


Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü Kitabına Neden İhtiyaç Var?

Toplumun ortak tutum ve bakış açılarına değer denir. Değerler toplumun 

sürdürdüğü ortak amaçlardır. Bu değerler; adalet, eşitlik, çalışkanlık, 

misafirperverlik, dürüstlük vb.dir. Değerlerin oluşturulması ve sürdürülebilmesi için 

toplumsal normların belirlenmesi gerekir. Değerler, kültürel olarak tanımlanmış 

toplumsal standartlardır. İyilik, güzellik, doğru ve yanlış gibi kavramlar toplumsal 

hayatta temel değerleri oluştururlar. Değerler, neyin olması ve neyin olmaması 

gerektiğini belirtir. Değerler, iyilik ve inançlar hakkında soyut ölçütlerdir (Bahar, 

2009: 64).

Hem kültürel hem de toplumsal değerler, bireyin kişilik gelişimi ve sosyalleşmesi 

açısından önemli role sahiptir. 

Kültürel değerler ve inançlar kişiliğimizin temelini oluşturarak sosyal çevremizi 

nasıl algılayacağımızı belirler. Aile, okul, arkadaş ve iş çevrelerinde uygun 

davranışların neler olduğunu kültür ve sosyalleşme yoluyla öğreniriz. Toplumsal 

değerler, toplumsal denetleme araçları arasında önemli bir yer tutar. Doğru-yanlış, 

güzel-çirkin, iyi-kötü hakkında oluşan genel anlayış toplumsal bütünlüğün 

sağlanması işlevini görür. Her toplumun kendine özgü değerleri olduğu gibi, 

toplumların ortak evrensel değerleri de vardır. Bunların başında özgürlük, 

demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları, çalışkanlık, dürüstlük, adalet, 

misafirperverlik, yardımseverlik vb. gelmektedir. Değerlerin toplumda yerleşip 

yaygınlaşmasında normlar önemli bir rol oynar. Adalet, özgürlük, eşitlik gibi 

evrensel değerlerin yazılı hukuk kurallarını şekillendirmesi, değerlerin toplumda 

yerleşmesini sağlar (Bahar, 2009: 64).

Fichter (1990)’a göre, toplumsal değerler, ideal bir düşünce tarzını ve bir toplumda 

hareket etmeyi gösterir. İdeal bir toplumun düşünce biçimleri ve davranışları ile 

sosyal problemlerin sayısı için gösterge olarak kabul edilen gerçek dünya 

arasındaki uçurumun artması durumunda gerçek dünya ve ideal dünyanın 

değerlerinin üst üste gelmesi önemlidir. Değerlerin ulusal ve küresel ortamlardaki 

son derece karmaşık doğasını anlamak, açıklamak ve anlaşılır kılmak barışçıl bir 

toplum ve dünya inşa etmenin en önemli şartıdır.
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Sosyal değerler belli sosyal sonuçlara yol açarlar. Bu sosyal sonuçlar literatürde 

sosyal değerlerin işlevleri olarak adlandırılmaktadır. Bu işlevleri Fichter (1990), şu 

şekilde ifade etmektedir:

• Değerler, kişilerin ve birlikteliklerin sosyal değerinin sorgulanmasında hazır birer 

araç olarak kullanılır. Tabakalaşma sistemini mümkün kılar. Bireyin 

çevresindekilerin gözünde nasıl konumlandığını anlamasına yardım eder.

• Değerler, kişilerin dikkatini istenilir, yararlı ve önemli olarak görülen maddi kültür 

nesneleri üzerinde odaklar. Bu değerli nesne, her zaman birey veya grup içinde 

en iyi olmayabilir. Fakat o nesne için çaba gösterilmesine yol açtığı da bir 

gerçektir.

• Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma yollarına, değerler tarafından işaret 

edilir. Sosyal olarak kabul edilebilir davranışın âdeta şemasını çizerler. Böylece 

kişiler de hareket ve düşüncelerini en iyi hangi yolla gösterebileceklerini 

kavrayabilirler.

• Değerler, kişilerin sosyal rollerini seçmesinde ve gerçekleştirmesinde rehberlik 

ederler. İlgi yaratırlar, cesaret verirler. 

• Değerler, sosyal kontrol ve baskının araçlarıdır. Kişileri törelere uymaya yöneltir, 

doğru şeyleri yapmaya yüreklendirir. Değerler ayrıca onaylanmayan davranışları 

engeller, yasaklanmış örüntülerin neler olduğuna işaret eder ve sosyal ihlallerden 

kaynaklanan utanma ve suçluluk duygularının kolayca anlaşılabilmesini sağlar.

Bir toplumun eğitimsiz kalması söz konusu olamaz. Toplumlar eğitim ile ayakta 

kalır; toplumlar genel olarak ve temel olarak eğitim kurumları aracılığıyla varlık, 

gelişme ve kalıcılık sağlarlar (Mialaret, 2001). Eğitim, biyolojik, psikolojik, sosyal ve 

ahlaki gelişmeyi amaçlayan bir süreçtir. İnsan, toplumun bir üyesidir (Thornburg, 

1984). Bu anlamda eğitim, kurumsal bir yapıdır. Eğitim bireyin kimliğini 

geliştirmeye yardımcı olan, gerekli veri, beceri ve değerleri aktararak onu hayata 

geçirir.
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Toplum için eğitimin üç genel işlevi vardır.

1) Koruyucu fonksiyon: Eğitim iletir. İnsanlar içinde bulundukları toplumun değer ve 

kültüründen etkilenirler. İnsanlar süreç boyunca birbirlerine benzeyebilirler. Toplumda iş 

birliği ve tutarlılığı kolaylaştırmak için sosyalleşmenin sağlanması (Macionis, 1997) 

önemlidir.

2) Değişken fonksiyonu: Eğitim insanı daha iyi bir şekilde değiştirmeye ihtiyaç duyar, 

insanlarda arzu edilen davranış kalıpları oluşur, istenmeyen davranış da değişir. 

3) Biçimsel işlev: Kültür için yolu açan işlevdir. Bir toplumun inovasyon ve bilimsel anlamda 

gelişimi, yeni fikirlerin geliştirilmesi anlamına gelir (Macionis, 1997). Eğitim aynı zamanda 

eğitimin yapıcı işlevine işaret eden bir plan aracılığıyla sosyal gelişmeyi de hedefler. 

Toplumlar, yeni dünyaların keşfi için elindeki bilgilerle yetinmemeli, daha fazla bilgi için yola 

çıkmalılar (Özden, 1998). Eğitim kurumlarının amacı sadece öğretmek değil, aynı zamanda 

öğrencilerin insan olarak gerekli tüm değerleri edinmelerine yardımcı olmaktır. 

Eylül 2015’te gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 70. Oturumunda devlet 

başkanları, dünya liderleri, üst düzey BM temsilcileri ve sivil toplum bir araya gelmiş ve 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kabul etmişlerdir. UNESCO’nun aktif katılımıyla evrensel, 

iddialı, sürdürülebilir kalkınma gündemi inşa edilerek “İnsanlar tarafından insanlar için” 

yaklaşımı benimsenmiştir. Önümüzdeki 15 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 küresel 

hedef üzerinde uzlaşılmıştır. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek; eşitsizlik ve adaletsizlik ile 

mücadele; iklim değişikliğini düzeltme gibi ana hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin, 

değerler konusunda eğitim ve uygulamaları dikkate alan ve bu değerlerin sürdürülebilirliğini 

önemseyen toplumlar tarafından gerçekleştirilebileceği düşünülebilir. Dolayısıyla 

sürdürülebilir kalkınmada eğitim ve değerler eğitimi en önemli konuların başındadır. 

Kalkınma hedeflerinin yer aldığı http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/#top web 

sayfasındaki hedef başlıklar incelendiğinde bu hedeflerin ancak değerler eğitimi almış insan 

modeli üzerine inşa edilebileceği görülebilir. Buradan hareketle sürdürülebilir kalkınmanın 

değerler eğitiminden ayrıştırılarak değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Nihayetinde 

“insanlar tarafından insan için” politika, strateji ve sistemler geliştiren yönetimler nitelikli 

eğitim kapsamında değerler eğitimine sahip insanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla okul 

öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü eğitimler başta olmak üzere hayat boyu 

değerler eğitimi ve görgü kuralları eğitim ve öğretimdeki öncelikli başlıklar arasındaki hak 

ettiği değere sahip olmalıdır. 
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Sürdürülebilir kalkınma yalnızca yönetimler ile değil yönetim-toplum iş birliği ve 

dayanışması sayesinde gerçekleşebilir. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda “eğitim” ana başlığı altındaki amaç ve 

hedefler arasında yer alan 142. madde şu şekildedir:

Madde 142. Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik 
değerleri ve millî kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik 
duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik 
özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi 
toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu 
bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır.  2Özellikle demokratik 
değerleri ve millî kültürü özümsemiş bir nesil öncelikli eğitim hedefleri arasında yer 
almaktadır. 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak hazırlanan 
Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının 5. ünitesi Ülkemizde Değerlerimiz 
ve Görgü ünitesidir. Bu ünitede Ülke Sevgisi, Vatansever Olmak, Millî Gün ve 
Bayramlar, Tören Kutlama ve Törenlerde Uymamız Gereken Kurallar ile İstiklal 
Marşı’mıza Saygı başlıkları yer almaktadır. 

İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak hazırlanan 
Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının da 5. ünitesi Ülkemizde 
Değerlerimiz ve Görgü ana başlığından oluşmaktadır. Millî Değerlere Saygı alt 
başlığında öğretmen ve öğrenciler arasındaki diyaloğun temel amacı öğrencilerin 
demokratik değerleri ve millî kültürü özümsemeleridir. Ünitedeki metin şu 
şekildedir:

Öğretmen, “Hangi millî gün ve bayramlarımız var, kim söylemek ister? Sizin 
söylediklerinizi ben de tahtaya yazacağım.” dedi. 

Sınıfta herkes bir anda konuşmaya başlayınca öğretmen, “Çocuklar böyle herkes 
bir anda konuşursa hiçbirinizi duyamam ve anlayamam lütfen söz almak için 
parmak kaldırın.” dedi. 
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 Öğrenciler parmaklarını kaldırdı:

     Murat: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

     Elif: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

     Efe: 30 Ağustos Zafer Bayramı

     Alya: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

     Mete: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, dedi.

     Öğretmen, “Millî gün ve bayramlarda neler yapıyoruz? Haydi hatırlayalım.” dedi 
ve anlatmaya başladı.

     Millî gün ve bayram törenlerinde bayraklar göndere çekilir ve İstiklal Marşı’mızı 

coşkuyla söyleriz. Hepimiz ülkemize, bayrağımıza, İstiklal Marşı’mıza derin bir sevgi 

ve saygı besleriz.

     Başka ülkelerin de bayraklarına ve marşlarına saygı gösteririz. Bu çok önemli bir 

görgü kuralıdır. Atatürk de bu konuda çok hassas bir liderdi. Her zaman başka 

ülkelerin bayraklarına ve marşlarına karşı saygı gösterdi. Peki millî gün ve 

bayramlarda hangi duyguları yaşarız? Hatırlayalım.

     Pınar: Atatürk’ü, vatanı ve milleti sevmek,

     Ömer: Birlik ve beraberlik duygusunu yaşamak,

     Maya: Türk büyüklerine ve atalarımıza saygı duymak,

     Ozan: Kültürel değerlerimizi korumanın önemini fark etmek gibi duygular 

yaşarız. 

     Her millet, kendi tarihine sevgi ve saygıyla bağlıdır. Tarihini bilmeyen, kültürel 

değerlerine sahip çıkmayan bir millet, kökleriyle toprağa bağlı olmayan bir ağaç̧ 

gibi en ufak rüzgârda yıkılıp gidebilir. Millî gün ve bayramlarda atalarımızı, bu 

vatanın şehitlerini saygıyla anmalıyız. Her yıl 10 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü saygı ile anıyoruz.
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2. sınıf 5. ünitenin diğer alt başlıkları şu şekildedir:   

Farklı Kültürlere Saygı, Dinî Bayramlarımız, Kültürel Miras

2.sınıf 5. ünitede etkinlik ve değerlendirmeler aracılığıyla öğrenmede kalıcılığı 

sağlama hedefi doğrultusunda konular pekiştirilmektedir.

İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak hazırlanan 

Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının 5. ünitesi Ülkemizde Değerlerimiz 

ve Görgü ana başlığından oluşmaktadır. Ünitenin alt başlıkları arasında bulunan 

Ülkemize Karşı Sorumluluklarımız, Vatanseverlik ve Çalışkan Olmak, 15 Temmuz’da 

Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün Önemi, millî kültürü ve demokratik değerleri 

kavratmaya yöneliktir.

Görüldüğü üzere 142. madde değerler eğitimi ile doğrudan ilişkilidir. Bu 

bağlamda ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun 

olarak hazırlanan Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının 5. üniteleri millî 

kültürün ve demokratik değerlerin özümsenmesi hedefine uygun bir şekilde millî 

gün ve bayramların, vatanseverlik kavramının, ülkemize karşı sorumluluklarımızın 

önemine dikkat çekmektedir. 

Bununla birlikte söz konusu planda eğitim politikaları şu şekilde belirlenmiştir:

Madde 144. Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat 

boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, 

fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. 

144. madde incelendiğinde değerler eğitiminin önemi anlaşılacaktır. Zira eğitim 

sisteminde bireylerin kişilik gelişimi için büyük ölçüde değerler eğitimi ve görgü 

kurallarına ihtiyaç olduğu öne sürülebilir. Kişilik gelişimi üzerindeki etkili unsurlar; 

vicdan, merhamet, vatanseverlik, doğruluk, dürüstlük, iyilik vb. değerler ancak okul 

öncesi dönemden başlayarak eğitim sistemi içinde okullarda ve hayat boyu 

öğrenme yoluyla topluma aktarılabilir. Değerler eğitimi öğrencilerin kişilik gelişimi 

üzerinde etkili rol oynar.
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"Öğrencilerin, sorumluluklarını taşıyabilecekleri makul seçimler yapabilmelerine 

imkân sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi çabalarının adı" olarak 

tanımlanan değerler eğitimi, "öğrencileri hem küresel ve çok kültürlü bir dünyaya 

hazırlayacak, hem hayatın gerçekleriyle onları yüzleştirecek hem de eleştirel 

düşünmelerini teşvik ederek sorumlu davranmalarını sağlayacaktır." 3

Bu çerçevede ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine 

uygun olarak hazırlanan Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitaplarındaki 

üniteler aşağıdaki gibidir.

• Ünite: Okulda Değerlerimiz ve Görgü

• Ünite: Evde Değerlerimiz ve Görgü

• Ünite: Sağlıkla İlgili Değerlerimiz ve Görgü

• Ünite: Trafikte Değerlerimiz ve Görgü 

• Ünite: Ülkemizde Değerlerimiz ve Görgü

• Ünite: Doğayla İlgili Değerlerimiz ve Görgü 

Bu başlıklardan oluşan üniteler; öğrencilerin, sorumluluklarını taşıyabilecekleri 

makul seçimler yapabilmelerine imkân sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinin 

geliştirilmesi hem küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlayacak hem hayatın 

gerçekleriyle onları yüzleştirecek hem de eleştirel düşünmelerini teşvik ederek 

sorumlu davranmalarını sağlayacak bilgi ve kazanımlar ile donatılmıştır. Özellikle 

ünitelerde değerlerimiz ile ilgili konular kişiliğin temel özeliklerini oluşturan öz 

denetim, zarafet ve nezaket, sevgi ve saygı, dostluk, doğruluk ve dürüstlük, 

vatanseverlik, sorumluluk, sabır, yardımseverlik temaları çerçevesinde işlenmiştir. 

Böylece öğrencilerin hayatın her alanında değerler ve görgü kurallarına uygun 

davranış geliştirebilmeleri hedeflenmiştir.
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Öte taraftan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda “sağlık” ana başlığı 

altındaki amaç ve hedefler arasında yer alan 172. madde ise şu şekildedir:

Madde 172. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile 

ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının 

sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda veriye ve kanıta dayalı 

politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli maliyet etkin ve sürdürülebilir bir 

sağlık hizmet sunumu esastır. 

Madde 172’nin ilk cümlesi; vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin 

yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir 

şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır, şeklindedir. Bu cümlenin değerler 

eğitimi ile doğrudan bağlantılı olduğu görülecektir. Bu amaç ancak eğitim 

aracılığıyla gerçekleşebilir. Okullarda değerler eğitimi bağlamında sağlıklı bir 

yaşam sürme ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilgi ve uygulamalar bilinçli 

bireylerden oluşan bir toplumun temel şartıdır.

Madde 172 doğrultusunda İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem 

özelliklerine uygun olarak hazırlanan Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü 

kitabının Sağlıkla İlgili Değerlerimiz ve Görgü ünitesi değerlendirildiğinde; Mete ile 

Maya karakterlerinin öğrencilere sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gereken 

hususlar konusunda bilgi verdikleri görülmektedir. Bilindiği üzere sağlıklı beslenme 

yaşamın sürdürülebilmesi başta olmak üzere yaşam kalitesinin artırılmasında ve 

hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede son derece önemlidir.

Bununla birlikte İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun 

olarak hazırlanan Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının Sağlıkla İlgili 

Değerlerimiz ve Görgü ünitesi incelendiğinde ise aktif ve sağlıklı bir yaşam için 

uyulması gereken kurallar örneklerle anlatılmaktadır. Örneğin aile hekimi ile kitabın 

ana karakterlerinden Maya arasındaki diyalog yaşam kalitesinin artırılması amacına 

uygundur. Diyalog şöyle gelişir:
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“Maya sabah kahvaltıda birkaç kere hapşırdı. Annesi hasta olup olmadığını 
kontrol etmek için elini alnına koyarak Maya’nın ateşine baktı. Maya da kendini çok 
hâlsiz hissettiğini söyledi. Annesi Maya’yı aile hekimine götürdü. Aile hekimi 
Maya’ya okulda ya da dışarıda yakın arkadaşlarından birinin hasta olup olmadığını 
sordu. Maya da hemen arka sırasında oturan Nil’in sürekli hapşırdığını ancak her 
defasında ağzını eli ile kapattığını söyledi.”

Aile hekimi “Hapşırırken elimizle ağzımızı kapatmak çok güzel ve doğru bir 
davranış ancak yeterli değil.” dedi. Maya başka ne yapılabilir, diye düşündü. Aile 
hekimi, “Hapşırırken ağzımızdaki mikroplar elimize bulaşır ve eğer hemen elimizi 
yıkamazsak dokunduğumuz her yere dağılırlar. Ortak kullandığımız bir kitap, bir 
oyuncak bile hasta olmamıza yol açabilir.” dedi.

Kitapta bu diyalogdan yola çıkarak altın kural belirlenmiştir. Buna göre, altın 
kural şudur: “Öksürürken, hapşırırken ağzımızı mendille kapatmalı, mikropların 
etrafa yayılmasını önlemeliyiz.” 

Bu kural ihlalinde havada saatlerce asılı kalan mikroorganizmalar hastalıklara 
neden olabilir. Hastalıklar işe ve okula gidememe gibi sonuçlara yol açabilir. İlaç 
tüketimi ve bireylerin sağlık maliyetleri artabilir. Yaşam kalitesi düşebilir.

Nitekim http://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/hapsirirken-ya-da-
oksururken-hangisi-daha-dogru web sayfasında; influenza (grip), respiratuar
sinsisyal virüs (akciğer ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür.), 
boğmaca ve ağır akut solunum sendromu gibi diğer ciddi solunum hastalıklarının 
yayılmasının öksürük, hapşırma veya kirli ellerin temasıyla kolaylaştığı ifade 
edilmektedir. Mikropların yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kurallar 
aşağıda sıralanmıştır. 

• Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağzın ve burnun bir mendille kapatılması

• Kullanılmış mendilin muhakkak çöpe atılması

• Eğer mendil yoksa ele değil kolun üst tarafına veya dirseğin içine öksürülmesi ya 
da hapşırılması

• Diğer insanlara hastalık bulaştırmamak için yüz maskesi kullanılması

• Ellerin sık sık sabun ve sıcak suyla 20 saniye boyunca yıkanması

• Su ve sabun bulunamıyorsa alkol bazlı el temizleyicilerin kullanılması

9
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     Dolayısıyla toplumsal sağlığın korunması için hapşırma ya da öksürme sırasında 

uyulması gereken kurallar okul öncesi dönemden itibaren çocuğa mutlaka 

kazandırılmalıdır. Çünkü sağlık bir değerdir. Bu sebeple sağlık, değerler eğitimi 

içerisinde önem arz etmektedir. Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitaplarında 

çocuğun beden ve ruh sağlığının korunmasına dikkat çekilmektedir.

     Diğer taraftan Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabında sağlıkla ilgili 

konular hakkında aile üyelerinin de düşüncelerini birbirleriyle paylaştığı 

görülmektedir. Aynı zamanda etkinlikler bölümünde sağlık ile ilgili uygulama ve 

görsellere yer verilmektedir. Bunun yanı sıra kitapta ruh sağlığının önemine de 

dikkat çekilmektedir. Beden ve ruh sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez felsefesiyle 

kitapta bu konuyla ilgili etkinlik 15’te; neşeli olmanın sağlık üzerindeki etkisi 

eğlenceli bir şarkı ile anlatılmaktadır.

     Ayrıca İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak 

hazırlanan Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının Sağlıklı Yaşam ünitesi 

incelendiğinde okulun yemekhanesinde uyulması gereken kurallar, sağlıklı ve 

dengeli beslenme kuralları, yemek yeme kuralları, gıda israfının önlenmesi, kişisel 

hijyen, ortak kullanım alanlarında uyulması gereken görgü ve temizlik kuralları 

etkinlik, uygulama ve görsellerle desteklenerek anlatılmaktadır.

     Orhan Doğan, beden ruh ve sağlığının birbirinden ayrılamayacağını dile 

getirmektedir. Doğan, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımında yalnız sakat 

olmamak değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halinin altının 

çizildiğini belirtmektedir. 4Ayrıca 1739 Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesi 

bireyin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olmasına vurgu yapmaktadır.

     Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda “Temel Hak ve Özgürlükler” ana başlığı 

altındaki amaç ve hedefler arasında yer alan 230. madde şu şekildedir:
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Madde 230. Çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasi anlayışıyla bireylerin ve 

toplumdaki farklı kesimlerin bütün yönleriyle kendilerini özgürce ifade ettiği, tüm 

inançlara ve yaşam tarzlarına saygıyı ilke kabul eden bir toplumsal zeminin 

geliştirilmesi temel amaçtır. Anayasada ifadesini bulan cinsiyet, yaş, ırk, dil, renk, 

felsefi inanç, din, mezhep, sağlık durumu, gelir, uyruk, etnik köken, göçmenlik, 

siyasi tercih ayrımı yapmama, bütün vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini 

güvence altına alma anlayışı esastır. 

230. maddenin ilk cümlesi; çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasi anlayışıyla 

bireylerin ve toplumdaki farklı kesimlerin bütün yönleriyle kendilerini özgürce ifade 

ettiği, tüm inançlara ve yaşam tarzlarına saygıyı ilke kabul eden bir toplumsal 

zeminin geliştirilmesi temel amaçtır, olarak ifade edilmiştir. Bu maddede değerler 

eğitimine atıf yapıldığı görülmektedir. Zira hoşgörülü olmak ve farklılıklara saygı 

göstermek yine değerler eğitiminin konuları arasındadır. Değerler eğitimini 

ciddiyetle ele alan bir eğitim sistemi bünyesinde yetişen ve gelişen bireyler 

kendilerini doğru ve özgür bir şekilde ifade edebileceklerdir. 

İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak hazırlanan 

Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının 1. ünitesi Okulda Değerlerimiz ve 

Görgü başlığını taşımaktadır. Kitabın bu ünitesinde “Farklıyız, Farklılıklara 

Saygılıyız” alt başlığında bireysel farklılıklara saygının önemi diyaloglarda 

görülmektedir. Diyaloglar şu şekildedir:

Öğretmen, “Hepimizin birbirinden farklı özellikleri vardır.” dedi ve devam etti. 

“Kimse bir diğerine benzemez, herkes farklıdır ve özeldir. Kiminin saçı sarıdır, 

kimininki siyah, kimininki turuncu... Ten renklerimiz bile farklıdır. Fiziksel 

görünüşlerimiz, giyim tarzımız, yemek yeme alışkanlıklarımız, yaşam biçimimiz, 

dilimiz, konuşma şeklimiz, her şeyimiz farklıdır.

Bu farklılıklara saygılı yaklaşmak en önemli insanî görevlerimizden biridir. 

Herkesin hassas olduğu bir konu olabilir. Örneğin bir arkadaşınız saçlarını 

beğenmiyor olabilir. Biz ona saçları ile ilgili şakalar yaparsak onun hassasiyetine 

özen göstermemiş oluruz. Bir başkasının hassasiyetiyle alay etmek çok çirkin bir 

harekettir.” dedi.
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Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda “Çocuk ve Gençlik” ana başlığı altındaki 

amaç ve hedefler arasında yer alan 263. madde şu şekildedir:

Madde 263. Çocukların üstün yararı gözetilerek iyi olma hallerinin desteklenmesi, 

potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkânların 

artırılması, başta eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu 

hizmetlerine erişimlerinin artırılması; gençlerin ise bilgi toplumunun gerekleriyle 

donanmış, ülke kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani 

ve millî değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere 

sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. 

Görüldüğü gibi 263. maddede gençlerin bilgi toplumunun gerekleriyle 

donanmış, ülke kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani 

ve millî değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere 

sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır, şeklinde bir ifadenin altı 

çizilmiştir. Bahsi geçen bireyin sahip olması gereken tüm bu kavramlar ancak 

değerler eğitimi vasıtasıyla kazandırılabilir. Dolayısıyla değerler eğitimi eğitim ve 

öğretim sürecinin periferinde değil tam da merkezinde yer almaktadır. Bu 

bağlamda ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak 

hazırlanan Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının bütün üniteleri 

öğrencinin iyi olma hallerini desteklemeye, potansiyellerini geliştirmeye ve 

gerçekleştirmeye yöneliktir.

1739 Millî Eğitim Temel Kanunu Türk Millî Eğitiminin Amaçları madde 2’de şu 

şekilde ifade edilmektedir:

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 

görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 

karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
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3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve 
birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 
kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 
sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 
mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş 
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Yukarıda bahsi geçen amaçlar, değerler eğitimi olmaksızın gerçekleşemez ve 
nesilden nesile aktarılamaz.

• 1739 Milîi Eğitim Temel Kanunu Türk Millî Eğitiminin Amaçları madde 2’de yer 
alan dengeli ve sağlıklı bir karaktere sahip bireyler için öncelikle okul öncesi 
eğitimden itibaren çocukların kendilerini sevmesinin önemi kavratılmalıdır. Daha 
sonra yakın çevresi ve yaşadığı toplumu sevmesinin önemi anlatılmalıdır. 
Sevginin ne olduğunu bilen diğer bir ifadeyle önce kendisini seven ve sevgi ile 
büyütülen çocuklar dengeli ve sağlıklı olacaklardır.  Bu bağlamda;

İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak hazırlanan 
Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının 1. ünitesi Okulda Değerlerimiz ve 
Görgü başlığı altında “Kendimi Seviyorum” alt başlığında yer alan diyalog 
aşağıdaki gibidir:

Öğretmen “Sevgili çocuklar, hayatı bir bütün olarak kucaklayabilmek için 
öncelikle kendimize karşı sevgi ve saygı dolu olmalıyız. Sevgi insanın doğasında 
bulunan, yaşamı renklendiren ve anlamlandıran en güzel özelliklerden biridir. Sevgi 
insan yaşamını anlamlı hale getirir. Her şey kendini sevmekle başlar. Kendini seven 
insanlar, kendilerine değer verirler. Yaşantılarına dikkat ederler. Kişisel bakımlarına, 
temiz olmaya, yediklerine, içtiklerine, kıyafetlerine, davranışlarına, kullandıkları 
kelimelere, yaşadıkları yerin düzenine ve daha birçok şeye özen gösterirler. 
Kendisine karşı sevgi ve saygı duyan insanlar doğal olarak dünyayı paylaştıkları 
tüm canlı ve cansız varlıklara karşı da kibar ve görgülüdür.” dedi.
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1739 Millî Eğitim Temel Kanunu Temel İlkeleri Madde 10: Millî ahlak ve millî 

kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde 

korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir, şeklinde bir hedefe işaret 

etmektedir. Buradan hareketle değerler eğitimine ciddiyetle yaklaşılması ve 

ivedilikle bütün okullarda zorunlu ders olarak okutulması gerektiği iddia edilebilir.

1739 Millî Eğitim Temel Kanunu Temel İlkeleri Madde 11: Güçlü ve istikrarlı, hür 

ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların 

sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve 

davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü 

eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; şeklinde 

hedeflere vurgu yapmaktadır. Söz konusu 11. madde hedeflerinin gerçekleşmesi 

için resmi ve özel okullarda sistemli bir şekilde değerler eğitimi dersinin zorunlu 

olarak okutulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Değerler eğitimi ve görgü kuralları 

birlikte bütün olarak ele alınmalı ve bu konularla ilgi uygulamalar ve araçlar 

geliştirilmelidir. 

1739 Millî Eğitim Temel Kanunu Temel İlkeleri Madde 11’de vurgulanan 

demokrasi bilincinin temelleri çocuklara ancak okul öncesi eğitimden itibaren 

değerler eğitimi ve görgü kuralları aracılığıyla kazandırılabilir. Demokrasi bilinci ve 

toplumsal düzenin devamlılığı için çocukların öncelikle kurallara uyması ve 

çevresine saygılı olması gerekir.

İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak hazırlanan 

Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının 1. ünitesi Okulda Değerlerimiz ve 

Görgü başlığı altında okuldaki, doğadaki ve toplumsal hayattaki kurallara uymanın 

ve saygılı olmanın önemi anlatılmaktadır. Böylece çocuklar yaşadıkları toplumun 

normlarının önemini de zaman içinde kavrayacaklardır. Ünitedeki diyaloglar 

öğrencilerin okuldaki, toplumdaki ve doğadaki davranışlarının nasıl olması 

gerektiğine dikkat çekmektedir. Okul Kurallarına Uyarız alt başlığında yer alan 

diyaloglardan bazıları şu şekildedir:
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     Öğretmen, tahtaya çizdiği resmi göstererek “Bu gördüğünüz nedir çocuklar? 

Sizce burası neresi olabilir?” diye sordu. 

     Maya parmak kaldırdı ve yanıt verdi. “Issız bir ada.” 

     “Evet Maya. Aferin, burası ıssız bir ada. Çocuklar eğer biz ıssız bir adada yaşa-
saydık etrafımızda hiç insan olmazdı değil mi?” diye sordu. 

     Bütün öğrenciler, “Evet” diye yanıt verdi. 

     “Peki neler olurdu, söylemek ister misiniz?” 

     Mete parmak kaldırarak yanıt verdi. “Ağaçlar, deniz, hayvanlar.”

     Öğretmen, “Aferin Mete. Doğru yanıt. Issız adada dünyaya gelmiş olsaydık 

etrafımızda çeşit çeşit ağaçlar ve hayvanlar olurdu. İnsanlar olmazdı. Böyle bir 

ortamda nasıl davrandığımızın çok da önemi yok diye düşünebilirsiniz. Ancak yalnız 

başımıza da olsak kendimize ve çevremize karşı her zaman saygılı olmalıyız.”

     1739 Millî Eğitim Temel Kanunu madde 2’de belirtildiği gibi insan ilişkilerinde 

yapıcı davranan kişiler yetiştirebilmemiz için değerlerimizin ve görgülü 

davranmanın içselleştirilmesi gerekir.  

     İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak hazırlanan 

Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabının 1. ünitesi Okulda Değerlerimiz ve 

Görgü başlığı altında “Nezaket Sözcükleri” alt başlığı; toplumsal davranışları 

düzenlemeye, kişiliklere önem vermeye, topluma karşı sorumluluk duymaya, yapıcı 

olmaya yönelik ifadeler içermektedir. 

     Yine bahsi geçen kitabın 2. ünitesi “Evde Değerlerimiz ve Görgü” ana 

başlığından oluşurken, bu bölümde görgü kurallarına geniş yer verilmektedir. 

Okulda ve evinde görgü kurallarına uymanın önemini kavrayan ve nezakete önem 

veren çocuklar toplumsal davranışlarında ve sosyal ilişkilerinde güçlük 

çekmeyecektir. Sağlıklı ve dengeli nesiller okullarda değerler eğitimi ve görgü 

kuralları derslerinin yoğunluğunun artırılması ile daha da mümkün hale gelebilir.
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Dolayısıyla ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve dönem özelliklerine uygun olarak 

hazırlanan Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitabı çocukları toplumsal hayata 

hazırlama misyonunu üstlenmiş olup sağlıklı ve dengeli bireylerin yetiştirilmesine 

katkı sağlamak amacına hizmet etmektedir. 
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