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DEĞERLER EĞİTİMİNİN AMACI 

Bu çalışmalar özellikle öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini benimseyen, ruh ve 

duygu bakımlarından dengeli bir karaktere bürünmüş, insan haklarına saygılı bireylerin 

yetişmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. 

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ 

Şanlı tarihimize ve ecdadımıza baktığımız tarihe ismini kazımış tüm büyüklerimiz 

değerlerine sahip çıkan örnek şahsiyetler olmuşlardır. Sultan Alparsan’dan bu yana 

Anadolu’yu bugüne kadar ayakta tutan ve devamlılığını sağlayan gerçekte bu değerlerde 

gizlidir. Özellikle Anadolu’yu aydınlatan manevi büyüklerimiz ve onların yetiştirdiği gönül 

insanları yüzyıllarca Anadolu insanının ruh ve gönül dünyalarını inşa etmişlerdir.  

       Bunun yanında kahramanlığı, zekâsı, cesareti ve gönül dünyasıyla tarihe adını yazan 

padişahlarımız, yöneticilerimiz ve liderlerimiz bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak 

Anadolu’nun o küçük beyliğini Cihan İmparatorluğu haline getirmişlerdir. 

Bu projenin ne denli önemli olduğu ve Müdürlüğümüzün bu çalışmaları okullarımızın 

bünyesinde de yürütülmesi gerektiği düşüncesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bingöl İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen “Başarı Ellerimizde” adlı araştırma 

projesinde öğrencilerimize sunulan anketten çıkan sonuçlar neden olmuştur. Yapılan ankete 

göre öğrencilerimize yöneltilen “Okul benim ahlaki gelişimimi tamamlayacaktır.” ifadesine 

öğrencilerin %60’ı katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Yine aynı ankette “Okul benim iyi 

bir insan/vatandaş olmamı sağlayacaktır.” ifadesini ise öğrencilerimizin %68’i katılıyorum 

seçeneğini işaretlemişlerdir. Bu sonuçlardan yola çıkarak öğrencilerimizin büyük bir 

çoğunluğu karakter gelişiminde okullarımızın etkili olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak; 

 İlim, irfan ve hikmet şuuruyla donanmış, 

 Ahlaki, insani, milli ve manevi değerlerini bilen, 

 Sorumluluk sahibi ve paylaşımcı,  

 Kültürüne ve geçmişine sahip çıkan, 

 Ufku geniş ve lider özellikli bireylerin yetişmesi için ‘’DEĞERLER EĞİTİMİ’’ diyoruz.  

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 



 

AİLELERE TAVSİYELER 
1. Sabah kalkınca birlikte kahvaltı yapıp öğrenciyi okulda dikkat edilesi 

gereken ahlaki değerlerden bahsedilebilir. 

2. Her gün en az 20 dk. BİRLİKTE kitap okumalıyız.  

3. Tüm aile bireyleri haftanın bir gününü mutlaka birlikte geçirmelidir.(Pazar 

Günü tavsiye edilir.) 

Tatil gününde; 

- Hasta Ziyareti, 

- Akraba Ziyareti, 

- Kültürel veya Sosyal Geziler, 

      4. Birlikte film izleme: (Önemli bir durum) Her ebeveyn aile ile izlenebilecek 

filmlerin tahlilinin daha önceden yapıp öyle film izlemeli.  

      5. Aile ile birlikte örnek şahsiyetlerin belgeselleri veya filmleri izlenebilir. 

6. İl genelinde yapılan değerler eğitimi ile alakalı seminer, konferans ve 

eğitimleri takip edip ailece bu etkinliklere katılma, 

7. Sosyal Medyayı doğru kullanma ile alakalı kitaplar temin edilip ailece bu 

kitap okunmalı. 

8. Aileler çocuklarının oynadığı bilgisayar oyunlarının içeriğinin mutlaka 

takip etmeli. Bunun birçok nedeni var: 

- Sübliminal Mesajlar 

- Oyunların Şiddet İçerikleri 

- Düşmanlık duygularının Artırması 

- Bazı Oyunların Kumara Teşvik Etmesi 

- Psikolojik Anlamdan Öğrencilerin Farklı Etkinliklere Olumsuz Bakması 

  

  



 

Öğretmene Saygı 

Konulu Program 

Sorumluluk                  

Konulu Program 

Hoşgörü                  

Konulu Program 

BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ   

DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. Konferans, Seminer: Müdürlüğümüz tarafından her yıl eğitim-öğretim sezonunda 

aylık konferans veya seminer yapılmaktadır. Bu programların konuları Ar-Ge birimi 

tarafından hazırlanan değerler eğitimi yönergelerine göre düzenlenmektedir. 

Konferanslar akademisyenler tarafından icra edilmektedir. 

Konferans, Seminer Vb. Çalışmalardan Görüntüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Birlik ve Beraberlik 

Konulu Program 

Güvenilir Olmak  

Konulu Program 

Çalışkan Ve Başarılı 

Olmak  Konulu Program 

Peygamber Sevgisi  

Konulu Program 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sorumluluk                  

Konulu Tiyatro 

Peygamber Sevgisi                  

Konulu Drama 

Güvenilir Olmak                  

Konulu Kısa Film 

2. Değerler Eğitimi Kapsamında Yapılan Etkinlikler 

 Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi koordinesinde okullarımız tarafından değerler eğitimiyle 

alakalı; 

-Tiyatro, 

- Drama, 

- Şiir Dinletisi 

- Kısa Film gibi etkinlikler düzenlenmektedir. 

Etkinliklerden Görüntüler 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

3. Değerler Eğitimi Kapsamında Yapılan Billboardlar 

Değerler eğitimi çalışmalarının il genelinde farkındalık oluşturması hedeflenmiştir. 

 

 

 



 

4. Çalıştay 

Ar-Ge birimi koordinesinde 01.12.2016 tarihinde Selahaddin Eyyubi 

AİHL konferans salonunda Bingöl Merkez ilçede görevli Okul Öncesi                          

Öğretmenlerine yönelik sabah ve öğlen olmak üzere iki oturum şeklinde                      

“ERKEN ÇOCUKLUK ÇALIŞTAYI” düzenlenmiştir. Amaç 2017-2018 eğitim öğretim 

yılında anasınıflarımızda kullanmak üzere oluşturulacak “Değerler Eğitimi Kılavuzu” 

nun içeriğine ilişkin okul öncesi öğretmenlerimizden görüş almaktır.  

 

 



 

5. Değerler Eğitimi Kılavuzu 

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Değerler eğitimi temsilcilerimize yönelik 

kulüplerinin haftalık çalışmalarını düzenleyen kılavuz kitap hazırlandı. Bu kılavuz 

kitapta çalışmalar haftalık planlama yapılarak ayın değeriyle alakalı; 

1. Hafta: Kavram Açıklaması  

2. Hafta: Örnek Hikâye 

3. Hafta: Örnek Şahsiyet 

4. Hafta: Etkinlik muhtevalarıyla düzenlendi. 

Kılavuzdan görüntüler 

 

 

 



 

6. Değerler Eğitimi Kapsamında Yapılan Yarışmalar 

2016-2017 eğitim öğretim yılı Değer Eğitimi Yönergesi’ne göre resim, şiir ve 
kompozisyon dallarında yarışmalar yapıldı. Bu yarışmalar ayın değeriyle alakalı 
anaokullarda ve ilkokullarda resim, ortaokullarda şiir, liselerde ise kompozisyon dalında 
yapıldı. Yarışmalar il genelinde büyük yankı uyandırdı ve milli - manevi değerlerimiz bu 
yarışmalar aracılığıyla daha iyi özümsetildi. Her ay okullarda dereceye giren öğrenciler 
okul tarafından ödüllendirilip kendi okulunda 1. sırada dereceye giren öğrencilere İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin koordinesiyle hazırlanan programlarda ödül töreni 
yapıldı. Yarışmalarda büyük gayret gösteren okul idarelerine de plaketler verildi. Bu 
kapsamda yapılan yarışmalar hala devam etmektedir. 

 


