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ÖZ 

ORTAOKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN DEĞERLER EĞĠTĠMĠNE 

ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 

 
Nur Berrak BALTACI 

Yüksek Lisans Tezi 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 

Danışman: Prof. Dr. Münevver ÇETİN 

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 
          Bu araştırmada ortaokul yöneticilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul İli Güngören İlçesi‘ndeki 

devlet ortaokullarında görev yapmakta olan 15 yönetici çalışmaya dahil edilmiştir. 

Araştırma mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla yapıldığı için tarama modelli bir 

araştırma olup toplam 8 sorudan meydana gelen görüşme formu veri toplama aracı 

olarak kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda yöneticilerin 

çoğunun değerler eğitimi kazanımlarının sağlanmasında öğretmenlerin rol model 

olduğunu, saygı kavramının öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek 

gösterilebileceğini, saygı kavramının değerler eğitiminde önemli rol oynadığını, değer 

kelimesinin anlamının öğrenilmesinin ve değerlerin yerleştirilmesi ve değiştirilmesinin 

değerler eğitiminde önemli rol oynadığı, değerler eğitimi içeriğinin ayrı bir ders olarak 

programa yerleşmemesinin, tüm branşların aynı önemi vermemesinin ve velilerin 

değerler eğitimi almamasının değerler eğitimine yönelik uygulamadaki en önemli 

sorunlar olduğunu, ailelerin bilinçlendirilmesinin, amacın belirtilmesinin değerler 

eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümüne yardımcı olabileceğini, şiddetin 

en az düzeye indirgenmesinin değerler eğitimi sorunlarının çözümünde önemli rol 

oynayacağını, değerler eğitimin derslerle ilişkilendirilmesinin hedeflere ulaşmada 

kolaylık sağlayacağını ifade ettikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Ortaokul Yöneticisi, İstanbul
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ABSTRACT 

VIEWS OF MIDDLE SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT 

TEACHING VALUES 

 
Nur Berrak BALTACI 

Master Thesis 

Educational Sciences Department 

Education Management And Supervision Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Münevver ÇETİN 

T.C. Maltepe University Social Sciences Graduate School, 2018 

 

 
In this research, it is aimed to examine the opinions of secondary school 

managers about values education. For this purpose, 15 managers working in state 

secondary schools in Güngören district of Istanbul province were included in the study. 

Since the research was conducted in order to determine the current situation, the survey 

form including 8 questions was used as a data collection tool. As a result of the analysis 

of the data obtained from the study, it is seen that the majority of the managers think 

that teachers are role models for the achievement of the educational values of the 

majority of the managers, the concept of respect can be shown as an example of 

behaviors observed in the students, the concept of respect plays an important role in 

values teaching, learning the meaning of the value word and playing the important role 

in values teaching, the families' awareness of the fact that the purpose of educating the 

children is not the same, all branches do not give the same importance and education of 

the values of the parents are the most important problems in the implementation of the 

values education, the purpose of the education can help to solve the problems in the 

practice of teaching values, play an important role in the solution, associating values 

with teaching with the lessons will facilitate access to the goals. 

Keywords: Values Education, Middle School Manager, Istanbul
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1. BÖLÜM 

PROBLEM 

1.1. Değer Kavramı 

Değer ve değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde değer 

kavramının birçok farklı disiplinde kullanıldığı görülmektedir. Her disiplin değer 

kavramına ilişkin olarak kendisiyle alakalı olan tarafları, boyutları ele alıp incelemiş, 

kendisiyle alakalı olmayan taraflarını da çoğunlukla dikkate almamıştır. Bu durum değer 

kavramının ortak bir tanımının yapılmasını oldukça zorlaştırmıştır. Dolayısıyla bu bölümde 

farklı disiplinler tarafından yapılan değer tanımlarına yer verilecektir. 

Değer kavramı sosyal bilimler alanında kişinin çevresi ile etkileşimi neticesinde 

içselleştirdiği, yapmış olduğu eylemlerine yön verdiği kalıcı yargı ve standart şeklinde 

ifade edilebilir (Demir ve Acar, 1992: 82). 

İnsanoğlu değerler ile ördüğü bir dünyada yaşamaktadır. İnsanların cisimden öte 

anlam taşımalarını değerlere sahip ve değerler üreten bir varlık olmasından ileri gelir. 

Değerlere sahip olmamak insanlar için köksüzlük, ahlaksızlık, boşluk, inanılacak ve 

uğruna adanılacak olanların eksik olması anlamlarına gelir (Dilmaç, 2007: 4). 

İnsanların soyut kavramları tanımlamak ve daha anlaşılır hale getirmek için 

somutlaştırdığı ve bilindik kavramlar ile karşılaştırdıkları görülmektedir. Bu durum 

literatürlerde de açık bir şekilde görülmektedir. Değerle ilgili yapılan tanımlamalar 

incelendiğinde değerlerin ya bireysel ve toplumsal işlevleri üzerinde durularak 

somutlaştırılma yapılmak suretiyle tanımlandığı, ya neyin değerli olduğu ifade edilerek 

betimsel olarak tanımlandığı veya inanç, tutum, standart ve kıstas gibi kavramlara 

benzetilmek suretiyle tanımlandığı görülmektedir (Meydan, 2012).  

Ahlakta değer, hangi eylemlerin en iyi yapılacağının ya da yaşamak için en iyi yolun 

(normatif etik) belirlenmesi veya farklı eylemlerin önemini tanımlamak amacıyla, bazı 

şeylerin veya eylemlerin önem derecesini ifade eder. Eylemleri soyut nesneler olarak ele 

almak, onlara değer vermek olarak tanımlanabilir. Değerler, uygun eylem ya da sonuçlara 

ilişkin geniş tercihler olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, değerler bir kişinin doğru ve 
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yanlış duygusunu veya "olması gereken" olanı yansıtmaktadır. Değerler tutum ve 

davranışları etkileme eğilimindedir ve bu türler etik/ahlaki değerleri, doktrin/ideolojik 

(dini, politik) değerleri, sosyal değerleri ve estetik değerleri içerir. Bir toplumun değerleri, 

çeşitli grup ve fikirlerin aldığı onur ve saygı düzeyinin incelenmesiyle belirlenebilir. 

Değerler genellikle kültürel yollardan, özellikle de velilerden çocuklara nakil yoluyla 

alınır. Farklı kültürlerdeki ebeveynlerin farklı değerleri vardır. Değerlerin kabulü 

sosyalleşmenin bir parçası olarak görülebilir 

Fichter (1999: 43) değerleri kültür ve toplumu anlamlandıran ve önemli hale getiren 

ölçütler şeklinde tanımlamıştır. Theodorson (1979) ise eylemleri ve amaçları yargılarken 

temel bir standart sunan ve bir grubun üyelerinin güçlü duygusal bağlılıkları neticesinde 

oluşmuş olan soyut ve genelleştirilmiş davranış prensipleri şeklinde tanımlamıştır (Akt. 

Özensel, 2004:6). Her iki tanımda da değerlerin genellikle işlevlerine göre ve ölçüt, 

standart ve prensip gibi kavramlara benzetilerek tanımlandığı görülmektedir.  

Değerler kişilerin ve grupların seçimleri ve idealleri olup değerlere olan bağlılık 

gelenek-göreneklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Diğer bir ifadeyle değerler 

neticesinde ortaya çıkmış olan bir kültür söz konusudur. Bu kültür de hakkaniyet, gerçek 

ve doğru olana saygı, sevgi ve kişisel bütünlük kuramlarına dayanmaktadır (Yılmaz, 2009). 

Değerler yapacağımız herhangi bir davranış öncesindeki kararlarımız olarak da ifade 

edilebilir. Günlük yaşamdaki bütün hal ve hareketler, düşünce ve eylemler değerler 

tarafından kontrol edilmektedir (Akarsu, 2015).  

Aktepe‘ye (2010:2) göre değer, ―kişinin ve toplumun yaşam kalitesi ve 

motivasyonunu artıran, kişinin ve toplumun mutluluğunu esas alan kurallar sistematiği‖ 

dir. Aynı zamanda toplumun uzun vadede üzerinde görüş birliği sağlamış olduğu yargılar 

olarak nitelendirdiği değer kavramının zamanla bireysel ve toplumsal olarak 

değişebileceğini ifade etmiştir.  

Cooper (2014) değeri; istenilen, arzu edilen ya da değerli görülen ilke, kural ve 

standartlar şeklinde tanımlamıştır. Schaefer (2012) de benzer şekilde değerleri iyi ve arzu 

edilen şeyler, insanların davranışlarına yön veren, onları motive eden, karar vermelerinde 

etkili olan kriterler olarak tanımlamıştır.  

M. Haralambos'a (2000) göre, ―bir değer, bir şeyin iyi ve arzu edilebilir olduğuna 

dair bir inançtır‖. RK Mukerjee (1949) (sosyal değerlerin çalışmasını başlatan öncü bir 

Hintli sosyolog) için ―değerler, koşullama, öğrenme veya sosyalleşme sürecinde 
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içselleştirilen ve öznel tercihler, standartlar ve özlemler haline gelen toplumsal olarak 

onaylanmış arzu ve hedeflerdir‖. Bir değer, bir şeyin arzu edilirlik, değer veya iyilik 

açısından nasıl sıralandığına dair ortak bir fikirdir. Bilinen değerler, sevgi, saygı, 

sadakat, bağımsızlık, eşitlik, adalet, kardeşlik ve dostluktur. Bunlar, bireylerin bilinçli 

olarak peşinde koştukları ya da kendileri için değerli olan bireylere yansıttıkları 

genelleştirilmiş değerlerdir. Belirli bir toplumun temel değerlerini, onların genişlikleri 

nedeniyle açıklamak kolay değildir. 

 

1.1.1. Değerlerin Özellikleri 

Toplum yapısını teşkil eden siyaset, ekonomi, din, hukuk, aile, eğitim gibi 

müesseselerin tamamının kendilerine ait değer yargıları söz konusu olup bunları gelecek 

nesillere aktarmaktadırlar. Fakat belirtilen bu müesseselerin işleyişi nasıl ki birbirinden 

bağımsız düşünülemiyor ise değerlerin de birbirinden bağımsız düşünülmesi doğru bir 

yaklaşım olmayacaktır (Şen, 2007). Örneğin, zamanla karşı karşıya kalınan yeni durumlar 

ve kültürler değerlerden bazılarının önemsiz hale gelmesine, onların daha silik hale 

gelmesine yol açıyorsa, bazı yeni değerlerin ortaya çıkmasına da yol açabilir. Kültürlere, 

toplumlara, kişisel deneyimlere zamana ve bulunulan coğrafyaya bağlı olarak değerler de 

değişiklik arz eder. Bunların yanı sıra göç gibi değişiklikler de değerlerin değişmesindeki 

önemli hususlar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte dini referanslar gibi evrensel 

olan değerler ise farklı yaşam koşulları ve toplum yapılarında bile aynı olabilecektir 

(Tokdemir, 2007: 18). Değerlerin daha iyi anlaşılabilmesi için ne tür özelliklere sahip 

olduğuna bakılması gerekmekte olup bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kuşdil ve 

Kağıtçıbaşı, 2000: 60; Karakaya, 2007: 204; Yazar, 2010: 14-15; Kılcan, 2013: 17): 

- Değer bir inanç durumu olup bu nedenle de toplum tarafından paylaşılmaktadır. 

Bununla birlikte tamamen nesnel, duygulardan arındırılmış bir fikir niteliğine 

sahip değildirler. Etkin hale geldiklerinde duygular ve davranışlar ile iç içe 

olurlar. 

- Değerler kişinin amaçları ve bu amaçlara ulaşmayı etkileyen davranışlarla sıkı 

ilişki içerisindedir. Diğer bir ifadeyle değerler hem amaç hem de davranış 

geliştirilmesi üzerinde etkilidir.  

- Değerler özgül durum ve eylemlerin üzerindedir. 



4 

- Değerler insanların, davranışların ve olayların seçilmesini yahut değişime yön 

veren standartlar olarak iş görmektedirler. Başka bir ifadeyle olayların ve 

insanların davranışlarının seçiminde ya da gelişiminde rehber olarak işlev 

görürler. 

- Değerler değişime açık olup zamanla etkileşim ve yeni ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için bazı değer önceliklerinde değişimler meydana gelebilir. 

- Değerler çoğunluğun üzerinde görüş birliğine vardığı kavramlar olup 

paylaşılırlar. 

- Değerler herhangi bir kişinin yargısına bağlı değildir.  

Bir kültürün değerleri değişebilir, ancak çoğu insanın ömrü boyunca sabit kalır. 

Sosyal olarak paylaşılan, yoğun hissedilen değerler hayatımızın temel bir parçasıdır. 

Değerler genellikle duygusal olarak ücretlendirilir çünkü savunmaya değeceğine 

inandığımız şeyleri temsil ederler. Çoğunlukla, bu özelliklerin niteliği farklı topluluklar 

veya toplumlar arasında ya da bazen farklı kişiler arasında çatışmayı getirir. Temel 

değerlerimizin çoğu, aile, arkadaş, mahalle, okul, kitle baskısı, görsel medya ve toplum 

içindeki diğer kaynaklardan hayatın erken dönemlerinde öğrenilir. Bu değerler 

kişiliklerimizin bir parçası olur. Genelde etkileşim kurduğumuz kişiler tarafından paylaşılır 

ve güçlendirilir. 

Diğer yandan, değerler ile normlar arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Normlar ve 

değerler belirgin bir ilişkiye sahiptir. Normlar spesifiktir, değerler değildir. Belirli bir 

durumda, normların yanılsaması olabilir, fakat değerler bu durumu komuta etmektedir. 

Normlar davranış kurallarıdır: belli koşullar altında belirli aktörlerin neyi yapması 

gerektiğini veya yapmaması gerektiğini söylerler. Değerler, belirli durumlardan neredeyse 

bağımsız olan arzu edilebilirlik standardıdır. Aynı değer birçok özel norm için bir referans 

noktası olabilir. Belirli bir norm, birkaç ayrılabilir değerin eşzamanlı uygulamasını temsil 

edebilir. Bu nedenle, ―eşitlik‖ öncül değeri, karı-koca, erkek kardeş ve erkek kardeş, 

öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiler için normlara girebilir. 

 

1.1.2. Değerlerin ĠĢlevleri 

Değerler, günlük davranışlarımızı düzenleyen genel ilkelerdir. Sadece 

davranışlarımıza yön vermekle kalmaz, aynı zamanda kendi içlerinde idealler ve amaçlar 



5 

da vardır. Değerler ne olduğuyla değil, ne olması gerektiği ile ilgilenmektedir. Başka bir 

deyişle, ahlaki zorunlulukları ifade etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz toplumda ve daha 

geniş kapsamlı olarak düşünülecek olursa dünya genelinde huzur ortamının olabilmesi, 

bunun daim olabilmesi değerlerin varlığına bağlıdır. Değerler bu bağlamda insanoğlunun 

yaşamını kolaylaştıran en önemli hususların başında yer almaktadır. Değerler bir taraftan 

insanların yaşamını kolaylaştırmakta iken bir taraftan da iletişim ve paylaşımlarda hayati 

bir fonksiyona sahiptir. İnsanların bencil bir şekilde davrandığı toplumlarda anarşi ortaya 

çıkar. İnsanların bazı ortak değerlere sahip olması halinde ise iç huzurun yanı sıra 

toplumda da birlik tesis edilir. Belirtilen bu nedenlerden ötürü değerler hem bireysel hem 

de toplumsal yaşamda son derece önemli işlevlere sahiptirler (Kumbasar, 2011: 22). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi değerler kişilerin yaşamlarında onlara yol gösterici 

rehber gibidirler. Dolayısıyla değerlerin geri plana atıldığı, göz ardı edildiği hallerde 

olumsuz durumların ortaya çıkması da kaçınılmaz olacaktır. Bunun yanı sıra değerler 

bireylerin varlık nedenlerinin keşfedilebilmesi, yakın ve uzak çevrelerindeki olayları 

anlamlandırmasını, değerlendirmede kullanacakları kriterleri oluşturmalarında yardımcı 

olur. Sahip olunan değerler sayesinde insanlar aidiyet bilincine ulaşırlar. Değerlerin 

nesilden nesile aktarılması ve aktif bir şekilde hayata geçirilmesi ne denli kuvvetli ise 

hedeflere ulaşma da o denli kolay olur. Değer yargılarında meydana gelen yozlaşma da 

toplumsal açıdan yıkıma yol açar (Akyol, 2010: 28).  

Değerlerin pek çok işlevi söz konusudur. Rokeach (1973) değerlerin 3 işlevinin 

olduğunu ifade etmiştir. Bu işlevlerden birincisi değerlerin düzeltici ve ayarlayıcı 

olmasıdır. Buna göre insan kendisi ve toplum açısından zararlı olacak eylemlerdeki 

olmaması gereken değerleri olumlu eylem değerlerine dönüştürmelidir. Diğer işlevi ise 

değerlerin benlik koruyucu gereksinimlere hizmet edebilmesi ve değerlerin ego koruyucu 

işlevidir. Üçüncü ve son işlevi ise bilgi ya da kendini gerçekleştirme işlevidir ki buna göre 

insanlar tutarlı ve yeterli düzeyde davranış şekillerine önem vermelidir (Akt. Karababa, 

2014:7). 

Değerler sosyal eylemin nihai amaçlarının, ifadesidir. Değerlerimiz, arzu edilen, 

güzel, doğru, önemli, değerli ve iyi olan, istenmeyen, çirkin, yanlış, uygunsuz ve kötü olan 

şeylere ilişkin kararlarımızın esasıdır. Öncü sosyolog Durkheim, yıkıcı bireysel tutkuları 

kontrol etmede değerlerin önemini vurgulamıştır. Ayrıca, Durkheim, değerlerin bireylerin 

kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hissetmelerini sağladığını 

vurgulamıştır. Modern sosyolog E. Shils (1972) aynı şeyi tasvir etmiş ve ―merkezi değer 
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sistemi‖ ni (toplumun temel değerleri) açıklamıştır. O değerleri, uygunluk ve düzen 

yaratmada vazgeçilmez bir faktör olarak görmektedir. Hintli sosyolog RK Mukerjee (1949) 

şöyle yazıyor: ―Doğaları gereği, tüm insan ilişkileri ve davranışları değerlere gömülür.‖ 

şeklinde açıklama yapmıştır. 

Değerler, insan onuruna layık bir hayatın yaratılması, geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Bununla birlikte, değerlerin yüzeysel görünümleri 

bile değer olarak kabul edildiğinden, göreceli hale gelmekte ve dejenere olmaktadır. Bu 

nedenle, insan onuru için gerekli olan özelliklerini - potansiyelleri ve güçleri - 

kaybetmişlerdir. Bu, değerlerin kişisel, sosyal ve uluslararası ilişkilere artık bağlı olmayan 

öznel seçeneklere ve ideallere dönüştüğü anlamına gelir. Değerlerin geri kazanılması, 

insani bir yaşamın kurulmasına yönelik doğru potansiyelin ancak kişisel algılarımızı ve 

toplumsal ve hatta evrensel değerlerle yargılanmasını ve aralarındaki hiyerarşik ilişkileri 

açığa çıkartarak mümkündür. Tüm değerler, birbiriyle ilişkili değerlerin niteliksel bir 

hiyerarşisinin ayrılmaz parçalarıdır. 

Değerlerin sahip olduğu pek çok yönüyle toplumda kontrol aracı olduğunu ve aynı 

zamanda insanların sergilemiş oldukları davranışların değerlendirilmesinde bir ölçüt 

olduğunu ifade eden Fichter‘e (1999) göre değerler sistemi bu yönüyle ödül ve cezanın 

temelini oluşturmaktadır. Fichter aynı zamanda insanların hangi davranışları yapıp 

hangilerini yapamayacaklarını, hangi davranış ve eylemlerin ödüllendirilip hangilerinin 

cezalandırılması gerektiğinin değerlere göre belirlendiğini ifade etmiştir. Fichter‘e (1999) 

göre değerlerin birçok işlevi söz konusu olup bunlar aşağıdaki gibidir: 

1. Değerler kişinin ve toplulukların sosyal değerlerinin yargılanmasında kriter 

olarak kullanılmakta olup kişinin toplumun ve çevresindekilerin gözünde nerede 

olduğunu anlamasına katkıda bulunur. 

2. Değerler bireylerin dikkatlerini faydalı ve önemli olarak nitelendirilen maddi 

kültürel nesnelere odaklamalarını sağlar. Bu değerli nesne kişi ya da grup için 

her daim en iyi olmak durumunda olmamakla birlikte o nesnenin sosyal açıdan 

değerli görülmesine ve onun için çaba sarf edilmesine neden olur.  

3. Değerler toplumca onaylanan davranışları orta koyarlar. Bu şekilde bireyler 

düşünce ve davranışlarını en iyi nasıl ortaya koyabileceklerini anlarlar.  

4. Kişilerin sosyal rolleri özümsemelerinde ve bu rollerine uygun bir şekilde 

davranmalarında rehber olarak işlev görürler. 
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5. Kişileri geleneklere uymaya yönlendirir. Faydalı olan faaliyetlerin yapılması 

konusunda bireyleri motive ederler. Aynı zamanda kabul görmeyen 

davranışların sergilenmesine mani olurlar. Yasaklanmış olan eylemlerin neler 

olduğunu gösterirler ve sosyal ihlallerden kaynaklı utanma ve suçluluk 

duygularının anlaşılabilmesini sağlarlar. 

6. Değerler sosyal dayanışmayı sağlar. 

7. Değerler, insanın temel dürtülerinin ve arzularının, yaşamına uygun, istikrarlı ve 

tutarlı bir şekilde bütünleşmesi ve yerine getirilmesinde önemli bir rol oynar.  

8. Sosyal eylemde hem bireysel hem de toplumsal tepki ve tutumlardan oluşan 

genel deneyimlerdir.  

9. Toplumları oluştururlar, sosyal ilişkileri entegre ederler.  

10. Kişiliğin ideal boyutlarını ve menzilini ve kültür derinliğini kalıplarlar.  

11. İnsanların davranışlarını etkiler ve başkalarının eylemlerini değerlendirmek için 

ölçüt olarak hizmet ederler.  

12. Sosyal hayatın yürütülmesinde oynayacakları büyük rolleri vardır.  

13. Günlük davranışları yönlendirecek normların oluşturulmasına yardımcı olurlar. 

 

1.1.3. Değer Türleri 

Değerler; "bireysel değerler", "toplumsal değerler" ve "evrensel değerler" şeklinde 

genel itibariyle 3 grup altında toplanabilir. Bunlar aşağıda başlıklar halinde kısaca 

açıklanmıştır. 

 

1.1.3.1. Bireysel Değerler 

Değerlerin doğası ve yapıları evrensel olsa da, bireyler değerlerine atıfta 

bulundukları ölçüde farklılık gösterir. Bunlar, insan kişiliğinin dürüstlük, sadakat ve 

onur gibi tanınma ve korunma normlarının geliştirilmesi ile ilgili olan değerlerdir. 

Bireysel değerler bireyler arasında farklılık arz eden, bireyin öncelikle aile daha sonra 

okul, öğretmenler, arkadaşlar ve sosyal çevrelerinden etkilenmek suretiyle oluşturmuş 

olduğu değerler bireysel değerlerdir. Bu bağlamda kişilerin güvenilir olmak, ekonomik 

güç elde etmek, cömertlik, akıl gibi uğruna çaba gösterdikleri hedefler ve davranış 
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şekilleri bireysel değerler olarak ifade edilebilir (Schwartz, 1994). Kişiliğin önemli 

parçalarından olan bireysel değerler sosyal yaşamda ve ortamda gelişen değerlerdir ve 

bireyin yaşamında rehber olarak işlev görürler. İlk yıllarda gelişip ömür boyu 

davranışlara, tutumlara ve algılara yön verirler. Kişilerin davranışlarıyla ilgili mevcut 

seçenekleri değerlendirmelerine imkan tanırlar. Seçilen önceliklerde ve yinelenen 

faaliyetlerde daha kolay gözlenirler ve tanımlanırlar. Toplum her ne kadar ortak 

değerlere sahip olan bireylerden meydana gelmiş olsa da bireyler kendi içlerinde 

değerlere vermiş oldukları önem düzeyine göre birbirlerinden farklılaşabilirler. 

Inglehart (1990) tarafından yapılan bir çalışmada yaşlı ve eğitim düzeyi düşük veya 

hiçbir eğitimi olmayanların materyalist değerlere ve güvenlik değerine çok daha fazla 

önem verdiklerini bildirmiştir. Belirtilen ve benzeri farklılıklara karşın ortak bir ortamda 

yaşamak zorunda olmanın bir gereği olan değerler noktasında birliğin sağlanması 

halinde toplumsal değerler ortaya çıkar. 

 

1.1.3.2. Toplumsal Değerler 

Toplumun dayanışmasıyla ya da kolektif eşitlik, adalet, dayanışma ve 

toplumsallık normları ile bağlantılı değerler, ortak değerler olarak bilinir. İnsanlar 

topluluk halinde yaşayan varlıklardır. Bir arada toplu halde yaşamlarını sürdürenlerin 

birlikte yaşam sürmelerini sağlayacak, ortak hayatlarının refah seviyesini tesis edecek 

değerler toplumsal değerler olarak tanımlanabilmekle beraber ortak değerler esasen o 

toplumu meydana getiren bireylerce belirlenmektedir. Toplu olarak bir arada 

yaşamlarını sürdüren, ortak özelliklere ve kültüre sahip olanların irade ve duyguları 

toplumsal değerlerin ortaya çıkmasındaki belirleyici unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Belirtilen unsurların göz ardı edilmesi durumunda değerden söz edilemez. 

Değer biçme daima bilinçli değer vericilerin bakış açısından kaynaklıdır. Toplu olarak 

yaşayan ve ortak geçmişe sahip olanlar tarafından belirlenmekte olan toplumsal değerler 

küresel barış yahut milli ekonomik gelişmeler gibi kişilerin toplumlardan başarmalarını 

umdukları hedeflere karşılık gelir. Toplum da bu beklentiye bir karşılık olarak belirtilen 

değerleri gerçekleştirecek şekilde davranmalarını bekler. Birey ve toplum arasındaki 

karşılıklı beklentiler temelinde ortaya çıkan toplumsal değerler aynı toplumdaki bireyler 

açısından gerekli değerler olup onların içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri toplumun 

tanınması ve kimliği açısından hayati öneme sahiptir. Kornblum (1994) tarafından da 

belirtildiği üzere değerler toplumsal açıdan neyin doğru olduğuna yönelik paylaşılmış 
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olan düşüncelerdir. Sosyalleşme süreci değerlerin bir kültürdeki tüm bireylerde belirli 

bir seviyeye kadar özümsenmesini ve aynı zamanda onlara aktarımını tesis eder. Bu 

bağlamda değerler bir nevi topluma mana katarlar.  

Toplumsal değerler toplum kültürünün önemli bir parçasını oluşturur. Değerler 

sosyal düzenin istikrarını oluşturur. Sosyal davranış için genel kurallar sağlarlar. Temel 

haklar, vatanseverlik, insan onuruna saygı, rasyonellik, fedakârlık, bireysellik, eşitlik, 

demokrasi vb. değerler, davranışlarımızı birçok yönden yönlendirmektedir. Değerler, 

insanların günlük yaşamlarını değerlendirirken kullandıkları kriterlerdir. HM Johnson'a 

göre ―Değerler genel standartlar ve daha yüksek sipariş normları olarak kabul 

edilebilir.‖ Young ve Mack‘ a göre ―Değerler, doğru ve önemli olanın büyük ölçüde 

bilinçsiz olduğunun bir varsayımıdır‖. Michael Haralambos‘a göre ―Bir değer, bir şeyin 

iyi ve değerli olduğuna dair bir inançtır‖. Sosyal etkileşimi, amaçları, araçları, fikirleri, 

duyguları ve beklenen davranışları değerlendirmek için değerlerin izlenmesi 

gerekmektedir. Böyle bir değerlendirme standardı olmadan, bireysel davranışları veya 

sosyal eylemleri yargılamak zor olacaktır. Değerler, beklenen bireysel davranışları ve 

sosyal eylemleri birleştirmeyi amaçlamaktadır. Gerilimin önlenmesi ve gerginlik 

yönetimi rolüne sahip olma eğilimindedir. 

Toplumsal değerler toplum kimliğini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal 

hayata mana, düzen ve uyum getiren ortak koşulları da temsil eder. Tüm bu koşullar 

olmadan bireysel ve sosyal güvenlik tam manasıyla tesis edilemez. Bacchus'a (1989) 

göre bütün toplumlarda üyeler birbirleriyle iletişim halinde olmalı ve esas itibariyle 

ortak değerlere sahip olmaları gerekir. Zira toplumda yaşanan sosyal sorunlar belirli bir 

siyasi veya bireysel örgütlerin kapasitelerinin ötesinde bir alanı içine alır. Buna ilaveten 

bireysel bir örgüt özel bir problemi çözüme kavuşturabilmek adına öncelikli sorumlu 

değil iken bu problemin mevcudiyeti o sosyal kurumun hedeflerine ulaşmalarını ve 

sosyal sorumluluklarını gerçekleştirmelerini kısıtlayabilir. Özetleyecek olursak; 

toplumsal sorunlar sorun olarak toplum üzerinde etkili olurken, çözüm için ise 

toplumsal çabayı gerektirmekte ve bu nedenle de toplumsal değerler olarak 

adlandırılmaktadır. Toplumsal değerlerden okullar da sorumludur. Toplumda 

güvenlikten sorumlu olan polis, problemli durumlarda etkili iken aileler ise okul 

çağında olmayan çocuklarının eğitiminden sorumludurlar. Okul çağındakiler için ise 

okullar bu problemlerin oluşmasına mani olacak olan eğitimi öğrencilere verme 

konusunda etkilidirler. Okullar böyle durumlarda sivil toplum kuruluşları ile iletişim 
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içerisinde çalışıp bağlantıları tanımlamak durumundadırlar. Diğer bir ifadeyle okulların 

kendi öncelikli görevlerini ve örgütsel sınırlarını da aşmak suretiyle kompleks sosyal 

sorunların daha kolay çözüme kavuşturmaları gerekir. Toplumlar bu zincir yardımıyla 

kendi bireylerinin sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlayıcı değerler meydana getirirler ve 

bunları kişilere kazandıracak olan kurumları oluştururlar. Bu şekilde de bir nevi 

toplumun geleceğini de güvence altına almaya yönelik çaba göstermiş olurlar (Bozdaş, 

2013).  

Bireyler doğumdan ölüme kadar ebeveynlerinin, arkadaşlarının, önem verdiği 

insanların ve hayatlarındaki önemli değişikliklerin ve deneyime dayalı öğrenmenin, 

gelenek-göreneklerin, dinin, yasaların, eğitimin ve medyanın etkisiyle toplumsal 

değerleri öğrenmektedirler. Başka bir deyişle bireylerin değer sistemleri sosyalleşme 

süreçleriyle erken çocuklukta gelişip kültürel ve sosyal asimilasyon yoluyla bilişsel ve 

zihinsel yapılarının parçalarından birisi haline dönüşürler (Russell, 2000).  

Bireyler sosyalleştikleri müddetçe değerleri yapmış oldukları davranışlarında 

gözlemlerler ve kendileri de yansıtma gereksinimi hissedip kendi değer sistemlerini de 

meydana getirirler. Değerler bu açıdan toplumun, kültürün veya sosyal sistemin de 

ürünlerinden birisine dönüşürler (Meglino ve Ravlin, 1998). Bu bakımdan ele 

alındığında değerlerin kaynağının aile, milli kültür, öğretmen, arkadaşlar ve diğer 

çevresel unsurlardan meydana geldiği söylenebilir.  

 

1.1.3.3. Evrensel Değerler  

Bir değer, hemen hemen herkes için aynı değere sahipse, evrensel bir değerdir. 

Kişi yalnızca kendisine veya yaşamını sürdürdüğü topluma karşı sorumluluk sahibi 

olmayıp aynı zamanda içerisinde yaşadığı evrene, dünyayı paylaşmakta olduğu diğer 

canlılara da sorumludur. Kişi, yaşadığı evrende onun parçalarından birisi olarak 

yaşamaya devam eder ve evrendeki değişmez doğruları, gerçekleri ve kuralları paylaşır. 

İşte bu düşünce yapısından da evrensel değerler ortaya çıkmaktadır. Evrensel değerler 

insanların doğdukları andan itibaren sahip oldukları çeşitli temel hak ve özgürlükler, 

belirli kriterlere bağlı olarak yaşamlarını güvence altına almayı amaçlayan ahlaki, fikri 

ve sosyal değer yargıları şeklinde tanımlanabilir (Bozdaş, 2013). Evrensel değerler 

kültürleşme sürecinde dünya üzerindeki bütün milletler tarafından paylaşılması gereken 

ortak kültürel öğelerdir. Kültür de toplumsal ve canlı öğe olduğu için bu ortak değerlere 
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taban tabana zıt değerlere sahip olan toplumların varlıklarını devam ettirme şansları 

yoktur. Kültürel değerlerin evrensel değerlere sahip olmaması durumunda kendi 

çıkarlarını gözeten toplumlar olarak diğer toplumlarca dışlanırlar ki bu dışlanma da 

zaman içerisinde o toplumun ortadan kalkmasına yol açar (Edgerton, 1992). Bu 

sebepten ötürü de kişi yaşamını sürdürdüğü toplum değerlerine ilaveten evrensel 

değerlere de sahip olmak zorundadır (Bozdaş, 2013).  

İnsan değerini oluşturan argümanlar; ahlak, estetik, insan özellikleri, gösterilen 

çabalar ve sosyal düzen oluşturmaktadır. Evrensel değerlerin var olup olmadığı, ahlaki 

felsefenin ve kültürel antropolojinin kanıtlanmamış bir varsayımıdır; ancak belirli 

özelliklerin, fiziksel çekiciliğin temel özellikleri (örneğin, gençlik, simetri), diğer 

öznitelikler gibi kültürel normlarla yönetilen estetik görselliğe tabidir. Ahlak ile ilgili 

rölativizm, evrensel ahlaki değerlerin varlığına karşı duran felsefi bir duruş olan ahlaki 

görecelik olarak bilinir. Ahlakın gerektirdiği şey, her koşuldaki bireyin, kişisel çıkarını 

evrensel çıkarları ile ilgilendirmesidir. Ahlakın tanımladığı çeşitli yaşam seviyelerini 

incelerken, iki tür evrensel değeri gözlemleyebiliriz. Daha yüksek olanlara göre daha 

düşük değerler vazgeçilmezdir. Memnuniyetsiz bir sağlık, sağlıksız bir başarı, başarı 

olmadan akılcı bir ilişki yoktur ve rasyonel bir toplumun mükemmelleştirilmesi ve 

tamamlanmasının dışında gerçek bir din yoktur. Diğer taraftan, daha yüksek değerler, 

geçerliliğini aşan ve tercih etme hakkına sahip olduklarından daha genel olandan daha 

evrenseldir. Böylece daha düşük değerler daha yüksek, daha yüksek değerler ise vücut 

tarafından anlamlandırılır. 

Evrensel değerler iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Birincisi, bir kimseyi herkes 

değerli bulduğunda evrensel bir değere sahip olabilir. İkincisi, bireyin yada herkesin 

değer taşıdığına inanmak için bir sebebi olduğunda, o şey evrensel değere sahip olabilir. 

Pek çok farklı şey evrensel değerde olabilmektedir. Örneğin, doğurganlık ve demokrasi 

gibi. Evrensel değerin felsefi çalışması, evrensel değerin anlamlılığı veya evrensel 

değerlerin var olup olmadığı gibi sorulara yanıt aramaktadır. Evrensel değerin 

sosyolojik çalışması ise, bu değerlerin bir toplumda nasıl oluştuğunu ele almaktadır. SH 

Schwartz, bir takım psikoloji meslektaşlarıyla birlikte evrensel değerlerin olup 

olmadığını ve bu değerlerin ne olduğunu araştıran ampirik araştırmalar yürütmüştür. 

Schwartz, değerleri, ―insanların eylemi seçme ve olayları değerlendirme biçimini 

etkilemek için arzu edilen anlayışlar‖ olarak tanımlamıştır. Evrensel değerlerin üç farklı 

insan gereksinimiyle ilişkili olduğunu varsaymıştır; biyolojik ihtiyaçlar, sosyal 
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koordinasyon ihtiyaçları ve grupların refahı ve sağkalımıyla ilgili ihtiyaçlar. Schwartz, 

44 ülkede 25.000'den fazla kişinin farklı kültür türlerine sahip olduklarını yaptıkları 

anketlerde saptamışlar ve bu anketlerin sonuçlarına göre elli altı özel evrensel değer 

olduğunu tespit etmişler ve bunu on başlık altında toplamışlardır. Schwartz'un on 

evrensel değer türü: güç, başarı, hedonizm, uyarma, öz-yönelim, evrenselcilik, 

yardımseverlik, gelenek, uygunluk ve güvenlik olarak sınıflandırmıştır. Schwartz aynı 

zamanda on birinci olası evrensel değer olarak 'maneviyat' ya da 'yaşamda anlam bulma 

hedefi' ni test etti, ancak tüm kültürlerde tanınmayacağını fark etti. Bu değerler 

şunlardır;  

• Güç: yetki, liderlik, hakimiyet, sosyal güç, zenginlik  

• BaĢarı: kabiliyet, hırs, etki, zeka, öz saygı  

• Hedonizm: zevk, hayattan keyif almak  

• Uyarım: cesur faaliyetler, heyecanlı yaşam  

• Öz-yönelim: yaratıcılık, özgürlük, bağımsızlık, merak, kendi hedeflerini seçme, 

• Evrenselcilik: geniş görüşlülük, bilgelik, sosyal adalet, eşitlik, barış içinde bir 

dünya, güzellik dünyası, doğa ile birlik, çevreyi korumak, iç uyum, 

• Yardımseverlik: dürüstlük, bağışlama, sadakat, sorumluluk, dostluk, 

• Gelenek: Bir kişinin hayattaki yerini kabul etmek, alçakgönüllülük, ciddiyet, 

geleneğe saygı, ılımlılık, 

• Uygunluk: öz disiplin, itaat,  

• Güvenlik: temizlik, aile güvenliği, ulusal güvenlik, sosyal düzen istikrarı, iyilik 

karşılığı, sağlık, aitlik hissi, 

Evrensel değerlere, küreselleşmenin bu çağında, her zamankinden daha fazla 

ihtiyaç duyulmaktadır. Her toplumun ortak değerler tarafından birbirine bağlanması 

gerekir, böylece üyeleri birbirlerinden ne beklemeleri gerektiğini bilirler ve şiddete 

başvurmadan farklılıklarını yönetebilecekleri bazı ilkeleri paylaşırlar. Bu yerel 

topluluklar ve ulusal topluluklar için geçerlidir. Bugün, küreselleşme ile insanlar hep 

birlikte daha yakınlaştığından ve insanların dünyanın dört bir yanında söyledikleri ve 

yaptıkları şeyler tarafından neredeyse anında etkilendikleri için, küresel bir topluluk 

olarak yaşama ihtiyacı daha da hissedilmektedir. Bazı kesimler evrensel değerleri kabul 
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etmemekte ve alay etmektedir. Oysaki insanlar günümüzde, ister barışa, ister güvenliğe, 

ister ticarete, ister pazarlara, ister sosyal ve kültürel tavırlara baksın, karşılıklı 

güvensizlik, korku ve korumacılık çağında yaşamak tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmaktadır. Birbirleriyle karşılıklı iletişim kurmak ve birbirlerinden öğrenmek için 

dışarıya yönelmek zorundadır. 

Değerler ayrıca, hiyerarşik düzenlemelerinin bakış açısından kategorize edilebilir:  

(1) Ġçsel değerler: Bunlar yaşam hedefleriyle ilişkili olan değerlerdir. Bazen nihai 

ve aşkın değerler olarak bilinir. İnsan hakları ve görevlerin ve insan erdemlerinin 

şemalarını belirlerler. Değerlerin hiyerarşisinde, en yüksek yeri işgal eder ve tüm diğer 

yaşam değerlerine üstünlük gösterirler.  

(2) Enstrümental değerler: Bu değerler, değerlerin derecelendirme şemasındaki 

içsel değerlerden sonra gelir. Bu değerler, yaşamın amaçlarını (içsel değerlerini) elde 

etmek için araçlardır. Ayrıca rastlantısal veya yakın değerler olarak da bilinir. 

1.1.4. Değerlerin Sınıflandırılması 

Değerlerin sınıflandırılmasına dair pek çok farklı görüş söz konusudur. Değerlerin 

kültüre bağlı olduğunu ve toplumlar arasında farklılık arz ettiğini ifade eden Kluchkhon, 

değerleri belirli kriterlere göre sınıflandırmıştır (Aydın ve Gürler, 2013: 9-10): 

- Türüne Göre: Olumlu ve olumsuz olma durumuna göre sınıflama 

- Kapsamına Göre: Estetik, kavramsal ve ahlaki açıdan sınıflama 

- Amaca Göre: Değerlerin bir davranış biçimi (durum değerleri), davranış sonucu 

(aracı değerler) ya da en son varılan sonuca (amaç değerleri) göre sınıflama 

- Genellemeye Göre: Değerin belirli durumlarda ortaya çıkan veya çeşitli 

durumlarda ortaya çıkan değerler, kültürel değerler olmalarına göre 

sınıflandırılması 

- Yoğunluğa Göre: Seçime bağlı ve zorunlu değerler olarak sınıflama. Bunlardan 

seçime bağlı değerler kesinlikle yanlış olarak değerlendirilmeyecek olan 

değerlerdir. 

- Büyüklüğe Göre: Özel durumla alakalı, özel bir grup ya da topluma ait, 

evrensel değerler şeklinde sınıflama 

- Örgütlenmeye Göre: Önem durumuna göre değerlerin sınıflanması. 
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Lickona (1991) değerleri ahlaki ve ahlaksal değerler olarak sınıflandırmış, 

Rokeach (1973) amaç ve değer olarak, Spranger (Akbaş, 2004) politik, sosyal, teorik, 

ekonomik, dini, estetik olarak, Schwartz (1992) değerleri kültürün çoklu değerlerinden 

yararlanarak güç, başarı, yaşamdan zevk alma, uyarma, evrensellik, yardımseverlik, 

gelenekselcilik, itaat ve güvenlikten oluşan 10 tip değer olarak tanımlamıştır. Güngör 

(1998) değerleri estetik, teorik, finansal, politik ve dini değerler olarak sınıflandırmıştır. 

Kale (2004) evrensel ve kültürel değerler olarak, Ercan (2001) ulusal ve evrensel 

değerler, Canatan (2004) geleneksel ve modern değerler olarak, Acat ve Aslan (2012) 

edebiyatta son sınıflamayı muhafazakar-geleneksel, ulusal-sivil, öz-odaklı-kişisel, 

sosyal-toplumsal ve bilimsel-yenilikçi olarak yapmışlardır. 

          Diğer bir sınıflama ise şöyledir;  

 Birincil Değerler: İnsan gelişimi için seçilmiş, harekete geçirilmiş ve gerekli 

olan değerlerdir. 

 Ġkincil Değerler: Öğrenme zorunluluğu olan değerler, örn. aile içindeki değerler 

çocuklar için gereklidir. 

 Dini değerler: Mutlak iyilik olduğuna inandığımız Tanrı ile karşılaşmamızı 

sağlayan değerlerdir. 

 Kazara Değerler: Değişkenlik, zamansallık ve geçiciliğe tabi olan değerlerdir. 

 Doğal değerler: İnsan doğasında kalıcı olan değerlerdir. 

 Ġçsel Değerler: İnsanın kendi öz değerleridir. 

 Enstrümantal değerler: Değerler bize ve başkalarına olan değerlerinden dolayı 

iyi sayılır. 

 Ahlaki değerler: İnsan tarafından özgürce ve bilerek yapılan bir eylemin 

niteliklerini ifade eder. 

 Kültürel değerler: Şiir, resim, müzik, mimarlık ve edebiyatı kucaklayan 

değerlerdir. 

 Sosyal değerler: Vatanseverlik, basın özgürlüğü, kardeşlik, ekonomik 

verimlilik ve siyaset 

Walter Goodnow Everett değerleri aşağıdaki sekiz kategoride sınıflandırmaktadır; 



15 

(1) ekonomik değerler, 

(2) bedensel değerler,  

(3) rekreasyon değeri,  

(4) dernek değeri,  

(5) karakter değerleri,  

(6) estetik değerler,  

(7) entelektüel değerler,  

(8) dini değerler. 

Everett'in sınıflandırması hayatımızdaki tüm değerleri kapsamaz. Buna politik 

değerler, toplumsal değerler, yasal değerler, kültürel değerler, ahlaki değerler, eğitim 

değerleri, skolastik değerler, endüstriyel değerler, atletik değerler, yaşam değerleri, tıbbi 

değerler, dil değerleri, teknik değerler ve duygusal değerler eklenebilir. Değerler 

gerçekten sayısızdır ve yaşamımızdaki değerler birbiriyle bağlantılıdır. Örneğin, 

sanatsal değerler ve toplumsal değerler fiziksel değerlere bağlıdır, çünkü yaşamlarımız 

veya bedenlerimiz olmadan sanatsal veya sosyal aktiviteler yapamayız. Bilim, eğitim ve 

politik faaliyetler, ekonomik değerlere az çok bağlıdır, çünkü sosyal hayatımıza bir 

dereceye kadar ekonomik desteğe ihtiyacımız vardır. Tersine, entelektüel değerlerin ve 

politik değerlerin ekonomimizi etkilediğini biliyoruz, çünkü bazı olağanüstü yetenekler 

ya da mükemmel politikalar bir evi ya da bir ülkeyi refah edebilir. 

Sokrates (M.Ö. 470-399), bir erkeğin erdeminin devleti iyi idare etmek olduğunu 

ve bir kadının erdeminin aileyi iyi yönetmek olduğunu söyledi. Bunun nedeni sadece 

erkeğin ağırlıklı olarak dışsal faaliyetlerde bulunması ve kadının çoğunlukla o dönemde 

aileye ilişkin faaliyetlerde bulunmasıydı. Tabi ki bir erkeğin aileyi iyi idare etmesi 

erdemdir. Konfüçyüs öğretilerinde, kendini yetiştirmek temel değerdi ve dünyanın 

yararına olan değeri en yüksek yere konuldu ve aralarında aile ve devleti iyi idare etme 

değerleri vardı.  

Yukarıda belirtilen değerler, en yüksek olandan aşağıda olana doğru beş 

kategoriye ayrılabilir:  

(1) mutlak gerçek, mutlak iyilik, mutlak güzellik ve mutlak kutsallık gibi mutlak 

değerler  
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(2) insanlığın gelişimine ve mutluluğuna katkıda bulunma eylemi  

(3) millete veya devlete katkıda bulunma eylemi  

(4) bölgesel topluma, sosyal örgütlere, iş yerine, okula vb. katkıda bulunma 

eylemi.  

(5) kendini yetiştirme ve aileyi iyi yönetme eylemidir.  

Bu değer hiyerarşisine göre, kendinden yararlanma eyleminin en temel değer 

olduğunu ve komşulara, devlete, millete veya insanlığa yarar sağlama eyleminin daha 

yüksek değer olduğunu kolayca anlayabiliriz. 

Daha önceki çalışmalar incelendiğinde, değerler konusundaki sınıflamalarda 

Spranger, Rokeach ile Schwartz‘ın değer sınıflamalarının öne çıktığı gözlenmektedir 

(Yiğittir, 2012: 3). Bunlar;  

Spranger Değer Sınıflandırması: Bireylerin, kişisel ve kişiliğin baskın 

değerlerine ilişkin sınıflama çabalarının ilk örneklerinden biri Spranger‘in değer 

sınıflamasıdır. Spranger‘e göre değerlerin araçsal ve amaçsal oluşumu, bireylerin kendi 

yaşantılarındaki önem derecesine bağlıdır (Kasa, 2015: 13). Spranger değer 

sınıflamasında, teorik, ekonomik, siyasi, estetik, sosyal ve dini değerler olmak üzere altı 

temel değer gruplamasına yer vermiştir. Ona göre bireylerin kişilikleri, altı ana değer 

tipinden birine girmektedir (Göldağ, 2015: 110). Spranger‘in altı değer grubu üzerine 

çalışmalar yapan Lurie ise değerleri, kültür karşıtı, sosyal, teorik ve dini olmak üzere 

dört temel; pratiklik, açık fikirlilik ve estetik olmak üzere üç alt faktör şeklinde ifade 

etmiştir (Kasa, 2015: 13). Oluşturulan bu değer grupları sonraki yıllarda, Allport ve 

arkadaşları tarafından bir ölçek haline getirilmiştir (Engin, 2014:30). Böylece değerler 

ölçeğinin ilk biçimine Spranger‘in çalışmalarının ilham kaynağı olduğu söylenebilir. 

Rokeach Değer Sınıflandırması: Değerlere ilişkin farklı bir sınıflama yapan kişi 

ise Rokeach‘dır. Rokeach (1973) değerleri, amaç ve araç değerler olmak üzere iki sınıfa 

ayırmıştır. Bu ayrımın çıkış noktası, bireylerin sahip olduğu değer sayısının, onun 

biyolojik veya sosyal anlamda bir araya getirdikleri ve gereksinimleriyle eşit ya da 

sınırlı olduğunun düşünülmesidir (Fırat, 2007: 65). Başka bir açıdan da değerlerin böyle 

bir sınıflamaya tabi tutulmasının nedeninin, değerlerin işlevi ile ilişkili olduğu 

belirtilebilir. 
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Amaç Değerler: Amaç değerler, bireylerin yaşama hedefleriyle alakalı olan 

değerleri ifade etmektedir. Rahat ve huzurlu bir hayat, toplumun onayladığı bir yaşam 

tarzı, bu hedeflere ve amaç değerlere örnek olarak verilebilir 

Araç Değerler: Araç değerler, insanların yaşamlarıyla alakalı hedeflere 

erişebilmesine yardımcı olan değerlerdir. Bu değerler, hedefleri gerçekleştirebilmek için 

bireylerin inançlarını yansıtır. Hırslı, neşeli, sorumlu, sevecen, hoşgörü sahibi, bağımsız 

olma değerleri, araç değerlere örnek olarak verilebilir. Araç değerlerin ahlaki boyutu 

ağır basmaktadır. Ahlaki değerlerin zedelenmesi durumunda vicdan azabı ve utanma 

duygusu gibi araç değerler ortaya çıkabilmektedir. Sevecen olma, dürüst ve affedici 

olmak gibi araç değerler, yaşamın gayesinden daha çok, toplum içinde yaşayan 

insanların davranışlarıyla ilgilidir. Mantıklı ve entelektüel olma, geniş bir hayal gücü 

gibi araç değerler ise aynı zamanda bireylerin yeterlilikleri ile de alakalıdır. 

Schwartz Değer Sınıflandırması: Shalom H. Schwartz tarafından geliştirilen 

Temel İnsan Değerleri Teorisi, kültürlerarası araştırma alanında bir teoridir. Yazar, 

teoriyi Hofstede'nin kültürel boyutlar teorisi gibi karşılaştırmalı kültürlerarası araştırma 

kuramlarına önceki yaklaşımların önemli bir uzantısı olarak ele alır ve bireysel 

değerlerin kültürler arası çalışmalarında yoğun olarak uygulanmıştır (Schwartz, 1994). 

Temel İnsan Değerleri Teorisi, tüm ana kültürlerde tanınan evrensel değerleri ölçmeye 

çalışır. Schwartz'un teorisi, bu gibi motivasyonel farklı değerleri tanımlar ve 

aralarındaki dinamik ilişkileri de tanımlar. Bu ilişkileri daha iyi resmetmek için teori, on 

değeri dairesel bir yapıda düzenler. Temel İnsan Değerleri Teorisi, dört üst düzey grupta 

düzenlenebilen on evrensel değeri tanır. On evrensel değerin her birinin altında yatan 

motif olan merkezi bir hedef vardır (Schwartz, 1996). 

Öz-Yön: Bağımsız düşünce ve eylem - seçme, oluşturma, keşfetme.  

Stimülasyon: Heyecan, hayattaki yenilik ve meydan okuma.  

Hedonizm: Kendisi için zevk ya da duyusal tatmin.  

Başarı: Sosyal standartlara göre yetkinliği göstererek kişisel başarı.  

Güç: Sosyal statü ve prestij, insanlar ve kaynaklar üzerinde hakimiyet  

Güvenlik: Toplumun, ilişkilerin ve benliğin güvenliği, uyumu ve istikrarı.  

Uygunluk: Başkalarının üzülmesi veya zarar görmesi, sosyal beklentileri veya 

normları ihlal etmesi muhtemel eylemler, eğilimler ve dürtülerin kısıtlanması.  
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Gelenek: Kültürün veya dinin sağladığı görgü ve fikirlere saygı, bağlılık ve kabul.  

Yardımsever: Sıklıkla kişisel iletişim halinde olanların (grup içi) refahını korumak 

ve geliştirmek.  

Evrenselcilik: Tüm insanların ve doğanın refahı için anlayış, takdir, hoşgörü ve 

koruma. 

On temel değerin tanımlanmasına ek olarak, teori, bu on değerin birbiriyle nasıl 

bağlantılı olduğunu ve birbirini etkilediğini de açıklar. Çünkü değerlerin peşinde 

koşmak, birbiriyle uygunluk ve güvenlik veya bir çatışma ile sonuçlanır. Gelenek ve 

uygunluk özellikle benzer motivasyonel hedefleri paylaşır ve sonuç olarak aynı yerde 

birleştirilir. Değerler, iki kutuplu boyutlar boyunca dairesel bir yapıdaki değerlerin 

örgütlenmesine yol açan, hafif veya daha güçlü bir şekilde birbirlerine karşı çıkabilir. 

Birinci boyut, bağımsızlığa ve itaatine zıt olan korumaya karşı değişime açıklıktır. 

İkinci boyut, kendini aşmadır (Kuşdil 2000). Teori on değeri ayırt etse de, 

motivasyonlar arasındaki sınırlar yapaydır ve bir değer, aşağıdaki ortak motivasyon 

vurguları tarafından görülebilecek olan bir sonraki aşamaya akar:  

1. Güç ve BaĢarı —sosyal üstünlük ve saygınlık;  

2. BaĢarı ve Hedonizm — kendinden merkezli memnuniyet;  

3. Hedonizm ve Stimülasyon - duygusal olarak hoş bir uyarılma arzusu;  

4. Stimülasyon ve Öz-yön- yenilik ve ustalıkla ilgili özel ilgi;  

5. Öz-yönelim ve Evrenselcilik - varlığın çeşitliliği ile kendi yargısına ve 

rahatlığına güvenmek;  

6. Evrenselcilik ve Yardımseverlik - başkalarının tesbiti ve bencil çıkarların 

aşkınlığı;  

7. Yardımseverlik ve Gelenek — grup içi insanlara bağlılık;  

8. Yardımseverlik ve Uygunluk — yakın ilişkileri destekleyen iyi davranışlar;  

9. Uygunluk ve Gelenek — sosyal olarak dayatılan beklentiler lehine özün 

koordinasyonu;  

10. Gelenek ve Güvenlik - hayata kesinliği veren mevcut sosyal düzenlemeleri 

korumak;  

11. Uygunluk ve Güvenlik — ilişkilerde düzen ve uyumun korunması;  
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12. Güvenlik ve Güç — ilişkileri ve kaynakları kontrol ederek tehditleri ortadan 

kaldırmak veya üstesinden gelmek. 

Bilgi çağında çalışanlar için önemli olan SCANS raporunun (Whetzel, 1992) 

belirttiği değerlerden bazıları sorumluluk, özsaygı, sosyallik, doğruluk ve dürüstlüktür. 

Huitt (1997) ya SCANS raporunda ima edilen ya da fütürist ya da davranış bilimci 

yazarlarının yaşam başarısı için önemli olan önerileriyle öne sürülen ek bir önemli 

değerler dizisi önermektedir. Özerklik, hayırseverlik, merhamet, cesaret, nezaket, 

dürüstlük, sorumluluk, güvenilirlik ve doğruluk olarak ele almıştır. 

Değerler eğitimi, değerler ve / veya değer vermeyi öğretmek için açık bir 

girişimdir. Superka, Ahrens ve Hedstrom (1976), değerler eğitiminde beş temel 

yaklaşım olduğunu belirtmektedir. Katılım, ahlaki gelişim, analiz, değer açıklamaları ve 

eylem öğrenimi olarak ele almıştır. Eğitimcilerin çoğu değerler eğitimini insizasyon 

perspektifinden izler, değerleri sosyal veya kültürel olarak kabul edilmiş standartlar 

veya davranış kuralları olarak görür. Dolayısıyla değerler, öğrencinin toplumdaki 

önemli birey ve kurumların standartlarını veya normlarını tanımlayan ve kabul eden bir 

süreç olarak kabul edilir. Öğrenci bu değerleri kendi değer sistemine dahil eder. Bu 

eğitimciler, bireyin bir inisyatör olmaktan ziyade bir reaktör olarak, inkübasyon işlemi 

sırasında tedavi edildiği insan doğası hakkında bir görüş alır. Talcott Parsons (1951) 

gibi aşırı savunucular, toplumun ihtiyaç ve hedeflerinin, bireylerin ihtiyaç ve hedeflerini 

aşması ve hatta tanımlaması gerektiğine inanmaktadır.  

Bununla birlikte, bir bireyi toplumda özgür, kendini tatmin eden bir katılımcı 

olarak gören savunucular, değerleri, özellikle de öğrenme özgürlüğü, insanlık onuru, 

adalet ve kendini keşfetme gibi değerleri de aşılamaya eğilimlidirler. Hem sosyal, hem 

de bireyci odaklı savunucular, belirli değerlerin evrensel ve mutlak olduğu fikrini 

tartışırlardı. Bu değerlerin kaynağı tartışmaya açıktır. Bir yanda, bazı savunucular 

evrenin doğal düzeninden kaynaklandığını iddia ediyorlar; diğerleri, değerlerin her şeye 

gücü yeten bir yaratıcıdan kaynaklandığına inanırlar (Wynne 1992). 

 

1.2. Değerler Eğitimi 

Değerler, insanların istenen davranış biçimlerini, arzu edilen uç noktalar hakkında 

sahip oldukları inançları içeren soyut yapılardır (Feather, 1995: 1135). İnanılan, arzu 

edilen ve davranışlar için bir ölçüt olarak kullanılan olgulardır (Öztürk Samur, 2011: 
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11). Davranışa genel rehberlik eden ilke ve temel inançlar, belirli eylemlerin iyi veya 

arzulanan olduğu standartlardır (Halstead ve Taylor, 2000: 169). Bir insanın hayatının 

ve düşüncesinin temel bir parçası gibidir. Değerler sorgulanmadığı veya itiraz 

edilmediği sürece bireyler onları kabullenmeye eğilimlidir (Guth ve Tagiuri, 1965). 

Değerler davranışlarımızı belirler ve onlara yön verir. Neyi tercih edeceğimiz ve 

neyi tercih etmeyeceğimiz noktasında bizi yönlendir. Değer, bir toplumun olgu ya da 

toplumsal durumlarının tercihi ya da reddedilişi hususunda etkili bir araç olmaktadır 

(Özgökbel Bilis, 2011: 12). Değerler ister içsel kaynaklı olsun isterse dışsal kaynaklı, 

bir birey ya da grup için tipik arzu edilenin anlayışıdır. Bu anlayış, ulaşılabilir eylem 

türlerinin, araçlarının ve hedeflerinin seçimini etkilemektedir (Kluckhohn, 1951: 58). 

Hayatımızda bizim için önemli olanı ifade eder (Bardi ve Schwartz, 2003: 1208). 

Kişiler her şeyden önce iyi karakterli olmalıdırlar (Glennon, 2006: 17). Değerler de 

insanların davranışlarının ve tercihlerinin belirleyicisidirler (Yıldırım, 2016: 30). Bu 

bağlamda da insanların yaşamlarına kılavuzluk etmektedirler.  

İnsanlar hayatlarının önemli bir bölümünü eğitim kurumlarında geçirmekte olup 

bu süreçte de insanların karakterleri şekillenip kalıplaşır (Webb, 2005: 14). İyi 

karakterli kişiler de yaşamın her alanında başarı elde ederler (Nzeocha, 2009: 2). 

Değerler eğitimi, insanların başkalarına ahlaki değerler verdiği süreçtir. Değerler 

eğitimi, bir nevi kişinin kimlik kazanma ve sosyalleşme süreci olarak düşünülebilir 

(Kupchenko ve Parsons, 1987: 4). Bir tanıma göre değerler eğitimi, genç insanlara, 

diğer insanlarla ilişki kurabilmek için gereken kurallar hakkında bilgi veren bir süreç 

olarak ifade edilir (Halstead 2006). 

Değerler eğitiminde amaç; kişilere saygı-sevgi, erdem, sorumluluk, inanç, cesaret, 

adalet gibi değerleri kazandırarak iyi karaktere sahip bireyler yetiştirmektir (Altan, 

2011: 55). Bu bağlamda eğitim kurumlarının değerleri öğretmeleri ve desteklemeleri 

gerektiği açık bir şekilde ifade edilebilir. Değer eğitimi, 'ne yapacağımızı' ve 'neden 

yapacağımızı' veya insan olarak sizin için değerli olanı anlamamıza yardımcı olur. 

İhtiyaçlarımızı anlamamıza ve hedefleri doğru bir şekilde görselleştirmemize olanak 

tanır, hayattaki karışıklık ve çelişkileri ortadan kaldırmamıza yardımcı olur ve aynı 

zamanda dört düzeyde de - kendi, aile, toplum ve doğa - uyum sağlamanıza yardımcı 

olur. Yetenek, dar bir alan veya çalışma alanı için değil, yaşamdaki ve yaşamın her 
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alanında gündelik durumlar için geliştirilmelidir. Nihai amaç mutluluk ve refahtır 

(Svirbel, 2007: 22; O'Connell, 2012: 29). 

Değer Eğitimi, iki hedefe ulaşmak için bütünsel bir bakış açısı geliştirmekle 

ilgilidir. Bunlardan ilki, yaşam ile öz arasındaki farkı ya da değer ile yüzeysel olanı 

ayırt edebilmek için kritik bir yetenek geliştirmek ve gerçek yaşam koşullarında kişinin 

değerlerine göre hareket etmek için kararlılık ve cesaret geliştirmektir. 

Değerler eğitimi kişilerin doğruluk, dürüstlük, saygı, hoşgörü, merhamet, 

sorumluluk, azim, çalışkanlık, adalet ve kişisel disiplin gibi değerleri kazanmalarını, 

kararlarını ve tercihlerini çok daha iyi kontrol edebilmelerini ve daha az negatif 

davranışlarda bulunmalarına yardımcı olur (Belet ve Deveci, 2008: 1; Altan, 2011: 56). 

Değerler eğitimi alanlar bu bağlamda belirtilen değerlere sahip, iyi karakterli, ahlaki 

değerlere sahip, sorumluluk duygusunun olduğu bireyler haline gelirler (Altan, 2011: 

55). Değerler eğitimi aynı zamanda sosyal sorunların düzeltilmesine de katkıda bulunur 

(O'Connell, 2012: 29). 

Yaşadığımız değerler ve tutumlar, diğer insanlarla ve çevremizdeki tüm 

faaliyetlerimizle nasıl ilişki kurduğumuzu etkiler ve bu nedenle sürdürülebilir bir 

geleceğe ulaşma konusundaki beklentilerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.  

Bilişsel anlayıştan ayrı tutulamamasına rağmen, değerler ve tutumlar, insan 

davranışının duygusal boyutuna ilişkindir. Değerler ve tutumlar bu bakımdan benzer 

olsa da, bunlar birkaç önemli açıdan farklılık göstermektedir.  

• Değerler genellikle bir fikrin veya eylemin değerini değerlendirmek için 

kullanılan uzun vadeli standartlar veya ilkelerdir. Bir şeyin iyi ya da kötü, doğru ya da 

yanlış olup olmadığına karar verdiğimiz kriterleri sağlarlar.  

• Tutumlar bizi insanlara ve olaylara belirli şekillerde yanıt vermeye zorlar. 

Onlar, değerler olarak çok derinden hissedilmezler ve çoğunlukla deneyimin sonucu 

olarak değişirler (Gadner 2003). 

Değerler eğitimi belirli bir sistem veya program çerçevesinde verilmemekte olup 

örtük program dahilinde verilmeye çalışılmaktadır. Belirtilen bu durumun neticesi 

olarak ise farklı eğitim kurumlarındaki kişiler birbirinden farklı değerlere sahip 

olmaktadırlar. Ebeveynler ve öğretmenler çocuklarına değerler eğitimi ismiyle olmasa 

da temel değerlere yönelik eğitim vermektedir. Ancak bu eğitim sistematize bir 

programla verilmediğinden çocukların hangi değerlerinin ne şekilde geliştiğinin 
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anlaşılması, negatif davranışların değiştirilebilmesi ve çocuğun hatalar yapmasını 

beklemeyi gerektirir. Çocukların sergilemiş oldukları negatif davranışları değiştirmek 

pozitif bir davranışı geliştirmeye çabalamaktan daha zordur. Bu sebepten ötürü gerek 

aileler gerekse de eğitimciler tarafından çocuğun kişiliğini teşkil eden değerlerin yanlış 

gelişimi sağlanmamalıdır (Balat Uyanık ve Dağal Balaban, 2006: 15). Bu nedenden 

ötürü insanların her alanda iyi yetişmeleri için değerler eğitimi müfredat kapsamına 

alınmalı veya müfredatta bulunmalıdır (Lewis, 2006: 74). Türkiye dışında "kişilik 

eğitimi" ismi altında değerlerin öğretilmesi için anaokulundan başlanmak suretiyle 

sistematize bir program çerçevesinde devam edecek biçimde değiştirilmiş çok sayıda 

program söz konusudur (Yaşayan Değerler Eğitimi Programı (Living Values Education 

Program), Bireysel Gelişim İçin Ahlaki Değerler Rehberi (AEGIS), Kişilik Eğitim 

Müfredatı (Character Education Institute, 1996), Çocuk Gelişimi Projesi 

(Developmental Studies Center, 1996-Hewlett Foundation), İlgi Toplumu (Community 

of Caring, 1996), Temel Proje (Project Essential, Teel Institute, 1996), Çocuklar İçin 

Ahlaki Müfredat (Heartwood Institude, 1992), Zürafa Programı (Giraffe Program, 

Medlock, Graham, 1996), Kişilik Dersleri (Jefferson Center for Character Education, 

1987), Lions - Quest Programı, Duyarlı Sınıf) (Balat Uyanık, 2004:20; Balat Uyanık ve 

Dağal Balaban, 2006: 20-25). 

Tüm insanlar için daha iyi bir dünya meydana getirme arayışında ise eğitimin 

ruhunda pozitif değerleri barındırması ve eğitimin amaçlarının kazanım ifadeleri 

şeklinde de onları içermelidir (UNESCO, 2010: 1). Bu amaç doğrultusunda değerlerin 

öğretilmesi ya da geliştirilmesine yönelik gösterilmekte olan çabaların konuyla ilgili 

çalışmalarda yaygın olarak "değerler eğitimi" şeklinde adlandırıldığı görülmektedir. Bu 

açıdan ele alındığında değerler eğitimi; değerler ve/veya değerleri geliştirme yahut 

gerçekleştirme sürecine yönelik öğretim için açık bir girişimdir (Meydan, 2012) ya da 

çocuk ve gençlerin olumlu değerlerin farkına varıp bunları geliştirmeleri ve kendi 

potansiyelleri doğrultusunda ilerlemelerine yönelik gerçekleştirilen eğitimsel çabalar 

şeklinde tanımlanmaktadırlar (UNESCO, 2010: 1).  

Değerler eğitimi geleneksel bakış açısı ile toplumsal değerleri, ahlakı kişiye 

kazandırma çabası olarak tanımlanmakta iken dini açıdan kişiyi daha dindar, dini 

değerlere önem veren bir kişi haline getirilmesine dair çabalardır (Meydan, 2012).  

Değerler eğitimi sosyal, kültürel, siyasi ve estetik değerler arasında bariz bir 

ayrım yapmamakta olup değerler eğitimi kavramı günümüz dünyasında yalnızca ahlaki 
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açından değil bazı farklı konulardaki duyuşsal eğitimleri de içine alan çatı kavramdır 

(Meydan, 2012).  

Değerler eğitimi sosyal, kültürel, ahlaki eğitim; bireysel ve sosyal eğitim, dini 

eğitim, çok kültürcü eğitim, program ötesi temalar, vatandaşlık, çevre ve sağlık, manevi 

özen, okul etiği, programa ek etkinlikler, geniş toplum bağlantıları, ortak ibadet/toplantı, 

öğrenen bir topluluk olarak okul yaşamı gibi ortak program deneyimlerinin bir 

sınıflamasını yapabilmeye yönelik yeni bir genel terimdir (Keskin, 2008: 20). 

Değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmalar ve açıklamalar incelendiğinde, 

―karakter eğitimi‖, ―vatandaşlık eğitimi‖ ve ―ahlak eğitimi‖ gibi farklı isimlerin 

kullanıldığı görülmektedir. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 

1.2.1. Karakter Eğitimi 

Karakter eğitimi, genellikle çocukların eğitimini kişisel ve toplumsal varlıklar 

olarak gelişmelerine yardımcı olacak şekilde tanımlamak için kullanılan bir şemsiye 

terimdir. Bununla birlikte, bu tanım ―kişisel ve toplumsal varlık‖ ile neyin kastedildiğini 

açıklamak için araştırma gerektirir. Bu terim altında yer alan kavramlar; sosyal ve 

duygusal öğrenme, ahlaki akıl yürütme / bilişsel gelişim, yaşam becerileri eğitimi, 

sağlık eğitimi, şiddetin önlenmesi, eleştirel düşünme, etik akıl yürütme ve uyuşmazlık 

çözümü ve arabuluculuk gibi kavramları içermektedir.  

On binlerce yıldır karakter toplumlar tarafından üzerinde hassasiyetle durulan, 

önemsenen ve insanların taşımaları gereken özelliklerden birisi olarak görülmüştür. 

Konuyla ilgili alanyazın incelendiğinde karakterin organize değerler bütünü, insan 

iradesinin sabit ve istikrarlı hale gelmesi ve insanların alışkanlıklarının tamamı olarak 

tanımlandığı görülmektedir (Baysal, 2013). 

Karakter, içselleştirilen değerlere ve alışkanlıklara bağlı olarak kişinin kendine ve 

topluma yararlı olacağı gibi hem kendine hem de topluma zarar verecek biçimde de 

olabilir. Kanad (1951) bu bağlamda karakteri ahlaki olan ve olmayan karakter olmak 

üzereye ikiye grup altında ele almıştır. Davranışlara yön veren ilkelerin içinde 

bulunulan toplum ve çağın ahlaki kurallarıyla uyumlu olması durumunda ―ahlaki 

karakter‖, uyumlu olmaması durumunda da ―ahlaki olmayan karakter‖ söz konusudur. 

Kanad‘a göre ahlaki olsun ya da olmasın karakter kavramının sadece tutarlı hareketlerde 

kullanılması gerekir (Akt. Baysal, 2013).  
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Karakterin inşası ancak ve ancak değerler ile mümkündür. İyi karakterin tanımı 

hangi değerlerin öğretilmesi gerektiğine ilişkin soruya da cevap vermektedir. Dürüst, 

alçak gönüllü, saygılı, sabırlı, hoşgörülü, sorumluluk sahibi ve samimi insanlar 

diğerlerine göre daha karakterli olarak değerlendirilmektedir (Baysal, 2013). 

Gauld ve Gauld (2002), okullarda ve toplumda ―başarı‖ ve ―karakter‖ şeklinde iki 

kültür türünün olduğunu ifade etmektedir. Başarı kültüründe meslek, ücret, bizim araba, 

bizim ev, bizim yöre, tatilin nerede geçirileceği ve gösteriş gibi konular ön plana 

çıkmakta iken karakter kültüründe ise diğerlerine ve topluma hizmet, doğruluk, 

dürüstlük, güven, cesaret, azimli olma ve onur gibi kavramlar öne çıkar. Başarılı 

karakter eğitimi için okullarda ve aile ortamında karakter kültürünün öne çıkarılması 

gerekir. Ryan ve Bohlin‘e (1999) göre karakter eğitimini yalnızca ders olarak değil, 

okul hayatının tamamında bulunmalı ve okullar sorumluluk, çok çalışma, onur ve 

dürüstlük için bir erdemler toplumu ve modeline dönüştürülmelidir.  

Lickona (1992) ―Ecucation for Character‖ isimli eserinde karakter eğitimine 

tekrar dikkat çekmiştir. Lickona, ABD toplumunu göz önünde bulundurarak karakter 

eğitimine olan gereksinimi açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Lickona tarafından 

yapılan bazı tespitler şu şekildedir; ABD‘de gençler arasındaki suç işleme oranı 

Kanada‘ya göre 7 kat, Japonya‘ya göre 40 kat daha yüksektir. 100 bin genç üzerinde 

gerçekleştirilen bir çalışmada katılımcılardan %50‘sinin hayatlarında bir kez hırsızlık 

yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda öğrenciler arasında şiddet içerikli davranışlar 

sergileme oranında da artış olduğu görülmektedir. ABD‘de her yıl 14 yaş altındaki 14 

bin kızın çocuk doğurduğu bildirilmiştir. 1970‘te para önemli diyenlerin oranı 

%40‘larda iken bu oranın 1987‘de %76‘ya çıktığı görülmektedir. Bir diğer önemli 

tespite göre de her 3 ergenden birinin ciddi alkol sorunlarının olmasıdır. 1980 

sonrasında ortaya çıkmış olan bu ve benzeri gelişmeler geleneksel değerlere doğru 

dönüşü de hızlandırmıştır. Veli grupları, toplum eleştirmenleri, dini liderler ve siyasi 

partilerin büyük bölümü aile, sorumluluk, saygı, bireysel disiplin, vatan sevgisi ve 

diğerlerine hizmet gibi değerlere vurgu yapmaya başlamışlardır (Kirschenbaum, 1995). 

1960‘lı yılların aksine bu dönemde değer açıklama ve sınıflama yerine değer telkini 

üzerine yoğunlaşılmıştır (Akt. Baysal, 2013). Lickona (1992) karakter eğitiminin tüm 

demokratik ve özgür toplumlar açısından gerekli olduğunu ifade etmektedir. Lickon‘a 

göre karakter eğitim sadece okulların değil aynı zamanda toplumların da 

sorumluluğunda olmalıdır. Bu sorumluluk, iki temel değerin okul ortamında etkin 
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olarak öğretilmesini gerekli kılmakta olup bu temel değerlerden birisi insanları, diğer 

canlıları ve doğal çevreyi değerli görmeyi gerektiren saygı iken diğeri de davranışlarının 

hesabını yapmayı, bunların sonuçlarını kabul etmeyi ve görevi başarmayı gerektirir. 

Lickona (1992) belirtilen bu iki temel değerin tüm sosyal yapılar için gereli olduğunu 

ifade etmektedir.  

Kirschenbaum (1995), etkili karakter eğitimi sayesinde öğrencilerdeki olumsuz 

davranışların azalacağını, akademik başarının artacağını ve sorumluluklarının farkında 

olan vatandaşlar yetişeceğini ifade etmektedir (Akt. Baysal, 2013).  

 

1.2.2. VatandaĢlık Eğitimi 

Vatandaşlık eğitimi kişinin içerisinde bulunduğu topluma, o toplumdaki kurum ve 

kuruluşlara uyum sağlamasını amaçlayan eğitimdir (Duman, 2001). Topluluk halinde 

yaşamlarını sürdüren insanların birbirleriyle ve aynı zamanda devlet ile olan ilişkilerinin 

uyumlu ve belirli bir düzen çerçevesinde olabilmesi yazılı kurallara ve değerlere olan 

gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Toplumdaki bireyler bu değerler ve kurallar sayesinde 

uyum içerisinde yaşamlarını sürdüreceklerdir. İnsanların uyumlu bir şekilde toplu 

olarak yaşama ihtiyacından ortaya çıkan vatandaşlık eğitimi kamunun iyiliği, bireysel 

haklar, eşitlik, adalet, doğruluk, dürüstlük gibi değerleri içine almaktadır 

(Kirschenbaum, 1995). Değerler temelli olarak verilmekte olup vatandaşlık eğitiminin 

kapsamı daha geneldir. Diğer bir ifadeyle kişisel değerlerden ziyade kişilerin topluma 

ait olup o topluma ilişkin sorumluluklarını gerçekleştirmelerini sağlamayı amaç edinen 

değerler ön plandadır. Bu sebepten ötürü de vatandaşlık eğitimi adını almakta ve 

okullarda da vatandaşlık dersi ismiyle öğrencilere bu değerlerin kazandırılması 

hedeflenmektedir (Bozdaş, 2013).  

Bütün insanlar, ait oldukları toplumun hem bireyleri hem de vatandaşlarıdır. Bu 

nedenle insan hakları ve vatandaş hakları birbirine bağımlıdır. Erkekler, kadınlar ve 

çocuklar dünyaya bireysel insan olarak gelir. Vatandaşlık eğitimi 'geleceğin 

vatandaşlarını eğitmek' amacına sahip olduğundan, mutlaka varlıklı olan çocuklara, 

gençlere ve yetişkinlere hitap etmeli, vicdan ve akıl ile donatılmış insan statüsüne sahip 

olmalıdır. Bu nedenle, bireylerin her birini bireysel özelliklere sahip olarak 

düşünmeliyiz. Dahası, insan hakları medeni ve siyasal hakları içerir, ki bu haklar açıkça 

vatandaşların hakları ve yükümlülükleri ile ilgilidir. Böylece kapsamlı bir insan hakları 
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eğitimi vatandaşlığı dikkate alır ve iyi vatandaşlığın bir bütün olarak insan hakları ile 

bağlantılı olduğunu düşünür. Vatandaşlık eğitiminin pratik görevlerinden biri bir okulu 

yöneten kurallara bakmak, onları geliştirmek ve onları yeniden formüle etmektir. 

Vatandaşlık eğitimi tarafından aktarılan değerler, bir kez ve herkes için belirlenen 

dogmatik ilkeler değildir. Canlı kültür, hepsine saygı ve insanlık onuru için ölçüt 

tarafından yargılanmalıdır, ancak yeni değerler yaratılmasını gerektirir. Bu nedenle, tüm 

bir sosyal grup tarafından kabul edilen yasalar ve değerler bakımından, vatandaşlık 

eğitimi hiçbir şekilde belirlenmiş soru ve cevapların bir kataloğu olamaz. Vatandaşlık 

eğitimi, gerçek bir tartışma kültürü oluşturan ve besleyen bir forum olmalıdır. İnsanlığın 

süregelen gelişimi veya hukukun üstünlüğünün istikrarı gibi sorun ne olursa olsun, fikir, 

yargı ve bireysel görüş alışverişi gereklidir. Küçük çocuklar arasında bile, bu tür 

diyaloglar mümkündür.  

Okullarda vatandaşlık eğitimi için iki tür eleştiri vardır. Birincisi, bazı eğitim 

filozofları, çoğu hükümetin ve ana akım politikalarının, vatandaşlık eğitiminin tartışmalı 

yaklaşımlarını teşvik ettiğini ve savunduğunu iddia etmektedir. Bu yaklaşımlar, 

öğrencilere belirli eğilimleri geliştirmeyi, politik katılım ve dayanışmaya elverişli 

eğilimleri hedeflemektedir. Fakat iyi vatandaşlığın niteliği konusunda kökten farklı 

görüşler vardır ve eğitim özerklik ve açık fikirlilik içermeli ve geliştirmelidir. Bu 

nedenle, politik katılım ve dayanışma eğitim hedefleri olarak düşünüldüğünde mümkün 

olandan daha eleştirel bir yaklaşım gerektirir. İkincisi, bazı eğitimciler, çocuklara karar 

verme konusunda söz sahibi olma fırsatı vererek, demokratik uygulamaları yansıttıkları 

sürece, sadece çocuklara vatandaşlık teorisini öğretmenin etkisiz olduğunu savunurlar. 

Okulların temel olarak demokratik olmayan kurumlar olduğunu ve böyle bir ortamın, 

vatandaşlık eğitiminin doğru bir etkiye sahip olması için gerekli olan demokratik 

değerlere olan bağlılık ve inancı aşılayamayacağını ileri sürmektedirler (Kuçuradi 

2013). 

 

1.2.3. Ahlak Eğitimi 

Ahlak eğitimi yeni bir konu olmayıp tarihin tüm dönemlerinde ve dünyanın her 

yerinde bilinmektedir. Kirschenbaum (1995) ahlak eğitiminin gençlere iyi ahlaklı 

olmaya yönelik bilgi, inanç, tutum ve davranış becerisi kazandıracağını ifade 

etmektedir. Kısaca ahlak eğitimi kişilere nasıl ahlaklı bireyler olunacağını öğretir. Bu 
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yaklaşımda ahlaki metinler ile öğretim önemli bir yere sahiptir. Ahlak eğitiminin amacı 

bu bağlamda kişilerin ahlaki değerlerin neler olduğunu anlaması, bilmesi ve değerler ile 

tutarlı davranışlar sergilemelerini sağlamaktır (Akt. Baysal, 2013).  

Değerlerinden yoksun, kutsallığını kaybetmiş bir toplumda kimse yaşamak 

istemez ve buna katlanamaz (Ekşi, 2003). Ahlak toplumların varlıklarını devam 

ettirmelerini sağlayan kolonlar olarak düşünülebilir. Ahlaki değerlerin göz ardı 

edilmeleri ilk olarak toplum denilen sosyal birliğin ortadan kalkmasına yol açar. Bu 

olmadığı zaman da hiçbir değer sistemi ayakta duramaz.  

 

1.2.4. Değerler Eğitiminin Tarihçesi 

Değerler eğitiminin tarihçesinin ilk filozoflara kadar gittiği ifade edilse de resmi 

olarak yapılan ilk çalışmalar ABD‘de gerçekleştirilmiştir. 1920-1930'larda yapılan 

karakter eğitimi çalışmalarında Hugh Hardshorne ile Mark May tarafından yapılan 

"Studies in The Nature of Character" adlı eser ilk sırada yer almaktadır. Bu alandaki 

diğer bir önemli hareket de 1970-80'li yıllarda değerleri açıklama ve Lawrence 

Kohlberg'in "Bilişsel Gelişim Yaklaşımı" eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır (Leming, 

1997: 1). Değerler eğitimi üzerine araştırmalar gerçekleştiren önemli isimler arasında 

Rokeach, Simon, How, Raths, Harmin, Kirschenbaum, Kohlberg yer almaktadır.  

1990'lara bakılacak olursa; toplumdaki ahlaki değerlerin önemini yavaş yavaş 

yitirdiği açık bir şekilde görülmekte iken kişilerin uyumuyla alakalı değerlerin ön plana 

çıktığı görülmektedir. Yaşanan önemli gençlik sorunları ve sosyal yapıda meydana 

gelen bozulmalar değerlerin yeniden kazanılması gerektiği hususunun gündeme 

gelmesini sağlamıştır. Bu negatif gelişmelerden ötürü de aileler, eğitimciler ve 

toplumda lider konumundakiler okullardaki ahlaki eğitimi yeniden vurgulamaya 

başlamışlardır (Demircioğlu ve Tokdemir, 2008: 73). 

1992 yılı Temmuz ayında devlet okullarının yönetimini, öğretmen topluluklarını, 

üniversiteleri, gençlik örgütlerini ve dini grupları kapsayan 30 eğitim lideri Josephon 

Etik Enstitüsü tarafından toplanmıştır. Yapılan toplantı neticesinde Aspern Karakter 

Eğitimi Deklerasyonu yayımlanmıştır. Bu deklerasyonda karakter eğitiminin 8 prensibi 

belirlenmiştir.  

Karakter eğitimi (Değerler Eğitimi) 1993 yılı Mart ayında ABD‘de ulusal eğitim 

gündeminin işbirliği anlayışıyla ulusal eğitim gündeminin en üst noktasına 
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yerleştirilmiştir. İş, ticaret, hükümet, gençlik, veliler ve medyadan temsil edilmesi de bu 

şekilde sağlanmıştır (Çağatay, 2009: 19). 

Değerler eğitimi son yıllarda ülkemizde önem kazanmaya başlamış olup bunların 

gençlere aktarılmasına yönelik stratejiler de bu bağlamda çeşitlenmiş ve artmıştır. 

Yaşanan gelişmelere paralel olarak doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, hoşgörü, işbirliği, 

paylaşma, önyargısız yaklaşma ve şiddetten uzak durma gibi konuları içine alan eğitim 

programları oluşturulmaya başlanmıştır. Bu programlarla çocukların değerler ile erken 

yaşlardan itibaren tanıştırılması amaçlanmıştır. Hazırlanan programlar çoğunlukla 

bilişsel süreçlere hitap etmektedir. Buna karşın değerler yaşanılarak öğrenilmektedir. Bu 

tarz eğitimler ile değerlerin tam manasıyla öğretilemeyeceği de unutulmamalıdır. 

Bilhassa ev, okul ve sosyal ortamlarda bunların uygulanabilirliklerinin artırılması 

gerekir. Sınıfta ortak bir sosyal ortam tesis etmenin öğrencilerin değerleri çok daha 

kolay kazanabilmeleri noktasında etkili olacağı aşikardır. Öğretmenler öğrencilerine 

çeşitli sorumluluklar ve olumlu-olumsuz pekiştireçler vermek suretiyle onların değerleri 

kazanmalarına, anlamalarına ve içselleştirmelerine katkı yaparlar (Aydın ve Gürler, 

2013: 50).  

Taylor (2013), 26 Avrupa ülkesinde değerler eğitimi hakkında kapsamlı bir genel 

araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; 

Avustralya: Avustralya Hükümeti halihazırda okulların her birinde eğitimin her 

seviyesinde değer eğitimi konusundaki kendi yayınları ve okul forumlarının finansmanı 

ile değerler eğitimini finanse etmektedir. Ayrıca öğrencilerin daha iyi bir insan 

olmasında yardımcı olmaktadır. Monash Üniversitesi'nde 2007 yılında "Ahlak Eğitimi 

ve Avustralya Değerleri" konulu bir konferans düzenlemiştir.  

Hindistan: Hindistan Hükümeti uzun yıllardır okulları değerler eğitimine teşvik 

etmektedir. İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı, okullar ile öğretmenlerin eğitim 

merkezleri arasındaki değerleri tanıtmak için güçlü bir adım atmıştır. Ayrıca Hindistan 

dünyada genellikle değerlerin tanıtıldığı ülke olarak tanınmaktadır. Hindistan'da, Yeni 

Altın Eğitim Vakfı (NGET) B. Shaji Kumar liderliğinde, değerler Tabanlı Eğitim ilk 

sınıftan on ikici sınıfa kadar okullar arasında ülke çapında ilerlemektedir. 
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Endonezya: Endonezya'da eğitimin önemli bir özelliği Pancasila'nın beş ilkesidir. 

Japonya: İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar 

yaşamın önemi, farklı görüşlere sahip başkalarını dinlemeleri, adil olmaları, ülkelerine 

saygı duymaları ve yabancı kültürler hakkında bilgi edinmeleri öğretilmektedir. 

Filipinler: Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) için (Filipinler'de Değerler 

Eğitimi'nin versiyonu), işlevsel okuryazarlığın işaretleri ya da temel becerileri, hesap 

verebilirlikle birlikte ortak iyiliğe karar vermekte ve ona göre davranmaktadır. Bu, 

EsP'nin öğrencilerin ahlaksal karakterini geliştirmeyi ve büyütmeyi amaçlamaktadır. 

EsP, öğrencinin hayatının anlamını, toplumdaki rolünü, toplumu inşa etmede, gerçeği, 

özgürlüğü, adaleti ve sevgiyi paylaşmadaki rolünü bulmaya yönlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Bunu göstermek için beş temel beceriye sahip olmalıdır: anlama, 

yansıtma, danışma, karar verme ve eylem olarak sıralanmaktadır. 

Singapur: Singapur'daki eğitim kurumlarının yurttaşlık ve ahlak eğitimi 

programlarını öğretmek için müfredatları vardır. Ancak öğrenciler bunları 

değerlendirme eksikliğinden dolayı ciddiye almamaktadırlar (Thomas 1992, Thornberg 

2009).  

Slovenya: Değer eğitimi öğretilmesi için okullarda Vatandaşlık Kültürü ve Etik 

konularını içeren zorunlu bir okul ders programı bulunmaktadır. İlkokulun 7. veya 8. 

sınıflarında öğretilmektedir. Bunun yanı sıra, değerler eğitimiyle kısmen ilgilenen iki 

seçmeli ders bulunmaktadır: Dinler ve Etik (7, 8. ve 9. sınıflar için) ve Çocuklar için 

Felsefe (Eleştirel Düşünme, Etik Araştırma, Ben ve Ötekiler) Slovenya eğitim sistemi, 

söz konusu konuları öğreten öğretmenler için değerler eğitimi alanında özel eğitimi 

zorunlu görmemektedirler (Löfdahl, 2006).  

Ġsveç: Değerler eğitimi İsveç okullarının bir parçasıdır. Örgün müfredat, 

öğrencilerin katılımını sağlayarak, öğrencileri yetkin demokratik vatandaşlar olarak 

eğitmekle ilgili olsa da, nitel çalışmalar, günlük okul yaşamında, değerler eğitimi ve 

okul demokrasisinin, kurallara ve yönetmeliklere yoğunlaşan geleneksel disiplinlere 

indirgenmiş olduğunu göstermiştir. İsveç'teki değerler eğitimi üzerine kalitatif 

yöntemlerle yapılan pek çok araştırma, özellikle etnografik ve saha çalışmaları ile odak 

grup ve mülakat çalışmaları ile yapılmaktadır (Roth 2001). Ayrıca, Dewey ve 

Habermas'ta kökleri olan teorik çalışmalar okullarda müzakereci demokrasi ve 

müzakereler üzerine yapıldı (Englund, 2006).  
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Tayland: Tayland'da, değerler geleneksel olarak Budist din eğitimi bağlamında 

öğretilmiştir. 1982'den beri Budist, Müslüman ve Hristiyan öğrenciler için Taylandlı 

öğrencileri küreselleşmenin etkilerine hazırlamak için uygun bir müfredat dışı etkinlik 

olarak uygulanan değerlerin yeniden canlanması olmuştur (Kriengsak 

Chareonwongsakin, 2006). 

Ġngiltere: 1988'den bu yana İngiliz hükümeti, eğitimi kabul etmese ya da 

onaylamasa da, eğitim standartlarının nasıl karşılanması gerektiğine karar vermek için 

bireysel okullara inisiyatifni kullanarak manevi, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişim 

(SMSCD) adı altında değerleri desteklemiş ve saygı duymuştur. Değer eğitimi 

standartlarının olup olmadığı net değildir. Hükümet ve devlet okulu sistemlerinin hiçbir 

zaman buna ―değerler eğitimi‖ adını vermediği belirtilmelidir. Britanya'daki değerler 

eğitim kursları, Sosyal ve Duygusal Öğrenme Unsurları (SEAL) gibi hükümet destekli 

kampanyalar şeklinde uygulanabilmekte, ancak daha çok LVEP şeklinde yerel uzmanlar 

tarafından sağlanır (Englund,2006). 

 

 

         1.2.5. Değerler Eğitimine Yönelik Teorik BakıĢ Açıları 

Değerler eğitimine yönelik pek çok bakış açısı söz konusu olup bu konuda 

bilhassa Yunan ahlakçılarının görüşleri dünya çapında etkili olmuştur. Bunlardan 

bazıları aşağıda kısaca verilmiştir.  

 

1.2.5.1. Socrates (M.Ö. 469-399) 

Sokrates, ahlak ve mantığın felsefenin merkezinde yer aldığını ifade etmektedir. 

O‘na göre herkes iyi olanı ister ve arar, fakat mantık eksikliği yapılmaması gerekenlerin 

yapılmasına yol açar. Bu sebepten ötürü de insanların ahlak dışı davranışlarda 

bulunmamaları için düşüncelerini mantıklı olarak açıklamaları gerekmektedir. 

Sokrates‘in savunduğu bu düşünce yapısından hareketle değerler öğretiminin değer 

açıklama, değer çelişkileri çevresinde eleştirel düşünme ve diyalog gibi stratejileri 

kapsadığı söylenebilir (Benson, 2000). 
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1.2.5.2. Platon (M.Ö. 428-347)  

Sokrates‘in görüşlerine yalnızca eylem için bilginin yeterli olamayacağı düşüncesi 

ile karşı çıkanlar erdemli karakterin yalnızca bilişsel olarak değil, duyuşsal özellikleri 

üzerinde de durulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Erdemli olmak için bir bütün 

olarak insanların iyiliği için nelerin faydalı olduğunun anlaşılmasının yanı sıra maddi ve 

manevi zevklerin de insan ruhunun mantıksal alanının sağlamış olduğu yönlendirme ile 

uyumlu olması için eğitilmesi ve geliştirilmesi gerekir (Kahn, 1996). Bu şekildeki bakış 

açısı, kişilerin erdemli insan olmalarını amaçlayan değerler eğitiminde kullanılacak 

faaliyetler olarak ahlaki mesajların verildiği ve bir modelin ön plana çıkarıldığı 

dokümanlar, metinler ve bunların üzerinde yapılan açıklamalar, yürütülebilecek 

tartışmalar sıralanabilir (Bozdaş, 2013). 

 

1.2.5.3. Aristoteles (M.Ö. 384-322)  

Psikolojik olarak en detaylı erdemli karakter tanımı Aristoteles tarafından 

yapılmıştır. Aristo, erdemli karakter üzerinde gerçekleştirilmiş olan çalışmaların temel 

dayanağı olarak nitelendirilmekte olup günümüze dek bu konu üzerine yapılmış olan 

çalışmaların büyük bölümü Aristo‘nun düşüncelerinden ve eserlerinden ilham alınarak 

yapılmıştır (May, 2010).  

Aristoteles daha çok dürüstlük, adalet ve cesaret gibi erdemler üzerine 

yoğunlaşmıştır. O‘na göre kişi iki erdemin uç noktalarını düşünmek suretiyle (Adalet 

veya adil olmama) ahlaki eyleme karar verebilir. Bu zıtlıkların düşünülmesinin ardından 

kabul edilebilir eylemlerde bulunabilir. Eylem, bir durumun mantıksal 

değerlendirmesini takip etmekte olup mevcut yanıtların en uç noktalarının 

düşünülmesinin ardından kişi tercihte bulunur. Aristoteles‘e göre kişinin davranışlarının 

küçük yaşta şekillenmesi son derece önemlidir. Bu bakış açısı göz önüne alındığında 

değerler eğitiminde kullanılabilecek olan öğretme stratejilerine yönelik tartışmalar, rol 

oynamaları ve hakkında karar alınabilecek seçeneklerin yer aldığı etkinliklerin olması 

gerekir. Böylesi bir durumda kişi iki uç noktayı da düşünmek suretiyle yapacağı eylemi 

açıklayabilmelidir (Bozdaş, 2013). 
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1.2.5.4. Immanuel Kant (1724-1804)  

Kant‘a göre erdem bir irade şeklidir (Akt. Bozdaş, 2013). O‘na göre duygular, 

benimsenen ahlaki amaçlarla alakalıdır. Kişi, başkalarının mutluluğunu bir hedef olarak 

seçerse onların düşüşlerinden şeytani mutluluklar hissine sahip olmaz. Tam aksine 

doğal olarak onlara sempati hissine sahip olur ve onlara yararlı olmaya çabalar. Böylesi 

duygular kişinin görevlerini yapmalarını kolaylaştırır ve böyle davranılmasına yönelik 

bir nevi işaret görevi görür. Kant bilhassa sempatiye vurgu yapmaktadır. O‘na göre kişi 

uygun ve gelişmiş duygular ile erdem görevlerini icra eder. Kişinin erdem görevleri 

doğru ruhsal durumda gerçekleştirmesi halinde mantık tutkuları kontrol altına alır. Şayet 

mantık yönetimi kontrol altında değilse insanın duyguları ve eğilimleri ona karşı galip 

gelir. Kant‘a göre davranışlar görev ve sorumluluk duygusuna ve bu tarz değerlerin 

davranışa dair evrensel bir prensip olduğu gerçeğine dayanmaktadır (Bozdaş, 2013). 

Kant tarafından ileri sürülen bu düşünce yapısında değerlerin kazandırılmasına yönelik 

stratejiler dünya nüfusu üzerinde etkili olan global sorunların, insan haklarının ve aynı 

zamanda da çevresel sorunların tartışılmasını içine alır. Evrensel ilkelere dayalı ahlaki 

çelişkiler, rol oynama ve tartışma yoluyla kişinin davranışlarının sonuçlarına dair bir 

anlayış geliştirmede kullanılmaktadır (Bozdaş, 2013). 

 

1.2.5.5. David Hume (1711-1776)  

David Hume‘a göre ahlakın kökleri kişilerin istek ve zevklerinin doğasında 

olmalıdır. Hume değerleri ―yapay‖ ve ―doğal‖ değerler şeklinde iki gruba ayırmıştır 

(Botros, 2006). Bunlardan yapay değerler adalet, verdiği sözü tutma, yasal hükümete 

bağlılığı içine almakta iken doğal değerler içerisinde ise cesaret, hırs, cömertlik, 

arkadaşlık ve minnettarlık gibi değerler yer alır. Doğal değerlerin tüm uygulamaları iyi 

sonuçlara vesile olmasına karşın yapay değerlerin iyiliği ise dolaylıdır. Zira bu değerler 

kabul gören bir uygulamanın sonucundan ileri gelir. Hume‘un adalet tartışması yapay 

değerlerin duygulardan ve zevklerden nasıl çıktığını örneklemektedir. Adalet 

kurallarının yerine getirmenin her daim iyi sonuçlar vermeyeceği üzerine vurgu yapar. 

O‘na göre insanların mallarının her daim güvencede olması kendileri açısından 

olumlu/avantajlı bir durum olduğundan, birilerinin başkalarının malına zarar vermeleri 

ve kişilerin bu durumdan kaçınmamaları halinde bu güvenin mümkün olmadığının 

bilincinde olmaları gerekir (Botros, 2006).  
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Başkalarının malları konusunda güven içinde olmalarına sempati gösterebilme 

eğilimiyle desteklenen bu öz-ilgi yönelimi adalet ve saygı kavramlarının da gelişmesini 

sağlar. Bu şekilde de kurallara uyma erdemi duygu ve zevklerden ortaya çıkar ve gelişir.  

 

1.2.5.6. Karl Marx (1818-1883)  

Karl Marx Aristoteles‘ten etkilenmiştir. Marx kişinin mantık becerisine, seçme, 

karar verme ve yargılama becerisine odaklanmıştır (Carver, 1982). Şayet bir işyerinde 

yapılacak iş, işgörenlerin mantıksal güçlerini ifade etmelerini sağlarsa tüm işgörenler 

ilginç ve zihinsel olarak zorlayıcı görevleri yaparlar. Ayrıca, işgörenlerden her biri 

yapmış oldukları işi başarmak adına girişimlerde bulunacak ve nihayetinde de yapılan 

bu girişimler her bir işgörenin düşüncelerinin eşit düzeyde göz önünde bulundurulduğu 

demokratik bir ortamda düzenlenecektir (Akt. Bozdaş, 2013).  

Bu koşullar yerine getirildiğinde, emek artık becerikli ya da beceriksiz olarak 

bölünmez. Marx işlerin, emeğin bu şekilde düzenlenmesiyle çalışanlar arasında 

dayanışmanın sağlanacağını ve süreklilik kazanacağını savunur (Bozdaş, 2013). 

Çalışanlar yeteneklerini, kapasitelerini sergileyebilecekleri durumlarda rekabete 

girmeye gerek duymazlar ve ortama saygı hâkim olur. Marx‘ın bakış açısı, daha çok 

öğretmenin değerlerin öğrenilmesini ve uygulamaya geçirilmesini sağlayacak uygun 

öğrenme ortamını sağlaması için fikirler sunar. Demokratik bir öğrenme ortamında 

değerlerin gelişmesi, öğrenciler arasında yayılması ve uygulanması mümkün 

olmaktadır. Öğrenciler, kendilerini rahat hissettikleri ortamda değerler tartışmasına 

katılacak ve aktif olacaktır.  

 

1.2.5.7. John Stuart Mill (1806-1873)  

Mill liberal faydacılığı savunmaktadır (Bozdaş, 2013). Mill için bu kavram 

insanları hayvanlardan ayıran daha üstün zevklere odaklanmaktır. Bu üstün zevkler 

Aristoteles‘in bakış açısında seçme, yargılama, karar verme ve ayırt etme becerilerimizi 

uyguladığımız etkinliklerdir. Mill ise yüksek ve düşük zevkler arasında niteliksel ayrım 

fikrini ortaya atmıştır. Niteliksel açıdan farklı zevkler arasında ayrım yapma ve sonra 

eylem tercihinde bulunma ihtiyacının olduğunu düşünmüştür. Birey bu ayrımı yaptıktan 

sonra tercihlerde bulunur ve bulunduğu tercihe bağlı eylem sergiler. Mill, ciddi oranda 

eşitsizliğin yaşandığı toplumların, üyelerinin kendi yeteneklerini geliştirmelerini 
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önleyerek bireylerin sağlıksız bir şekilde karakterlerini geliştirmelerine neden olduğunu 

ve erdemli yaşam sürme becerilerini körelttiğini savunur (Bozdaş, 2013). Mill de Marx 

gibi öğrenme ortamının önemini vurgulayacak fikirler ortaya koymuştur. Sağlıksız bir 

ortamda değerlerin gözlenemeyeceği, aksine değerden uzak davranışların yayılacağı bir 

tablo çizerek, olması gereken uygun öğrenme ortamını tasvir eder.  

 

1.2.5.8. Friedrich Nietzsche (1844-1900)  

19. yüzyılda Nietzsche‘nin yazıları değerler eğitimini destekleyen teori üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olmuştur. Nietzsche için bütün insan eylemlerinin arkasındaki 

temel dürtü güce ulaştıracak iradedir (Geuss, 1997). Sebeplere ve gerçeğe değinme, 

bireyin uygun koşullar altında başkası üzerinde gücünü sergilemede başvurabileceği 

diğer araçlar (fiziksel güç gibi) arasından sadece bir tanesidir. Aslında inanç açısından 

önemli olan, bir şeyin doğru olup olmaması değil, hayat dolu ve olumlu olmasıdır. Yani 

onu uygulayanlara güç ve özgürlük hissi verme becerisidir. Bu bakış açısındaki 

etkinlikler, aynı zamanda karşıt bakış açıları ya da motivasyonlar arasındaki gerginlikler 

ve güç çatışmalarının çelişkileri hakkında, güçlü ve üretken insanların toplumu kontrol 

edip toplumda üstünlük kurdukları inancına dayanan güçlü ve zor bir karar verme 

becerisi hakkında açık forumlar olabilir.  

 

1.2.5.9. Emile Durkheim (1858-1917)  

Durkheim (1973) toplumun bireylerin sadece bir araya gelmesinden daha öte 

olduğunu ve ilişkilerle oluşan sistemin, kendi özelliklerine sahip belirli bir gerçekliği 

temsil ettiğini savunmuştur. Durkheim ‘in düşüncesi özellikle toplumda bireyden, 

sosyal bir varlık olarak gruba kadar vurguyu değiştirmede etkili olmuştur. Tetikleyici 

unsur toplum olmanın gereğini gerçekleştirmektir. Durkheim‘e (1973) göre ahlâk, her 

bir toplum tipi içinde ortaya çıkan özel sorunları çözmek için geliştirilmiş davranış 

kuralları demetidir. Ahlâkın ve hakların doğasını tarih ve etnografya belirler. Toplumsal 

yapı ve toplumsal ilişkilerin değişimiyle ahlâk kuralları da değişir, işlevsizleşir ve 

yenileri ortaya çıkar. Toplumların genişlemesi ve toplumlar arası ilişkilerin gelişimi ile 

varlık gösteren, bireyi temel alan ahlâk, her türlü yerel ve kültürel sınırlamalardan 

kurtulduğu için, evrensel niteliklidir. Durkheim‘ da (1973) evrensel kavramı, zaman 

bağımsız genel-geçer anlamından çok uluslararası veya küresel anlamına sahiptir. 
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Evrensel ahlâk anlayışı bireyin toplum içindeki yerinin güçlenmesiyle gelişir. 

Toplumun bireye bakışındaki değişim, ahlâk kurallarına yansır. Birey ile toplum 

arasında bir karşıtlık yoktur. Bireyin zarara uğramasından toplum etkileniyorsa, 

toplumun bu zararlara tepki göstermesi doğaldır. Toplum bireye değer vermiyorsa, 

bireye yönelik saldırılar karşısında duyarsız kalacak ve bireysel hakların korunması 

yönünde bir kabul oluşmayacaktır. Toplum vurgusunun ve evrensel ahlak anlayışının 

vurgulandığı bu bakış açısında etkinlikler takım çalışmalarını, grup etkinliklerini, grup 

projelerini ve ödevlerini kapsar (Akt. Bodaş, 2013).  

 

1.2.5.10. John Dewey (1859-1952)  

John Dewey, değerlerde doğrudan öğretimden ziyade içeriğin merkezi önemde 

olduğunu düşünür. Ahlaki değerlerde doğrudan öğretim sadece az sayıda kişinin çok 

sayıda insanı yönetim kontrolünün parçası olduğu sosyal gruplarda etkili olmuştur. 

Değerlerin öğretilmesinden ziyade pekiştirilmesi onu daha etkili kılar. Demokratik bir 

toplumda ahlaki değerlerle ilgili derslerden benzer sonuçlar elde etme girişimlerinde 

bulunmak duygusal sihire güvenmektir (Dewey, 1939). Dewey için değerler ve ahlak 

eğitimi için öğretim programında ayrı bir alana gerek yoktur. Bunun yerine, bireylerin 

bu gelişim alanları öğrencinin geçirdiği bütün deneyimlerin ve etkinliklerin bütüncül ve 

kaçınılmaz bir parçası olmalıdır. Dewey, ahlakın sosyal ilişkiler olarak görüldüğü ve 

çevrenin bütününde gözlendiği sürece ahlaki eğitimin yanlısı olmuştur. Ona göre telkin 

ya da beyin yıkama olmaması için öğretim programında değerler ve ahlak eğitimi için 

ayrı bir alan olmamalıdır. Dewey‘in çerçevesinde değerler eğitimi bütün öğretme ve 

öğrenme etkinliklerinin bütünleşmiş bir parçası olarak görülmektedir (Akt. Bodaş, 

2013). Nucci‘ye (1989) göre, eğer son 30 yılda bir şey öğrenilmişse, o da ahlak 

eğitiminin okul günlüğünün bir parçası ya da bir içerik olarak ayrıştırılmaması 

gerektiği, bunun yerine bütün okul deneyimine entegre edilmesi gerektiğidir. 

Checkoway (2001) da değerler ve ahlak eğitiminin öğretim programı ile entegre 

olmasını ve sonradan eklenen bir program olmaması gerektiğini öne sürmüştür. Eğer 

değerler eğitimi öğretim programına ayrı bir ders olarak katılırsa, öğretimin genel 

amaçlarıyla uyumsuz, devamsız ve yapay müdahaleleri betimleyecektir.  
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1.2.5.11. Charles Stevenson (1908-1979)  

Ayer (1936) ve Stevenson (1944) tarafından tartışılan duygusalcılık bütün ahlaki 

ifadelerin bireyin ahlaki tutumunu paylaşmaları için başkalarını ikna etme girişimi 

olduğunu savunur. Duygusalcı bakış açısında, bütün değer yargıları ahlaki bir yaptırım 

ve özel bir bakış açısına yönelik duygusal memnuniyet temelinde yapılır. Bu bakış açısı 

ahlaki muhakemenin mantık, sebep ya da rasyonaliteye maruz olmadığı inancını 

gerektirir. Bu bakış açısı, gerçek ya da bilgi temelli değildir. Duygusal memnuniyet, 

değer temelli davranışların tetiklendiği unsurdur. Bu temelde uygulanacak değerler 

eğitimi etkinlikleri tartışmaları, etkili sunumları ve bir durumu açık seçik tanımlamak 

için tekniklerin gelişimini kapsar (Akt. Bozdaş, 2013).  

 

         1.2.5.12. Jean Piaget (1896-1980)  

Piaget (1975) özel olarak çocukların ahlaki yaşamlarına odaklanmış ve çocukların 

doğru ve yanlışla ilgili inançları hakkında daha çok bilgi edinmek için çocukların oyun 

oynama şekilleri üzerinde çalışmıştır. Bu çalışmalarına bağlı olarak değerler eğitimine 

de ışık tutan ahlaki gelişim kuramını oluşturmuştur. Piaget‘ye (1975) göre, çocukların 

bilişsel ve kişilik gelişimleri yetişkinlerden farklıdır. Buna bağlı olarak ahlaki düşünme 

güçleri de farklıdır. Bu farklılığa rağmen çocuğun bilişsel gelişimi ile ahlaki gelişimi 

arasında bir ilişki vardır. Çocukların ahlaki gelişimlerini anlamada kuralları nasıl 

yorumladıklarını öğrenmek önemlidir (Akt. Bozdaş, 2013). Çocukların oyunlarını 

gözlemlemek onların ahlaki gelişim düzeyleri hakkında bilgi verir. Piaget‘ye göre 6 

yaşında çocukların kuralları yoktur. 10-12 yaşlarına gelene kadar oyunu aynı kurallarla 

oynayabilir. Daha sonra ise oyun kurallarının oyuna yön vermek ve oynayanlar 

arasındaki anlaşmazlıkları düzenlemek için olduğunu anlamakla birlikte kuralların 

değiştirilebileceğini de öğrenirler. Okul öncesi dönemde çocuklarda kural kavramı 

olmadığı için ahlak da yoktur. Bu nedenle çocuğun işlem öncesi dönemden somut 

işlemler dönemine geçtiği 6 yaşa kadar ahlak başlamaz (Senemoğlu, 2010). Bu açıdan 

ahlak gelişimini iki döneme ayırır; dışsal kurallara bağlılık dönemi, ahlaki özerklik 

dönemi. Dışsal kurallara bağlılık dönemi, 6-12 yaşlarını kapsar. Bu yaştaki çocuk için 

kurallar değişmezdir. Bu dönemde çocuğa ebeveyni ve diğer yetişkinler tarafından ne 

yapması gerektiği ve ne yapmaması gerektiği öğretilir (Senemoğlu, 2010). Ahlaki 

özerklik dönemi, çocuğun sürekli akran gruplarının arttığı, daha da sosyalleştiği döneme 

karşılık gelir. Çocuk bu sosyalleşme sürecinde kurallara ilişkin kati düşüncelerini 
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değiştirmeye başlar. Kuralların insanlar tarafından oluşturulduğu ve gerektiğinde 

değiştirilebileceği bilincine ulaşır. Kurallara uymamanın ardından gelecek cezadan 

ziyade kuralların neden ihlal edildiğinin üzerinde durur (Senemoğlu, 2010). Dışsal 

kurallara bağlılıkta neden ne olursa olsun, ceza kesin gelecek diye beklenirken, bu 

dönemde cezanın sergilenen tutumun gerekçesi sunulduğunda ve kabul gördüğünde 

affedilebileceği görüşü hâkimdir.  

 

         1.2.5.13. Lawrence Kohlberg (1927-1987)  

Kohlberg Piaget ‘in çalışmalarını takip etmiştir. Okullarda değerlerin öğretimi 

konusunda etkili olmuştur. Kohlberg (1975), ahlaki muhakeme aşamalarından oluşan 

bir teoriyi açıklamıştır. Her bir birey ilerleme adımı bireyden bireye değişen ahlaki 

gelişim aşamaları dizisinden geçecek ve ilerleyecektir. Ahlaki muhakeme Kohlberg 

tarafından ortaya atılmıştır. Kohlberg‘e (1975) göre eğitimcilerin görevi ahlaki 

muhakeme aşamalarıyla bireylerin gelişim aşamalarında ilerlemelerini hızlandıran bir 

çevre oluşturmaktır. Çevre bireyin geliştirdiği değerlerin oluşturulması ve sınıflanması 

için önemli bir faktördür.  

Değerler eğitimine pedagojik yaklaşımlara ilişkin son alan yazın iki farklı öğretim 

yaklaşımına odaklanmıştır. Birincisi, Lickona (1992) tarafından savunulan yaklaşım 

karakter oluşturma yaklaşımı, belirli özellik ya da erdemlerin gelişimine odaklanır. 

İkinci yaklaşım problem çözme, akıl yürütme ve eleştirel düşünmeye önem verir. Lee 

(2005) bu iki yaklaşımı kuralcı ve betimleyici olarak tanımlamıştır. Kuralcı yaklaşım, 

paylaşılan değerler üzerinde bir vurguyla değerlerin aktarımını önerirken betimleyici 

yaklaşım çocukların ahlaki olarak eğitilmeleri için kazanmaları gereken düşünme ve 

akıl yürütme yollarını vurgular.  

Tarihte farklı dönemlerde öne sürülen bu bakış açıları ortak olarak değerler 

eğitiminin insanlık ve toplum ilişkisinde vazgeçilmez bir yer edindiğini göstermiştir. Bu 

özelliğinden ötürü de değerler eğitiminin uygulanması kaçınılmaz bir gereklilik arz 

etmektedir. Sokrates ‘ten günümüze kadar geçen süreç, her toplumun bu ihtiyacı 

hissedip çözüm yolu olarak yöntemler ortaya koyduklarını göstermektedir. Bu ihtiyaç 

kimi zaman erdemlerin kazandırılması, kimi zaman karakter eğitimi kimi zaman da 

ahlak eğitimi olarak ifade edilse de ortak amaca hizmet eder. Bu ortak amaç, bireylerin 

bireysel, toplumsal ve evrensel değerlerin farkında olmasını ve gerektiğinde bu 

değerleri davranış olarak işe koşmalarını sağlamaktır. Bu amaca yönelik her bir filozof 
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farklı yönlerden konuyu ele almış, zaman zaman birbirlerine paralel fikirler sunmuş ve 

zaman zaman da fikren ayrışmışlardır. Fikirlerin ifade edilmesinin yanı sıra değerleri 

kazandırma görevini üstlenen kişilere rehber olacak görüşler de ifade edilmiştir. Daha 

sistemli bir eğitim için ışık tutacak önerilerin muhatabı temelde okullar ve merkezde de 

öğretmenlerdir. Değerlerin öğretimine yönelik bakış açıları sunulurken, çoğu zaman 

öğretmene ve öğretmenin bu eğitimdeki rolüne de değinilmiş ve öğretmen merkezi bir 

konuma oturtulmuştur. Belirli bir yol takip edilerek değerler eğitiminin uygulanması 

toplumsal ve evrensel değerlerin bilincinde olan öğretmenin sorumlulukları arasında 

ifade edilmiştir. Değerler aileden, çevreden ya da arkadaşlardan da edinilse de bu 

eğitimi ve en uygun öğrenme ortamını sağlayacak kişi öğretmendir (Bozdaş, 2013). 

 

1.2.6. Değerler Eğitiminin Önemi 

Çağımızda hem diğer ülkelerde hem de kendi ülkemizde değerler ile ilgili ciddi 

boyutta tahribat görülmektedir. Bu olumsuzluk tablosu, tüm insanlığı tehdit edecek bir 

nitelik kazanmıştır. İnsanlar, değer içeren davranışlardan uzaklaştıkça insani vasıfları da 

kaybetmektedir. Bu olumsuz gidişatı olumluya çevirmek üzere, bütün bilimsel 

ortamlarda çaba aranmaktadır. Böylelikle, eğitim basamaklarında uygulanmak için 

"değerler eğitimi" diye ifade edilen yeni bir eğitim modeli öngörülmüştür (Yaman, 

2012: 15).  

İnsanoğlu doğasının sunduğu vasıflarla ne iyi ne de kötü kabul edilebilir. 

Ortamına ve şartlara bağlı olarak en iyiyi sergilediği gibi canavar rolünü de üstlenebilir. 

İnsanoğlunun olgunlaşması ve doğru bir kimlik kazanmasına yardımcı olacak unsur 

değerlerdir. Hökelekli (2013: 12), ―Aklın ve sağduyunun onayladığı, dini geleneklerin 

kuvvetle desteklediği, toplumsal hayatın ortak tecrübesinin talep ettiği değerlere uygun 

bir karakteri oluşturabilmek, tüm toplumların en önemli hayat görevidir” demiştir. 

Değerler, bireysel mutluluğun, toplumsal barış ve huzurun parametrelerini gösteren 

şaşmaz ölçütler olarak tanımlanmaktadır. Mutlu olabilmenin, huzuru yaşayabilmenin 

adresi hep değerler olmuştur. Çağımızda seçeneklerin artmasına bağlı olarak 

sahiplenme duygumuz güçlenmiştir. Zamanla sahip olunan şeylerin de bireyi mutlu 

etmeye yetmediği anlaşılmıştır (Hökelekli, 2013).  

Günümüz eğitim sisteminde programlarda teknolojik destek ve araç gereç desteği 

sağlanırken, programlardaki sosyal değişimin ve dönüşümlerin büyük oranlarda ihmal 
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edildiği aşikârdır. Buna bağlı oluşan problemler çoğunlukla birbirleriyle irtibatı 

kurulmaksızın pek çok faktörden soyutlanarak ele alınmaktadır. Mesela, modern eğitim 

uygulamalarının olduğu gelişmiş ülkelerde, yoksul çocuklar hissedilince okullara yemek 

bile getirilmektedir. Günümüzde Avrupa ve Amerika‘da lisede okuyan çocuklardaki 

bulaşıcı cinsel hastalık ile hamilelikler artınca, eğitim kurumlarında cinsel eğitim 

dersleri verilmektedir. Okullardaki silah ve bıçaklı saldırı olayları olunca bunlara zaman 

kaybetmeden önlemler alınmaktadır. Ülke genelinde, kapkaç olayları çoğalınca da daha 

ağır cezalandırmalar getirilmektedir (Kenan, 2014: 107). Bu tür problemlerin üstesinden 

gelebilmek için temelden insani vasıfları kazanma adına, değerler eğitimi bir tedavi 

aracı ve bir kurtarıcı olarak görülmüş, eğitim politikaları buna göre şekillenmeye 

başlamıştır.  

Önemli olan ve dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de değerlerin, değerleri 

kullanarak şekil değiştirmesine izin vermemektir. Şöyle ki günümüzde sahip olduğumuz 

değerlerin bilinçsiz kullanımı da zamanla keskin bir bıçağa dönüşmekte ve insanlara 

zarar vermektedir. Örneğin merhamet duygunuzu sınırsız ve amaçsız bir şekilde 

kullanmanız, başkalarına haksızlığa dönüşebilmektedir. Dersinden kalmış bir öğrenciyi 

belirli şartları göz önünde bulundurmadan o dersten geçirmemiz demek, yine o dersi 

hakkı ile geçen kişiye haksızlık yapmamız demektir. Bir öğrenciye iyilik yapılması 

planlanırken, olay binlerce öğrenciye kötülük yapmaya dönüşmektedir.  

Değerler konusu, yalnızca teorikleşmiş bir bilgi değildir. İnsan kişiliği ile karakter 

yapısının derin yapıcı unsuru ve temel teşkil eden taşlarıdır. Değer öğretimi 

programlarının asıl hedefi insanı bu hususlarda bilgi sahibi yapmak değil, insanın 

hayatının anlamlı hale gelmesini sağlamak, ruhsal yapıyı stabil tutmak, kişilikleri güçlü 

tutmak, ahlaki ve karakter yapısını sağlamlaştırmaktır. Programlarda da bu durum göz 

önünde bulundurulmalıdır. Eğitim kurumlarında öğrenilen bilgilerin kullanılması bazen 

kısıtlı kalırken bazı durumlarda da hayatın hiçbir yerinde işe koşulmamaktadır. Bu 

durumda değerler eğitimi, bireyin kendini ve hayatın anlamını keşfetmesi ve anlaması, 

iyi ahlak ve dürüstlük, dayanışma, hoşgörü, sosyal bütünleşme vb. ilkeleri kazanması 

adına önem arz etmektedir (Aydın ve Gürler, 2013: 16). 
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1.2.7. Değer Eğitiminde Kullanılan Yöntemler 

Değerlerin küçük yaşlardan itibaren yaşantı yoluyla çocuklara kazandırılması 

gerekir. Bu yaşantıların toplum tarafından kabul görmesi, paylaşılması ve desteklenmesi 

gerekir. Ayrıca anı, masal, felsefe ve estetik yorumlarla desteklenmesi, değerlere ilgiyi 

arttıracak ve değerlerde süreklilik sağlayacaktır (Sevinç, 2006). 

Değerlerin öğrenilmesi ile diğer davranışların öğrenilmesi arasında fazla bir fark 

yoktur. Diğer öğrenmeler için geçerli ilkeler burada da geçerlidir. Fakat değerlerin 

öğrenilmesi bilişsel alandaki öğrenmelere göre biraz daha karmaşıktır. Değerlerin 

öğrenilmesinde modele bakarak öğrenme ve başkasıyla özdeşleşerek öğrenmeler daha 

fazladır (Aydın ve Gürler, 2013). Okullarda değerlerin nasıl öğretileceği ile ilgili farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımların bir kısmı değerlerin doğrudan öğretimine, 

bir kısmı da akıl yürütme, sorgulama ve yansıtıcı düşünme süreçlerine ağırlık vererek 

değerlerin bir düşünme ve karar verme süreci yoluyla kazanımına yöneliktir (Doğanay, 

2011). 

Genel anlamda değerler eğitiminde iki tür yaklaşım görülmektedir. Bunlardan 

ilkinde, değerlerin öğretmenler ve anne-baba tarafından çocuklara aşılanan süreçten 

oluştuğu, ikincisinde ise bunun sadece okul ve anne-baba ile sınırlı kalmadığı, kişilerin 

çalıştıkları yerlerde yada herhangi bir kurumda üst sınıflardan alt sınıflara, doğru ve 

yanlışların aktarılmasıyla hayat boyu sürdüğü görüşü hakim olmuştur (Powney ve 

diğerleri, 1995). Bunun yanında değer eğitiminin neleri kapsadığı ve hangi alanlarda 

karşımıza çıktığı/çıkması gerektiği konularında da değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı 

araştırmacılar, değer eğitiminin sadece okulla ya da aile ortamıyla sınırlı olduğunu 

söylemiş ve genel anlamda değerler eğitiminin ahlak eğitimi ve vatandaşlık eğitimini de 

kapsayacak şekilde geniş bir alan olduğunu vurgulamışlardır (Cheng ve diğerleri, 2006; 

Mei-lin Ng, 2006). Fakat değer eğitiminin sadece ahlak eğitimi ve vatandaşlık eğitimi 

ile sınırlı olmadığını, içerdiği başlıklar içinde karakter eğitimi, ahlaki gelişim, din 

eğitimi, ruhsal gelişim, kişisel gelişim, sosyal gelişim, ve kültürel gelişim gibi çok 

çeşitli başlıkların da bulunduğunu bildiren görüşler de mevcuttur (Taylor, 1994). 

Superka (1973), değerler eğitimi ile ilgili beş yöntem önermiştir. Bunlar; değer 

telkin etme, ahlaki gelişim, değer analizi, değer belirginleştirme ve eylem/davranış 

kazanma. Özellikle batı toplumlarında radikal çoğulculuğa farklı bakış açıları sunan 

dört değer eğitimi modeli daha vardır. Bunlar; değer aktarma (değer telkini), değerlerin 
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açıklığa kavuşturulması, değer geliştirme (ahlaki muhakeme), değer iletişimi (değer 

analizi) (Yiğittir, 2009). 

Doğanay (2006), değerler eğitimine yönelik yaklaşımları dört başlıkta ele almıştır. 

Bunlar; değerlerin doğrudan öğretimi (telkin), değerleri açıklama –belirginleştirme, 

değer analizi ikilem tartışması. Naylor ve Diem (1987) değer telkini, değer açıklama, 

değer analizi ve ahlâkî muhakeme olmak üzere değerler eğitiminde dört yaklaşım 

bulunduğunu belirtir. 

 

1.2.7.1. Değerlerin Doğrudan Öğretimi (Değer Telkini YaklaĢımı) 

Değerlerin doğrudan öğretiminin temelinde, yetişkinlerin çocuklara ahlaki 

değerleri doğrudan öğretme, onların davranışlarını şekillendirme, iyi alışkanlıklar 

kazandırma ve onlara yardım etme inancı yatmaktadır. Bu yaklaşımda problem çözme, 

işbirlikli öğrenme, deneyim tabanlı projeler, tematik öğrenme ve uygulama ile tartışma 

yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır (Halstead ve Taylor, 2000). 

Değerlerin telkini yaklaşımının, değer öğretiminde eskiden beri kullanılan 

geleneksel bir yol olduğu söylenebilir. Değer telkininde, ortaya koyulan örneklerle 

birlikte, ikna etmeye çalışma ve seçimlerin sınırlandırılması öne çıkmaktadır (Bacanlı, 

2006). Programlı etkinlikler aracılığı ile öğrencilere değerlerin doğrudan 

kazandırılmasının amaçlandığı bu yaklaşım en çok başvurulan yöntemlerden birisidir. 

Değerlerin telkini yaklaşımında, öğretmenler veya yetişkinler doğru ve gerekli 

olduğunu düşündükleri değerleri dayatmaya dayalı bir yaklaşımla öğretmeye çalışırlar 

(Doğanay, 2011). 

Telkin yaklaşımında, öğrenciye sunulacak materyallerin yapılandırılması ve 

aşama aşama öğrenciye sunulmasında öğretmen etkin rol üstlenmektedir. Değerlerin 

doğrudan öğretiminde, okuma metinleri, şiirler, fabllar, masallar, çocuklara ahlaki 

mesajlar veren kısa hikâyeler kullanılabilir. Bu yaklaşımda öğrenci kazanımları ve bu 

kazanımlara ulaştıracak etkinlikler için zaman bellidir. Öğrencinin performansı izlenir 

ve öğrenciye anında dönüt verilerek öğrenci yönlendirilir. Öte yandan bu yaklaşımda 

öğrenci katılımı önemlidir (Dilmaç, 2007). 

Telkin yaklaşımı, geçmişten günümüze değerler eğitiminde en yaygın biçimde 

kullanılan yaklaşımlardan biridir. Öğretmenler için uygulama kolaylığı taşıyan telkin 

yaklaşımında dikkat edilmesi gereken nokta, değerleri öğrencilere katı biçimde empoze 
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etmekten çok onların değerlerin içerdiği anlamı kavramalarını ve değerleri 

davranışlarına yön verecek ilkeler olarak benimsemelerini sağlamaya çalışmaktır 

(Çengelci, 2010). 

Bu yöntemde, öğrencilere öğretilmesi istenilen değerlerle tutarlı bir davranış 

göstermesi için, amacın belirlenmesi, ölçütün belirlenmesi, uygulanacak yöntemi 

seçme, seçilen yöntemin uygulanması, seçilen yöntemin değerlendirilmesi ve 

gerektiğinde de tekrar etme şeklinde beş basamak işlem uygulanır (Doğanay, 2011). 

 

1.2.7.2. Değer Analizi YaklaĢımı 

Değer analizi, Amerika Sosyal Bilgiler Ulusal Kurulu tarafından geliştirilmiştir 

(Bacanlı, 2006). Ziebert (2007) tarafından ―değer iletişimi‖ olarak da adlandırılan bu 

yaklaşımda ―etkileşim‖, değerler ve normların kazanılmasında belirleyici faktördür. 

Öğrenciler bu yaklaşımda kendilerine sunulan değerleri kabul etmezler. Bu değerler 

hakkında bir görüş geliştirirler ve onları yorumlamaya çalışırlar. Kurdukları iletişim 

ortamında tartışma ve muhakeme yaparak, kuralların geçerliliğini savunarak tartışmayı 

öğrenirler. Böylece değerleri yalnızca kendi bakış açılarından ifade etmeyi değil, aynı 

zamanda başkasının yerine geçmeyi ve olayları karşısındaki kişinin bakış açısından 

görmeyi de öğrenmektedirler (Yiğittir ve Kaymakçı, 2012). Bu yaklaşımın 

uygulanmasında ilk basamakta öğrencilere sosyal problem içeren yaşanmış bir olay ya 

da hikâye verilerek olayı tanımlamaları sağlanır. İkinci basamakta seçenekler ortaya 

konarak seçenekler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar kıyaslanır. Bu aşamada 

öğretmen, öğrencilere benzer durumlarla karşılaştıklarında nasıl davranmaları 

gerektiğine ilişkin sorular sorar. Diğer basamaklarda öğrencilerin seçeneklere ilişkin 

deneyimlerini ve duygularını açıklamaları, diğerlerinin değerlerine ilişkin empati 

kurmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilerden verdikleri kararın doğruluğu veya yanlışlığına 

ilişkin yargılama yapmaları ve kanıt ileri sürmeleri istenir. Son basamakta, öğrenciden 

düşünülen ve üretilen alternatiflerden en iyi olanını seçmesi ve yeni durumlara ilişkin 

karar alması beklenir (Seefeldt, 2004). 

Welton ve Mallan (1999) tarafından değer analizi yaklaşımında kullanılan 

süreçler 8 aşama olarak belirlenmiştir. Bu aşamalar şunlardır (Akt. Doğanay, 2011): 

1. Değer sorununu belirleme, 

2. Karşılaşılan değer sorununu açıklığa kavuşturma, 
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3. Sorun hakkında bilgi ve kanıtlar toplama, 

4. Bilgi ve kanıtların uygunluğunu denetleme ve doğruluğunu değerlendirme, 

5. Olası çözüm yollarını belirleme, 

6. Çözüm yollarının her birinin olası sonuçlarını belirleme ve değerlendirme, 

7. Seçenekler arasından birini seçme, 

8. Seçilen öneri doğrultusunda davranışta bulunma  

Değer analizi yaklaşımı tartışmaya dayalı olduğundan, bir iletişim ortamı kurulur 

ve bu ortamda öğrenciler muhakeme yaparak, kuralların geçerliliğini savunarak 

tartışmayı öğrenirler. Böylece yalnızca değerleri kendi bakış açıları ile ifade etmeyi 

değil, bununla birlikte başkasının yerine geçmeyi ve olayları karşısındaki kişinin bakış 

açısından görmeyi de öğrenmektedirler (Yiğittir ve Kaymakçı, 2012). 

 

1.2.7.3. Değer Açıklama (Değer BelirginleĢtirme) YaklaĢımı 

Bu yaklaşımın temel hedefi öğrencilerin kişisel davranış modellerini incelemek ve 

değerlerini ayırmaları ve gerçekleştirmeleri için akılcı düşünme ve duygusal bilincin her 

ikisini birden kullanmalarına yardımcı olmaktır (Huitt 2004). Bu yaklaşıma göre, 

gençler geçmişte içselleştirdikleri değer ve normlar konusunda bilinçlendirilmeli, 

tutarlılıklar ve tutarsızlıkların farkına varmaları sağlanmalıdır. Sonra bu tutarlılık ve 

tutarsızlıklar üzerinde ayrıntılı olarak çalışılmalı, böylece gençlerin kendi kişisel 

kimliklerini bulmalarına olanak verecek düşünce, duygu ve karar birliği yaratılması 

sağlanmalıdır (Ziebertz, 2007). 

Değer açıklama yaklaşımına rehberlik eden asıl düşünce; herkesin neyin doğru 

olduğu, nasıl bir insan olmak istediği, diğer kişilerle nasıl iletişim kuracağı konusunda 

sahip olduğu bir takım duygu ve düşünceleri olduğudur. İnsanlar, bunları 

netleştirebilmek için hem kendilerini anlatmaya hem de başkalarını dinlemeye ihtiyaç 

duyarlar. Tam da bu yüzden, değer açıklama yaklaşımında, öğrencilerin önemli ahlaki 

konularla ilgili duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmak için tartışma ve farklı 

aktivitelere yer verilir. Değer açıklama yaklaşımında öğretmenin en önemli görevi, 

öğrencilerin değerlerini açığa çıkarabilmeleri için destek olmak, agresif tavırlarla 

olmamak kaydıyla sürekli sorular yöneltmek ve öğrencileri etkili bir şekilde dinlemektir 

(Ellis, 2007). 
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Kirschenbaum (2000), değer açıklamanın dört temel noktası olduğunu belirtmiştir. 

Birinci basamakta, değerlerle ilgili bir konu veya ahlaki bir sorun seçilir. Siyaset ile 

ilgili bir sorun, iş, aile, arkadaş ya da boş zaman gibi. İkinci basamakta, öğretmen veya 

grup lideri, soru ya da etkinliklerle, katılımcıların düşünmelerine, okuma, yazma ve bir 

konu hakkında konuşmalarına yardımcı olur. Üçüncü basamakta, öğretmen veya grup 

lideri, etkinlik ve tartışma sırasında, uygun bir ortam oluşmasını sağlar ve son olarak 

öğrencilerin değer becerilerini geliştirmek için onları cesaretlendirir. 

 

1.2.7.4. Ahlaki Muhakeme YaklaĢımı 

Bu yaklaşımın kurucusu Lawrence Kohlberg‘dir. Kohlberg, öğrencilerin ahlaki 

akıl yürütme becerilerine odaklanmıştır ve öğrencilere doğrudan değer aşılamaktan 

ziyade eleştirel düşünmenin ve muhakeme yaparak değerleri kazandırmanın önemli 

olduğunu savunmuştur. Kohlberg, araştırmalarında aynı hikayelere farklı yaşlarda 

bulunan öğrencilerin farklı yargılarda bulunduğunu saptamıştır. Araştırmaları 

sonucunda öğrencilerin gelişim dönemlerinin üç seviye ve altı basamakta toplandığını 

belirtmiştir. Ahlaki muhakeme yaklaşımında öğrencilerin ahlak konulu hikâyelerdeki 

ikilemleri inceleyerek, en üst ahlaki basamağa çıkarılması hedeflenmektedir. Bu 

yaklaşım daha çok anlayışlı olma, adalet, eşitlik ve insani duyarlılık gibi ahlaki 

değerlere odaklanmaktadır (Huitt, 2004). Kohlberg öğrencilere ahlaki ikilem içeren 

hikâyeler vererek onların ahlaki yargılarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Ahlaki ikilem 

tartışması yaklaşımında öğretmenin rolü ahlaki ikilemlerin olduğu örnekleri öğrencilere 

vererek öğrencilerin kendi çıkmazlarını çözmelerine yardım etmektir. Öğretmen bunu 

yaparken de her öğrenciyi ahlaki ikilemle karşılaştırarak gruptaki diğer öğrencilerin 

verilen örnek olayla ilgili söylenenleri duymalarına ortam hazırlar (Leming, 2000). Bu 

yaklaşım doğruluk, adalet, eşitlik ve insan haysiyeti gibi birtakım ahlâkî değerler 

üzerinde önemle durur; sosyal, kişisel ve estetik gibi diğer değerler ile genellikle 

ilgilenmez. Öğrencilerin ahlâkî konular üzerine düşüncelerinin birbirinden farksız 

olarak, aynı seviyede gelişim gösterdiği kabul edilir (Huitt, 2004). 

Yaklaşımda iki farklı ahlaki ikilem durumu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

―Gerçek Hayat İkilemleri‖dir. Gerçek hayat ikilemlerinin pek çok avantajı 

bulunmaktadır. Çünkü bu ikilemler kendiliğinden oluşabilirler ve çocuklara çok daha 

yakın, daha samimidirler. Bir anlamda olayların aktörleri kendileridir. Bir diğeri ise 
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―Kurmaca Ahlaki İkilemler‖dir. Bunlar öğretmenler veya uzmanlar tarafından 

geliştirilebilir. Kurmaca ahlaki ikilemlerde çocuklar olayı duygusal olarak 

hissetmeyecekleri için gerçek hayattakiler kadar etkili olmayabilir. Fakat bu ikilemlerin 

en büyük avantajı, çocukların hiç kimseyi incitmeyeceklerini bildikleri için, görüşlerini 

herhangi bir risk almadan ifade edebilmeleridir (DeVries ve Zan, 2012). 

 

          1.3. Ortaokul Yöneticilerinin Değerler Eğitimine ĠliĢkin GörüĢleri 

          Okullar, insanların sosyalleşmelerine, ekonomik üretkenliklerini geliştirmelerine, 

kendilerini tanımasına ve gerçekleştirmesine ve ulusun politikalarını benimsemesine 

yardımcı olan planlı, örgütlü ve yerleşik organizasyonlardır. Okulların kişisel ve sosyal 

gelişim açısından sorumlu olduğu misyonu hayati öneme sahiptir. Okulların toplum için 

gerekli olmasının nedeni, eğitim sisteminin en üretkenliğe dayalı, somut ve işlevsel 

parçası olmasıdır ( Açıkalın, 1994 ). Okullar doğru şekilde çalışırsa, önceden 

belirlenmiş hedefler ve toplumun eğitimden beklentileri karşılanacaktır. 

          Değerlere Dayalı Eğitim, değerlerle çalışan bir öğretim yaklaşımıdır. Akademik 

başarıyı artıran ve öğrencilerin yaşamları boyunca süren sosyal ve ilişki becerilerini 

geliştiren güçlü bir öğrenme ortamı yaratmaktadır. Olumlu öğrenme ortamı, okul 

genelinde personel tarafından modellenen pozitif değerler aracılığıyla sağlanır. 

Öğretmenleri ve öğrencileri hızlı bir şekilde öğretme ve öğrenme zamanını 

özgürleştiren yüzleşme ilişkilerinin stresinden kurtarır. Aynı zamanda, öğrencilere 

sosyal kapasite sağlar, onları okulda ve hayatları boyunca başarılı olmak için sosyal ve 

ilişkisel beceriler, zeka ve tutumlarla donatır.  

         Güçlü bir eğitim süreci sadece bilgi ve derslere odaklanmamalıdır. İlkeler, 

değerler ve etik, tüm insani eylemlere nüfuz etmeli ve bunlar eğitimin içinde mutlaka 

yer almalıdır. İlkeleri, değerleri ve etiği olmayan bir öğrenme süreci genellikle çarpık 

eylemler üretir. İlkeler, değerler ve etik üzerine odaklanan yalnızca bir yansıtma 

sürecinin (felsefi), her zaman bir amaç için araç olması gereken, bilginin kendisinin 

insana odaklanmış bir eğitim üretebileceğini inanılmaktadır. 

        Lider yöneticiler olarak okul müdürleri okul başarısında önemli bir rol oynamakta 

ve liderlik becerileri okulların etkinliğine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır 

(Cemaloğlu, 2002 ; Şişman, 2004 ). Yetkin ve etkili bir lider, organizasyonun 

başarısında diğerlerini etkileyen, onları motive eden ve bunları sürece dahil eden kişidir. 
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Okul müdürlerinin temel görevi okullarının hedeflerine ulaşmasıdır. Okul 

müdürlerinden beklenen roller, liderlik teorilerinin varsayımları ile ilgili olduğundan, 

okul müdürleri farklı liderlik teorilerinde tanımlanan liderlik özelliklerini taşımalıdır. 

Bir ilkokul veya ortaokul olsun, okul müdürü bir okulun başarısında en önemli kişidir ( 

Yılmaz, 2006 ). Okul müdürlerinden beklentilerin bilinmesi ve bu görevlerin yerine 

getirilmesi okulların başarısını artıracaktır.  

         Her organizasyonda olduğu gibi, liderlik de okul organizasyonlarında iş 

yürütmede en önemli rolü oynar. Organizasyonlar, etkili olduklarında hedeflerine daha 

etkili ve verimli bir şekilde ulaşmaktadır. Döş ve ark. 2015 yılındaki çalışmasında 26 

öğretmen ve dört yönetici grubuyla çalışmışlar ve çalışmada etkili okul liderlerinin 

nitelikleri ve eğitimi ile ilgili verileri değerlendirmektir. Çalışma sonucunda etkili okul 

müdürlerinin güçlü kişilerarası ilişkilere sahip olması, liderlik nitelikleri olması ve 

sosyal ve kişilik özellikleri açısından saygılı olması beklenmektedir (Döş ve ark. 2015). 

         Eğitim yönetimindeki gelişmeler okul müdürlerinin farklı roller oynamasını 

gerektirir. Yeni bilgi çağında, bu değişim çok daha hızlıdır. Gorton (2011) okul 

müdürlerinin okul yönetimindeki altı önemli rolünü şöyle tanımlamışlardır: yönetim, 

eğitim liderliği, disiplin kontrolü, insan ilişkilerinde kolaylaştırıcı, çatışmalarda 

uzlaştırıcı ve değerlendirici. Her organizasyonda olduğu gibi, güçlü liderlik okul 

organizasyonlarında önemli bir konuma sahiptir ve güçlü liderler etkili örgütler 

oluşturabilir (Gorton 2011). Bir okulun başarısından veya başarısızlığından sorumlu 

olan kişilerin öncelikle okul müdürleri olduğu genellikle algılanır.  

         Etkili, yaratıcı, vizyoner, cesaret verici, bilgili ve ilkeli liderler tarafından 

yönlendirilen güçlü liderlerin varlığı, okullardaki çeşitli problemleri ortadan kaldırmak, 

okul eğitimini sürekli olarak geliştirmek ve öğrencilerin hem ahlaki hem de toplumsal 

bazı değerleri kazanması için hayati öneme sahiptir ( Girard, 2000). Güçlü liderler bir 

okulun etkili olmasına yardımcı olur çünkü sürekli olarak aynı anda birbiriyle yarışan 

birkaç gerilim setini başarılı bir şekilde yönetirler ( Day, Harris ve Hadfield, 2001 ). 

Öğretmenleri dikkatli bir şekilde seçmek ve değiştirmek, sık sık okul başarısı için 

personeli izlemek, okul başarısı için zamanını ve enerjisini ayırmak, öğretmenleri 

desteklemek ve okul için ekstra kaynaklar sağlamak okul yöneticilerinin okul etkinliği 

için yaptıkları faaliyetlerdir ( Mortimore, 1993 ). 
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          Teknolojik gelişmeler, pedagojik pratikleri ve öğrenme ortamının gelişimi ile 

ilgili her türlü soruyu ortaya atmakta iken, eğitimdeki değerlerin rolü daha az dikkat 

çekmektedir. Bu temel değerler dizisini geliştirmenin, bir öğrencinin eğitiminde köşe 

taşı olduğu göz önüne alındığında değişik bir görünüm almaktadır. Öyleyse, 

öğretmenler öğrencilere gelişmeleri için hangi türden değerler geliştirmeleri gerektiğini 

öğretmelerinde, eğitmenlerden daha çok bir vaat alır gibi değil de öğrencilere 

aktarmanın daha akılcı yolunu bulmaları gerekmektedir. Karar vermek için, bir 

eğitimcinin ilk önce bağlamı ele alması gerekir. Öğrenciler artık dünya çapında hiç 

olmadığı kadar çok insanın bağlandığı tamamen küreselleşmiş bir dünyada yaşıyorlar. 

Bu daha büyük iletişimin ve ileri teknolojiye erişimin önemli sonuçlarından biri olmakta 

ve aldıkları bilgilerin, haberlerin, eğlencelerin, fikirlerin, reklamların vb. genç 

beyinlerde tüm bu uyarımla nasıl başa çıkacağını göstermeleri gerekir. Dünya hızla 

değişse de, öğrencilerin geliştirmeye ihtiyaç duydukları değerler aslında geçmiş 

nesillere öğretilenlerden çok farklı olmamaktadırlar. Değişen ise eğitimdeki bu 

değerlerin sadece uygulamasıdır. Değerler yaşamın çeşitli yönlerine entegre edilmelidir. 

Güçlü karakteri olmayan bir eğitim, kaptanı olmayan bir gemi gibidir. Bütünsel bir 

yaşam için vazgeçilmez olan değerleri aşılamadığı takdirde, iyi eğitim akla yatkın 

değildir. Nitelikler ve beceriler, bir bireyin başarısında esastır, ancak değerleri olmayan 

bir kişi olarak eksiktir. Öğrencilere başkalarına saygılı olmalarını öğretmek artık 

çevrimiçi olarak davranışlarına uygulanabilir. Öğrenciler forumları, sosyal medyayı 

veya mobil cihazları kullanırken sorumlu ve saygılı davranmanın önemini anlamalıdır. 

Benzer şekilde, iyi vatandaşlık, iyi dijital vatandaşlık uygulamasına da eşit olarak 

görülebilir; böylece öğrenciler, bilginin kötüye kullanılmasından kaçınmayı veya 

başkalarının barış ve mahremiyet haklarına saygı duymayı öğrenirler. 

          Değerler eğitiminin kazandırılmasında en etkili yöntemin rol model olma, 

görsellik kullanımı ve çeşitli sanatsal faaliyetlerin kullanımının önemli olduğu 

saptanmıştır. Değerler her dersin bir parçası olması gerekmektedir. İşte öğretmenler, 

sınıfları için dersler tasarlarken değerlerin birleştirilmesine yardımcı olabilecek yolları 

keşfetmeli ve çocuklara en doğru yolu seçerek aktarmalıdır.  

          Değer eğitimi için benimsenen yaklaşımdan bağımsız olarak, öğretmenlerin 

tutumları ve davranışları, öğretilecek değerler ile tutarlı olmalıdır. Başka bir deyişle, 

öğretmenlerin değer öğretme sürecinde öğrenciler için pozitif rol modelleri olması 

gerekir (Ryan ve Bohlin, 1999). 
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          Yeşiltaş ve Mentiş Taş (2016) da çalışmalarında okul müdürlerinin dürüstlük, 

sevgi ve saygı değerlerine önem verdiklerini; öğrencilerin değer kazanımlarında ailenin 

rolünün çok büyük olduğuna, okulun değer kazandırmada aileden sonra geldiğine 

inandıklarını ve değer kazandırma konusunda kendilerinin rol model olmaları 

gerektiğini düşündüklerini ifade etmektedir. Baydar (2009: 75), yaptığı bir araştırmada; 

öğretmenlerin değer eğitiminde en sık soru-cevap, örnek olay ve anlatma yöntem- 

tekniklerini kullandıklarını belirlemiştir. Yiğittir, (2009: 257) de araştırmasında; 

öğretmenlerin değer eğitiminde tartışma, telkin, eleştirel yaklaşım, görsel materyal 

kullandıklarını belirlemiştir. Aynı konuda Akbaş (2004: 217) ise; öğretmenlerin, örnek 

olma, değerleri teşvik eden güzel sözleri öğrencilerle paylaşmak, hikâyelerle anlatma ve 

telkinde bulunmayı kullandıklarını; Meydan ve Bahçe (2010: 26) de, drama, örnek olay 

ve bilgisayar destekli öğretimin sıklıkla kullanıldığını saptamıştır. Öğretmenlerin 

değerler eğitiminde soru cevap, açıklama ve anlatma yöntem-tekniklerini kullandıklarını 

belirleyen diğer bir araştırma da Baydar‘a (2009: 107) aittir. Balyer 2012 yılındaki 

çalışmasında çağdaş okul müdürlerinden örnek rol model olma, öğretim lideri, vizyon 

sahibi öğretim lideri, mentor, zaman yönetici, program geliştirme uzmanı ve disiplin 

figürü vb. rolleri gerçekleştirmelerinin beklenmekte olduğu konusuna değinmiştir. 

Boydak Özan‘nın 2009 yılında yaptığı çalışmasında okul yöneticilerinin görev 

yaptıkları devlet ya da özel okul türüne göre öğrencilere değer kazandırma 

davranışlarını saptamaya çalışmış ve çalışma sonucunda özel okulda görev yapan okul 

müdürlerinin devlet okullarında görev yapanlara göre öğrencilere değer kazandırmaya 

ilişkin uygulamalarının daha kötü olduğu ve bu nedenler yapılan ankette öğrenci 

görüşlerinin daha olumsuz olduğunu saptamıştır. Üner (2011) elde ettiği araştırma 

bulgularında, okul öncesi eğitim programında değerlerin yeterince yer almaması, 

okulların yeterli materyallerin ve fiziksel donanımın yetersiz olmasının öğretmenleri 

zorladığı sonucuna ulaşmıştır. 

          Değerlerle aktif olarak ilişki kurduğumuzda, tutumlarımız ve yanıtlarımızla ilgili 

seçimler yapmak için kendi değerlerimizi anlamaya başlarız. Değerlere dayalı bir 

yaklaşım, yansıtıcı ve arzulayıcı nitelik ve tutumları teşvik eder. Bunlar, insanların 

kendileri için en iyi olanları keşfetmelerine yardımcı olmak için geliştirilebilir, bu da 

onların iyi vatandaşlar olmasını ve iş hayatına hazırlanmalarını sağlar. Doğanay (2006)‘ 

a göre eğitim programlarında değerlerin nasıl kazandırılacağının açık ve net olarak 

belirtilmemiş olması, okulda değer eğitiminin gerçekleşmediği anlamına gelmemelidir. 



49 

Aslında öğretmenlerin sınıfta ve okulda oluşturdukları kültür neye önem verip 

vermedikleri, neyi iyi ya da kötü olarak algıladıkları öğrenciler için örtük olarak değer 

eğitimini oluşturmaktadır. Ancak, bu eğitimin formal eğitimin bir parçası olarak, planlı 

öğrenme yaşantılarıyla kazandırılması da gerekmektedir. Yalar (2010)‘a göre sosyal 

bilgiler programında değerler eğitimi ile ilgili kazanımlara doğrudan yer verilmeli ve 

programda öğrencilerin ilgisini çekebilecek daha zengin bir içerikle doğrudan değerlerle 

ilgili konular yer almalıdır. Eğitim programlarında değerler eğitimi konusuna açıkça yer 

verilmesi ve gerekli olan kazanımların programda belirtilmesi çocuğun değerleri 

edinmesinde önemli bir rol oynar.  

              Aslanargun (2012) da yöneticilerin önem verdikleri ve okul müdürünün sahip 

olması gereken değerler noktasında adalet, güven, çalışkanlık, kariyer, liyakat 

değerlerine vurgu yaptıklarını belirtmektedir. Çalışmanın ortaya konma amacıyla benzer 

şekilde Yaylacı ve Beldağ (2015) da okul yöneticilerinin karar verme süreçlerinde etkili 

olan değerleri, yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak ortaya koymayı 

amaçladıkları çalışmalarında değerler eğitiminin yönetsel açıdan ele alınmasının 

hassasiyetine vurgu yaparak, yönetim süreçlerinin işletilmesinde yöneticilerin sahip 

oldukları değerlerin önemine vurgu yapmaktadırlar. Çengelci, Hancı ve Karaduman 

(2013)‘ nın araştırma sonucuna göre, öğrenciler okullarında en çok dürüstlük değerinin 

kazandırılmaya çalışıldığını düşünürken, öğretmenlere göre ise okulda ortamında 

kazandırılmaya çalışılan temel değerler sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve 

sorumluluktur. Çağatay (2009) araştırmasında okul ortamında en çok yardımseverlik ve 

sorumluluk değerlerinin geliştirildiğini belirtmektedir. Çalışkan ve Sağlam (2012) 

araştırma sonucunda ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin hem faktörler 

bazında hem de genel toplamda yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

          Reynolds, Sammons, Stoll, Barber ve Hillman'a (1996) göre, etkili okulların 

özellikleri profesyonel liderlik, ortak vizyon ve hedefler, bir öğrenme ortamının varlığı, 

yüksek öğrenim ve öğretim kalitesi, yüksek beklentiler, olumlu destek, izleme 

öğrencilerin gelişimi ve öğrenci hakları ve sorumluluklarıdır. Etkili okulların ana 

özellikleri olduğu düşünüldüğünde, bunlar sadece okul yönetimi tarafından yapılan 

faaliyetlerle mümkün kılınmaktadır. 

          Akbaş (2004) çalışmasında değerler eğitimi hedeflerine yönelik düşüncelerinin 

çoğunlukla sosyal değerleri öğretmeye odaklandığını savunmuştur. Özellikle 

öğretmenlerin değerler eğitimini vererek sosyal yapıyı koruma konusunda önemli bir 
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misyona sahip olduğu konusuna değinmiştir. Bu sonuç, literatürdeki değerler eğitimine 

atfedilen görevlerle tutarlıdır (Akbaş, 2004, Ekşi, 2003; Ekşi ve Katılmış, 2016). 

Katılmış (2016)‘ ın yaptığı çalışmada, öğrencilere temel insani değerleri kazandırmak 

için değerler eğitiminin verildiğini ortaya koymuştur. Bu amaç özellikle ankete katılan 

öğretmenler ile yapılan görüşmelerde vurgulanmıştır. Çalışmanın nicel bulguları da bu 

sonucu desteklemekte ve temel insani değerlerin sağlanmasına ilişkin görüşlerine 

katılmaktadır. Bu, öğrencilerin, saygı, sorumluluk, hoşgörü ve adalet gibi temel insani 

değerlerin öğretilmesi gerektiği önceki bulgularla tutarlıdır (Acat ve Arslan, 2012; 

Arslan ve Tunç, 2013; Çelikkaya ve Filoğlu, 2014; Gömleksiz, 2007; Haydon, 2007). 

Öte yandan, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sadece % 40'ı, evrensel değerlerin 

öğretilmesiyle ilgili soru formlarındaki ifadelerle hemfikir olmuştur. Şeyban‘nın 2015 

yılındaki çalışmasında öğretmenlerin öğrencilere evrensel değerlerin öğretilmesiyle 

ilgili değerleri ele almış ve çalışma sonucunda evrensel değerler ve evrensel değerlerden 

bahseden ifadeler arasındaki farklılaşma oranları, evrensel değerlerin ekonomik ve 

teknolojik üstünlüklerini kullanarak kendi kültürel değerlerini empoze eden Batılı 

hükümetlerle ilişkilenmesinden kaynaklanabileceğini savunmuştur (Şeyban, 2015).  

          Kıroğlu (2009), çalışmasında değerler eğitiminin ideolojik nedenlerle verildiğini 

ve muhafazakâr bir toplumsal yapı oluşturmanın değer eğitiminin amaçları arasında 

olduğunu savunmuştur (Kıroğlu, 2009). Buna ek olarak, değerler eğitimi ile ilgili 

uygulamaların geleceği için bu sonuç oldukça önemlidir çünkü eğitimin değerlerinin 

ideolojik hedeflere sahip olabileceği düşüncesi, öğretmenlerin önceliklerini 

belirlemelerini ya da tamamen karşı çıkmalarına neden olabilir. Bununla birlikte, Milli 

Eğitim Bakanlığı'nın değerler eğitimi ile ilgili programlarında veya talimatlarında 

ideolojik çağrışımlara gönderme yapılmamaktadır. Bu yayınlara göre Bakanlık, 

öğrencilere temel insani değerleri kazandırmayı ve iyi insanları yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır (MEB, 2009).  

          Öğretmenlerin değerler eğitiminde önemli paydaşlar olduğu düşünüldüğünde, bu 

algı okullarda temel insani değerlerin aktarılmasında büyük zorluklara neden olabilir. 

Değerler eğitimi programı ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, öğretmenler gerekli 

ilgiyi vermiyorsa, istenen hedeflere ulaşmak zor olacaktır. Özellikle değerler eğitimi ile 

ilgili faaliyetleri etkileyebilecek hedefler hem olumlu hem de olumsuz olarak 

bulunabilmektedir. Değer eğitimini olumlu yönde etkileyebilecek olanlar temel insani 

değerlerin sağlanması ve sağlam bir sosyal temel oluşturulmasını içerir. Bununla 
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birlikte, ideolojik çağrışımları içeren hedefler, değerler eğitimini olumsuz yönde 

etkileyebilir. Bu durum literatürdeki değerler literatüründe, öğretim hedefleri ve 

akademik hedeflerin eğitim literatüründe karşılıklı olarak birbirini tamamlayıcı kabul 

edildiği ve saygı ve sorumluluk gibi temel insani değerlere sahip öğrencilerin daha iyi 

akademik başarıya sahip olma eğilimi olduğuyla çelişmektedir (Arthur, 2003; Ekşi). 

2003). Buna ek olarak, değerler eğitimi üzerine yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

öğrencilerin değerlerinin artması ile akademik başarıları arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Campbell ve Zegwaard, 2011; Costanzo, 2005; 

Çokdolu, 2013; Davis, 2006; Dereli-İman, 2014; İngiltere, 2009; Grimbilas, 2009; 

Katılmış, Ekşi ve Öztürk, 2011; King 2009; Lovat ve Hawkes, 2013; Singh, 2011). 

          Okullardaki değerler eğitimi, genellikle öğretmenlerin inisiyatifine bırakılmıştır. 

Birçok okulda değer panoları değerler eğitim faaliyetleri olarak hazırlanmış ve değerler 

eğitimi akademik hedefler tarafından gölgelenmiştir. Bu durum öğretmenlerin bir 

çoğunun değer eğitim etkinliklerini belirlemek için gerekli toplantıların yapılmadığını 

ve gerçekte uygulanan eğitim etkinliklerinin yetersiz olduğunu bildiren nicel verilerle 

desteklenmektedir. Ayrıca, yöneticilerin değer öğretimi için öğretmenlere gerekli 

desteği vermediği ve aileler çocuklarına değer öğretmek için gerekli özeni göstermediği 

ve öğretmenlerin sorumluluklarını yeterince yerine getirmedikleri bir çok çalışmada 

ortaya konmuştur (Akbaş, 2004; Doğanay, 2009; Katılmış, 2010).  

          Değerler eğitiminde önemli sorunlardan biri de değerlerin nasıl öğretileceğidir. 

Literatürde değerler eğitiminde infüzyon, değer analizi, ahlaki ikilemler ve değer 

açıklamaları gibi yaklaşımların değer eğitiminde kullanıldığını görmekteyiz (Akbaş, 

2004; Doğanay, 2009; Katılmış, 2010). İnfüzyon yaklaşımı, değerleri öğretmek için 

yapılan aktivitelerden biridir. Bu yaklaşım, öğretmenlerin diğer yaklaşımları 

uygulamadaki yetersiz becerileri nedeniyle seçilebilir. Ek olarak, öğretmenler tarafından 

infüzyon yaklaşımının yoğun olarak kullanılması, öğrencilerin kendi değerlerini inşa 

etmelerini olumsuz yönde etkileyebilir, çünkü yetişkinler bu yaklaşımı kendi değerlerini 

yeni nesillere test ve doğru değerler olarak aktarmak için kullanma eğilimindedir 

(Edginton, 2002). Diğer bir yaklaşım ise, öğretmenlerin tipik olarak değer netleşmesini, 

değer analizini ve ahlaki ikilemleri tartışmayı tercih etmeleridir. Bu durum, değerler 

eğitiminde halen kullanılan etkinliklerin, öğrencilerin kendi akıl yürütme yöntemlerini 

kullanarak değer üretmeyle ilgili sorunlara çözüm üreterek ve çözüm üreten öğrencilerin 

kendi değerlerini inşa etmelerine veya yanlışlardan doğru öğrenmelerine katkıda 
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bulunmamasına neden olmaktadır. Ancak literatürde bu yetenekleri geliştirmek için 

değer analizi, değer netliği ve ahlaki ikilemlerin tartışılması rapor edilmiştir (Edginton, 

2002; Ekşi ve Katılmış, 2016). 

          İnsanların değerleri yaşamın tüm aşamalarında davranışları etkiler. İnsan 

davranışları tarafından etkilenen sosyal yapılar da değerler tarafından etkilenebilir. 

İnsan davranışları sadece kendini değil, aynı zamanda toplumu da ilgilendirir. İnsan 

davranışlarını şekillendirmeyi hedefleyen eğitim sisteminin değer odaklı olarak 

programlanması önemlidir. Yönetimin değerlerle temel varsayımı, insanı akıllı 

olmaktan ziyade değerlere göre hareket eden bir varlık olarak görmektir. Değerlere göre 

yönetim, çalışanları değerlerin etrafında birleştiren ve değer odaklı davranışlar sağlayan 

bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre kolektif ruhun en önemli faktörü paylaşılan 

değerlerdir. Değer yönetimi örgütlerinde, çalışanlar ve örgüt arasında duygusal bir ilişki 

vardır. İçselleştirme derecesi güçlü ise, duygusal ilişki daha da güçlenir. Duygusal 

ilişkinin gücü, çalışanların etnik sorumluluğunu artırır (Çelik, 2002: 84). Günümüzde, 

fizyolojik ve eğitim alanlarındaki araştırmalar, insanların çalışma ortamlarında önemli 

bulduğu değerleri genellikle yansıttığını göstermektedir (İmamoğlu, 1999; Baloğlu ve 

Balgalmış, 2005). 

          Okullarda yaşanan şiddetin önlenmesi için değerler eğitimi oldukça önemlidir. 

Değerler eğitiminin sosyal etkinliler ile desteklenmesi, değerler eğitiminde 

ödüllendirmeden faydalanılması, ailelerin de değerler eğitimi konusunda bilinçli bir 

şekilde sürece aktif katılmaları ve konunun hassasiyetinin farkında olmaları ve değerler 

eğitiminin hizmet içi eğitimler ile desteklenmesi, okul yöneticilerinin belirttikleri 

önerilerden bazılarıdır. Benzer şekilde Karaköse ve Altınkut (2009) da Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin konuya daha duyarlı olmasının gerektiği ve değerlerle yönetim 

konusundaki bilgi eksikliklerinin giderilmesine yönelik hizmet içi eğitim 

programlarının düzenlenmesi gerektiği noktasına vurgu yapmaktadır. 

          Tokdemir‘in (2007) araştırmasında elde ettiği bulgularda öğrencilerin aileden 

yeterli davranışları kazanamaması, medyanın olumsuz etkisi, öğretmen ve idarecilerin 

değerleri yaşamıyor olması, ortak bir tutum ve değerlere sahip olmamak, ders 

kitaplarında değerlere yeterince yer verilmemesi, okulların alt yapı sorunları; değerler 

eğitiminde güçlük çekilen temalar olarak saptanmıştır. Türk‘ün (2009) elde ettiği 

araştırma sonuçlarında; ailelerin eğitim seviyesi, ailelerin çocuklarına zaman 

ayırmaması, okul-aile-öğretmen işbirliğinin tam olarak sağlanamaması, öğrencilerin 
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kültürel ve bireysel farklılıkları, öğrencilerin karşısında yeterince olumlu örnek 

olmaması, değerler eğitiminin öğretim programı içerisinde tam olarak yerleşmemesi, 

öğrenci sayısının fazla olmasının etkili bir değerler eğitimin verilmesini engellediği 

yönünde bulgular ortaya çıkmıştır. Ayrıca Üner (2011) elde ettiği araştırma 

bulgularında, okul öncesi eğitim programında değerlerin yeterince yer almaması, 

okulların yeterli materyallerin ve fiziksel donanımın yetersiz olmasının öğretmenleri 

zorladığı sonucuna ulaşmıştır. 

          Schwartz‘ın 1994 çalışmasında bireysel değerleri, bireyler arasında farklılık arz 

eden, bireyin öncelikle aile daha sonra okul, öğretmenler, arkadaşlar ve sosyal 

çevrelerinden etkilenmek suretiyle oluşturmuş olduğu değerler bireysel değerlerdir. Bu 

bağlamda kişilerin güvenilir olmak, ekonomik güç elde etmek, cömertlik, akıl gibi 

uğruna çaba gösterdikleri hedefler ve davranış şekilleri bireysel değerler olarak ifade 

edilebilir. 

          Ekşi ve Katılmış‘ın, 2016 yılında yaptıkları çalışmada bazı öğretmenlerin değer 

eğitimini ideolojik nedenlerle öğretmeye istekli olmadığını bildirmişlerdir. Benzer bir 

durum, değerler eğitiminin amaçları ile ilgili sonuçlarda da bulunmuştur. Bazı 

öğretmenler değer eğitiminin ailenin sorumluluğunda olduğuna ve dolayısıyla 

ebeveynlere bırakıldığına inanmışlardır. Bu inanç, okullardaki değerlerin etkili öğretimi, 

yani aile, okul ve öğretmen gibi önemli paydaşların işbirliğini gerektirdiğinden, 

değerlerin yeni nesle öğretilmesini engelleyebilecektir (Ekşi ve Katılmış, 2016). 

          Ekşi ve Okudan (2011) da çalışmalarında, okul müdürlerinin eğitim 

fakültelerinde değerler eğitiminin öğretmen yetiştirme programlarının bir parçası olması 

gerektiğini düşündüklerini belirtmektedir. Yine aynı çalışmada araştırmacılar 

gerçekleştirdikleri araştırmada görüşlerine başvurdukları okul yöneticilerinin hiçbirinin 

öğretmenlik programlarında okurken bu alana yönelik formal bir eğitim almadığı bu 

yöndeki eksikliklerini daha sonradan yapılan çeşitli etkinliklerle gidermeye çalıştıklarını 

ifade etmektedir. Son olarak ise okul yöneticilerinin büyük bir kısmının uygulamaya ve 

uygulamada yapılacak farklılıklara ilişkin önerilerini dile getirdikleri görülmektedir. 

Aydın (2006)‘ a göre çocuğun kişiliğinin gelişmesinde özellikle çocuğun, aile 

üyeleriyle, anne-babası veya kardeşleriyle sıkı ve sürekli temasının, değerlerin 

oluşumunda önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Çelenk‘in (2003) elde ettiği 

araştırma bulgularında okul ile iş birliği içerisine giren ve eğitim açısından destekleyici 

tutum içerisine giren ailelerin çocuklarının daha başarılı olduğu görülmüştür. 
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          Yöneticilerin değerler eğitiminde aileye sıklıkla atıfta bulunmaları; Akbaş (2004: 

220), Meydan ve Bahçe (2010: 30) ve Yalar‘ın (2010: 144) yaptıkları araştırma 

bulguları tarafından da desteklenmektedir. Nitekim literatürde değer eğitimi ile ilgili 

yapılan araştırmalarda; okul dışı etmenlerin (aile, medya, okul dışı sosyal çevre) 

değerlerin kazanılmasında etkili olduğu (Kuş, 2009: 124), okulda çok yönlü (öğrenci, 

veli, öğretmen ve yönetici, vb.) iletişimin geliştirilmesi gerektiği, (Sezgin, 2006: 192), 

kitle iletişim araçlarındaki şiddet ve saldırganlık içeren yayınların değer eğitimini 

olumsuz etkilediği (Yalar, 2010: 144) ve öğretmenlerin değerleri kazandırmak için 

etkinlik yapmaya özen göstermeleri gerektiği (Meydan ve Bahçe 2010: 33) şeklinde 

bulgular da yer almaktadır. Bundan başka, yapılan diğer araştırmalarda; (Ulusoy, 2007), 

değerler eğitiminde okuma parçalarının yeterli seviyede olmadığı, değer eğitimine 

destek için görsel-işitsel araçların gerekliliğine de (Yalar, 2010:145) vurgu yapılmıştır. 

          Okullarda Milli Eğitim Bakanlığı‘nın yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra 

Türkiye‘de de değerlerle ilgili farklı merkezlerde de çalışmalar sürdürülmektedir. Bu 

konuda çalışma yapan kurumlardan birisi Eğitim Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi 

(EDAM) olarak bilinmektedir. Eğitim alanında görülen sorunlara çözüm önerileri 

getirmek, eğitim faaliyetlerini yürüten kişi ve kuruluşlara bilgi ve deneyim desteği 

vermek bu merkez tarafından en temel gaye olarak kabul edilmektedir. Değerler 

konusunda farklı kitap ve süreli yayınlar sunan bu merkezin değerler alanında yapmış 

olduğu en önemli çalışmalarından birisi ‗Değerler Eğitimi Dergisi‘dir. Derginin en 

önemli hedefi, toplumun her katmanında önemli görülen değerlerin bilimsel bir bilgi ve 

bakış açısıyla yeniden yorumlanmasını sağlamaktır (EDAM, 2010). 

          Kumbasar‘a (2011: 64) göre, son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ve farklı 

kurumların gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, değerler ve değerler eğitimine gösterilen 

hassasiyetin ve önemin artmakta olduğunu göstermektedir. Ancak, bugünün dünyasında 

değerlerde meydana gelen yozlaşma, kişiler arası etkileşimde görülen saygı ve güven 

eksikliği, dozajı gittikçe artan şiddet olayları; Türkiye‘de de değerler eğitiminin yeterli 

düzeyde olmadığını ve bu konuda kat edilmesi gereken mesafenin oldukça fazla 

olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu alanda yapılan çalışmaların birçoğu bu durumu 

destekler niteliktedir (Aladağ, 2009: 61).           

          Değerler eğitimi, insanların saygı, doğruluk, dürüstlük, merhamet, hoşgörü, 

çalışkanlık, sorumluluk ve adalet gibi değerleri kazanmalarına, kararlarını daha iyi 

verebilmelerine ve daha çok pozitif davranışlarda bulunmalarına yardımcı olur. 
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Değerler eğitimini bilen insanlar bu konuda belirtilen değerlere sahip, iyi ahlaklı, 

sorumluluk duygusuna sahip ve düzgün karakterli bireyler haline gelirler. Değerler 

eğitiminde amaç; kişilere saygı-sevgi, sorumluluk, dürüstlük, cesaret, adalet gibi 

değerleri kazandırarak düzgün karaktere sahip bireyler yetiştirmektir. Değerler eğitimi, 

ihtiyaçlarımızı anlamamıza ve hedefleri doğru bir şekilde görmemize olanak tanır. 

Hayattaki problemleri ve karışıklıkları ortadan kaldırmamızı sağlar. Bundan dolayı 

eğitim kurumlarının, öğretmenleri ve öğretilmesi gereken değerleri desteklemeleri 

gerektiği ifade edilebilir. 

 

          Bu çalışmada ortaokul yöneticilerinin okullarında verilen değerler eğitimine 

ilişkin görüşlerinin neler olduğu ve değerler eğitimi uygulamasının yeterliliği 

araştırılmıştır. 

 

           1.4. Amaç 

          Değerler, çocuklar tarafından ailelerinden, okullarından, içinde bulundukları 

ortamdan, içinde yaşadıkları çevreden emilen erdemlerdir. Bu nedenle bu çalışmada 

öğrencilerin eğitiminde ve başarılı olmalarında oldukça önemli bir yeri olan değerler 

eğitimi uygulamasının yeterliliği ile ortaokul yöneticilerinin okullarında verilen değerler 

eğitimine ilişkin görüşlerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

          Bu bağlamda ortaokul yöneticilerinin: 

1) Değerler eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmede; 

a) öğretmenlerin ne tür uygulamalar yaptıkları, 

b) öğretmenlerin rol-model olmak için neler yaptıkları, 

2) Değerler eğitimi uygulamalarından sonra öğrencilerde ne gibi değişikliklerin 

gözlendiği, 

3) Öğrencilerin saygı, sevgi, hoşgörü, empati, sorumluluk, yardımseverlik, 

dürüstlük, vatan sevgisi, vicdanlı olma, özgüven, paylaşma değerlerini 

kazanmalarının gerekli olduğu, 

4) Okullardaki şiddet olaylarını önlemede değerler eğitiminin katkısı, 

5) Okulda yaşanan sorunlar ve bu sorunları çözmedeki uygulamalar, 

6) Değerler eğitiminin günümüz sorunlarının çözümüne katkısının neler olduğu, 
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7) Okul programındaki dersler ile değerler eğitiminin ilişkisine ilişkin uygulamalar, 

konusundaki görüşleri alınmıştır.  

 

          1.5. Önem 

          Araştırmamızda İstanbul ili Güngören ilçesinde ortaokullardaki yöneticilerin 

okullarındaki öğrencilere çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde değerler eğitimini 

uygulamaları gerektiğinin bilincinde olmaları, öğrencilerin toplumda değerlerine bağlı 

bireyler olarak yetişmeleri bakımından önemlidir. 

          Bu araştırmanın bulguları ile değer kavramının farkındalığı ve kazanımını 

artırmanın önemi ve bu konuyla ilgili neler yapılabileceği hakkında bilgi sahibi 

olunacağı umulmaktadır. 

 

 

          1.6. Varsayımlar  

          Bu araştırma ortaokul yöneticilerinin; 

1.     Değerler eğitimi ile ilgili gerçek düşüncelerini yansıtmaktadır. 

2.     Yöneticilerin sorulara samimi ve doğru cevaplar verdikleri varsayılmıştır. 

 

 

          1.7. Sınırlılık  

          Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Güngören ilçesindeki 15 

ortaokul yöneticisinin görüşleri ile sınırlıdır. 

 

 

 

          1.8. Tanımlar ve Kısaltmalar 

          Değerler eğitimi: Gelecek nesillere insanî değerleri kazandırma, toplumsal 

değerlere duyarlı olma ve öğrendiği değerleri davranışa dönüştürme konusunda 

yardımcı olma gayretidir (Ekşi, 2003).  



57 

ABD     : Amerika Birleşik Devletleri 

Akt.     : Aktaran 

M.Ö.     : Milattan Önce 

NGET     : Yeni Altın Eğitim Vakfı 

SCANS   : Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills 

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural  
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2. BÖLÜM 

YÖNTEM 

2.1. AraĢtırma Modeli 

Araştırma mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için, tarama modelindedir. 

Tarama modeli, geçmişte veya günümüzde var olan bir durumu betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay ya da birey kendi şartları içinde ve 

olduğu gibi anlatılmaya çalışılır. Onları, hiç bir şekilde değiştirme ya da etkileme çabası 

gösterilmez (Karasar, 2014, s. 77). Bu araştırmada İstanbul ili Güngören ilçesindeki 

devlet okullarında görev yapan ortaokul yöneticilerinin değerler eğitimi hakkındaki 

görüşlerine göre mevcut durum betimlenmiştir. 

 

2.2. AraĢtırma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ili Güngören ilçesindeki devlet 

ortaokullarında bulunan yöneticilerdir. Güngören‘ de toplam 16 devlet ortaokulu 

bulunmaktadır. Bu ortaokullardan 15 yönetici ile görüşülmüştür. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak ortaokul yöneticilerine sorulmak üzere 

uzman görüşü alınarak görüşme formu hazırlanmıştır. Bu görüşme formunda toplam 8 

adet soru bulunmaktadır. Bu sorulardan 2 tanesinde alt sorular bulunmaktadır. 

Görüşmeler kayda alınmıştır. Kişilere kodlar verilmiştir. Elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir. 

 

2.4. Verilerin Toplanması ve Verilerin Çözümü 

         Araştırmada nitel veri teknikleri kullanılmıştır. Sorular konularına göre 

temalandırılmış ve bu temalara göre değerlendirilmiştir. 
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Araştırmadan elde edilen veriler NVIVO programında temalandırılıp 

değerlendirilmiştir. Görüş ve değerlendirmeler üzerinden tekil ve ilişkisel çözümlemeler 

yapılmıştır.  
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3. BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların demografik bilgilerinin yanı sıra araştırmanın ‗değerler 

eğitiminin kazandırılmasında kullanılan yöntemler, değerler eğitiminde rol model olarak 

öğretmenler, öğrencilerde gözlemlenen davranış değişiklikleri, önemli görülen değerler, 

değerler eğitiminin önemi, değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlar, değerler 

eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümü, değerler eğitiminin sorunların 

çözümüne katkıları, değerler eğitiminin eğitim programı ile ilişkisi,‘ boyutlarına yönelik 

bulgular tablolar halinde ve doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur.  

Aşağıda verilen tabloda katılımcılara ait demografik bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 3.1‘e göre toplam 15 katılımcıdan 8‘i erkek 7‘si kadın, 15 katılımcının 10‘u 

müdür, 5‘i müdür yardımcısı ve katılımcıların kıdem yılları gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Katılımcılar ile ilgili demografik bilgiler 

Katılımcılar Kıdem yılı Cinsiyet Ġdari pozisyon 

K1 10 E Müdür 

K2 12 E Müdür 

K3 9 K Müdür 

K4 15 K Müdür 

K5 16 E Müdür 

K6 10 K Müdür 

K7 10 E Müdür 

K8 15 E Müdür 

K9 10 E Müdür 

K10 12 K Müdür 

K11 5 K Müdür Yard 

K12 8 K Müdür Yard 

K13 10 E Müdür Yard 

K14 7 E Müdür Yard 

K15 8 K Müdür Yard 
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3.1. Değerler eğitiminin kazandırılmasında kullanılan yöntemler 

Yöneticilerin, değerler eğitiminin kazandırılmasında kullanılan yöntemler 

konusundaki görüşlerine yönelik kodlar ve frekans değerlerine Tablo 3.2.‘ de yer 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.2. Değerler eğitiminin kazandırılmasında kullanılan yöntemler 

Değerler eğitiminin kazandırılmasında kullanılan yöntemler f 

Rol model olma 

Görsellik kullanımı 

Çeşitli sanatsal faaliyetlerin kullanımı 

Akademik faaliyetlerin yapılması 

Çalışma programının hazırlanması 

Düz anlatım yöntemi 

Empati eğitiminin kullanılması 

13 

10 

10 

6 

4 

2 

1 

 

3.1.1. Rol model olma 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (13) değerler eğitimi kazanımlarının 

sağlanmasında öğretmenlerin rol model olduğunu belirtmiştir.  

“Ayrıca biz idareci ve öğretmenlerimizin de çocuklar üzerinde rol model 

olarak etkili olduğumuzu bildiğimizden örnek olabileceğimiz durumları 

sergilemeye gayret ediyoruz.” (K4) 

“Okul içinde, derste, okul bahçesinde okulun her bölümünde; 

öğretmenlerin ve yöneticilerin birbirlerine olan tavırları ve öğrencilere 

olan tavırları öğrencilere örnek olmaktadır.” (K6) 

“Ayrıca örnek olmak konusunda velilerle iş birliği yaparlar. Ailelere de 

bu durumu anlatıp çocuklarının yanında onlar için örnek olacak 

davranışlar sergilemeleri konusunda hassas davranmaları gerektiğini 

anlatırlar.” (K8) 
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“Ortaokul yaşlarındaki öğrenciler için örnek alacağı kişiler ya aileden 

birileridir ya da öğretmenleridir. Öğretmenlerimiz değerlere göre 

hareket ettikleri zaman öğrencilerin öğretmenlerini örnek alması daha 

kolay oluyor. Ancak sadece öğretmeni örnek alması yetmiyor. Dış 

etkenler bu öğrendiklerini uygulamaya ortam hazırlamalı. Mesela 

öğretmeninden gördüğü güzel bir davranış ile sokakta arkadaşından 

gördükleri çok farklı. Bu durumda çocuk çelişkiye düşüyor. Yine 

bıkmadan öğretmenlerimiz çocuklar için örnek olmaya devam etmeliler.” 

(K9) 

“Anlatılan konularla ilgili örnek olabilme adına tutum ve davranışlarını 

düzenleyip denetlemektedir. Öğrencilerine rol model olduklarının 

bilincinde olup uygun davranışlar sergilemeye çalışmaktadırlar.” (K10) 

 

3.1.2. Görsellik kullanımı 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (10) değerler eğitimi kazanımlarının 

sağlanmasında görselliğin önemini vurgulamıştır.  

“Daha sonra görsel olarak bununla ilgili materyaller hazırlatıyorlar. 

Pano süsleme veya duvar süsleme gibi etkinlikler yapıyorlar.” (K1) 

“Bununla ilgili din kültürü öğretmenlerimiz pano hazırlıyorlar. Örnek 

bir panomuzda var hatta. Ortada değerler eğitiminin ana teması var. 

Kenarlarında ona bağlı temalar var. Onu afişlendirmişler. Bunun gibi 

çalışmalar yapıyorlar.” (K3) 

“Öğretmenlerimiz bu değerlerle ilgili panolara yazılar asıyorlar. 

Koridor duvarının birine değerler ağacı yapıldı. Çocuklar o koridordan 

geçerken durup 2 dakika baksa bile aklında bir şey kalır ve uygulamak 

isteyebilir.” (K5) 

“Panolar sürekli olarak belirli değerler dâhilinde düzenlenir ve 

çocuklara sorumluluk aşılamak amacıyla bu işin takibi öğrencilere 

verilir.” (K11) 
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3.1.3. ÇeĢitli sanatsal faaliyetlerin kullanımı 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (10) değerler eğitimi kazanımlarının 

sağlanmasında çeşitli sanatsal faaliyetlerin kullanımının etkili olduğunu belirtmiştir.  

“Okulumuzda değerler eğitimine ilişkin uygulamalar şu şekildedir: Okul 

yönetiminin ve öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin de sorumluluklar 

üstlendiği etkinlikler yapmaktayız. Özellikle belirli gün ve haftalarda 

gerçekleştirilen programlar, törenler, yarışmalar öğrencilerin daha çok 

ilgisini çekmektedir.” (K6) 

“Tiyatro ya da kısa film izletilir. Bazen bu etkinliklere velileri de 

katmaktadırlar. Çocuklar hem ciddiye alındıklarını bilirler hem de 

değerleri içselleştirmeye çalışırlar.” (K8) 

“Vatan millet sevgisini aşılamak için belirli gün ve haftalar bünyesindeki 

bütün törenler coşkuyla kutlanır. Panolar sürekli olarak belirli değerler 

dahilin de düzenlenir ve çocuklara sorumluluk aşılamak amacıyla bu işin 

takibi öğrencilere verilir. Müzik dersinde enstrüman çalan çocukların 

teneffüste bahçede enstrüman çalmaları ve birbirlerine yardımcı 

olmaları teşvik edilir. Öğretmenlerimiz boş derslerinde ve teneffüslerde 

fırsat buldukça kitap okur. Sanatsal derslere önem verilir.” (K11) 

 

3.1.4. Akademik faaliyetlerin yapılması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (6) değerler eğitimi kazanımlarının 

sağlanmasında akademik faaliyetlerin önemini vurgulamıştır.  

“Bu bağlamda çeşitli projelerin bizzat çocuklar tarafından üretilmesi 

sağlanıyor.” (K4) 

“Sınıf öğretmenleri kendi sınıflarında özellikle bir panoyu bu konu için 

ayırıp, o ayın değeri ile alakalı öğrencilerden şiir, resim ve kompozisyon 

istemektedir. Öğrenciler hem kendi hazırladıkları bir ürünü orda 

görmekten mutlu oluyorlar, hem de sınıfta işlenen değerle alakalı 

davranmaya çalışıyorlar.” (K5) 
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3.1.5. ÇalıĢma programının hazırlanması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) değerler eğitimi kazanımlarının 

sağlanmasında çalışma programının hazırlanmasının önemini vurgulamıştır.  

“Öğrencilerimizin ve toplumun duygularını ve insani değerlerini fark 

edip ifade ederek yaşamaları, yaşatmaları ve böylelikle kendilerini daha 

değerli hissetmeleri, daha huzurlu, mutlu ve verimli şekilde 

yaşayabilmeleri için ilçemizdeki rehber öğretmenler bir araya gelerek 

değerler eğitimi ile ilgili yıllık çalışma programı hazırladı.” (K2) 

“Okulumuzda hafta da en az bir saat aylık değerler eğitimi konusunun 

işlenmesi yönünde plan yapıyoruz. Bir değerler ağacımız var, her ay bir 

dalındaki değer konusu anlatılıyor.” (K4)  

 

3.1.6. Düz anlatım yöntemi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) değerler eğitimi kazanımlarının 

sağlanmasında düz anlatım yönteminin önemini vurgulamıştır.  

“Öğretmenlerimiz derslerinde konulara uygun olarak değerler eğitimini 

anlatıyorlar.” (K1) 

“Başta değer eğitimini sınıflarda ayın değeri neyse o değeri kazanım 

olarak zaten derse giren öğretmenlerimiz söylüyorlar. Bu ayın değerler 

eğitimi konusu sevgi, bu ayın değer eğitimi konusu saygı gibi.” (K3)  

 

3.1.7. Empati eğitiminin kullanılması 

Görüşmeye katılan bir yönetici değerler eğitimi kazanımlarının sağlanmasında 

empati eğitiminin kullanılmasının önemini vurgulamıştır.  

“Empati eğitimine önem veriyorlar daha çok. Sevgi, hoşgörü, saygı 

konularında uygulamaları var.” (K1) 

 

 

 



65 

3.2. Değerler eğitiminde rol model olarak öğretmenler 

Yöneticilerin, değerler eğitiminde öğretmenlerin rol model olması konusundaki 

görüşlerine yönelik kodlar ve frekans değerlerine Tablo 3.3.‘ te yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.3. Değerler eğitiminde rol model olarak öğretmenler 

Değerler eğitiminde rol model olarak öğretmenler f 

Değerler eğitimi amaçlarının öğretmenlerce farkındalığı 

Öğretmenin kendisinin kazanımları taşıması 

1 

21 

 

3.2.1. Değerler eğitimi amaçlarının öğretmenlerce farkındalığı 

Görüşmeye katılan bir yönetici değerler eğitiminin amaçlarının öğretmenlerce 

farkında olunmasına ilişkin şunları belirtmiştir;  

“İlk önce kendisi bu değerler eğitiminin amaçlarını bilmiş olmalı.” (K1) 

 

3.2.2. Öğretmenin kendisinin kazanımları taĢıması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (21) değerler eğitiminde öğretmenlerin rol 

model olduklarının farkında olmasına ilişkin şunları belirtmiştir;  

“Yani bunu uygulaması ve bunu öğretmesi için kendisinin bunu 

benimsemiş olması gerekiyor ki öğrenciye de bunu aktarabilsin.” (K1) 

“Değerler eğitiminde öncelikle öğretmenlerin kendileri öğrenciler için 

öncü olmaktadır. Paylaşım içeren etkinliklerde fikir ve düşüncelerini 

belirterek, her insanda olması gereken değerleri savunarak, kendisi de 

bu değerleri içselleştirdiğini davranışlarıyla göstererek, aktif 

katılımlarda öğrencileri organize ederek, kampanyalarda da başta 

kendisi katılarak öğrencilere rol olmaktadır.” (K2) 

“Gözlemlediğim kadarıyla, bazı öğretmenlerin daha çok sevilmesi, 

öğrenciler tarafından hareketlerinin örnek alınmasının sebebi tabi ki 

onların rol model olmasıdır.”(K3) 
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“Çocuklar daha çok kendilerine söyleneni değil, gördüklerini yaparlar. 

Bu yüzden bizlerde okul ortamında hem birbirimize hem de öğrencilere 

karşı yaklaşımımızda bu değerleri göstermeye çalışıyoruz. Oluşan ya da 

oluşabilecek sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlarımız hep bu 

değerler bağlamında olmaktadır.” (K4) 

“Değerleri kazandırma konusunda öğretmenlerimizin, gerek sınıf içinde 

gerek sınıf dışında öğrencilere örnek olması önemlidir. Öğrenciler, 

öğretmenlerini model olarak alıp, davranışlarını kendi hayatlarına 

aktarmaya çalışıyorlar.” (K5) 

 

3.3. Öğrencilerde gözlemlenen davranıĢ değiĢiklikleri 

Yöneticilerin, öğrencilerde gözlemlenen davranış değişiklikleri konusundaki 

görüşlerine yönelik kodlar ve frekans değerlerine Tablo 3.4.‘ te yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.4. Yöneticilerin öğrencilerde gözlemlenen davranıĢ değiĢimlerine yönelik 

görüĢleri 

Öğrencilerde gözlemlenen davranıĢ değiĢimleri f 

Saygı 

Şiddet eğiliminin azalması 

Sevgi 

Hoşgörü 

Sorumluluklarının farkında olma 

Uzlaşma 

Farkındalık oluşması 

Empati 

Yardımseverlik 

Dürüst olma 

9 

7 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 
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3.3.1. Saygı 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (9) değerler eğitiminde saygı kavramının 

öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini belirtmiştir.  

“Öğrenciler değerler eğitimi sonrası hem birbirlerine hem de 

yetişkinlere karşı daha saygılı.” (K2) 

“Daha dorusu biz idareci olarak bizim odamıza çok fazla şikayet 

gelmemeye başlayınca biz anlıyoruz ki okuldaki sevgi, hoşgörü, saygı, 

büyüğün küçüğü sevmesi, sayması demek ki yaygınlaşmaya başlıyor.” 

(K3) 

“Öğrencilere yönelik yapılan çalışmalarda, istenilen değerlerde olumlu 

yönde değişiklik gözlemlenmiştir. Bazı öğrencilerde ise istenen 

değişiklikler gözlenememiştir. Bizim amacımız öğrencilerin saygılı, 

dürüst, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir.” (K7) 

“Çoğu öğrenciler değerleri uygulamada istekli. Bu istekli öğrencilerde 

gözle görünür değişiklikler oldu. Arkadaşlarıyla daha iyi geçinen, 

öğretmenlerine çok daha saygılı, okul mallarına zarar vermeyen 

öğrenciler oldular.” (K8)  

 

3.3.2. ġiddet eğiliminin azalması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (7) değerler eğitiminde şiddet eğiliminin 

azalmasının öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini 

belirtmiştir.  

“Bu uygulamalardan sonra öğrencilerin şiddet uygulamasında azaltmayı 

amaçlamıştık en başta. Yani değerler eğitimini uygulamadan önce 

amacımız buydu. Birbirlerine karşı olan tavırlarında değişme. Daha 

sevecen bir tutum sergileme gibi. Bunlarda biraz olumlu yol kat ettiler.” 

(K1) 

“Ama ne zamanki idareci odalarına küfürden, daha uç noktada 

hırsızlıktan, kavgadan, dövüşten problemler gelmeye başladıkça oranın 

havasının bozulduğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Bu olaylar azaldıkça, 
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demek ki bu değerler eğitiminin etkisi yaygınlaşıyor ve çocuklar bu 

değerleri benimsiyorlar.” (K3) 

“Bu uygulamadan sonra kısmen de olsa çocuklarda öfkenin azaldığını, 

daha yumuşak ruh haline büründüklerini tespit edebildik.” (K4) 

“Çoğu öğrenciler değerleri uygulamada istekli. Bu istekli öğrencilerde 

gözle görünür değişiklikler oldu. Arkadaşlarıyla daha iyi geçinen, 

öğretmenlerine çok daha saygılı, okul mallarına zarar vermeyen 

öğrenciler oldular.” (K8)  

 

3.3.3. Sevgi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (5) değerler eğitiminde sevgi kavramının 

öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini belirtmiştir.  

“Daha dorusu biz idareci olarak bizim odamıza çok fazla şikayet 

gelmemeye başlayınca biz anlıyoruz ki okuldaki sevgi, hoşgörü, saygı, 

büyüğün küçüğü sevmesi, sayması demek ki yaygınlaşmaya başlıyor.” 

(K3) 

“Bu eğitim bir süreç işidir. Anlık sonuçlar gözlemlense bile istikrar 

olduğunda tam etkisi olacaktır. Okulumuzda en net gözlemlediğim etki 

ise hem okulda hem kamu spotlarında hem de reklamlarda sürekli olarak 

gördükleri „onlar için bir kap yemek, bir kap su‟ sloganını benimseyerek 

hayvanlara olan saygılarının, sevgilerinin empati kurarak artması 

olmuştur.” (K13) 

 

3.3.4. HoĢgörü 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) değerler eğitiminde hoşgörü kavramının 

öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini belirtmiştir.  

“Daha çok kendi akranlarına karşı hoşgörülerinin arttığını 

gözlemledik.” (K1) 

“Daha dorusu biz idareci olarak bizim odamıza çok fazla şikayet 

gelmemeye başlayınca biz anlıyoruz ki okuldaki sevgi, hoşgörü, saygı, 
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büyüğün küçüğü sevmesi, sayması demek ki yaygınlaşmaya başlıyor.” 

(K3) 

“Değerleri öğrencilere anlatarak onların dikkatini çekmeyi başarıyoruz. 

Mesela öğrenciler ile hoşgörü üzerine yapılan bir konuşmadan sonra 

sorunlarını çözerken ya da karşılaştıkları bir durumda karşısındakine 

hoşgörüyle yaklaşabilmiştir.” (K5) 

 

3.3.5. Sorumluluklarının farkında olma 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) değerler eğitiminde sorumluluklarının 

farkında olmalarının öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek 

gösterilebileceğini belirtmiştir.  

“Özellikle sınıf rehber öğretmenlerinin gözlemleri bu konuda fikir 

vermektedir. Gözlemin yanı sıra öğrencilerin doğrudan o konuya ilişkin 

görüşlerinin de alınmasıyla geliştirdikleri olumlu davranış durumu ve 

duyarlıklarını görmekteyiz. Özellikle ilgili konuya ilişkin herhangi bir 

etkinlik planlamasında öğrenciler kendi istekleriyle süreçte yer almak ve 

sorumluluk almak istiyorsa davranışın somut olarak görünür hale 

geldiğini söyleyebiliriz.” (K6) 

“Öğrencilere yönelik yapılan çalışmalarda, istenilen değerlerde olumlu 

yönde değişiklik gözlemlenmiştir. Bazı öğrencilerde ise istenen 

değişiklikler gözlenememiştir. Bizim amacımız öğrencilerin saygılı, 

dürüst, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir.” (K7) 

“Okulda çalışan hizmetlilere saygı ve temizlik değerlerini kazandırmak 

amacıyla her ay en temiz sınıf seçimi yapılmaktadır. Sorumluluk 

duygusunun geliştirilmesi amacıyla okulumuzun bir katı trafik sokağı 

olarak değerlendirildi. Trafik lambası, trafik işaretleri ve kuralları 

gösterilerek farkındalık sağlandı. Sorumluluk duygusunu ve işbirliği 

değerlerinin kazandırılması amacıyla oyun ve fiziksel etkinlikler 

yarışmaları düzenlendi.” (K12)  
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3.3.6. UzlaĢma 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (3) değerler eğitiminde uzlaşma kavramının 

öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini belirtmiştir.  

“Uzlaşma. İlk nokta uzlaşma. Öğrenci karşılıklı anlaşıyorsa, uzlaşıyorsa 

her türlü problemini çözer.” (K3) 

“Yapılan çalışmalar sonunda öğrencilerin birbirlerine, öğretmenlerine 

ve ailelerine olan yaklaşımlarında olumlu değişimler gözlenmiştir. Takım 

çalışmaları sonucunda birlikte iş yapma ve uyumlu hareket etme ve 

belirli bir disiplin edindikleri görüldü.” (K15) 

 

3.3.7. Farkındalık oluĢması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (3) değerler eğitimine yönelik farkındalık 

oluşmasının öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini 

belirtmiştir.  

“Değerler eğitimi ile öğrencilerin farkındalıkları artmıştır. Öğrenciler, 

aslında bildikleri fakat farkında olmadıkları değerleri hayatlarına 

aktarabilmiştir.” (K5) 

“Değerler eğitimi vermeden önceki olumsuz davranışlarını yani gördüğü 

değere aykırı davranışların değere uygun bir şekilde değiştiğini 

gözlemliyoruz. Bu her öğrencide olmuyor ne yazık ki. Bunu içselleştiren 

öğrencilerde daha net görülüyor. Onun kıymetli bir değer olduğunu 

anlayan öğrenciler daha gözle görülür değişim olmaktadır.” (K9) 

 

3.3.8. Empati 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (3) değerler eğitiminde empati kavramının 

öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini belirtmiştir.  

“Birbirlerine hakaret etmeleri, izinsiz eşyalarını almaları bu gibi 

durumlarda öğrencilerimize empati yaptırıyoruz. Çocuk kendine böyle 

bir davranışın yapılmasından rahatsız olacağını belirtip, yaptığı 

davranışın yanlış olduğunu yine kendisi fark ediyor. Arkadaşından özür 
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dilemeyi öğreniyor. Tabi bu davranış başka olaylarda eskiye dönebiliyor. 

Çocuklar unutabiliyorlar. Çocuk empatiyi içselleştirse bu hareketi tekrar 

etmez.” (K9) 

“Bu eğitim bir süreç işidir. Anlık sonuçlar gözlemlense bile istikrar 

olduğunda tam etkisi olacaktır. Okulumuzda en net gözlemlediğim etki 

ise hem okulda hem kamu spotlarında hem de reklamlarda sürekli olarak 

gördükleri „onlar için bir kap yemek, bir kap su‟ sloganını benimseyerek 

hayvanlara olan saygılarının, sevgilerinin empati kurarak artması 

olmuştur.” (K13)  

 

3.3.9. Yardımseverlik 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) değerler eğitiminde yardımseverlik 

kavramının öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini 

belirtmiştir.  

“Ayrıca yardımlaşma duygularının geliştiğini görmekteyiz.” (K4) 

“Okulun bulunduğu bölge dolayısıyla bazı olumlu kazanımların oturması 

zaman alacaktır. Okulda engelli öğrencilere yardımcı olan yardımsever, 

elindekini olmayanla paylaşan, kitap okuma alışkanlığı edinen, sanatsal 

etkinliklere katılan, farklılıklara saygı duyan öğrencilerimiz vardır.” 

(K11) 

 

 

 

 

3.3.10. Dürüst olma 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) değerler eğitiminde dürüst olmanın 

öğrencilerde gözlemlenen davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini belirtmiştir.  

“Öğrencilere yönelik yapılan çalışmalarda, istenilen değerlerde olumlu 

yönde değişiklik gözlemlenmiştir. Bazı öğrencilerde ise istenen 

değişiklikler gözlenememiştir. Bizim amacımız öğrencilerin saygılı, 

dürüst, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir.” (K7)  
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3.4. Önemli görülen değerler 

Yöneticilerin önemli gördükleri değerler konusundaki görüşlerine yönelik kodlar 

ve frekans değerlerine Tablo 3.5.‘ te yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.5. Yöneticilerin önemli görülen değerlere yönelik görüĢleri 

Önemli görülen değerler f 

Saygı 

Sevgi 

Hoşgörü 

Empati 

Sorumluluk 

Yardımseverlik 

Dürüstlük 

Vatan sevgisi 

Vicdanlı olma 

Özgüven 

Paylaşma 

15 

12 

8 

6 

6 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

 

 

3.4.1. Saygı 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (15) değerler eğitiminde saygı kavramının 

önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Şu yaşlarında, ortaokul döneminde saygılı olmayı öğretmemiz lazım 

öncelikle. Çünkü ne birbirlerine karşı saygıları var, ne ailelerine 

saygıları var, ne öğretmenlerine saygıları var. Böyle bir mesafe 

oluşmadıkça her şey yanlış gidiyor. Bizim açımızdan da, eğitim açısından 
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da, okul ve idare açısından da, öğretmenin ders işleyişi açısından da 

yanlış gidiyor.” (K1) 

“Sonra özür diledikçe, o arkadaşına daha kibar davrandıkça, kötü söz 

söylemedikçe, küçükleriyle ilişkilerinde biraz daha seviyeli oldukça, kız 

erkek ilişkilerinde daha seviyeli oldukça onu hissediyorsunuz.” (K3) 

“Başlangıçta saygı, ardından sevgi, hoşgörü, yardımseverlik ve empati 

gibi değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi bize önce küçük çaplı 

kişisel ilişkilerimizde, ardından büyük kitleler olarak insanca yaşamamızı 

sağlayacaktır. Ayrıca bu değerler milli birlik ve beraberliğimizin 

korunması ve sağlamlaşması bakımından çok önemlidir.” (K4) 

“Sorumluluk alma, saygılı olma, evrensel ve insani değerleri bilme, 

bunlara uyma, adil olma, genel anlamda çevreye ve tüm canlılara karşı, 

onların yaşam haklarına saygılı olma, kendinden yaşça küçükleri ve 

büyüklerini çıkarsızca sevme ve sayma, milli kültür unsurlarını ve 

vatanın bütünlüğünü bireysel isteklerinden ve çıkarlarından önde 

tutma.” (K6) 

“Bu değerleri kazandırıp hayat boyu uygulamalarını sağlamak 

önemlidir. Saygılı birey hem çevresine duyarlı olur hem de kendine karşı 

saygısından dolayı sorunlarını daha mantıklı çözmeye çalışır.” (Ö7) 

 

 

3.4.2. Sevgi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (12) değerler eğitiminde sevgi kavramının 

önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Mevlana‟dan kısa bir hisse anlatırsanız, sevgiyle, hoşgörüyle ilgili, bir 

dini menkıbe anlatırsanız çocukların ilgisini çeker.” (K3) 

“Başlangıçta saygı, ardından sevgi, hoşgörü, yardımseverlik ve empati 

gibi değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi bize önce küçük çaplı 

kişisel ilişkilerimizde, ardından büyük kitleler olarak insanca yaşamamızı 

sağlayacaktır. Ayrıca bu değerler milli birlik ve beraberliğimizin 

korunması ve sağlamlaşması bakımından çok önemlidir.” (K4) 
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“Tüm bu değerler onun daha iyi bir insan olmasını ve daha iyi bir 

vatandaş olmasını hepsinden de öte nitelikli bir dünya vatandaşı 

olmasını sağlayacaktır. Hayat boyu öğrenmesini ve kendi dışındaki 

dünyaya ve canlılara da sevgi, saygı duymasını sağlayacaktır.” (K6) 

“Kazandırmak istediğimiz temel iki değer; saygı ve sevgidir. Bu iki 

değerin yanında dürüstlük, empati, sorumluluk değerleri de bizim için 

önemlidir.” (K7) 

“Sevgi, saygı. Bütün sorunlarının temelinde sevgisizlik ve saygı 

görmemek vardır. Seven, sayan bir insanın kötü bir davranış 

gösteremeyeceğini düşünüyorum. Her çocuk sevgiyi ve saygıyı öğrenir. 

Onların bu davranışlarını gösterecekleri ortamlarda olması gerekir.” 

(K9)  

 

3.4.3. HoĢgörü 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (8) değerler eğitiminde hoşgörü kavramının 

önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Bence saygıdan sonrada hoşgörü daha önemli, bir de vicdanlı olmayı 

onlara öğretmemiz gerekiyor.” (K1) 

“Saygı, sevgi, hoşgörü, empati, yardımseverlik, dürüst, emeğe saygı 

duyan, tokgözlü öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu değerleri 

kazanmış bir çocuk ileriki yaşantısında topluma daha faydalı bir birey 

olabilir.” (K11) 

 

3.4.4. Empati 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (6) değerler eğitiminde empati kavramının 

önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Çünkü vicdanlı olurlarsa, gerçekten empati yapıp karşıdaki insanı 

düşünecekler, karşısındaki insanlara üzülecekler, belki acıyacaklar, o 

şiddeti önleyecekler, belki vicdanları sızlayacak bir yerde, utanma 

duyguları ortaya çıkacak.” (K1) 
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“Öncelikle empati kavramının kazandırılması gerektiğini düşünüyorum, 

çünkü bu sayede birçok sorunu çözeceğini düşünüyorum. Empati 

kurabilen öğrenci arkadaşının, öğretmeninin ne hissettiğini 

anlayabilecektir. Dolayısıyla davranışlarını buna göre düzenleyecektir.” 

(K13)  

 

3.4.5. Sorumluluk 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (6) değerler eğitiminde sorumluluk 

kavramının önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Aslında saygı, sevgi, sorumluluk ve dürüstlüğün hepsinin bir bütün 

olarak öğrencilere kazandırılması gerekir. Bütün değerler bir bütün 

olarak öğrencilerin yaşamını, ailelerinin yaşamını ve bu ailelerinde 

toplum yaşamını etkileyip değiştirebileceğini düşünüyorum.” (K5) 

“Bir şeyi başarabileceğine inanan, kendine inanan öğrenci sayısı az. Bu 

da onarın sorumluluk almalarını engelliyor. Başarılı olmalarını 

engelliyor. Bunlar dışında mevcut değerlerin kazandırılması gayet 

isabetlidir.” (K13) 

 

3.4.6. Yardımseverlik 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (5) değerler eğitiminde yardımseverlik 

kavramının önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Başlangıçta saygı, ardından sevgi, hoşgörü, yardımseverlik ve empati 

gibi değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi bize önce küçük çaplı 

kişisel ilişkilerimizde, ardından büyük kitleler olarak insanca yaşamamızı 

sağlayacaktır. Ayrıca bu değerler milli birlik ve beraberliğimizin 

korunması ve sağlamlaşması bakımından çok önemlidir.” (K4) 

“Paylaşma, yardımlaşma, toplumsal kurallara uyma, vicdanlı olma, 

disiplinli olma en başta bu değerleri kazandırmamız gerekir. Çünkü 

çocuklar gelecekte bu değerler toplumda yer bulabilecekler.” (K15) 
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3.4.7. Dürüstlük 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) değerler eğitiminde dürüstlük kavramının 

önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Aslında saygı, sevgi, sorumluluk ve dürüstlüğün hepsinin bir bütün 

olarak öğrencilere kazandırılması gerekir. Bütün değerler bir bütün 

olarak öğrencilerin yaşamını, ailelerinin yaşamını ve bu ailelerinde 

toplum yaşamını etkileyip değiştirebileceğini düşünüyorum.” (K5) 

“Yardımlaşma, sorumluluk, paylaşma, dürüstlük, alçakgönüllülük, sevgi, 

saygı, hoşgörü. Daha yaşanılası bir dünya ve gelecek için sadece 

akademik başarı yeterli değildir.” (K12) 

 

3.4.8. Vatan sevgisi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) değerler eğitiminde vatan sevgisi 

kavramının önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Sorumluluk alma, saygılı olma, evrensel ve insani değerleri bilme, 

bunlara uyma, adil olma, genel anlamda çevreye ve tüm canlılara karşı, 

onların yaşam haklarına saygılı olma, kendinden yaşça küçükleri ve 

büyüklerini çıkarsızca sevme ve sayma, milli kültür unsurlarını ve 

vatanın bütünlüğünü bireysel isteklerinden ve çıkarlarından önde 

tutma.” (K6) 

 

3.4.9. Vicdanlı olma 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) değerler eğitiminde vicdan kavramının 

önemli rol oynadığını belirtmektedir.  

“Çünkü vicdanlı olurlarsa, gerçekten empati yapıp karşıdaki insanı 

düşünecekler, karşısındaki insanlara üzülecekler, belki acıyacaklar, o 

şiddeti önleyecekler, belki vicdanları sızlayacak bir yerde, utanma 

duyguları ortaya çıkacak.” (K1) 
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3.4.10. Özgüven 

Görüşmeye katılan bir yönetici değerler eğitiminde özgüven kavramının önemli 

rol oynadığını belirtmektedir.  

“Önemsediğim, öncelik verdiğim diğer kavram ise özgüven. 

Okullarımızda, belki kalabalıktan belki başka sebeplerden belki ailede 

yetiştirilme tarzından olduğunu düşündüğüm kendini rahatlıkla ifade 

edebilen öğrenci sayısı az.” (K13) 

 

3.4.11. PaylaĢma 

Görüşmeye katılan bir yönetici değerler eğitiminde paylaşma kavramının önemli 

rol oynadığını belirtmektedir.  

“Paylaşma, yardımlaşma, toplumsal kurallara uyma, vicdanlı olma, 

disiplinli olma en başta bu değerleri kazandırmamız gerekir. Çünkü 

çocuklar gelecekte bu değerlerle toplumda yer bulabilecekler.” (K15) 

 

3.5. Değerler eğitiminin önemi 

Yöneticilerin, değerler eğitiminin önemi konusundaki görüşlerine yönelik kodlar 

ve frekans değerlerine Tablo 3.6.‘ da yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.6. Değerler eğitiminin önemi 

Değerler eğitiminin önemi f 

Şiddetin önlenmesi 

"Değer" kelimesinin anlamını öğretme 

Değerlerin yerleştirilmesi ve değiştirilmesi 

Toplumsal değerlerin yüceltilmesi 

Toplumu bir arada tutma 

14 

3 

3 

2 

2 
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3.5.1. ġiddetin önlenmesi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (14) şiddetin önlenmesinin değerler eğitiminde 

önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Tabi tabi güç gösterisindeler bu yaşlarda. Başka şeylere 

yoğunlaşmaları lazım. Başka şeylerin bunun üzerini örtmesi lazım. Başka 

şeylerin şiddetin yerini alması lazım.” (K1) 

“Okullarda şiddet olayları değerler eğitimiyle önlenebilir.” (K2) 

“Özellikle akran zorbalığının önüne geçilebilmesi için çocukların 

sanatsal eylemlere yönlendirilmesi çok önemlidir. Değerler eğitimine 

ilişkin etkinlikler kaynağını sanatsal eylemlerden alırsa onların insanı ve 

yaşama anlamlandırma sürecini farklılaştıracaktır. Başkasını anlama, 

onun hak ve sorumluluklarını bilme öte yandan kendi hak ve 

sorumluluklarını, özgürlük alanını fark etmesini, duyumsamasını 

sağlayacak etkinlikler gerçekleştirilmelidir.” (K6) 

“Değerler eğitimi ile yaşanan şiddet olayları tamamen olmasa da 

belirgin bir şekilde önlenebilir. Şiddete götüren nedenler, sonuçları ve 

öfke kontrolü çocuklara iyi anlatıldığında şiddet olaylarında büyük 

oranda azalma olacaktır.” (K7) 

“Empati duygusunu geliştirebilirsek şiddet olaylarını azaltabiliriz. 

Öğrencilere kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyleri başkalarına da 

yapmamaları gerektiği öğretilirse şiddet olaylarında büyük oranda 

azalma olacaktır.” (K14) 

 

3.5.2. "Değer" kelimesinin anlamını öğretme 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (3) ―değer‖ kelimesinin anlamının 

öğrenilmesinin değerler eğitiminde önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Bazı çocuklara sorduğumuz zaman sende ne gibi değerler var, sen neye 

önem veriyorsun. Mesela ben bunu bir çocuğa sormuştum. “sen neye 

önem veriyorsun? Bu hayatta en önem verdiğin şey ne? Mesela üzerinin 

açık olması mı, ya da annene küfür edilmesi mi? Ne yani senin değer 

verdiğin şey ne?”. Çocuğun değer verdiği şey yok.” (K1) 
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“Öğrenci birey olarak bu toplum içindeki önemini ve birlik olduğundaki 

gücünü de fark etmelidir. Öğrenciye, şiddetin yaşamındaki çatışmaları 

çözmede başvurabileceği bir yol, çare olamayacağı duyumsatılmalıdır. 

Edebiyat, müzik ve resim gibi sanatsal ve duyuşsal; spor gibi devinişsel 

davranış yönlerini destekleyecek alanların çıkış noktasını oluşturduğu 

etkinlikler gerçekleştirilmelidir. Okul olarak temelinde bu alanların etkili 

olduğu uygulamaları gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Öğrencilerin 

bu uygulamaların içinde sorumluluk alması ve enerjilerini bu etkinliklere 

yönlendirmeleri, onları akran zorbalığına değil akranlarıyla işbirliği 

içinde bir ürün ortaya koymalarını sağlar.” (K6) 

 

3.5.3. Değerlerin yerleĢtirilmesi ve değiĢtirilmesi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (3) değerlerin yerleştirilmesi ve 

değiştirilmesinin değerler eğitiminde önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Tabi tabi güç gösterisindeler bu yaşlarda. Başka şeylere 

yoğunlaşmaları lazım. Başka şeylerin bunun üzerini örtmesi lazım.” (K1) 

“Günümüzde unutulan duyguları yeniden gün yüzüne çıkarmak, iç 

dünyamızın hafızasını yenilemek, kaybedilmeyen ancak fark edilmeyen 

duygu ve insani değerleri tekrar yaşamın içine katmak hem 

öğrencilerimize hem kendimize karşı en büyük sorumluluğumuz belki 

de.” (K2) 

“Evet kesinlikle düşünüyorum. Çünkü çocukları küçük yaştan eğitirsek, 

değerlerimizi öğretirsek ileriki yaşlarında bu değerleri uygulayıp düzgün 

birer birey olarak yaşayabilirler. Onlara örnek olup, bıkmadan 

anlatırsak gelecek çok daha güzel olur.” (K12) 

 

3.5.4. Toplumsal değerlerin yüceltilmesi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) toplumsal değerlerin yüceltilmesinin 

değerler eğitiminde önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Bahsedilen değerlere sahip olan her öğrenci arkadaşına karşı daha 

saygılı davranacak, arkadaşının en küçük hatasında onu cezalandırmayı 
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ya da canını acıtmayı düşünmeden hoşgörülü olacak ve daha çok sevgi 

ve yardımseverlik temeline dayanan arkadaşlıklar geliştirecektir.” (K2) 

“Bunların önüne geçmek için empati duygusuna ihtiyaçları vardır. Bizler 

bu değerleri öğretirsek topluma duyarlı bireyler yetiştirmiş oluruz.” (K7) 

 

3.5.5. Toplumu bir arada tutma 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) toplumu bir arada tutmada değerler 

eğitiminin önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Çünkü biliyoruz ki bizi bir arada tutacak olan tüm insani değerlerimizi 

bir araya getirmek hem kendi adımıza hem de insanlık adına dünyayı 

daha yaşanılabilir bir hale getirmek biz eğitimcilerin elinde.” (K2) 

“Günümüzde yaşanan birçok sorunun çıkmasında da çözümünde de 

değerler eğitiminin önemi yadsınamaz. Toplum olarak bir arada 

yaşamanın gereklilikleri vardır. Günlük hayatımıza bu değerleri 

kattığımızda ve uyguladığımızda zaten birçok sorunun çıkması 

engelleyebiliriz. En basitinden empati kurduğumuzda daha az sorunla 

karşılaşırız ya da çıkan sorunu karşımızdakini anlayarak daha rahat 

çözebilir.” (K5) 

 

3.6. Değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlar 

Yöneticilerin değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlara ilişkin 

görüşlerine yönelik kodlar ve frekans değerlerine Tablo 3.7.‘ de yer verilmektedir. 
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Tablo 3.7. Değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlar 

Değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlar f 

Ayrı bir ders olarak programa yerleşmemesi  

Tüm branşların aynı önemi vermemesi 

Velilerdeki eksiklikler 

Alışılmamış olunması 

Öğrenci sayısının fazla olması 

Yeterince dikkat çekilmemesi 

İsteksizlik 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

 

3.6.1. Ayrı bir ders olarak programa yerleĢmemesi  

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) değerler eğitimi içeriğinin ayrı bir ders 

olarak programa yerleşmemesinin değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlardan 

birisi olduğunu belirtmiştir. 

“Değerler eğitimine ayrı bir ders saatinin verilememesi zaman zaman 

uygulamaları aksatmaktadır.” (K2) 

“Öğretmenlerimize verilen müfredat programlarının yetişme zorunluluğu 

ders anında değerleri anlatmada zorluklar çıkarabiliyor.” (K8) 

“İsteriz ki diğer derslerdeki öğretmenlerimizde değinsin. Ama o 

derslerdeki müfredat yoğunluğu ve değerlerle bağdaşmayan konuların 

olması o öğretmenlerimizin derslerinin içeriğine değerleri katmasına 

engel olmaktadır.” (K9) 

 

3.6.2. Tüm branĢların aynı önemi vermemesi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) tüm branşların aynı önemi vermemesinin 

değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlardan birisi olduğunu belirtmiştir. 

“Yaşadığımız en büyük sorun bütün branşların değerleri işlememesi.” 

(K3) 
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“Okul idaremiz ve öğretmenlerimiz olarak değerler eğitimini etkin bir 

şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Ancak nadiren de olsa gerekli özeni 

göstermeyen çalışma arkadaşlarımızın olması eğitimin verimini 

düşürmektedir.” (K10) 

“Aslında en büyük sorunumuzun bütün öğretmenlerimizin değerleri 

dikkate alıp uygulamaması. Sadece dersini anlatıp giden öğretmenlerimiz 

az ancak yine de öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaratıyor.” (K14) 

 

3.6.3. Velilerdeki eksiklikler 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) velilerin değerler eğitimi almamasının 

değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlardan birisi olduğunu belirtmiştir. 

“Her eğitimde olduğu gibi değerler eğitimi de ailede başlıyor. Temel 

orada atılıyor. Bu kapsamda değerler eğitiminin sadece öğrencilere 

yönelik değil, bazı kurumlar aracılığıyla ailelere de verilmesi gerektiğine 

inanıyorum. Böylece okul ve aile gibi sosyal ortamlarda pekişen değerler 

çok daha kalıcı olacak, amacına ulaşacaktır.” (K4) 

“Öğrencilerimize okulda değer konularını anlatıp benimsetmeye 

çalışıyoruz. Ancak okuldan sonra evlerinde ya da dışardaki arkadaşları 

bizim öğrettiğimizin aksine hareket ettiğinde öğrencide çelişkiye 

düşmektedir. Aileleri de bu konu üzerinde durmadıkları için okulda 

anlatılan konuların çoğunu hayatlarında uygulamamaktadırlar.” (K7)  

“Ayrıca aile ile iş birliğini çok önemli buluyorum. Veli eğitiminin bu 

konudaki öneminin farkındayız.” (K11) 

 

3.6.4. AlıĢılmamıĢ olunması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (3) değerler eğitimi içeriğinin alışılmamış 

olmasının değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlardan birisi olduğunu 

belirtmiştir. 

“Çocuklar bunlarla dalga geçebiliyor, reddedebiliyor bu tarz eğitimleri. 

Çünkü bu uygulamalar onların alışılmışın dışında geliyor. Değerler 
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ağacını yırtıyorlar. Yine hep anlatmak gerekiyor. Öğretmenin bu konuda 

yapabileceği başka bir şey yok. Anlatacağız ve deneyeceğiz.” (K1) 

“Aslında değerler eğitiminde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi 

öğrencilerin ev ortamlarının yani ailede öğrendiklerinin bizim 

öğrettiğimiz değerlerle çelişmesi. Bir diğer sıkıntı ise televizyon 

programların anlatılan değerler ile çelişmesi. Okul ortamı öğrencilerin 

sınırlı zaman geçirdiği bir yerdir.” (K5) 

“Çocukların kimi zaman kendileri dışındaki insanlara özensiz ve saygısız 

davrandıkları gözlenmektedir. Yaşadıkları bir çatışma durumunda 

çözümü, sağlıklı iletişim yollarından çok şiddet de görmeleri gibi 

istenmeyen davranış durumları da nadiren de olsa görülebilmektedir.” 

(K6)  

 

3.6.5. Öğrenci sayısının fazla olması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (3) öğrenci sayısının fazla olmasının değerler 

eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlardan birisi olduğunu belirtmiştir. 

“Okul mevcudunun fazla oluşu, sınıf mevcudunun kalabalık oluşu ve 

sabah öğlen çift zamanlı eğitimin oluşu sorun yaşamamıza neden 

olabiliyor.” (K12) 

“Okul mevcudunun fazla olması dolayısıyla eksiklikler yaşanıyor. 

Olabildiğince çok çocuğa ulaşmak bizim hedefimiz.” (K11) 

“Yaşadığımız iki büyük sorun var. Bunlardan birincisi kalabalık 

mevcudu olan okulumuzda öğrencilere tam anlamıyla ulaşmamız, bunu 

etkili olarak işlememiz ve her öğrencide yaptığı etkiyi gözlemleme 

şansımız her zaman mümkün olmuyor.” (K13) 

 

3.6.6. Yeterince dikkat çekilmemesi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) değerler eğitiminin yeterince dikkat 

çekmemesinin değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlardan birisi olduğunu 

belirtmiştir. 
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“İkinci yaşadığımız sorun, pano oluşturuyoruz ve ya değerler eğitimini 

anlatıyoruz. Bunun ilgiyi çekememesi. Yani bu havayı bütün okula 

yansıtamamak. Sadece dar çerçevede kalıyor. Değerler eğitimi hangi 

zümredeyse, o zümre panosunu hazırlıyor, çocuklar panoyu görüp önemli 

bir şey olmadığını düşünüp yanından geçiyor. Sınıfında gören öğrencinin 

dikkatini çekerse çekiyor sadece.” (K3) 

“Okul mevcudunun fazla olması dolayısıyla eksiklikler yaşanıyor. 

Olabildiğince çok çocuğa ulaşmak bizim hedefimiz.” (K11) 

 

3.6.7. Ġsteksizlik 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (1) değerler eğitimi konusundaki 

isteksizliklerinin değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunlardan birisi olduğunu 

belirtmiştir. 

“Öğrencilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere bütçe ayırmak konusunda 

yeterince istekli olmamaları. Bu konuya çevreden ve aileden kaynaklanan 

isteksizlik de eklenebilir.” (K15) 

 

3.7. Değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümü  

Yöneticilerin değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümüne 

ilişkin kodlar ve frekans değerlerine Tablo 3.8.‘ de yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.8. Yöneticilerin değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların 

çözümüne iliĢkin görüĢleri 

Değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümü f 

Ailelerin bilinçlendirilmesi 

Amacın belirtilmesi 

Çeşitli etkinlikler 

Derslerle ilişkilendirme 

Yeni görevlerin tayini 

4 

4 

3 

1 

1 
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3.7.1. Ailelerin bilinçlendirilmesi 

Görüşmeye katılan yöneticilerin birçoğu (4) ailelerin bilinçlendirilmesinin 

değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümünde öncü olabileceğini 

belirtmiştir. 

“Bu sorunların çözümünü önce aileleri eğiterek başlıyoruz. Aileler 

çocukların örnek aldığı bir numaralı yerdir. Daha sonra öğretmenlerini 

örnek almaktadırlar. Bu yüzden aileleri değerlerimiz konusunda eğiterek 

çocuklarda daha kalıcı değerler bırakmayı hedefliyoruz.” (K7) 

“İkinci sorun ise okulda gün boyu kazandırılan davranışı evde 

tamamlayacak aile profilinin maalesef olmaması. Bunu kırmak için ise 

mümkün olduğu kadar veli toplantılarında velileri bilgilendirmeye 

çalıştık.” (K13) 

 

3.7.2. Amacın belirtilmesi 

Görüşmeye katılan yöneticilerin bazıları (4) amacın belirtilmesinin değerler 

eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümüne yardımcı olabileceğini 

belirtmiştir. 

“Bizim işimiz eğitim olduğu için, bunu bıkmadan usanmadan hep 

anlatmamız gerekiyor. Bir kez daha anlatacağız. Bunların neler 

olduğunu, ne işe yaradığını.” (K1) 

“Bireysel konuşmalar ve uyarılarla sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bunun 

yanında gerekli özeni gösteren arkadaşlarımızı da takdir ederek olumlu 

bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.” (K10) 

 

3.7.3. ÇeĢitli etkinlikler 

Görüşmeye katılan yöneticilerin bazıları (3) çeşitli etkinlikler düzenlemenin 

değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümüne yardımcı olabileceğini 

belirtmiştir. 
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“Öğrenilenlerin davranışa dönüşmesi için bunu bütün hayatlarına 

yaymamız gerekir. Bu da hem ailelerini eğitmekle hem de televizyon 

programlarını daha eğitici içerikli öğelerle daraltmakla olur.” (K5) 

“Daha etkin bir şekilde öğrencileri gözlemleyebilmek için „ayın 

öğrencisi‟ seçmeye karar verdik. Kriterlere, arkadaşlarına saygı ve 

sevgi, sorumluluk sahibi olmak gibi kavramları da ekleyerek seçimi 

yaparken değerleri ön plana çıkardık. Bunun içinde her sınıf öğretmeni 

de kendi sınıfından aday gösterdi. Böylece kalabalığın dezavantajını 

kırmaya çalıştık.” (K13) 

 

3.7.4. Derslerle iliĢkilendirme 

Görüşmeye katılan bir yönetici değerler eğitimi içeriğinin derslerle 

ilişkilendirilmesinin değerler eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümüne 

yardımcı olabileceğini belirtmiştir. 

“Ancak bunu da öğretmenlerimiz konularının arasına yerleştirdikleri 

değerlerle çözüme ulaşmışlardır. Bunun çözümü de öğretmenlerimizin 

aileler ile görüşüp onlarında değer konularına uygun davranışlar 

sergileyip okul dışında da değerleri öğretmeye devam edebiliyoruz.” 

(K8) 

3.7.5. Yeni görevlerin tayini 

Görüşmeye katılan bir yönetici yeni görevlerin tayin edilmesinin değerler 

eğitimine yönelik uygulamadaki sorunların çözümüne yardımcı olabileceğini 

belirtmiştir. 

“Belki de yırttığı yeri onun tamir etmesini isteyeceğiz. Ondan başka bir 

görev isteyeceğiz. Bu şekilde devam etmeliyiz.” (K1) 

 

3.8. Değerler eğitiminin sorunların çözümüne katkıları 

Yöneticilerin, değerler eğitiminin sorunların çözümüne katkıları konusundaki 

görüşlerine yönelik kodlar ve frekans değerlerine Tablo 3.9.‘ da yer verilmektedir. 
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Tablo 3.9. Değerler eğitiminin sorunların çözümüne katkıları 

Değerler eğitiminin sorunların çözümüne katkıları f 

Şiddetin en az düzeye indirgenmesi 

Saygı gösterilmesi 

Kaybolan değerlerin geri kazandırılması 

Sorumsuzlukların azalması 

Sabır gösterilmesi 

17 

12 

4 

4 

1 

 

3.8.1. ġiddetin en az düzeye indirgenmesi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (17) şiddetin en az düzeye indirgenmesinin 

değerler eğitimi sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Okuldaki şiddet olayları etkili bir değerler eğitimi ile bir ölçüde 

düzelebilir. Fakat bur da esas olan şiddet eğiliminin nereden geldiğini 

düşünüp ona çözüm bulmaktır. Çocuklarımızın büyük çoğunun şiddetin 

olduğu bir ortamda yetiştiğini düşünüyorum. Zaten evlerinde şiddet 

olmasa bile izledikleri televizyon programlarının şiddet içerikli olması 

ister istemez onların günlük yaşamlarını etkiliyor.” (K5) 

“Değerler eğitimi ile yaşanan şiddet olayları tamamen olmasa da 

belirgin bir şekilde önlenebilir. Şiddete götüren nedenler, sonuçları ve 

öfke kontrolü çocuklara iyi anlatıldığında şiddet olaylarında büyük 

oranda azalma olacaktır.” (K7) 

“En çok kadına şiddet olaylarında değerleri öğretmenin ne kadar önemli 

olduğunu görmekteyiz. Eğer bu insanları çocuk yaşta eğitebilirsek şiddet 

olaylarının bütün çeşidini önlemiş olabilir. Bu da başta saygıyı 

öğretmekle olur.” (K8) 

“Evet şiddet önlenebilir. Ancak sadece okuldaki ile değil. Televizyondaki 

programlarında bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Bu programlar 

düzelmediği sürece biz en kaliteli değeri anlatsak bile çocukta değişim 

gözlemleyemiyoruz. Bizim etkileyiciliğimiz, televizyonun 
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etkileyiciliğinden daha az. Bu nedenle televizyonlardaki programların 

buna önem vermemesi bizim anlattığımız değerlerin etkililiğini yok 

ediyor.” (K9) 

 

3.8.2. Saygı gösterilmesi 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (12) saygı gösterilmesinin değerler eğitimine 

ilişkin sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Öğrencinin iyi bir vatandaş olmasını, bilinçli bir dünya vatandaşı 

olmasını, yetişkin olduğunda iş yaşamında sorumluluk sahibi birey 

olmasını, özel yaşamında iyi bir eş ya da ebeveyn olmasını, insan 

ilişkilerinde özenli biri olmasını, çevreye-evrene ve tüm canlılara saygılı 

bir birey olmasını, karşılaştığı sorunları şiddet, baskı ya da hileli 

yollarla değil de sağlıklı iletişim yolları kullanarak, özgür ve demokratik 

düşünme biçimiyle ve gösterdiği emekle çözen bir birey olmasına katkı 

sunabilir.” (K6) 

“İnsanlar arasındaki saygı ve sevgi, ilişkilerindeki anlaşmazlıkları, 

bencillikleri, ortadan kaldırabilir. Anlaşmazlıklar, insanların birbirini 

anlayamamasından, duygularını dikkate almamasından doğmaktadır.” 

(K7) 

“Eğer bu insanları çocuk yaşta eğitebilirsek şiddet olaylarının bütün 

çeşidini önlemiş olabilir. Bu da başta saygıyı öğretmekle olur.” (K8) 

 

3.8.3. Kaybolan değerlerin geri kazandırılması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) kaybolan değerlerin geri kazandırılmasının 

değerler eğitimine ilişkin sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacağını 

belirtmektedir.  

“Günümüzde unutulan duyguları yeniden gün yüzüne çıkarmak, iç 

dünyamızın hafızasını yenilemek, kaybedilmeyen ancak fark edilmeyen 

duygu ve insani değerleri tekrar yaşamın içine katmak hem 

öğrencilerimize hem kendimize karşı en büyük sorumluluğumuz belki 

de.” (K2) 
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“Üzülerek söylüyorum ki birçok değerimizi kaybetmek üzereyiz. 

Günümüzde sorunların giderek artmasının nedeni budur. Bencil, 

duyarsız bir topluma doğru gidiyor olmamız, hep bu değerlerin 

uygulanmasında eksikliklerin olmasındandır. Toplum olarak bu değerleri 

bilinçli bir şekilde uygulamaya devam etsek inanıyorum ki insanların 

daha mutlu olduğu bir ülke olacağız. Hastalara ya da ihtiyaç sahiplerine 

yardım edildiği, farklılıklara saygı ve hoşgörü ile bakıldığı, her durumda 

empatinin yapıldığı bir toplumda kesinlikle ilerleme, gelişme ve 

çağdaşlık kendini çok net bir şekilde gösterecektir.” (K4) 

3.8.4. Sorumsuzlukların azalması 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (4) sorumsuzlukların azalmasının değerler 

eğitimine ilişkin sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Sorumluluklarının bilincinde olmadan davranma gibi sorunların 

çözümünde değerler eğitimin büyük katkısı olur.” (K2) 

“Öğrencinin iyi bir vatandaş olmasını, bilinçli bir dünya vatandaşı 

olmasını, yetişkin olduğunda iş yaşamında sorumluluk sahibi birey 

olmasını, özel yaşamında iyi bir eş ya da ebeveyn olmasını, insan 

ilişkilerinde özenli biri olmasını, çevreye-evrene ve tüm canlılara saygılı 

bir birey olmasını, karşılaştığı sorunları şiddet, baskı ya da hileli 

yollarla değil de sağlıklı iletişim yolları kullanarak, özgür ve demokratik 

düşünme biçimiyle ve gösterdiği emekle çözen bir birey olmasına katkı 

sunabilir.” (K6)  

 

3.8.5. Sabır gösterilmesi 

Görüşmeye katılan bir yönetici sabır gösterilmesinin değerler eğitimine ilişkin 

sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacağını belirtmektedir.  

“Bir yerde sırada beklerken bile önümüzdekini ittiren bir milletiz yani. 

Işıklarda bile duramıyoruz. Sarı ışık yanınca hemen kornaya basıyoruz. 

Biz böyle bir milletiz.” (K1) 
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3.9. Değerler eğitiminin eğitim programı ile iliĢkisi 

Yöneticilerin, değerler eğitiminin eğitim programı ile ilişkisine yönelik 

görüşlerini belirten kodlar ve frekans değerlerine Tablo 3.10.‘ da yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.10. Değerler eğitiminin eğitim programı ile iliĢkisi 

Değerler eğitiminin eğitim programı ile iliĢkisi f 

Derslerde ilişkili olan konular 

Öğretmenlerce yapılan değerler eğitimi uygulamaları 

Okul öncesi uygulamaları 

Merkezi sınavların engellemesi 

15 

11 

2 

1 

 

3.9.1. Derslerde iliĢkili olan konular 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (15) değerler eğitiminin derslerle 

ilişkilendirilmesinin hedeflere ulaşmada kolaylık sağlayacağını belirtmiştir. 

“Genelde sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimiyle ilişkilendirilen 

konular var.” (K1) 

“Değerler eğitimi derslerin içeriğini de kapsamaktadır. Yani müfredatlar 

ve değerler eğitiminde konu olan etkinlikleri bir bütün olarak 

düşünebiliriz. İkisi de birbirini destekler niteliktedir.” (K2) 

“Mesela Türkçe dersi ile ilişkilendirirsiniz. Bir ana tema, metin 

belirlersiniz. Neyse konu o değerle ilgili bir parça işlersin. Dil bilgisi 

kurallarına bakarsın, yazım hatalarına bakarsın. O değerle ilgili 

kompozisyon, şiir yazılarak ilişkilendirilir. Sosyal bilgiler dersinde de 

öyle. Birçok konu var. Matematik, fen, İngilizce de öğrencilerin ikili 

ilişkilerinde, öğretmen arkadaşlar dersinde meydana gelen bir olayda 

değerleri anlatabilir. Mesela bir öğrenci konuşuyorsa ve arkadaşını 

rahatsız ediyorsa, o öğrenciye arkadaşının rahatsız etme hakkının 

olmadığı anlatılabilir.” (K3) 
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“Derslerin içeriğinde değerler eğitimini uygulamaya çalışıyoruz. 

Öğretmenlerimiz derslerinin içeriği ile değerleri harmanlayıp 

öğrencilere kazandırmak istedikleri değerleri verebiliyorlar.” (K5) 

“Öte yandan her derste mutlaka uygulanabilecek çeşitli özel etkinlikler 

ve uygulamalar vardır. Ancak bu konuda Türkçe, resim, müzik, hayat 

bilgisi, tarih, coğrafya ve beden eğitimi derslerine daha fazla sorumluluk 

düşmektedir. Çocuğu kültürel ve sanatsal açıdan bütünleyecek ve onun 

duyma, düşünme sorumluluğunu devindirecek dersler olarak özelikle bu 

derslere daha fazla görev düştüğü söylenebilir.” (K6)  

 

3.9.2. Öğretmenlerce yapılan değerler eğitimi uygulamaları 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (11) değerler eğitimi uygulamalarının 

öğretmenlerce yapılmasının hedeflere ulaşmada kolaylık sağlayacağını belirtmiştir. 

“İdare olarak verdiğimiz belli bir program yok. Ama bu öğretmenden 

öğretmene değişen bir şey. Onların kullandıkları teknik ve yöntemlere biz 

karışmıyoruz sınıf içerisinde özerklikleri var nihayetinde. Kendileri 

uygulamalar yapıyorlarsa yapıyorlar.” (K1) 

“Bunun aktif olarak yansıması Türkçe derslerinde şiir okuma, hikâye 

betimleme, Din Kültürü dersinde yardımlaşma ile ilgili etkinliklerin 

yapılması olarak gösterilebilir.” (K2) 

“Veya engelli bir öğrenci vardır. Ona pozitif ayrım yapılması gerektiğini 

orda hoşgörüyle gösterirsin. Aslında bütün branşların derslerde 

değerlerle ilgili konuları işlemesi gerekiyor. Bu çocukların bunları 

öğrenmeye de çok ihtiyacı var.” (K3) 

“değer konusuna uygun gezilerimiz oluyor. Mesela huzurevine ya da 

kimsesiz çocuklar yurduna yaptığımız gezilerde çocuklarda empati, 

hoşgörü, yardımseverlik gibi değerlerin geliştiğini hissedebiliyoruz. Ya 

da kanserli çocuklar için düzenlediğimiz farkındalık etkinliklerinden 

sonra, çocuklarda hastalara karşı hassasiyetin arttığını görebiliyoruz.” 

(K4) 
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3.9.3. Okul öncesi uygulamaları 

Görüşmeye katılan bazı yöneticiler (2) değerler eğitimi ile ilgili okul öncesi 

uygulamalarının hedeflere ulaşmada kolaylık sağlayacağını belirtmiştir. 

“Ve okul öncesi dönemde birçok konu ilişkilendirilir. Okul öncesi 

grubunun bu konuyla alakalı uygulamaları daha çok var.” (K1) 

 

3.9.4. Merkezi sınavların engellemesi 

Görüşmeye katılan bir yönetici merkezi sınavların hedeflere ulaşmayı 

zorlaştıracağı veya engelleyeceğini belirtmiştir. 

“Ortaokul grubu TEOG‟la uğraştığı için çok derslerle ilişkili olamıyor.” 

(K1) 
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4. BÖLÜM 

ÖZET, YARGI VE ÖNERĠLER 

          4.1. Özet 

          Bu araştırmada ortaokul yöneticilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul İli Güngören 

İlçesi‘ndeki devlet ortaokullarında görev yapmakta olan 15 yönetici çalışmaya dahil 

edilmiştir. Araştırma mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla yapıldığı için tarama 

modelli bir araştırma olup toplam 8 sorudan meydana gelen görüşme formu veri 

toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi 

sonucunda yöneticilerin çoğunun değerler eğitimi kazanımlarının sağlanmasında 

öğretmenlerin rol model olduğunu, saygı kavramının öğrencilerde gözlemlenen 

davranış değişimlerine örnek gösterilebileceğini, saygı kavramının değerler 

eğitiminde önemli rol oynadığını, değer kelimesinin anlamının öğrenilmesinin ve 

değerlerin yerleştirilmesi ve değiştirilmesinin değerler eğitiminde önemli rol 

oynadığı, değerler eğitimi içeriğinin ayrı bir ders olarak programa yerleşmemesinin, 

tüm branşların aynı önemi vermemesinin ve velilerin değerler eğitimi almamasının 

değerler eğitimine yönelik uygulamadaki en önemli sorunlar olduğunu, ailelerin 

bilinçlendirilmesinin, amacın belirtilmesinin değerler eğitimine yönelik 

uygulamadaki sorunların çözümüne yardımcı olabileceğini, şiddetin en az düzeye 

indirgenmesinin değerler eğitimi sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacağını, 

değerler eğitimin derslerle ilişkilendirilmesinin hedeflere ulaşmada kolaylık 

sağlayacağını ifade ettikleri görülmüştür. 

 

4.2. Yargı  

Değer, belirli bir davranış tarzının ya da nihai varoluş durumunun, karşıt ya da 

tersine bir davranış biçimine ya da son varoluş durumuna şahsen ya da toplumsal 

olarak tercih edileceğine dair kalıcı bir inançtır. Değerlere Dayalı Eğitim, değerlerle 

çalışan bir öğretim yaklaşımıdır. Akademik başarıyı artıran güçlü bir öğrenme ortamı 
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yaratır ve öğrencilerin yaşamları boyunca süren sosyal ve ilişki becerilerini geliştirir. 

Çoğu eğitim kurumunda, eğitim sürecinde insani gelişme ve ülke inşa etme 

kavramının eksikliği vardır. Bunun yerine vurgu, para kazanma ve materyalizm 

üzerinedir. Bu, insanlar ve siyaset arasındaki değerlerin kademeli olarak aşınmasına 

neden olmuştur. Bu düşüşün önlenmesinin tek yolu eğitim sistemimizde değer 

odaklılığı sağlamaktır. Okul eğitiminde değerleri ve etiği entegre etmek için yenilikçi 

yöntemler ve teknikler geliştirme konusunda sonsuz olanaklar vardır. Bu yaklaşım, 

öğrencilerin iyi bir vatandaş olmaları için karakterlerini şekillendirirken, entelektüel 

ilerlemeleri için bilgi edinmelerine yardımcı olacaktır. 

  Değerler eğitiminin etkili olabilmesi için ailelerin bilinçlendirilmesi çok 

önemlidir. Çünkü karakter yapımının bir başka yönü de çocuğun evindeki ortamdır. 

Karakter yapımı için en önemli okul evdir. Bu, çocukların kendi davranış 

modellerinde ve alışkanlıklarında belirgin bir etkiye sahip olan ebeveynlerinin ve 

kardeşlerinin davranışlarını gözlemlediği yerdir. Çocuklukta oluşan değerler ve 

alışkanlıkların değişmesi zordur. Ne yazık ki, bugünün ortamında, çoğu ebeveyn - 

özellikle de üst ve orta sınıf ailelere ait olanlar - çocuklarına çok az zaman ayırıyor. 

Çocuğun okuldaki performansı büyük ölçüde çevre tarafından belirlenir. Bu nedenle, 

ebeveynlerin okuldaki öğrenme sürecine katılımı kesinlikle gereklidir. Düzenli 

ebeveyn-öğretmen etkileşimi için artan bir ihtiyaç vardır. Bu tür etkileşimler 

aracılığıyla, ebeveynler çocuklarında, çevreye ve aile içindeki ilişkiye kadar 

izlenebilecek bazı istenmeyen özellikleri öğrenirler. Bu konuda bilgi sahibi olduktan 

sonra, çocuklarının ruhsallığına kalıcı zarar verilmeden önce davranışlarını evde 

değiştirebilirler. Özellikle ailelerin bu konuda eğitim ve seminer çalışmaları yoluyla 

eğitilmesi, okul-aile-öğretmen-çevre işbirliğinin geliştirilmesi, ailenin ve çevrenin 

okula güven ve desteğinin sağlanması (Aslan, 2007: 76) gerektiği belirtilmiştir. 

         Araştırmaya göre ortaokul yöneticileri için en önemli değerlerin sevgi, saygı, 

hoşgörü ve empatinin olduğu tespit edilmiştir. Özellikle öğrenciler açısından 

elektronik ortamın kullanılabilirliği ile, dürüstlük, doğruluk, şefkat ve özverili hizmet 

erdemlerini gösteren filmlerin ve TV materyallerinin kırpılmasına dayanan görsel-

işitsel kapsüller geliştirmek mümkün olmalıdır. Buna ek olarak, Mahatma Gandhi, 

Rahibe Teresa ve Baba Amte gibi büyük şahsiyetlerin yaşamlarından gerçek hayat 

örnekleri üzerine kısa filmler, ahlaktaki vaazlardan çok genç akıllar üzerinde çok 

daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. 
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   Okul yöneticileri derslerde değerler eğitimi ile ilişkili konuların da işlenmesi 

gerektiğini savunmuşlardır. Derslerde öğretmenlerce yapılan değerler eğitimi 

uygulamalarında gözlem ve deneyimleri önemli olsa da, öğretmen için en doğrusu, 

değer eğitimini davranış ve içerik olarak iyi analiz edip; amaca en uygun strateji, 

yöntem ve tekniğe karar vermektir. Ancak bunun için öğretmenin öncelikle kendisini 

geliştirmeye açık tutması, öğrenmeye istekli olması ve her duruma cevap verebilmek 

için zengin bir öğretim yöntem teknik repertuarına sahip olması gerekir. 

Okulda verilen eğitim türü ile öğrencilerin akademik başarıları arasındaki 

ilişkiyi gösteren çok sayıda veri olmasına rağmen, okul ikliminin akademik olmayan 

sonuçlara olan etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Başarılı okulların 

öğretmenlerinin yönetimi daha çok değerlerle kabul ettikleri sonucuna varmıştır. Bu 

nedenle, başarılı okulların yönetimi değerlere bağlıdır. Güçlü örgüt kültürüne ve 

değerlere sahip okullar daha başarılıdır ve öğretmenlerin motivasyonu daha 

yüksektir. Bu motivasyon organizasyonel başarının temelindeki inançları ve değerleri 

etkiler. Başarılı okullardaki öğrenciler de öğretilen değerleri içselleştirdikleri için 

ahlaki olarak daha ileridedir. Ahlaki olarak ileride olmaları da derslerini etkileyip 

başarılarını arttırmıştır. 

 

4.3. Öneriler 

      4.3.1. Uygulama önerileri 

1) Değer eğitimi konusunda çağdaş yöntemler daha etkili olmaktadır. Bu 

yüzden okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin derslerinde ahlaki 

muhakeme ve değer analizi gibi yaklaşımlara daha fazla yer vermelerini 

sağlayabilmek için çağdaş yöntemler hususunda eğitilmelidir. Bu hususta 

öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla 

dönemsel olarak hizmet içi eğitim ve seminerler düzenlenebilir. 

2) Etkili okulların kurulması için, okul müdürünün sahip olması gereken 

özellikler belirlenmelidir. Bu anlamda, okul yönetim kadrosunun sahip 

olması gereken bilgi, beceri ve davranışların belirlenmesi, öğretmenlerin 

hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerinin düzenlenmesinde uygulayıcılara 

içgörü sağlayacaktır. 
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3) Ortaokul yöneticilerinin ve öğretmenlerin öncelikli olarak değerler eğitimi 

konusunda hizmet içi eğitimlere aktif olarak katılımlarının sağlanması ve 

bu konunda Milli Eğitim Müdürlüklerinin bölgedeki alan uzmanlarından 

destek alarak öncü olmalıdırlar. 

4) Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme programlarına değerler eğitimlerinin 

eklenmesi; ailelerin değer eğitimi konusunda daha bilinçli olmaları ve 

okulda yürütülen eğitimlere destek vermeleri adına okullarda 

düzenlenecek bilgilendirme eğitimleri ile farkındalıklarının arttırılması 

önerilebilir. 

 

                4.3.2. AraĢtırma Önerileri 

 

          1) Araştırma ilkokul ve ortaokul yöneticilerini kapsayacak şekilde daha fazla 

yönetici ile yapılabilir. 

          2) Araştırmacılar dernek kurabilir. Buralarda eğitimler düzenleyebilirler. 
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EKLER 

EK 1. GörüĢme Soruları 

           Konu: Ortaokul Yöneticilerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri 

           Ünvan:                                                    

           Hizmet süresi: 

           Cinsiyet: 

SORULAR 

1. Değerler eğitiminin amaçlarını öğrencilere kazandırmaya yönelik 

öğretmenlerinizin ne tür uygulamaları vardır? 

2. Değerler eğitiminin amaçlarını kazandırmada öğretmenler rol-model olmak 

için neler yapmaktadır? 

3. Değerler eğitimi uygulamalarından sonra öğrencilerde ne gibi değişiklik 

gözlemlemektesiniz? 

4. Öğrencilere hangi değerleri kazandırmanın gerekli olduğunu 

düşünüyorsunuz? Neden? 

5. Okullardaki şiddet olaylarının etkili bir değerler eğitimi ile önlenebileceğini 

düşünüyor musunuz? Neden? 

 6. Okulunuzda değerler eğitimine yönelik uygulamalarınızda ne tür sorunlar 

yaşıyorsunuz? 

           a) Yaşadığınız bu sorunları nasıl çözüyorsunuz? 

7. Değerler eğitimi günümüzde yaşanan hangi sorunların çözümüne katkı 

sağlayabilir? Neden? 

8. Okulunuzda verilen dersler ile değerler eğitiminin ilişkilendirilmesi 

hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

            a)Bu duruma yönelik uygulamalarınız var mıdır? 
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EK 2. GörüĢme Uygulama Ġzin Onayı 
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EK 3. SözleĢme 

 

Değerli Yöneticim, 

          Görüşmeye zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşme sırasında 

konuşma akışını not almadaki güçlükler nedeniyle, görüşmeyi kesintiye uğratmamak 

ve talep ettiğim zaman limitini aşmamak için ses kaydı yapacağımı bildirmek 

istiyorum. 

          Ses kaydından dolayı rahatsızlık hissetmemeniz için de bir açıklama yapmayı 

uygun buldum. Bu araştırmayı sizlerin gönüllü katılımı ile gerçekleştiriyoruz. 

Görüşme sırasında yapılan ses kayıtlarında belirtiğiniz fikir ve yorumlarınız bilimsel 

veri olma dışında hiçbir şekilde kullanılmayacağını belirtmek istiyorum. Yapacağım 

ses kaydını veri analizinde yardım alacağım tez danışmanım dışında kimsenin 

dinlemeyeceğini, bu kayıtta söylediklerinizin grup verisine dönüştürülmek dışında 

hiçbir şekilde kullanılmayacağını, grup verisine dönüştürdükten sonra ses kaydınızın 

silineceğini garanti ediyor ve bildirimlerinizden dolayı sizi herhangi bir şekilde 

rahatsız edecek durumda bırakmayacağıma söz veriyorum. Araştırma sonuçlandıktan 

sonra isterseniz araştırmada elde edilen sonuçlar size ulaştırılacaktır. 

          Bu açıklamalar doğrultusunda sizin bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığınızı 

ve araştırmacı olarak benimde verdiğim sözleri tutacağımı belirten bu sözleşmeyi 

karşılıklı olarak imzalayarak olası tedirginliği gidermenin uygun olacağına 

inanıyorum. 

 

 

Görüşen:                                                                                           Görüşülen: 

Nur Berrak BALTACI 
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