki normların ve değer yargıların ilk bilgisini 
alır.  Çocukların kişilik gelişimi için ailenin bilinçli, 
yeniliğe açık ve araştırmacı bir yapıya sahip 
olması en önemlisidir. 
   Ayrıca çocuğun bu eğitimi nitelikli olarak 
alabilmesi için rol modellerinin de sağlıklı olması 
gerekmektedir. Yani çocuğa sorumluluk bilincinin 
öneminden ve bunu kazanabilmesi için yapabi-
leceklerinden bahsederken, bizim de aile içinde 
sorumluluklarını yerine getiren bir anne-baba 
modeli çizmemiz gerektiğini ve en iyi yolun 
doğru model olmaktan geçtiğini unutmamalıyız.

  

      
         
   

 

     Aynı şekilde, çocuklarımızdan başkalarının 
haklarına, duygu ve düşüncelerine saygılı olmasını 
bekliyorsak ilk olarak biz çocuğumuzun duyguları-
na, düşüncelerine ve haklarına saygı göstermek 
zorundayız. Tüm bunları yaşantılayabilmesi için 
de çocuğa fırsat ve zaman vermeliyiz. Her şeyi 
çocuklarımız adına biz düşünüp yaparsak, onlar 
sorumluluk alabilecekler mi?, diye düşünmeliyiz.

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA 
KAZANDIRILMASINDA; çocuğa gösterilecek 
sevgi ve güven çok önemlidir. Yapılan araştırmalara 
göre, kişi sevdiği veya kendisini seven kimsenin 
sevgi ve güvenini kaybetmemek için onun hoşuna 
gidecek davranışlarda bulunmaktadır.  Bunun 
devam etmesi halinde kişi zamanla kişiliğini, o kim-
senin arzu ettiği yönde geliştirmektedir. Kuşkusuz, 
bunun tersi durumlarda da çocuk, istenmeyen 
davranışları yapmaya devam ettiği gibi bazen de 
sevmediği kişilerin isteklerinin tam tersini de yapa-
bilmektedir.      
     Eğitim sırasında çocuğun, sevgi ve güven ihti-
yacına duygusal güven adı verilmektedir. Buna göre 
çocuk, doğru olmayan davranışlarından dolayı 
azarlandığı veya cezalandırıldığı zamanda da bunu 
yapan kimsenin kendisine karşı olan sevgi ve şefka-
tini kaybetmediğinden emin olmak ister. Bunun için 
eğitici kişi ve aile, çocuğun bu duygusal güvenini 
kazanmaya önem vermelidir.

Aile ve çocuk arasında sağlıklı iletişim kuru-
lup, güvene dayalı bağlanma sağlandıktan 
sonra vereceğiniz eğitimin daha doğru ve 

başarılı olacağını unutmayın!


