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DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK 

“ÇOK DEĞERLİYİM” PROJESİ  

UYGULAMA YÖNERGESİ 



PROJENİN AMACI  

Bu proje ile gerçekleştirilmek istenen somut hedefler şunlardır:  

1. Öğrencilerde temel insani değerlere karşı duyarlılık oluşturma.  

2. Öğrencilerde temel insani değerlerin davranışa dönüşmesi için uygun etkinlikler 

ve ortam hazırlama.  

3. Temel insani değerlere dikkat çekerek etkili bir okul kültürü yaratma.  

4. Öğrenci- öğretmen-veli-okul bağlılığını arttırarak okul ortamını daha uzlaşmacı ve 

şiddetten uzak bir konuma getirme.  

 

 

PROJENİN KAPSAMI 

 

Bu proje İzmir İli Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ilkokul, 

ortaokul ve ortaöğretim kurumlarını, okul müdürlükleri ve öğretmenlerin yapacağı 

işlerle ilgili usul, esas ve çalışmaları kapsar. 

 

PROJENİN SÜRESİ 

 

Aralık 2016- Haziran 2017 

 

PROJENİN KAYNAĞI  

“Değerler Eğitimi-Çok Değerliyim Projesi” bütçesiz, işbirliği ve iş bölümü esasları 

dâhilinde yapılanmıştır.  

 

PROJE RAPORLARI  

Projede aylık değer ile ilgili yapılan faaliyetler (tek bir sayfa olacak şekilde Word 

belgesi olarak hazırlanır ) ve öğrencilerin söz konusu değere yönelik hazırladıkları 

etkinlikler  (slogan, resim, fotoğraf, mektup ) okul komisyonu tarafından her ayın son 

haftasında cokdegerliyim35@gmail.com adresine gönderilir.  ( İçeriği konusunda 

ayrıntılı bilgi yönerge sonunda yer almaktadır.) 
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 KOMİSYONLAR - GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

1.   ÖZEL BÜRO KOMİSYONUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Komisyonu aşağıda listelenmiştir. 

 
Ahmet KAYA   İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömür TOKTAŞLI   Özel Büro Temsilcisi 
Caner ALİŞAN            Özel Büro Temsilcisi 
Bahar DİNÇER   Özel Büro Temsilcisi  

 

 

1. Projenin okullarda uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.  

2. Başarılı çalışmaların ödüllendirme sürecini yürütür.  
3. Değerler Eğitimi çalışmalarının ilçede sağlıklı yürütülmesi için gerekli tedbirleri 
alır. 
 

 

2. İLÇE KOMİSYONUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

İlçe komisyonu aşağıda listelenmiştir.  

 
1. Hilal ŞENGÜDER      Toki Yavuz Selim İlkokulu Müdür Yardımcısı 
2. Mehmet ÇAKIROĞLU    Hatice Hanım İlkokulu Müdür Yardımcısı 
3. Kanber YERLİ       Eskiizmir İlkokulu Müdür Yardımcısı 

 
 

1. İlçe komisyonu,  ilçede değerler eğitimi çalışmalarını planlar, yürütür, takip ve 
koordine eder. 

2. Okullarda projeyle ilgili faaliyetlerin aylık dönütlerini takip eder. 
3. İlçe Komisyonu, ilgili kurumlar ve okullar arasında eş güdümü sağlar. 
4. Değerler Eğitimi ile ilgili; öğrenci, sınıf, okul, ilçe bazında çalışmaları izler, 

değerlendirir. 
5. Komisyon yazılı ve görsel materyaller dışında, uygulanmasında yarar görülen 

doküman ya da materyallerin ilçe genelinde uygulanmasını sağlar.  
6. Okullarda ortaya konulan ve farklılık arz eden etkinlik örneklerinin, ilçe 

genelinde paylaşımını sağlar. 
7. İlçe Komisyonu, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimi ile 

koordineli çalışır. 

 

 

 

 

 



3. OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 
1. Eğitim lideri olarak okuldaki "DEĞERLER EĞİTİMİ" çalışmalarını; ilçeden 
gönderilen talimatlar ile kendi başkanlığında “Okul Komisyonu” ile birlikte yürütür. 
2. Okulun iç (yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personel) ve dış öğeleriyle (Okul 
Aile Birliği, veliler, sivil toplum kuruluşları, üniversite, resmi, özel kurum ve 
kuruluşlar vb.) işbirliği içinde çalışır. 
3. Değerler Eğitiminin okul genelinde uygulanmasında gerekli olan uyum ve ahengin 
temini ile görev ve sorumlulukların dağılımında herhangi bir hoşnutsuzluk ya da 
huzursuzluğun oluşmaması için öğretmenler arası görevlendirmelerde gerekli 
hassasiyeti gösterir. 
4. "Değerler Eğitimi" çalışmalarının her düzeydeki ihtiyaçlarını tespit eder ve bu 
tespitler çerçevesinde gerekli desteği sağlar. 
5. "Değerler Eğitimi" çalışmalarının; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile 
desteklenmesinde rol alır. Belirli gün ve haftalara ilişkin gezi ve incelemelerin, 
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde "Değerler Eğitimi" çalışmalarında yer 
almasını sağlar. 

 

 

4.  OKUL KOMİSYONUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Okul komisyonu aşağıda listelenmiştir. 

 
1. Okul Müdürü 
2. Müdür yardımcısı 
3. Okul Rehber Öğretmeni 
4. Branş/ Sınıf Öğretmeni (3 öğretmen) 
5. Okul Öğrenci Temsilcisi 

 

1. Okullarda, müdür başkanlığında “Çok Değerliyim Projesi” bilgilendirme ve 

paydaşlık oluşturma toplantısı düzenlenir. Projenin amacı, gerekliliği, kapsamı, 

uygulanışı, dayanakları okuldaki tüm öğretmenler ile görüşülür.  

2. Okullarda “Değerler Eğitimi-Çok Değerliyim Projesi”ne yönelik, okul komisyonu 

kurulur. Ekipte okul müdürü başkanlığında; en az üç öğretmen, bir müdür yardımcısı ve 

bir rehber öğretmen görevlendirilir. Okullardaki tüm öğretmenler projenin 

yürütülmesinden sorumludur.  
3. İlçeden gönderilen talimatlara uygun olarak proje faaliyetlerinin yürütülmesini 
sağlar. 
4. Okulda yürütülecek "Çok Değerliyim Projesi" ile ilgili olarak, öğretmen, öğrenci 
ve velileri bilgilendirir. 

5. " Çok Değerliyim Projesi"ne yönelik çalışmaların; sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler ile desteklenmesini sağlar. Belirli gün ve haftalara ilişkin gezi ve 
incelemelerin planlamasını yapar. 
6. Çok Değerliyim Projesi " ile ilgili olarak aile bilgilendirme çalışmalarını planlar. 
Ailelerin değerler eğitimine etkin bir şekilde katılımını sağlar. 



7. Öğretmenlerin "Değerler Eğitimi" ile ilgili görev ve sorumluluklarını, etkili ve 
verimli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır. 
8. Çok Değerliyim Projesi yönergesinde belirtilen aylık değeri, her ay düzenli olarak 
okuldaki tüm öğretmenlerle paylaşır. 
9. Değerler eğitimi ile ilgili topluma örnek olmuş kişileri belirler ve okula davet eder. 
Seminer, konferans, söyleşi, gezi, kermes vb. faaliyetleri planlar ve uygular. 
10."Değerler Eğitimi" verimliliğini arttırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve 
sürekli gelişimini sağlamak için, gerekli araştırmaları yapar, yönergede yer alan 
faaliyetlerin uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirir. 
11.Öğretmenler ayın değeri ile ilgili projede önerilen etkinlikleri, branşlarına uygun 
olarak, fırsat eğitimi çerçevesinde uygular. İmkânlar dâhilinde farklı etkinlikler 
yapılabilir. Okulun açılış ve kapanış törenlerinde ayın değerine vurgu yapılır. Belirli 
günler ve haftalardaki değerlerin kazanımı için etkinlikler yapılır.  
12. Bu çalışmalar esnasında ayın değerini en iyi şekilde temsil eden öğrenciler, 
etkinliklerde başarı gösteren öğrenciler sınıf/sınıf rehber öğretmenleri tarafından 
“………. Değerini Temsil Eden Öğrenci” olarak belirlenir ve yönerge sonunda 
taslağı bulunan belge verilir.  Temsil ve başarı durumuna göre, ayın değeri 
çerçevesinde, her sınıftan birden fazla model öğrenci seçilebilir. Bu öğrencilerin 
velilerine sınıf/sınıf rehber öğretmenleri tarafından yönerge sonunda taslağı bulunan 
“Veli Teşekkür Mektubu” gönderilir.  
13.Proje “Olumlu davranışları takdir et” ilkesiyle hareket etmektedir. Bu sebeple 
değeri yansıtmayan, değere ters düşen davranış ve sözlerin cezalandırılması, 
gündeme getirilmesi ön plana çıkarılmamalı, olumlu örnekler üzerinde durulmalıdır. 
14. “Çok Değerliyim Projesi” kapsamında öğrenciler tarafından yapılan etkinlikleri 
toplar ve sergiler. Öğrencilerin projeye yönelik hazırladığı slogan ve mektupların 
derecelendirmesini yapar. Yönerge sonunda ekte yer alan formata uygun olarak proje 
raporunu hazırlar. 
15.Öğrenciler tarafından oluşturulan etkinlikler yılı sonuna kadar saklanır. 
16. Her ayın son haftası okul çapında yapılan etkinlikleri ve elde edilen ürünleri 
cokdegerliyim35@gmail.com adresine belirlenen formatta elektronik mail ile 
gönderir. 
 

 

5.AİLENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
1. Okul ve sınıf etkinliklerinde (gerektiğinde) görev alır. 
2. Materyal temininde destek olur. 
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ÇOK DEĞERLİYİM PROJESİ UYGULAMA ADIMLARI 

 

 
 

 

ÇOK DEĞERLİYİM PROJESİ 
UYGULAMA SÜRECİ 

PROJE  BAŞLANGICINDA 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 

PROJEDE AYLIK 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 

PROJE SONUNDA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

ETKİNLİKLER 

PROJE ÖZEL ETKİNLİĞİ 



PROJE BAŞLANGICINDA UYGULANACAK ETKİNLİKLER: 

Faaliyet (a): DEĞER’li FİLMLER 

 “Her Çocuk Özeldir” (ortaokul-lise öğrencileri için) ve “Çılgın Hırsız”  (ilkokul 

öğrencileri için) filmlerinin öğretmenler de dahil olmak üzere tüm öğrencilere 

izlettirilmesi ( Bu faaliyet okulun imkanlarına göre konferans salonu ya da akıllı 

tahtalar aracılığı ile sınıflarda gerçekleştirilebilir.) 

 

 

  



 

PROJEDE AYLIK UYGULANACAK ETKİNLER: 

ÇOK DEĞERLİYİM PROJESİ 

AYLIK ÇALIŞMA PLANI 

 

 

AYIN DEĞERİNE YÖNELİK YAPILACAK ETKİNLİKLER 

 

• Okul içinde söz konusu değeri işleyen pano oluşturulması (karikatür, 
resim, deyim, atasözü, şiir, özlü söz, ayet, hadis …) 

 
• Okul içinde değerler panosunun yanında “Değerler Ağacı” 

oluşturularak, öğrencilerin bu ağaca söz konusu değere uygun olan 
nesne, kişi ve olayların fotoğraf/ kendi yaptıkları resimlerini 
asmasının sağlanması    

 
• Söz konusu değer konulu “Slogan Yarışması” düzenlenmesi ve okul 

komisyon üyeleri tarafından en iyi sloganın belirlenerek 
ödüllendirilmesi ( Okul komisyonu okul çapında istek ve imkanları 
doğrultusunda birden fazla derecelendirme ve ödüllendirmede 
bulunabilir.) 

 
• Okulun görülebilir bir yerinde kapalı olacak şekilde bir “İyilik 

Kutusu” oluşturularak öğrencilerin söz konusu değer ile ilgili 
edindikleri deneyimleri ve sonrasında yaşadıkları olumlu ruh halini 
yansıtacakları “İyiliğe Mektup” etkinliğini düzenleme ve okul 
komisyon üyeleri tarafından en iyi mektubun belirlenerek 
ödüllendirilmesi ( Okul komisyonu okul çapında istek ve imkanları 
doğrultusunda birden fazla derecelendirme ve ödüllendirmede 
bulunabilir.) 

 
• Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi 
 
• Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması 
 
• Söz konusu değer ile ilgili örnek öğrencilere “Değer Temsilcisi 

Belgesi” verilmesi (Taslağı yönergenin sonunda yer almaktadır.) 
 
 
• Söz konusu değer ile ilgili örnek öğrencilerin velilerine “ Veli Gurur 

Mektubu” gönderilmesi 
 

• Aylık değerler dergisi için sayfa hazırlanması ve 
cokdegerliyim35@gmail.com adresine mail ile gönderilmesi 
(Taslağı yönerge sonunda yer almaktadır.) 
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AYLIK ETKİNLİKLERİN TANITIMI 

 

Faaliyet  : « İyiliğe Mektup» 

 

Öğrenciler okullarında bulunan “İyilik Kutuları” na ayın değerine yönelik olarak 

yapmış oldukları ve onlarda olumlu bir iz bırakan edinimlerini (ad- soyad, sınıf ve 

öğrenci numarası bilgileri ile birlikte) yazarak kapalı zarf içinde bırakırlar. Ay 

sonunda, okul komisyonu tarafından açılan mektuplar için derecelendirme ve 

ödüllendirme yapılır. (En iyi seçilen mektup fotoğrafı çekilerek veya taratılarak 

öğrenci ad soyadı ve sınıf bilgileri ile birlikte, proje rapor formatında belirtilen alana 

sığacak şekilde yerleştirilip0, rapor sayfası tamamlandıktan sonra 

cokdegerliyim35@gmail.com adresine gönderilir. ) 

 

 

 

Faaliyet  : «Değerler Panosu» 

 

İncelenen değer ile ilgili hazırlanacak panoda, söz konusu değer ile ilgili karikatür, 

hikaye, görsel, şiir, özlü söz, tanınmış kişinin kısa hayatı,  hadis-i şerif , ayet ve 

öğrencilerin yazmış oldukları sloganlar yer alır.( Hazırlanan panonun fotoğrafı 

çekilip  proje rapor formatında belirtilen alana sığacak şekilde yerleştirilerek, rapor 

sayfası tamamlandıktan sonra cokdegerliyim35@gmail.com adresine gönderilir.) 

 

 

Faaliyet  : «Değerler Ağacı» 

 

Öğrenciler, söz konusu değere yönelik etraflarında gördükleri iyi ve güzel olarak 

nitelendirdikleri nesne, olay ve canlıların fotoğraflarını/kendi yaptıkları resimlerini 

istedikleri materyalden oluşturulacak bir ağaca asarlar ve süsleme yaparlar. Bu ağaç 

«Çok Değerliyim» proje panosunun yanında yer alır.  .( Hazırlanan değerler ağacının 

fotoğrafı çekilerek proje rapor formatında belirtilen alana sığacak şekilde 

yerleştirilerek, rapor sayfası tamamlandıktan sonra cokdegerliyim35@gmail.com 

adresine gönderilir.) 
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Faaliyet: Değerlere Yönelik Slogan Yarışması 

 

Öğrenciler söz konusu değere yönelik sloganlar üretir,  bu sloganlar okul komisyonu 

tarafından derecelendirilir ve ödüllendirilir. Derece alan sloganlar okul panosunda 

sergilenir. (En iyi seçilen slogan öğrenci ad soyadı ve sınıf bilgileri ile birlikte proje 

rapor formatında belirtilen alana sığacak şekilde yerleştirilerek, rapor sayfası 

tamamlandıktan sonra cokdegerliyim35@gmail.com adresine gönderilir.) 

 

Faaliyet: Aylık Değerler Dergisi 

 

Söz konusu değer ile ilgili Karabağlar İlçe’sinde bulunan tüm okulların katılımı ile 

aylık etkinliklerin paylaşılacağı bir e-dergi oluşturulur. ( Okullar sayfa düzenlemesini 

tek sayfa olacak şekilde yaparak, her ayın son haftası cokdegerliyim35@gmail.com 

adresine gönderirler.)  Proje sonunda en iyi içerik düzenlemesi yapan okulların yer 

alacağı bir dergi düzenlenir. 

 

PROJE SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER 

Faaliyet: Veli- Öğretmen –Öğrenci Röportajı 

Okul komisyonu üyeleri işbirliği içerisinde, değerler eğitimi projesinden sonra 

öğrencilerde gözlenen istendik değişimler veli –öğretmen- öğrenci röportajı ile kayıt 

altına alınır. ( Proje sergisinden önce Karabağlar İlçe Mem Özel Büro Birimine elden 

teslim edilir.)  

 

 

Faaliyet  «Çok Değerliyim Proje Sergisi» : 

Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, protokol konukları, öğrenci, 

öğretmen ve okul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek sergide, 

• İlçe çapında derece alan iyilik mektupları okutulur ve ödüllendirilir. 

• İlçe çapında derece alan sloganlar okutulur ve ödüllendirilir. 

• Değerler eğitimi projesi sonrası öğrencilerde görülen olumlu değişikliklerin 

anlatıldığı öğretmen-veli-öğrenci röportajları sunulur. 

• “Çok Değerliyim” projesinde başarı gösteren okullara ödülleri verilir. 

 

PROJE ÖZEL ETKİNLİĞİ: 

Faaliyet: Hayvan Dostlarım 

Proje süresi boyunca; öğrencilerin hayvanlara yönelik yaptıkları 

herhangi bir iyiliğin fotoğrafını veya videosunu 22 Mayıs 2017 

tarihine kadar (ad-soyad, okul, sınıf bilgileri ile birlikte ) 

karabaglarozelburo@gmail.com adresine göndermesi sonucu, 

söz konusu fotoğraflar derecelendirilir ve ödüllendirilir. 
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ÇOK DEĞERLİYİM PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 

AY DEĞER ALT DEĞERLER 
ÖNEMLİ GÜN VE 
HAFTALAR 

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER 

ARALIK HOŞGÖRÜ 1.Trafikte hoşgörü 
2. Eleştiriye açık 
olma 
3.Öneriye açık olma 
4. Merhamet 
5. Cömertlik. 
6. Öfke kontrolü 

• Mevlana Haftası 
• İnsan Hakları ve 

Demokrasi Haftası 
• Dünya İnsan Hakları 

Günü 
• Dünya Engelliler 

Günü 

•   Hoşgörü kavramını bilir ve insan 
hayatındaki önemini kavrar. 
•   İnsanlarla ilişki kurmada hoşgörünün 
önemini kavrar. 
•   Bireysel farklılıkları bilir ve kabul eder. 
•   Hoşgörünün saygı kavramıyla ilişkisini 
fark eder. 

 Okul içinde söz konusu değeri 
işleyen pano oluşturulur. 
(karikatür, resim, deyim, şiir, 
özlü söz …) 

 
• Okul içinde değerler 
panosunun yanında “Değerler 
Ağacı” oluşturularak, öğrencilerin 
bu ağaca söz konusu değere 
uygun olan nesne, kişi ve 
olayların fotoğraf/ kendi 
yaptıkları resimlerini asması 
sağlanır.  
 
• Söz konusu değer konulu 
“Slogan Yarışması” düzenlenmesi 
ve en iyi sloganın belirlenerek 
ödüllendirilir. 
 
• Okulun görülebilir bir yerinde 
kapalı olacak şekilde bir “İyilik 
Kutusu” oluşturularak söz konusu 
değer ile ilgili edindikleri 
deneyimleri ve sonrasında 
yaşadıkları olumlu ruh halini 
yansıtacakları “İyiliğe Mektup” 
etkinliği düzenlenir  ve en iyi 
mektubun belirlenerek 
ödüllendirilir. 
 
• Aylık değerler dergisi için sayfa 
hazırlanması ve  
cokdegerliyim35@gmail.com 
adresine mail ile 
gönderillir.(Taslağı yönerge 
sonunda yer almaktadır.) 
 
• Konu ile ilgili kısa filmlerin 
izlettirilir. 
 
• Aile bilgilendirme 
mektuplarının yazılır. 
 
• Söz konusu değer ile ilgili 
örnek öğrencilere “Değer 
Mektubu” verilir. (Taslağı 
yönergenin sonunda yer 
almaktadır.) 
 
 
• Söz konusu değer ile ilgili 
örnek öğrencilerin velilerine “ 
Veli Teşekkür Mektubu” 
gönderilir.(Taslağı yönerge 
sonunda yer almaktadır.) 
 

OCAK ÇEVREYE 
DUYARLILIK 

1. Doğaya Karşı 
Duyarlılık 
2. Hayvanlara Karşı 
Duyarlılık 

• Enerji Tasarrufu 
Haftası 

•   Geri dönüşüm bilincine sahip olur. ( 
ambalaj atıkları, şişe atıkları vs.) 
•   Yeşil alanları korur. 
•   Çevreyi temiz tutar, kirletenleri uyarır. 
•   Doğal kaynakları tasarruflu kullanır. 
•   Hayvanlara karşı sevgi, şevkat ve 
empati duygularını taşır. 
•   Nesli tükenme tehlikesi bulunan bitki 
ve hayvanlara yönelik çıkarımlarda 
bulunur. 
•   Atatük’ün çevreye duyarlılığı ile ilgili 
örnekler verir. 

ŞUBAT DÜRÜSTLÜK 1.Doğruluk. 
2.Başkalarına karşı 
adil olmak 
3.Cesaret 

 •   Arkadaşlarına karşı dürüst davranır. 
•   Ailesine karşı dürüst davranır. 
•   Çevresine karşı dürüst davranır. 
•   Öğretmenlerine karşı dürüst davranır. 

MART VATANSEVER
LİK 

1.Toprağın Vatan 
Olmasının Değeri 
2. Toplumsal 
Değerlere Saygı 
3.Maddi Ve Manevi 
Ortak Noktalarımız 
4.Vatana Karşı 
sorumluluklarımız 

• İstiklâl Marşı'nın 
Kabulü ve Mehmet 
Akif ERSOY'u Anma 
Günü 
•Şehitler Günü 
•Türk Dünyası ve 
Toplulukları Haftası 

•   Toprağın vatan olmasının değerini bilir 
ve önemini vurgular. 
•   Şehitlik ve Gazilik terimlerinin anlamını 
öğrenir. Şehitlik ve Gazilik terimlerine 
saygı gösterir. 
•   Toplumsal değerlere saygı gösterir ve 
geçmişini sahiplenir. 
•   Aynı topraklara ait olmanın önemini 
açıklar ve değerini bilir. 
•   Geçmişten gelen maddi ve manevi 
ortak noktalarımızı açıklar. 
•   Vatanımıza karşı sorumluluklarımızın 
ne olduğunu bilir ve üzerine düşen 
görevleri yerine getirir. 
•   Atatürk’ün vatan ve millet sevgisinin 
üstünlüğünü tanır. 

NİSAN İLETİŞİM- 
SELAMLAŞMA 
ve KÜLTÜREL 
DEĞERLER 

1. Selam verme ve 
güler yüzlü olma 
2. Etkili İletişim 
Kurma 
3. Kültürel 
değerlerimize sahip 
çıkma 
 

 
• Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı  
 

•   Selamlaşma ve nezaket kelimelerini 
günlük konuşmalarda kullanabilir. 
•   Dinlerken konuşurken göz teması 
kurar. 
•    Söz almak için sırasını bekler 
•   İletişimde dinlemenin anlamını 
tanımlar. 
•   Duygu düşünce ve yaşadıklarını 
karşısındakine uygun şekilde ifade eder. 
•   Türkçeyi ve söz dizini kurallarını doğru 
olarak kullanır. 
•   İletişimde sözel dil ile beden dilinin 
uyumlu olması gerektiğinin farkına varır. 
•   İletişim engellerini (alay etme, dalga 
geçme, emir verme, tehdit etme, nutuk 
çekme)bilir ve etkisini kavrar. 
•   Geleneksel yemek kültürünü tanır ve 
nasıl yapıldıklarını bilir. (Turşu, tarhana, 
çökelek vb.) 

MAYIS SAYGI-SEVGİ SAYGI 
1.Kendine saygı 
2.Anne babaya saygı 
3.Büyüklere Saygı 
4.Öğretmenlere 
Saygı 
5.Çevreye Saygı 
6.Bayrağa Saygı 

 
 
• Kardeşlik Haftası  
• Yunus Emre 
Haftası  
• Anneler Günü  
• Engelliler Haftası  
• Atatürk'ü Anma ve 

•   Saygının nasıl bir duygu ve yaşantı 
olduğunu fark eder. 
•   Saygılı ve saygısız insanların özelliklerini 
öğrenir. 
•   Saygı kavramının anlamını bilir. 
•   Saygılı bir toplum olmanın gerekliliğini 
kavrar. 
•   Hayvanlara saygılı olma davranışlarını 
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7. Farklılıklara Saygı 
8. Görgü kurallarını 
bilmek 
 
SEVGİ 
1.Başkalarını 
sevmek 
2.Doğayı sevmek 
3.Farklılıkları 
sevmek 
4.Arkadaşlık 
5.Vefakarlık 
6.Sadakat 
7.Fedakarlık 

Gençlik ve Spor 
Bayramı  
 

benimser. 
•   Saygısız davranışların sonuçlarını 
kavrayabilir. 
•   Saygı gösterilmesi gereken durumları 
fark eder.              
•   Görgülü ve nazik olmanın bir saygı 
davranışı olduğunu kavrayabilir. 
•   Kendine saygı ve saygıdeğer kavramını 
tanımlar. 
•   Farklılıklara saygı ile ilgili bilinç 
geliştirir. 
•   Büyüklere saygı davranışını geliştirir. 
•   Sevgisini ifade etmenin önemini kavrar. 
•   Sevgi kavramını tanımlar. 
•   Kişiler arası ilişkilerde birbirine sevgi ile 
yaklaşmanın önemini kavrar. 
•   Birbirlerine sevgi sözcükleri ifade 
edebilir. 
•   Çatışmaların çözümünde sevginin 
önemini fark eder. 
•   Sevgi ve saygının ilişkisini kavrar. 



 

EKLER 

 

     

 

VELİ TEŞEKKÜR 

MEKTUBU  

 

 

                           Değerli Velimiz,  

 Okulumuz ……….. sınıfı öğrencisi …………………………………. ,  

Değerler Eğitimi- Çok Değerliyim Projesi etkinliklerine katılımıyla, ayın değeri 

olan …………………….… değerini temsil edişiyle, okul kültürüne uyumuyla ve 

okul içinde arkadaşlarına, çevresine örnek olacak erdemli davranışlarda 

bulunmuştur. 

 

     Sizi ve sevgili öğrencimizi kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.  

……………………….. 

Okul Müdürü 

 

 

  

 



 

 

 

 …………………....…….     DEĞERİNE                        

SAHİP OLAN ÖĞRENCİ  

 

 

Okulumuz ……….. sınıfı öğrencisi ………………………….… ,  

Değerler Eğitimi-Çok Değerliyim Projesi etkinliklerine katılımıyla, ayın değeri 

olan …………. değerini temsil edişiyle ve okul kültürüne uyumuyla; okul içinde 

arkadaşlarına, çevresine örnek olacak erdemli davranışlarda bulunmuştur.  Tebrik 

eder, başarılarının devamını dilerim.  

 

 

………………………  

Sınıf (Rehber) Öğretmeni 

 

 

 

 

 

 

 



OKULLARIN AYIN DEĞERİNE GÖRE HAZIRLAYACAĞI WORD 

BELGESİ İÇERİK/TASARIM TASLAĞI GÜNCELLENMEKTEDİR. EN 

KISA SÜREDE PAYLAŞILACAKTIR. 

  



 

 

 

 

 

 

 

        İletişim: cokdegerliyim35@gmail.com 
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