
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ  

UYGULAMA YÖNERGESİ 

 
 



 Öğrencilerimizi milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, milli ve 
manevi donanıma sahip, duyarlı, bilinçli ve sorumlu fertler olarak 
yetiştirmek 

 Sosyal hayatın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesine 
katkıda bulunan, temel insanî değer ve erdemlerle donatılmış ve bunları 
davranışa dönüştürebilen fertler yetiştirmek 

 Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini doğru yöneterek; toplumun değerler 
açısından ihtiyaç duyan bireylerini yetiştirmek ve çözüm üreten fertler 
kazandırmak 

PROJENİN AMACI 
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Müdürlüğümüz bünyesinde Ar-Ge birimi tarafından koordine dilen ‘Değerler Eğitimi Projesi 

kapsamında aşağıda yer alan faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 

 2017 – 2018  Eğitim-Öğretim yılı boyunca okul türü bazında yapılan resim, şiir, kompozisyon 

dallarında  Ar-Ge birimince oluşturulan değerlendirme kurulu tarafından derecelendirilmiş, 

ödül almaya hak kazanan eserler her ay yapılan ‘Değerler Eğitimi Ödül Töreni’ ile 

öğrencilerimize ödülleri takdim edilmiştir.  

 Okullarımızda yapılan Değerler Eğitimi Panosu ile öğrencilerimizin hazırladıkları çalışmalar 

görünür hale getirilmiştir.  

 Ar-Ge birimi web sayfasından okullarımızın gönderdikleri eserler yayınlanarak diğer 

okullarımızın erişimine açılmıştır. 

 Yıl sonu faaliyeti olarak hazırlanan ‘Değerler Eğitimi Faaliyet Kitapçığı’ müdürlüğümüz ve Ar-

Ge’nin web sayfasında yayınlanmıştır. 

 2018 – 2019 yılı ‘Değerler Eğitimi Projesi Vizyon Belirleme’ toplantısında her okul türünden 

öğretmen ve yöneticilerimizin katılım sağladığı çalıştayda gerçekleştirilecek faaliyetler analiz 

edildi.  

 Eğitim – Öğretim yılı boyunca sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak okullarda değerler 

eğitimini destekleyecek aktiviteler yürütülmüştür. 

2017 – 2018 YILI YAPILAN ÇAIŞMALAR 
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 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılı Değerler Eğitimi konuları 
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve pisko-motor gelişim 
düzeyleri dikkate alınarak eğitim kademelerine göre revize 
edilmiştir. Etkinliklerin yapılandırmacı yaklaşımda yer alan 
5e ve 7e modeli dikkate alınarak, bilginin öğrenci tarafından 
aktif bir biçimde yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlaması 
projenin verimliliği açısından oldukça önemlidir. 

 Bu bağlamda yapılacak olan çalışmaların her ayın sonunda 
malatyadep44@gmail.com e-mail adresine istenilen 
formatta gönderilmesi gerekmektedir.  

2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı 
Uygulanacak Temalar 
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OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA 
Uygulanacak Temalar 

AYLAR OKUL ÖNCESİ TEMALAR 

EKİM SORUMLULUK  

KASIM SAYGI – SEVGİ 

ARALIK SELAMLAŞMA 

OCAK –ŞUBAT YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ 

MART İYİLİK VE HOŞGÖRÜ 

NİSAN DOSTLUK VE EMPATİ 

MAYIS ÖZGÜVEN 
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İLKOKUL DÜZEYİNDE 
Uygulanacak Temalar 

AYLAR İLKOKUL TEMALAR 

EKİM SORUMLULUK  

KASIM SAYGI – SEVGİ 

ARALIK TEMİZLİK 

OCAK –ŞUBAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 

MART DUYARLILIK VE HOŞGÖRÜ 

NİSAN EMPATİ 

MAYIS ÖZGÜVEN 
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ORTAOKUL DÜZEYİNDE 
Uygulanacak Temalar 

AYLAR ORTAOKUL TEMALAR 

EKİM PAYLAŞIMCI OLMAK 

KASIM SAYGI – SEVGİ 

ARALIK YARDIMLAŞMA VE YARDIMSEVERLİK 

OCAK –ŞUBAT ESTETİK DUYGULARIN GELİŞTİRİLMESİ 

MART ADALET VE DÜRÜSTLÜK 

NİSAN KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKMA 

MAYIS CESARET VE LİDERLİK 

MALATYA MEM AR-GE BİRİMİ 7 



ORTAÖĞRETİM (LİSE) DÜZEYİNDE 
Uygulanacak Temalar 

AYLAR LİSE  TEMALAR 

EKİM BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR DÜŞÜNEBİLMEK 

KASIM VATANSEVERLİK 

ARALIK AİLE BİRLİĞİNE ÖNEM VERME 

OCAK –ŞUBAT ESTETİK DUYGULARIN GELİŞTİRİLMESİ 

MART ADİL OLMA 

NİSAN KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKMA 

MAYIS CESARET VE LİDERLİK 
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 Kullanılacak yöntem ve tekniklerin seçiminde, belirtilen değerlerin alt 
başlıkları (doğa sevgisi, hayvan sevgisi, kitap sevgisi, vb.) okulun yer aldığı 
bölge ve çevre koşulları, okulun fiziki yapısı, öğrenci ve veli özellikleri göz 
önünde bulundurularak  düzenlenmesi gerekmektedir.  

 

 Okul Öncesi Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:   

Drama, örnek olay, hikaye okuma-yazma (öğretmen düzeyi), proje hazırlama, 
kavram haritası, parmak oyunu, gezi, resim, veli-öğrenci etkinlikleri vb.  

 İlkokul Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:   

Drama, örnek olay, pano çalışması, gezi, kavram haritası, resim, veli-öğrenci 
etkinlikleri, şiir okuma, proje hazırlama vb.. 

 

 

UYGULAMALARDA KULLANILACAK 
YÖNTEM VE TEKNİKLER 
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 Ortaokul Düzeyi Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:   

Örnek olay, hikaye okuma-yazma, tiyatro, kavram haritası, gezi, resim, veli-
öğrenci etkinlikleri, materyal geliştirme, afiş, şiir okuma, proje hazırlama vb.  

 

 Lise Düzeyi Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:   

Örnek olay, kısa film hazırlama, belgesel çekimi, tiyatro, kavram haritası, gezi, 
afiş, veli-öğrenci etkinlikleri, şiir okuma, dergi, festival, seminer, konferans, 
panel, münazara, çalıştay, proje hazırlama vb.  

 

 

UYGULAMALARDA KULLANILACAK 
YÖNTEM VE TEKNİKLER 
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 Okul yönetimi tarafından belirlenen Okul koordinasyon ekibinde 
yer alan yönetici ve öğretmenlerin Ar-Ge Birimi Değerler Eğitimi 
proje koordinatörü ile iletişim halinde olmaları, 

 Okulda düzenlenecek aylık faaliyetlerin planlanması, 
koordinasyonunun sağlanması, uygulanması ve görünürlük 
materyallerinin Ar-Ge birimine online olarak gönderilmesi,  

 Okul koordinasyon ekibi tarafından seçilen çalışmanın her ay 
sonunda  (1 çalışma olmak koşuluyla) 
malatyadep44@gmail.com  adresine gönderilmesi, 

 

OKUL KOORDİNASYON EKİBİ 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

MALATYA MEM AR-GE BİRİMİ 11 

mailto:malatyadep44@gmail.com


 Her ayın değeri ile ilgili ay sonunda Ar-Ge birimine gelecek 
eserlerin değerlendirilmesi ve iyi örneklerin web sayfasında 
yayınlanması,  

 Okul koordinasyon ekiplerine yönelik mesleki gelişimi 
destekleyecek eğitim faaliyetlerin yürütülmesi, 

 Ar-Ge birimi tarafından iyi örnek olarak belirlenen çalışmaların 
dönem sonunda gerçekleştirilecek ‘Değerler Eğitiminde Örnek 
Uygulamalar Ödül Töreni’ programının düzenlenmesi, 

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA AR-GE BİRİMİ 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR 
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 Sivil Toplum Kuruluşları ile okul işbirliği sağlamak, bu 
kapsamda yapılacak çalışmaları planlamak, bu bağlamda okul 
koordinasyon ekiplerini bilgilendirmek, 

 Değerler eğitimi kapsamında yerel ve bölgesel görünürlük 
faaliyetlerini düzenlemek (afiş, bilboard, okul bilgilendirme 
broşürleri, kamu spotu, proje kitapçığı vb.) 

 İl düzeyinde, seminer, konferans, panel, atölye çalışmaları ve 
çalıştaylar düzenlemek,  

DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA AR-GE BİRİMİ 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR 
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 Proje kapsamında yıl sonu faaliyet raporlarının hazırlanması 

 Öğrenci pansiyon programları düzenleyerek, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, 

  Proje kapsamında yürütülecek bölgesel, ulusal ve uluslararası 
programları düzenlemek, 

 Okullarda yürütülecek faaliyetlere il düzeyinden katılım 
sağlamak, 

DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA AR-GE BİRİMİ 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR 
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 Dönem sonu düzenlenecek ödül töreni programında 
her okul türünden (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise) 
Ar-Ge birimine gönderilmiş eserler arasından en iyi 3 
örnek eser ödül almaya hak kazanacaktır. Ödüller okul, 
öğretmen, öğrenci ve veli bazında verilecektir.  

ÖDÜL TÖRENİ KATEGORİLERİ 
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 Okul koordinasyon ekipleri proje kapsamında yürütülecek 
faaliyetlerin tek sorumlusu değildir. Proje tüm okulun ortak 
sorumluluğundadır. Ekipler, yürütülecek faaliyetlerin 
koordinasyonu ve Ar-Ge birimi ile iletişimin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi için belirlenmiştir.   

 Ar-Ge birimine her ayın son haftası ilgili mail adresine her okuldan 
koordinasyon ekibi tarafından seçilen bir etkinliğin gönderilmesi 
gerekmektedir. Okulunuzda yaptığınız tüm faaliyetleri 
göndermeyiniz. Örnek uygulama teşkil edecek  1 çalışmanın 
tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSMINDA 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
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 Ar-Ge birimine gönderilen eserlerin 1 yıl boyunca arşivlenmesi 
gerekmektedir. Ödül töreninde esere ait yazılı, görsel ve basılı 
materyalin olmaması durumunda değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 Gönderilecek eserlerin mail adresinde eserin kime ait olduğu, 
hangi okula ait olduğu, etkinliğin hangi öğretmen ve 
öğretmenler tarafından uygulandığı ve katılım sağlayan sınıfın 
belirtilmesi oldukça önemlidir. Dosya gönderim taslağı (ekte 
sunulmaktadır) formatı dışına çıkılmaması oldukça önemlidir. 

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSMINDA 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
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 Dosya boyutu yüksek olan, e-mail adresine yüklenemeyen 
eserlerin taşınabilir depolama aygıtlarına yüklenerek Ar-Ge 
birimi proje koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

 Gönderilen eserlerden doğabilecek her türlü sorumluluk 
gönderici okullara aittir. Bu durumda gönderilen eserlerin 
özgün olması en önemli kriterdir. 

 Aylık belirtilen temalar dışında gelen eserler 
değerlendirmeye esas alınmayacaktır.  

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSMINDA 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
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 Mine İPEK  -  Ar-Ge Birimi 

Değerler Eğitimi Proje Koordinatörü 

 

Telefon: 0505 560 30 59  

E-mail: malatyadep44@gmail.com 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
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