
 
 
Değerli Velimiz; 
Okulumuzda üç yıldır uygulanan “Yaşayan Değerler Eğitimi” Programı kapsamında 

bu yıl her düzeyde her dönem farklı bir değer ele alınacak ve yaş düzeylerine uygun 

etkinliklerle sınıflarda işlenecektir. Evrensel değerleri çocuklarımıza kazandırmayı 

hedeflediğimiz bu programda 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ele alınacak değerleri 

sizlerle de paylaşmak istedik: 

 

1.sınıflarda : Sorumluluk   -Sevgi   

2.sınıflarda : Saygı  -İşbirliği 

3.sınıflarda : Hoşgörü  -Dürüstlük 

4.sınıflarda : Birlik   -Mutluluk 

5.sınıflarda : Özgürlük  -Alçakgönüllülük 

 

Değerlerin neler olduğunu ve o değerleri işlerken hangi başlıklara değinileceğini 

bilmek okulla paralel hareket etmeniz ve benzer mesajları çocuğunuza evde de 

vermeniz açısından yararlı olacaktır. Bu işbirliği, hedefe daha hızlı ulaşmamızı da 

sağlayacaktır. 

 

2.sınıflar düzeyinde 1.dönem işlenecek olan “Saygı”, hayatımızın her döneminde 

önem verilen değerlerden biridir. Sevgi ve bağlılık karışımı bir duygudur. Birisinin 

önemsenmesinden kaynaklanan ve o kişiye değerini belirtecek biçimde 

davranılmasına neden olan duygudur. Saygı, karşımızdakine onu düşündüğümüzü 

hissettirmektir. Ayrıca insanların dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun, ayırmadan 

farklılıklarını kabul etmektir.  

Saygı, otomatik olarak gelen bir değer değildir; kazanılması, üzerinde emek 

harcanması gerekir.  

 

 



Saygılı Çocuklar Yetiştirmek İsteyen Anne- Babaların Tutumları Nasıl 
Olmalıdır? 

• Çocuğunuzun her insanın farklı özelliklere sahip olsa da eşit haklara sahip 

olduğunu anlamasına yardımcı olabilirsiniz.   

• Sizin insanlara her zaman saygılı olduğunuza dair çocuğunuzun tanık olacağı 

bir ortam oluşturarak ona doğru rehberlik yapabilirsiniz.  

• Başkalarına karşı kaba ve saygısız davranışları için konuyla ilgili  farkındalık 

kazandırmaya çalışarak yaptığının neden yanlış olduğunu anlatabilirsiniz.   

• Çocuğunuzun yanlış davranışlarını eleştirirken kişiliğine değil, davranışlarına 

odaklanarak kendine saygı duyması konusunda ona yardımcı olabilirsiniz.  

• Doğru karar ve davranışlarında onu takdir edip yanlışlarında da yanında 

olduğunuzu hissettirebilirsiniz. 

• Çocuğunuza teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi öğretebilirsiniz. Özür dileme ve 

teşekkür etme alışkanlığını kazandırmak için yeri geldikçe özür dileyip siz de 

teşekkür edebilirsiniz.  

• Küçük yaştan itibaren sadece diğer insanlara değil, çocuğunuzun  

çevresindeki bütün varlıklara saygı duymasını öğretebilirsiniz.  

• Çocuklar özellikle kendilerine  saygı duyulduğunu bilmelidirler. Bunu fark 

ettirebilmeniz için; sözünü kesmeden, gözlerinin içine bakarak  dinleyebilir, 

odasının kapısını tıklatarak girebilir, kararlar alırken ona da fikrini sorabilirsiniz. 

• Çocuklar kişisel farklılıkların kabulünü sizden öğrenirler. Herhangi bir 

seçiminde çocuğunuza ‘Demek bunu seçtin! Zevkler farklı olabilir!’ 

diyebilirsiniz.  

• Gazete ve dergilerdeki resimlerde saygılı davranışlar sergileyen resimleri 

birlikte bulmaya çalışabilirsiniz. Bulduktan sonra da ‘Sence neden saygın 

görünüyor?’ diye sorabilirsiniz. Böylelikle hem çocuğunuzun   ‘Saygılı olmak’ 

ifadesinden ne anladığını öğrenirsiniz hem de siz anlaşılması gerekeni ifade 

etmiş olursunuz. 

Unutmayın: Başkalarına karşı saygılı davranış 

göstermeyen çocukların genellikle özsaygıları oldukça 

düşüktür. Aile içindeki bireylerin birbirlerine karşı 

saygılı davranışları, kibar konuşmaları ne kadar çok 

olursa, çocuğun saygılı olma olasılığı da o kadar artar.  



Terakki Vakfı Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Servisi olarak bizler de sınıf ve branş öğretmenlerimizin konu ile bağlantılı yapacağı 

çalışmalara ilaveten derslere girerek, öğrencilerimize “Saygı” konusunda mesajlar 

veren filmler izleterek, tüm öğrencilerin hatta siz anne-babaların katılabileceği 

etkinlikler düzenleyerek en önemli değerlerden biri olan “Saygı”yı çocuklarımıza 

kazandırmaya çalışacağız. 

Hepinize saygı, sevgi ve hoşgörü ile kuşatılmış günler diliyoruz. 
 

 

 

TERAKKİ VAKFI 
ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ İLKÖĞRETİM OKULU 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 
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