


Amaç: 

 

1. İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek; 

2. Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak sevgi, saygı, arkadaşlık, 

dostluk, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, dürüstlük değerlerini 

kazanmalarını sağlamak; 

3. Çocukların farklı değerlerin üzerinde düşünmelerine, düşüncelerini ifade 

etmelerine ve kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerine fırsat tanımak; 

4. Eğitimcilere farklı bir bakış açısı kazandırarak yeni eğitici uygulamalar 

yapmalarını ve programla ilgili okul aile işbirliğini sağlamaktır. 

 





Eğitim Yöneticileri Açısından 

• Eğitim yöneticilerinin, yönetici ve öğretmenlerin değer eğitimi konusunda teorik ve 

pratik bilgiye sahip olmaları gerektiği, okulun diğer işlerinden eğitim yöneticisinin 

değer eğitimi uygulamalarını planlayacak zamanının kalmadığı ve değer eğitimine 

ilgilerinin bulunmadığı görüşünü belirtmişlerdir. 

• Eğitim Yöneticileri değerler eğitimine yönelik çalışmalarda verimli sonuçlar 

alınabilmesini okul imkanlarına paralel olduğu  görüşündedir. 

• Eğitim yöneticilerinden değer eğitiminin en önemli işlevini belirtmeler istendiğinde 

kabul edilemeyecek olan değerleri değiştirmek olarak belirmişlerdir. 

 



Öğretmenler Açısından 

• Öğretmenler okulda verilen değerlerin ailede ve sosyal çevrede yeterince 
pekiştirilmediği görüşündedir. 

• Öğretmenler, değerler eğitimi uygulamalarının daha çok kâğıt üzerinde kaldığı 
görüşündedir. 

• Öğretmenlerin görüşlerine göre, değerler eğitimi konularının öğrencinin başarısı 
üzerinde etkisinin olmadığından dolayı öğrenci ve veli nazarında ağırlığının olmadığı 
belirtilmiştir. 

• Öğretmenler tarafından değerler eğitimi konularının okulda, sosyal faaliyetler ya da 
etkinlikler olarak planlanması gerektiği öngörülmüştür. 

 



Yapılan deneysel çalışmalarda ise: 

• Değerler eğitimi sonrası öğrencilerin ahlaki olgunluklarının arttığı, saldırganlık 

eğilimlerinin azaldığı, sosyal problem çözme becerileri ve empati düzeyleri üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

• Öğrencilerin uygulanan programın hem kendileri için hem de sınıf  arkadaşları için 

yararlı etkileri olduğuna ilişkin görüşler bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

• Mesleki adanmışlık düzeyi yüksek öğretmenlerin, mesleki adanmışlık düzeyi düşük 

öğretmenlere göre değerler eğitimi uygulamalarını daha etkin biçimde yerine 

getirdikleri saptanmıştır 

 

 



PROJENİN HEDEF KİTLESİ 

• İzmir İli Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

tüm ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki 

öğrenciler 



PROJENİN SÜRESİ 

 

Aralık 2016- Haziran 2017 

 



KOMİSYONLAR 

• 1. ÖZEL BÜRO KOMİSYONU 

• 2. İLÇE KOMİSYONU 

• 3. OKUL KOMİSYONU 

 



OKUL KOMİSYONU 

• Okul Müdürü 

• Müdür yardımcısı 

• Okul Rehber Öğretmeni 

• Branş/ Sınıf  Öğretmeni (3 öğretmen) 

• Okul Öğrenci Temsilcisi 

 



• Okullarda, “Çok Değerliyim Projesi” bilgilendirme toplantısı düzenlenir.  

• Okullarda “Çok Değerliyim Projesi”, okul komisyonu kurulur.  

• Okullarda yürütülecek "Değerler Eğitimi" çalışmaları ile ilgili olarak, 

öğretmen, öğrenci ve veliler bilgilendirilir. 

• “Çok Değerliyim Projesi” için yönergede yer alan faaliyetlerin uygulanması 

sağlanır ve sonuçlar değerlendirilir. 

• Okulun açılış ve kapanış törenlerinde ayın değerine vurgu yapılır.  

OKUL KOMİSYONUNUN GÖREV VE 

SORUMLULUKLARI 



Değer Öğeleri: 

• VATANSEVERLİK 

• DÜRÜSTLÜK 

• SELAMLAŞMA ve KÜLTÜREL DEĞERLER 

• SAYGI-SEVGİ 

• ÇEVREYE DUYARLILIK 

• HOŞGÖRÜ 



ÇOK DEĞERLİYİM PROJESİ 
UYGULAMA SÜRECİ 

PROJE  BAŞLANGICINDA 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 

PROJEDE AYLIK 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 

PROJE SONUNDA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

ETKİNLİKLER 

PROJE ÖZEL ETKİNLİĞİ 



Faaliyetler 



PROJE  BAŞLANGICINDA 

UYGULANACAK ETKİNLİKLER 

 
 



Faaliyet 1a: «Her Çocuk Özeldir» Filmi 

• Konusu: Algılama problemi yaşayan bir çocuğun 

çevresi ve ailesi tarafından tembel ve düşük zekalı 

muamelesi görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı 

okula verildikten sonra resim öğretmeni ile değişen 

hayatı ve başarısını anlatan bir film. 



Faaliyet 1b: «Çılgın Hırsız» Filmi 

• Gru adındaki kötü yürekli kişinin en büyük hayali dünyanın 

uydusu Ay'ı ele geçirmektir. Aslında etrafı barış ve huzurla 

bezeli, renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk 

ilişkilerinin sürdüğü bu varoş semtinde sükuneti bozan tek 

olgu Gru'nun bu hırslı halidir. Üç küçük yetim olan Margo, 

Edith ve Agnes, bu habis ruhlu adamla karşılaştıklarında 

ise, hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru 

onlar için potansiyel bir baba adayıdır.  



PROJEDE AYLIK UYGULANACAK 

ETKİNLER 

 



Faaliyet 2: «İyiliğe Mektup» 

• Öğrenciler okullarında bulunan iyilik kutularına söz konusu değere yönelik 

yapmış oldukları ve onlarda olumlu bir iz bırakan iyilikleri/deneyimleri 

yazarak kapalı zarf  içinde bırakırlar. Ay sonunda okul komisyonu tarafından 

(Rehber öğretmen başkanlığında) açılan mektuplar için derecelendirme ve 

ödüllendirme yapılır.  



Faaliyet 3: Proje Panosu: 

İncelenen değer ile ilgili hazırlanacak panoda 
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Faaliyet 4: Değerler Ağacı 

• Öğrenciler etraflarında gördükleri iyi ve güzel olarak nitelendirdikleri nesne, 

olay ve canlıların fotoğraflarını ve kendi yaptıkları resimleri istedikleri 

materyalden oluşturulacak bir ağaca asarlar ve süsleme yaparlar. Bu ağaç «Çok 

Değerliyim» proje panosunun yanında yer alır. 





Faaliyet 6: Değerlere Yönelik Slogan Yarışması 

• Öğrenciler söz konusu değere yönelik sloganlar üretir, bu sloganlar 

derecelendirilir ve ödüllendirilir.( Okul komisyonu tarafından) 



Faaliyet 8: Aylık Değerler Dergisi  

• Söz konusu değer ile ilgili Karabağlar İlçesi’nde bulunan tüm okulların 

katılımı ile aylık etkinliklerin paylaşılacağı bir e-dergi basımı yapılır. ( Okullar 

sayfa düzenlemesini kendileri yapacaktır.) Yıl sonunda en iyi içerik ve sayfa 

düzenlemesi yapan okulların yer alacağı bir dergi çıkarılır. 





 

SINIF/ SINIF REHBER  ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 



REHBER ÖĞRETMENLERİNİN 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
• Ayın değerine yönelik olarak “Değerler Eğitimi" yönergesine göre okul panosunu öğrenciler ile 

birlikte hazırlar.  

• Öğrencilerin projeye yönelik hazırladığı slogan ve mektupların  derecelendirmesini okul komisyon 
üyeleri ile birlikte yapar ve dereceye giren slogan ve mektup öğrenci ve okul bilgileri ile birlikte her 
ayın ilk haftası karabaglarozelburo35@gmail.com adresine gönderir. Gerektiğinde diğer branş 
öğretmenlerinin de katılımını sağlar. 

• "Değerler Eğitimi" ile ilgili olarak aile bilgilendirme çalışmalarını yürütür ve okul faaliyetlerine ailelerin 
katılımını sağlar. 

• Uygun gördüğü görsel materyalleri(film, fotoğraf, slâyt vb ) seçer, gerektiğinde okul komisyonunun 
onayından geçirdikten sonra çoğaltır, sınıflarda ve okul genelinde sunumunu sağlar. 
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PROJE  BİTİMİNDE 

 



Faaliyet 7: Veli- Öğretmen Röportajı 

• Değerler eğitimi projesinden sonra 

öğrencilerde gözlenen istendik 

değişimler veli-öğretmen-öğrenci 

röportajı ile kayıt altına alınır. (okul 

komisyonu tarafından) 



Faaliyet 9: «Çok Değerliyim Proje Sergisi» 

Protokol konukları, öğrenci, öğretmen ve okul 
müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek 
sergide, 

•  İlçe çapında derece alan iyilik mektupları / 
sloganlar ödüllendirilir. 

• Değerler eğitimi projesi sonrası öğrencilerde 
görülen olumlu değişikliklerin anlatıldığı 
öğretmen-veli röportajları sunulur. 

 



PROJE ÖZEL ETKİNLİĞİ 



Değerli Hayvan Dostlarım 

• Öğrencilerin hayvanlara yönelik yaptıkları herhangi bir iyiliğin fotoğrafını veya 

videosunu karabaglarozelburo@gmail.com adresine göndermesi  sonucu , havuzda 

biriken fotoğraflar derecelendirilir ve ödüllendirilir. 



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. 

 

 

İLETIŞIM:  cokdegerliyim35@gmail.com 


