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oldukları ilkokul sınıf öğretmenleri sözleri, davranışları, öğrencilerine kazandırmak
istedikleri

alışkanlıklarla

okullarda

değer

aktarımında

en

önemli

rolleri

oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı, ilkokul sınıf öğretmenlerinin öğrencilere
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SINIF ÖGRE TMENLERİNİN DEG ERLER AKTARIMINDAKİ
ROLLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ
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Yüksek Lisans, Eğitim Denetimi, Yönetimi, Ekonomisi ve Planlaması
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökmen Dağlı
Haziran 2016, XI+ 164 Sayfa

Bireyin gelecek ile ilgili beklentilerinin sahip oldukları değerlerle
şekillenmesi ve değerlerin değişebilir özellikte olması, eğitimciler için heyecan
vericidir. Bu çerçevede atılacak doğru adımlar toplumu doğru hedeflere götürebilir.
Bu araştırma, ilkokullardaki sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine değer aktarımında
nasıl roller oynadıklarını belirlemek ve bu rolleri değerlendirmek amacıyla
yapılmıştır.
Bu çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Lefkoşa ilçesindeki ilköğretim
okullarında görev yapan 5 denetmen, 10 yönetici, 15 özel ders (branş) öğretmeni ve
25 velinin görüşlerini içermektedir. Denetmenler, yöneticiler, veliler ve özel ders
(branş) öğretmenleri, sınıf öğretmenlerini ve öğrencileri uzun süre yakından
tanımaları nedeniyle örnekleme alınmıştır. Çalışma nitel bir çalışma olup, durum
çalışması deseniyle veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde
edilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem kullanılmıştır. Elde
edilen veriler nitel veri çözümleme tekniği kullanılarak, araştırma sorularını temel
tema alarak, betimsel analiz ve içerik analizi ile yapılmıştır.
Yöneticilerin, özel ders öğretmenlerinin ve velilerin büyük bir kısmı sınıf
öğretmenlerinin değerleriyle öğrencilerin üzerinde etkili bir rol model olduğu bu
yüzden de değerler aktarımında sınıf öğretmenlerinin çok büyük görev ve
sorumlulukları olduğu fikrindedir. Denetmenlerin büyük bir kısmı ise sınıf
öğretmenin kişiliğine, insan ilişkilerine ve akademik önceliklerine göre değer
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aktarımının

öğrenciler

öğretmenlerinin

üzerindeki

etkisinin

değiştiği

görüşündedir.

Sınıf

sahip olduğu değerlere ilişkin en çok görüş bildirilen değerler

muhafazakar-gelenekçi

değerler, en az görüş bildirilen değerler ise öze-dönük kişisel

değerlerdir. Sınıf öğretmenlerinden

öğrencilerin etkilendikleri

çok görüş bildirilen değerler muhafazakar-gelenekçi

değerlere ilişkin en

değerler, en az görüş bildirilen

değerler ise ulusal-milli değerlerdir. Görüşlere göre en çok ihmal edilen değerler
muhafazakar-geleneksel

değerler ve bilimsel-yenilikçi

değerlerdir.

En az ihmal

edildiği görüşü belirtilen değerler ise öze-dönük kişisel değerlerdir. Genel olarak
veliler sınıf öğretmenlerinin değerler aktarımının tamamıyla yapılabildiği; denetmen,
yönetici ve branş öğretmenleri ise bu aktarımda eksik kalındığı görüşündedir.
Görüşmeler sonucunda ilkokul sınıf öğretmenlerinin eğitim verdikleri bireyler
ıçın oldukça

kıymetli

bir rol model

olduğunun

belirlenmesi

sebebiyle

sınıf

öğretmenlerine değer aktarım metotları, değer ve kişilik edinimini ile ilgili eğitimler
verilmesi

önerilebilir.

belirlenmesi

Ayrıca

ve bu yönde

öğrencilere

gelişmelerini

kazandırılacak
sağlayacak

değerlerin

uygun

eğitsel

kurullarca
ortamların,

yetişeklerin, kitapların özellikle ilköğretim okullarında sağlanması önerilebilir. Örtük
program ve değerler eğitimine ilişkin araştırmalar yapılabilir. Sınıf öğretmenlerinin
sınıflarında sözlü ve davranışsa! olarak ilettikleri değerlerin ilkokul ortamında video
veya ses kaydı benzeri araçlar ile tespit edilmesini sağlayacak araştırma yöntemleri
kullanılabilinir.
açıklanmasını
kazandırdıkları

Öğretmenlerin
sağlayan

değerlerini

araştırmalar

düşündükleri

gösterme

ve

gerçekleştirilebilir.

değerlerin,

öğrencilerin

aktarma
Sınıf
kendi

şekillerinin
öğretmenlerin

kazandıklarını

düşündükleri değerlerle karşılaştırılmasını yapan araştırmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Değer, değer aktarımı, değer eğitimi, öğretmen, sınıf
öğretmeni, karakter, karakter eğitimi, ilkokul.
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ABSTRACT
THE EVALUATION OF THE ROLES OF CLASSROOM TEACHERS ON
TRANSFERRING VALVES
Ozdilekler, Mehmet Ali
Department of Post Graduate, Educational Administration, Supervisory,
Economy and Planning
Thesis Supervisor: Assoc. Prof, Dr. Goknıen Dagli
June 2016, XI+ 164 Pages

It is exciting for the educators that an individual's values affect the
individual's expectations about the future and the changeable properties of these
values. Right steps taken at this direction can lead the society towards the right goals.
This research was made to determine what kind of roles classroom teachers play in
transferring values to students.
This research includes the opinions of 5 supervisors, 1 O managers, 15 branch
teachers who teach at a primary school in the Lefkosa province, and 25 parents
whose at least 1 children are studying at this school in the academic year 2015-2016.
The sample consists of these branch teachers and these parents because they have
known classroom teachers and the students well for a long time. The study was a
qualitative one and the data is obtained using a semi-structured interview technique.
Of the purposive sampling methods, criterion sampling is used. The data obtained
was made by descriptive analysis that is based on research questions through the
technique of qualitative data analysis.
At the end of the talks, the branch teachers and the parents stated that
classroom teachers are effective role models at transferring values and due to this
they have important responsibilities. Many supervisors think that teachers'
personality, their social relations and their academic priorities affect the values
transfer to students. According to the expressions the most common values of
classroom teachers are conservative-traditional values while the least common values
are personal values. According to the expressions, about the values that the students
VI

are mostly affected by teachers, the most common values are conversational
traditional values and the least common values are national values. According to the
expressions, it can be understood that the most ignored values are conservational
traditional values and the scientific-innovative values. On the other hand the least
ignored values are personal values. Generally, parents think that values transfer can
be done completely while managers, supervisors and branch teachers think that the
transfer is lacking.
As a result of the talks due to classroom teachers of primary schools being
valuable role models for the individuals they educate it can be suggested to educate
classroom teachers about values transfer methods, importance and the effects of
gaining values and personality. Also it can be suggested committees should decide
the values that will be given to the students and appropriate educational
environments, programs and books should be provided, especially in primary
schools. It is possible to do a research about informal program and value education.
It is possible to do a research about informal program and value education. Research
methods that uses video or sound recorders to identify the values that classroom
teachers communicate by verbal or written communication, can be used. It is
possible to realize researches about teachers' methods of showing and transferring
their values. Researches about the values that classroom teachers think they are
transferring and the values that students think they are being transferred can be
done.
Key Words: Value, value transfer, teacher, class teacher, character, character

education, primary school.
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Değerler insanların hayatını, yaşam biçimini ve mesleğine bakış açısını
oluşturan temel yapı taşlarından biridir. Değerler, birçok yazara ve birçok bilim
alanına göre farklı tanımlanmıştır. Değerler, insanların genelinin üzerinde anlaşma
sağladığı ve paylaştığı gerçek davranış standartlarıdır. Değerler, insan davranışlarına
yol göstericilik ve kılavuzluk yapan, rehberlik eden kanaat ve kurallardır (Hökelekli,
2011). Türk Dil Kurumu (2016) ise değerleri, bir şeyin önemini ölçmeye yarayan
manevi bir kavram, bir şeyin ederi veya kıymet şeklinde tanımlamaktadır. Değerler
sosyal bir kapsamda ele alınan, kişilerin toplumsal yaşam niteliğini ve kalitesini
etkileyen en önemli öğeler arasındadır. Değer, bir toplum veya ülkeye ait olan sosyal,
iktisadi, kültürel ve bilimsel kıymetleri içeren maddi ve manevi öğelerin bütünüdür.
Başka bir deyişle, bir toplum, bir topluluk ya da bir insan için önem arz eden obje
veya olaylardır (Türk Dil Kurumu, 2016). Alan yazında, değer kavramı ile aynı
anlamda olmak üzere, yaşayış biçimi veya yaşam stili kavramlarının da kullanıldığı
görülmektedir (Çetin, 2004). Değerler, nelerin doğru veya yanlış, nelerin iyi veya
kötü olduğunu tanımlamak için kullanılan kıstaslardır (Şişman, 2002), paylaşılmış ve
genelleştirilmiş davranışlardır (Yapıcı ve Zengin, 2003). Topluma ait olan değerler,
toplumdan topluma, toplumdaki belli zümre içerisinde ya da zamanla bazı değişimler
gösterebilir. Fakat bazı temel değer olarak belirtilen tutumlar ise, her yerde övgü
görür ve desteklenir. İncelik, doğruluk, adalet, sevgi, saygı, yardımseverlik, mertlik,
çalışkanlık bu evrensel değerlerden en belirgin olanlarıdır. Bireyin yaşama hakkı,
haysiyeti, hürriyeti, eşitliği, karşılıklı olma ilkesi yani bireyin kendisine yapılmasını
istemediği bir şeyin başkalarına yapılmaması gibi esas itibariyle hakkaniyet prensibi
dahilinde olan bu uluslararası değerlerin her bireyin tabiatında olduğu düşünülür
(Hökelekli, 2011).
Dünya çapında tüm insanlar özellikle de çocuklar, artan şiddet ve sosyal
sorunlardan, birbirlerine, çevrelerine ve dünyaya karşı saygı eksikliğinden
etkilenmektedirler. Bu sosyal sorunların ve çatışmaların artış derecesi sonucu aileler
ve eğitimciler, eğitim sistemi içerisinde evrensel ahlak değerleri konusunda
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bilinçlilik yaratacak uygulamalar yapılması gerektiğine inanmaktadırlar (Çağatay,
2009). Günümüzde özellikle büyük şehirlerdeki çalışan ailelerin çocukları, küçük
yaşlardan itibaren bakıcıların ve kreşlerin gözetimine bırakılır. Bu çocukların
hayatlarının ilk dönemlerindeki eğitiminde ilkokullar, kreşler ve bakıcılar önemli
roller oynamaktadır. Bu nedenle çocuğun ahlaki ve değer gelişimi üzerinde aileler
eski dönemler kadar etkili değildir. Çağımızda çocuklara tesir eden uyarıcıların
sayısı, insanların sayısı ve vasfı da farklılıklar göstermeye başlamıştır. İletişim
araçlarının olumsuz tesiri, kentleşme, teknolojideki gelişmeler, internet kullanımının
yaygınlaşması gibi etmenlerden dolayı genç nesiller için örnek teşkil edecek insanlar
fazlalaşmış, yine bir takım negatif modeller öğrencilerin yaşamlarında yer almaya
başlamıştır (Özmen, Er ve Gürgil, 2012). Tüm bu gelişmeler eğitim kurumlarında
verilmek istenen değer eğitiminin önemini daha da artırmıştır. Kişilerin
sosyalleşmesinde etkili olan unsurlardan birisi de okullardır. Okulların değerlerin
yaşamasını sağlama konusunda ve yeni değerlerin oluşturulmasında görevi çok
büyüktür (Doğanay, 2012). Eğitim kurumlarında değer aktarımında başat vazife
öğrencilerle en çok vakit geçiren ve öğrencilere model olan öğretmenlere
düşmektedir. Bunun yanında müfredatlarda kullanılan değerleri genç nesillere
kazandırılması bakımından da eğitimcilerin vazifesi artmıştır (Özmen, Er ve Gürgil,
2012). Uluslardaki dinginlik ve bireyler arası huzurun oluşmasında, insanların sosyal
yaşama uyum sağlamasında, ulusun kültür ve değerlerinin yeni nesillere
edindirilmesinde, eğitimcilerin çok önemli bir görevi vardır. Öğrenciyi tanımak,
onun kabiliyetlerini bilerek ona destek olmak, eğitimden sorumlu kişilerin en önemli
görevlerindendir (Tarkoçin, Berktaş ve Balat, 2013). Eğitimcilerin değerler aktarımı
hakkındaki yaptırımları, düşünceleri ve istekleri,

formel eğitimde değerler

aktarımında kritik roller üstlenecektir.
Gerek içinde yaşadığımız toplumun varlığını koruyabilmesi gerekse
toplumdaki her bir bireyin toplumla uyum ve sosyal barış içerisinde yaşayabilmesi
için temel değerlerin aktarılması ve sergilenmesi önemlidir. Bu yüzden okulların,
öğrencilerini eğitip mezun ederek topluma kazandırırken esas görevleri; öğrencilerin
bu temel değerlere sahip iyi birer kişi olarak yetişmesini sağlamaktır. Sağlam
karaktere ve değerlere sahip kişiler yetiştirmenin, eğitimin başat amaçları arasında
yer aldığı her alanda ifade edilmiştir (Okudan, 2010). Topluma ve çağa uygun iyi
bireyler yetiştirme görev ve sorumluluğuna sahip okulların, bu görevi sadece resmi
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programla gerçekleştiremediği örtük programdan da yararlanıldığı ve yararlanılması
gerektiği ortadadır. Bu örtük program,

formel program kadar bariz ve

detaylandırılmış değildir ancak öğrencilere değer aktarımında oldukça etkilidir.
Öğrencilerin zamanlarının büyük bölümünde sınıf içinde öğretmenleri ve
sınıf arkadaşları ile etkileşim içinde, sınıf dışında arkadaş ortamıyla birlikte etkileşim
içinde

olduğundan

okulların

ve

öğretmenlerin

öğrencilerin

karakterlerinin

gelişiminde çok etkin olduğu görülür (Akkiprik, 2007).
Değerlerin kazandırılması gerektiği hakkında eğitim uzmanları ve siyasetçiler
hemfikir olsalar da var olan birçok değerden hangilerinin aktarılacağına ilişkin
düşünce birliğine tam olarak varamamışlardır. Uluslararası değerler kümesinin içinde
var olan temel değerlere ilişkinse aralarında bir görüş birliği vardır. Bazı milletler
yetişeklerle yeni nesillere edindirilecek ortak değerleri planlamıştırlar. Bu değerlere
bakıldığında çeşitli toplumların önem verdikleri değerlerin büyük bir kısmının ortak
olduğu sonucuna varılabilir (Doğanay, 2012).
Formel

eğitimle

kazandırılması

gereken

değerlere

ilişkin

yapılan

araştırmalarda birçok değişik değer ön plana çıkmıştır. Bazı eğitimciler, acıma,
özdenetim, sorumluluk, arkadaşlık, çalışkanlık, mertlik, sabır, dürüstlük, samimilik
ve güven değerlerini önermiştir. Diğer eğitimciler, adalet, iyilik, sorumluluk,
hoşgörü, ılımlılık, güven, umut değerlerini önermiştir. Bazı eğitimciler ise, hoşgörü,
itibar, aklıselimlik, öz kontrol, yardımseverlik, dürüstlük, adalet, acıma, yardımlaşma
ve demokratlık değerlerini önermiştir (Akbaş, 2004).
İlköğretim aşamasında öğrencinin örnek aldığı, her dediği ve yaptığı doğru
kabul edilen öğretmen öğrenciler için çok önemli bir rol modeldir. Çoğu zaman
öğretmen, çocuk için anne babadan bile daha çok öne çıkan bir rol model figürüdür.
Bu yüzden öğretmenlerin, okul içinde ve okul dışında toplumsal değerlerle ilgili
gösterdikleri duyarlılık ve davranışlar öğrenciler açısından çok büyük bir öneme
sahiptir. Değer eğitimi konusunda yeterli bilgi ve duyarlılığa sahip öğretmenler
sayesinde nesiller çağdaş yurttaşlık becerilerini kazanacak, içinde bulundukları
topluma faydalı birer birey olacaklardır. Öğretmenlik sadece bilgi aktaran kişinin
mesleği olmayıp, özel sosyal beceriler için özel uzmanlıklar gerektiren bir meslektir
(Şahin Fırat ve Açıkgöz, 2012). İlkokul sınıf öğretmeni yetiştiren kurumların dikkatli
ve özenli olması çok önemlidir. Çünkü bu dönemdeki öğrenciler öğretmenden
etkilenmeye en müsait dönemdedir. İlkokul öğrencileri bazı zamanlar anne
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babasından çok öğretmeninden etkilenir. Bilhassa ilkokul dönemi çocuklarının rol
modeli gördüğü öğretmenlerin hemen her söylediğinin doğru olduğunu düşünülmesi
çağımızda halen geçerlidir. Çoğu velinin hem toplumsal değerlerin hem de kişisel
değerlerin kavratılması sırasında çocuklarından aldıkları tepki "öğretmenim böyle
yaptı, öğretmenim böyle söyledi, sen öğretmenimden daha iyi mi bileceksin"
şeklinde ifadelerdir. Öğrencinin eğitim ve öğretim hayatının ilk dönemi olan
ilköğretim kurumlarda görev alan eğitimcilerin, çocuklara bu değerleri aktarması
şüphesiz çok önemlidir (Şahin Fırat ve Açıkgöz, 2012).
İlkokul dönemlerindeki eğitimde öğretmen, öğretim araçları ve izlenen
yoldan bile daha önemli bir etkendir. Okula başlamadan önce çocuğun model aldığı
kişiler anne babası, akrabaları ve komşuları gibi şahıslarken, çocuk okula başlayınca
ise bu örnek aldığı şahıs değişecek öğretmeni olacaktır. Öğrenci, öğretmeninin
öğrettiklerinden çok öğretmenin kişiliğini özümser ve model alır (Yörükoğlu, 2012).
Öğretmenlerin davranışları, sözleri ve hareketleri öğrencilerin davranışlarının
belirleyicisidir. Değerlerin kazandırılmasında öğretmenler, çok kritik bir vasfa
sahiptir (Memiş ve Gedik, 201O).
1.1. Problem Durumu
Eğitim, bireyin sosyal, fiziksel, ruhsal kabiliyetlerinin istendik biçimde
ilerletilmesi, kişiye bazı hedeflere ilişkin kabiliyetler, tutumlar, kavramlar edinilmesi
amacındaki faaliyetlerdir (Aydın ve Sağlam, 2012). Özellikle kişilerin toplumla
uyumlu olmasını sağlamak ve toplumun ihtiyaç duyduğu özelliklerde insanlar
yetiştirmek eğitimin temel amacıdır (Kahyaoğlu, Tan ve Kaya, 2013). Eğitimin
kalitesi, bu süreci yönlendirecek öğretmenlerin ve diğer eğitim personellerinin
özelliklerine bağlıdır (Abazaoğlu, 2014).
Eğitimli, çeşitli değerler edinmiş çağdaş nesiller bir ülkenin istikbalini
belirler. Eğitimli bir kişi olma prosesi, ilk ebeveynler tarafından başlatılıp ardından
eğitim kurumları tarafından şekillendirilir. Her ebeveyn değerlerini evlatlarına
isteyerek ya da istemeden iletir. Değerlerin hangilerinin, hangi yaş gruplarında ve
hangi yöntemlerle kazandırılacağı en kritik noktadır. Bilhassa ilköğretim dönemiyle
birlikte temel değerleri yeni nesillere aktarmak ülkelerin eğitim sistemlerinde en
mühim noktalardandır (Yel ve Aladağ, 2014). Araştırmada, ailenin değerler
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aktarımındaki bu kritik görevinden ve öğretmenle değer aktarımında eş zamanlı
çalışması gerektiğinden katılımcı grubunda velilere de yer verilmiştir.
Her toplum kendi değerlerini bireylere iletmek ihtiyacı içerisindedir. Var olan
değerleri eleştiren, yeni değerler üretebilen, yaratıcı bireylere çağımız uluslarında
gereksinim duyulmaktadır. Duyuşsal boyut, ruhsal durumlardan, davranışlardan,
değerlerden ve toplumun ahlak yapısından oluşur. Ve bu boyut bireylerin
kazanımlarına yardım eder (Memişoğlu, 2014).
İnsanlar değerleri doğuştan kazanmamakta bunları ailede, okulda, arkadaş
çevresinde, iş hayatında yani yaşam içerisinde kazanmaktadır. Ana değerlere sahip
insanlar oluşturmak; ebeveynlerin, okulların ve ülkelerin en birincil vasıflarındandır.
Okulların akademik açıdan başarılı bireyler yetiştirmek ile temel milli ve manevi
değerleri öğrencilere kazandırmak olmak üzere iki temel amacı vardır (Ekşi ve
Katılmış, 2011 ).
Sınıf ortamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin ders amaçları, ders hedefleri,
öğrencilerin düzey ve beklentilerini göz önünde bulundurarak planlama ve
yürütülmesi öğretmenin görev ve sorumluluğundadır. Bu sorumluluk kapsamında
hem toplumun hem velilerin hem de eğitim politikacılarının öğretmenlerden,
gençlerin olumlu karakter özelliklerini edinmelerinde görev almalarına ilişkin
beklentileri vardır (Uysal, 2008).
Öğretmenlerin yaşam görüşünün ve değer bilgisinin, değer aktarımında ve
meslek davranışlarında etkili olacağı düşünülür (Balcı ve Yelken, 2010). Eğitim
gelecek nesillere değer kazanımı yapılan bir süreç olduğundan bu süreçte
öğretmenlerin sahip oldukları değerler öğrencileri de doğrudan ve dolaylı olarak
etkileyecektir (Sarı, 2005). Geleceğin toplumunu oluşturacak öğrencilerin hangi
değerlerle yetiştirileceği, öğrencilerin eğitim süreçlerinin temel unsurlardan birisidir
(Sarı, 2007).
Öğretmenlerin, öğrencilere karşı benimsedikleri iletişim tarzı ve tutumları,
sınıf içinde çocukların yaşadığı sosyal ortamın doğasını belirlemektedir. Öğrencilerin
sosyal ve ahlaki deneyimleri, genellikle öğretmenlerin ve akranlarının kendileri ile
etkileşimleri
oluşmaktadır.

sonucunda
Bu

gösterdikleri

yüzden

genç

sayısız

nesillere

davranışları
olumlu

ve

karakter

tepkilerinden
özelliklerini

kazandırabilecek ve bu yönde yapılacak çalışmalarda gerekli rehberliği yapabilecek
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iyi öğretmen örnekleri karakter eğitimi açısından çok önemlidir (Ekşi ve Katılmış,
2011). Öğretmenler, sosyalleşme sürecinde ilk rol model alınan kişilerdir. Çocuğun
ilkokula başlamasıyla sosyal çevresinde yeni bir yapılanma olur. Öğrencilerin
üzerinde akranlarının ve eğitimcilerinin tesiri çoğalırken ebeveynlerin tesiri ise
azalma gösterir.
Eğitim prosesinde inanç, fikir, değer ve ideallerini eğitimci bazı zaman
doğrudan, bazı zamansa dolaylı yoldan, bazen sınıf içinde, bazen de sınıf dışında
öğrencilerine iletirler. Öğretmenler dersliklerde sadece yetişekte ve ders kitaplarında
bulanan bilgileri olduğu gibi iletmezler. Ayni zamanda sınıfta bilerek veya
bilmeyerek kendi fikirlerini ve değer sistemlerini öğrencilerine aktarırlar. Bu
yüzendir ki eğitimcinin görüş, düşünce, değer sistemleri ve anlayışları resmi
programa uymadığında veya resmi program eksik kaldığında, eğitimcinin kişisel
fikirleriyle şekillenen örtük program görevi teslim alır. Bu gizil program, öğrenciler
üzerinde kimi zaman formel olandan katbekat güce sahiptir. Çünkü öğrenciler,
eğitimcisinin fikir, değer sistemleri ve davranışlarından fazlasıyla etkilenip
öğretmenleri rol model almaktadırlar (Yüksel, 2004).
Sınıf; resmi programının uygulandığı mekan olmanın yanında olumlu
değerlerin sağlamlaştırıldığı ve taklit edildiği bir yer olabilmeli, eğitimci de bu
görevinin bilincinde olmalıdır (Ekşi ve Katılmış, 2011). Özellikle ilkokul döneminde
çocuklar sınıf öğretmenleriyle uzun yıllar eğitim ve öğretim faaliyetlerini beraber
yürütürler. Öğretmenler her davranışı ile öğrencilere model olurlar. İlköğrenim
yıllarından itibaren öğrenciler sınıf öğretmenlerinin her davranışını ve görüntüsünü
yansıtmaya niyetlidir. Bu durum eğitimcinin daha dikkatli olması gerektiğini de
beraberinde getirir.
Senemoğlu (201l)'na göre yapılan araştırmalar, düzenlenen öğrenme
yaşantılarının ahlak gelişimini hızlandırdığını göstermekte olup özellikle Piaget
ilkokul çağındaki çocukların kayıtsız şartsız otoriteye uyduklarını belirtmiştir.
Yapılan araştırmalara bakıldığında bu araştırmaların birçoğunun bireyin
değer edimine ilişkin olduğu, eğitimci değerleri ve öğrencinin değerleri gibi noktaları
belirten araştırmalara ise ender rastlandığı görülmüştür (Adıgüzel ve Ergünay, 2012).
Akbaş (2004)'ın yaptığı çalışmada okulda verilen değer eğitiminin ailenin
değerleriyle çatışabildiği sonucuna ulaşmıştır. Çağatay (2009) ise, öğretmen
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ifadelerine başvurarak karakter eğitiminde eğitim kurumlarının işlevini inceleyen
nitel bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonuçlarında okullarda öğrencilerin karakter
gelişiminde en etkili kişilerin öğretmenler olduğu ve öğretmenlerin öğrencilerinde
karakter

edinimini

sınıf

içi

uygulamalar

ve

sınıf

yönetimi

anlayışıyla

gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. İlkokul sınıf öğretmenlerinin öğrencileri ile
geçirdikleri zamanın yoğunluğu ve süresi düşünüldüğünde öğrencileri üzerinde
etkilerinin de daha fazla olacağı düşünülmektedir.
Öğretmenlerin öğrencilerin karakterlerinin gelişiminde ve değer aktarımında
olumlu etki yapabilmelerini sağlayabilmek amacıyla yapılan araştırmalara alan
yazında sıklıkla karşılaşmak mümkündür. Bu araştırmanın, ifade edilen etkinin
gerçekleştirilmesi sürecinde en önemli dönem kabul edilen ilkokul döneminde
öğrencilerin en fazla vakit geçirdikleri ilköğretim sınıf öğretmeni değerlerini ortaya
koyması ve bu değerlerin sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere aktarımının
rollerinin değerlendirilmesi bakımından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu
araştırma diğer araştırmalardan farklı olarak sınıf öğretmenlerinin değerlerini ve
değerler aktarımındaki rollerini sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değil, bu değer
aktarımını dışarıdan izleyen hem ilkokul öğrencilerini hem de sınıf öğretmenlerini
yakından tanıyan ve bu değer aktarım sürecinin bir parçası olan denetmenlerin, okul
yöneticilerinin, özel ders (branş) öğretmenlerinin ve velilerin görüşlerine göre
değerlendirmiştir. Ayrıca yapılan birçok araştırmada öğretmenlerin sahip olması
gereken değerler incelenmiştir. Fakat öğretmenlerin sahip oldukları değerleri ve
uyguladıkları değer aktarımını incelemede yeterli araştırmalara rastlanmamıştır. Bu
araştırmanın değer aktarımı konusundaki mevcut durumu ve değer aktarımı
uygulamalarını incelemek gibi bir amacı da vardır.
Denetmenlerin,

okul

yöneticilerin,

velilerin

ve

özel

ders

(branş)

öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine değer
aktarımındaki rolleri bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
1.2. Problem Cümlesi
Lefkoşa

ilçesindeki

ilkokullarda

görev

yapan

denetmenlerin,

okul

yöneticilerin, velilerin ve özel ders (branş) öğretmenlerinin görüşlerine göre sınıf
öğretmenlerinin öğrencilerine değer aktarımındaki rolleri nedir?
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1.3. Araştırma Soruları
i. Denetmenler, okul yöneticileri, özel ders (branş) öğretmenleri ve veliler değer
aktarımında sınıf öğretmenlerinin etkili olduğunu düşünüyor mu?
ii. Denetmenlerin, okul yöneticilerinin, özel ders (branş) öğretmenlerinin ve
velilerin görüşlerine göre sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu değerler nelerdir?
iii. Denetmenler, okul yöneticileri, özel ders (branş) öğretmenleri ve veliler,
öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin hangi değerlerinden etkilendiğini gözlemliyor?
iv. Denetmenlerin, okul yöneticilerinin, özel ders (branş) öğretmenlerinin ve
velilerin değer aktarımının, sınıf öğretmenlerine göre değiştiği konusundaki
düşünceleri nelerdir?
v. Denetmenlerin, okul yöneticilerinin ve özel ders (branş) öğretmenlerinin
görüşlerine

göre

sınıf öğretmenlerinin

öğrencileri değer ediniminde

sınıf

öğretmenlerini yansıtıyor mu?
vi. Denetmenlerin, okul yöneticilerinin, özel ders (branş) öğretmenlerinin ve
velilerin görüşlerine göre sınıf öğretmenlerinin değer aktarımında ihmal ettiği
değerler varsa nelerdir?
vii. Denetmenlerin, okul yöneticilerinin, özel ders (branş) öğretmenlerinin ve
velilerin görüşlerine göre sınıf öğretmenleri öğrencilere hangi değerleri daha fazla
kazandırmaktadır?
viii. Velilerinin görüşlerine göre, kendi baskın değerleri ile sınıf öğretmenlerinin
baskın değerleri arasında bir benzerlik var mıdır?
1.4. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, ilkokul sınıf öğretmenlerinin sınıfta normal müfredatı
uygularken bilinçli veya bilinçsiz kendi değer özelliklerini öğrencilere aktarma
durumunu araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için denetmenlerin, okul
yöneticilerinin, özel ders (branş) öğretmenlerinin ve velilerin görüşleri doğrultusunda
cevaplar aranmıştır. Hem ülkedeki alan yazında bu konu ile ilgili çalışmaların
eksikliği hem de kişisel deneyimlere bağlı olarak bu konunun eğitim alanındaki
önemi düşünülerek bu konunun araştırılmasına karar verilmiştir.
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Araştırmanın Önemi
Değerler, insanlar için vazgeçilemeyecek düzeyde kıymetli olgulardır.
yin ve toplumun başlangıcıyla değerler de yaşamaya başlamıştır. Değerler,
ilerin onayladığı, hedeflediği, istediği, insanların hayatında çok önemli yer tutan,
itif ve negatif olarak benimsenen kavramlardır. Ulusların varlıklarını devam
· bilmeleri için bu değerlere gereksinimi vardır. Bu değerlerin uluslara tesir
ilmesi için toplumun yapı taşları olan bireylerce özümsenmesi şarttır.
Günümüz toplumlarında artan şiddet, hırsızlık olayları, gençler arasında
yuşturucu ve alkol kullanımının küçük yaşlara kadar inmesi, trafikte yaşanan
ginlikler, intemetin ve sosyal medyanın yanlış kullanımı, hayvanlara yapılan
enceler gibi olaylar toplumumuzda bazı değerlerin kaybolduğunun işaretidir.
Çağımızda

azalmaya

ve

yozlaşmaya

başlayan

değerlerimizi

savunmak,

ocuklarımıza daha güzel bir ülke devretmek toplumdaki herkesin görevidir. Aile
dışında değerlerin öğretilmesine ilkokuldan başlanması, sağlıklı bir toplum
oluşturmak için de çok önemlidir. İlkokul öğrencileri zamanlarının çoğunluğunu
okulda özellikle sınıf öğretmenleriyle geçirirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasasında, Milli Eğitim
Yasasında ve 5. Milli Eğitim şurasında da değerlerin önemi belirtilmiştir. Ulusal,
insani, ahlakı, duygusal ve kültürel değerleri taşıyan; toplumsal ve demokrasiye
sahip bir hukuk devleti olan KKTC'de görev ve sorumluluklarını yerine getirmede
eğitimciler bireylere kılavuz olmalıdır. Bu değerlerle ilgili etkinlikler de öğrencilerin
sevebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Öğretmen gerek ders kazanımlarıyla gerekse
model olarak çocuklarda bir takım değerlerin oluşmasında etkili olur. Çocuklara iyi
örnekler sunmak doğru model olmak çok önemlidir (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Milli Eğitim Bakanlığı [KKTC MEB], 2014).
5. Milli Eğitim Şura kararlarında değerler eğitimi ile ilgili olarak: öğrencilerin
değerlerinin belirlenmesi ve bunun dört yılda bir araştırmalarla güncellenmesi
istenmiştir. Değerler eğitimine formel eğitimin tüm alanlarında, bütün derslerde ve
okul alanında imkan tanınması ve değerler aktarımında eğitimci, idareciler,
görevliler, eğitim alan bireyler, ebeveynler ve çevreyle işbirliği içinde olunması
gerektiği ifade edilmiştir. Böylelikle daha bilinçli bir toplum yaratılmasının gerektiği
vurgulanarak öğretmen yetiştirilen kurumların yetişeğine değerler eğitimi dersi
konulması ve sistemdeki öğretmenlere de bu konuda eğitim verilmesi gerekliliği de
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belirtilmiştir. Alınan kararlara baktığımızda öğrencilerin karakter gelişiminde etkili
olan değerlerin kazanılması ile ilgili işbirliği yapılması ve okullarda değerlerin
kazandırılmasında en önemli rolleri üstlenen sınıf öğretmenlerinin bu konudaki
eğitiminin önemi üzerinde de durulduğu görülmektedir. 5. Milli Eğitim Şurası'nda
değerler eğitimine ilişkin görüşlere bakılarak değerler eğitiminin öneminin daha da
arttığından, bu araştırmanın bu konu hakkında olan akademik çalışma eksikliğini
gidermesi, Kıbrıs'taki eğitimcilere konuyla ilgili güncel bilgiler vermesi ve değer
aktarımın bulunduğu durumu tahlil etmesi açısından özgün bir kaynak olması
amaçlanmıştır (KKTC MEB, 2014).
Bu araştırma, en kıymetli varlıklarımız

olan çocuklarımızın okula

başlamalarıyla, vakitlerinin çoğunluğunu aktif olarak bir arada geçirdikleri ve aynı
zamanda örnek alıp taklit ettikleri ilkokul sınıf öğretmenlerinin değerlerinden ne
düzeyde etkilendiklerini saptamak açısından önemlidir. Çünkü öğrenciler resmi
programın yanında örtük program aracılığıyla da değerleri kazanırlar. Burada
karşımıza çıkan önemli bir konu da, sınıf öğretmenin etkisiyle çocukların sahip
olduğu değerler ile velilerin, denetmenlerin, okul yöneticilerinin ve hatta sınıf
öğretmenlerinin birlikte çalıştığı özel ders (branş) öğretmenlerinin değerlerinin
birbiri ile örtüşüp örtüşmediğidir. Özellikle veli ve sınıf öğretmeninin değerlerinin
örtüşmemesi, veliyi çocuğunu emanet edeceği ilkokul sınıf öğretmenini seçmeye
veya tercih etmemeye itecektir. Öğretmenin değer aktarım uygulamasını ve
öğretmenin baskın değerlerinin öğrenciler üzerindeki etkisini, sınıf öğretmenini
yakından tanıyan ama bu aktarımını tarafsız bir gözle dışarıdan izleyenlerin
görüşleriyle değerlendiren bir araştırmanın olmaması yapılan bu araştırmanın
önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu araştırma sonuçlarının alan yazına
önemli bir katkı sağlayacağı planlanmaktadır.
1.6. Sayıltılar
Bu çalışmanın temel varsayımları şunlardır:
ı. Araştırmaya katılan denetmenler, okul yöneticileri, veliler ve özel ders
(branş) öğretmenleri, veri toplama aracına samimi cevaplar vererek görüşlerini
gerçekçi olarak yansıtmışlardır. Dolayısıyla katılımcıların verdikleri cevaplar doğru
kabul edilmiştir.
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ii. Çocukların

ve

sınıf

öğretmenlerinin

değerlerini

denetmenler,

okul

yöneticileri, veliler ve özel ders (branş) öğretmenleri tanırlar.
iii. Ayni ortamlarda çalışan sınıf öğretmenleriyle denetmenlerin, yöneticilerin ve
özel ders (branş) öğretmenlerinin birbirlerini tanımaları için bir yıl yeterli bir süredir
ve aynı iş yerinde (ortamda) en az bir yıl süreyle birlikte çalışan kişiler birbirlerinin
değerlerini tanırlar.
1. 7. Sınırlılıklar

Bu araştırma;
ı. Lefkoşa bölgesindeki ilkokullarında görev yapan denetmenlerin, okul
yöneticilerinin, velilerin ve özel ders (branş) öğretmenlerinin görüşlerine göre sınıf
öğretmenlerinin öğrencilerine değer aktarımındaki rollerinin değerlendirilmesi
konusu ile sınırlıdır.
ıı. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı ile sınırlıdır.
ııı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Lefkoşa ilçesindeki bir ilkokulda en az 3
yıldır çocuğu öğrenim gören 25 velinin, en az 5 yıldır görev yapmakta olan 5
denetmenin, en az 5 yıl görev yapmakta olan 1 O okul yöneticisinin ve sınıf
öğretmeniyle birlikte en az 2 yıl çalışan 15 özel ders (branş) öğretmenlerinin
görüşleri ile sınırlıdır.
ıv. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi ile sınırlıdır.
v. Veri toplama aracı olarak kullanılan görüşme formu ile sınırlıdır.
vı. Çalışma grubundantoplanan veriler ile sınırlıdır.

1.8. Tanımlar
Değerler:

Bireylere hayatlarında rehberlik eden, kişilerin birbirleriyle

bağlantısını sağlayan, insanların önceliklerinde ölçüt olan; sosyal yaşamı manalı
yapan, (Yazıcı, 2013) hem toplulukların özgün olmasına ve hem de farklı olmasına
yarayan prensiplerdir (Avcı, 2007). Bu bakımdan değerler ulusların manevi yapısını
ve toplulukları anlamlandıran ve geliştiren kıstaslardır (Fichter, 2011).
İlkokul: Eğitim bakanlığının yetkisi bulunan ilköğretim örgütlerini ifade eder

ve okul öncesi ile ile özel eğitim kurumlarını da tanımlar (Öğretmenler Yasası,
1985).
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Öğretmen: Anaokullarında, ilkokullarda ve özel eğitim okullarında görevli
ğitimcileri anlatır ve başöğretmenler

ile başöğretmen

yardımcılarını

da tanımlar

Öğretmenler Yasası, 1985).

Özel ders (branş) öğretmeni: Müzik, yabancı dil, beden eğitimi, resim-el
· i, iş teknik bilgisi ve ev yönetimi derslerini vermek ve ana sınıf eğitimi ile özel
eğitime gereksinimi olan öğrencilere yönelik merkezlerde çalışmak adına eğitilip
vazifelendirilmiş ders öğretmenlerini ifade eder (Öğretmenler Yasası, 1985).

Sınıf öğretmeni: Bir okul içerisinde belli bir sınıfta, derslikte, yaş grubunda
ya da şubede öğrenciyi eğitme ve öğretme faaliyetlerini üstlenen öğretmenleri ifade

eder (Öğretmenler Yasası, 1985).

Karakter: Bireye has tutumlar, bireyin her türlü faaliyetine toplumun
yüklediği değerlerdir (Türk Dil Kurumu, 2016).

Dominant karakter: Sahip olduğu baskın değerleriyle çevresi üzerinde ve
kişiler arası ilişkilerde etkin olan, yöneten, sözünü geçiren, dediklerini yaptıran ve
inisiyatifi elinde bulunduran kişidir (Avcı,2007).

Örtük

program:

ilerlemelerinin

değerli

düşünülmektedir.

Çağımızda

olduğu

bireylerin

gibi toplumsal

bilgi

işleme

gelişmelerin

sürecindeki

de değerli

Resmi program yerine ikincil bir program olan örtük programla

sosyal ve kültürel özelliklerin toplumsal ilerlemeyi meydana getirmedeki
vurgulanmaktadır.

olduğu

Örtük programın

özelliklerine

bakıldığında

önemi

formel programlar

kadar öğeleri bariz ve net bir şekilde verilmese de eğitim alan bireylere kendi
duygularını aktarma, değerler ve davranışlar edindirmede

en az formel program

kadar tesiri bulunan bir program olduğu ifade edilmektedir (Yüksel, 2004).

Denetim (Teftiş): Bir hedef maksadıyla, belirlenen prensip ve normların
yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesidir (Aydın, 2014 ).

Denetmen (Müfettiş): Bir örgütteki çalışmaların yasa ve kurallar dahilinde
icra edilip edilmediğini teftiş eden görevlidir (Türk Dil Kurumu, 2016).

Eğitim denetimi: Eğitim
belirlenmesi,

eleştirilmesi

ve daha

oluşturulmasıdır (Aydın, 2014).

sürecine
faydalı

tesiri

olan faktörlerinin

bir eğitim

alanının

niteliğinin

ve şartlarının
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Eğitim denetmeni: Eğitim ve öğretim örgütlerindeki denetim, değerlendirme
ve yol göstericilik görevlerinde bulanan, teftiş eden kişiyi ifade etmektedir (Milli
Eğitim Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme Kumlu'nun Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları Yasası, 2006).
1.9. Kısaltmalar
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MEDDYK: Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme, Yönlendirme Kurulu
TDK: Türk Dil Kurumu
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BÖLÜM II
ALAN YAZIN VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Hem

eğitim

kurumunun

vazifesini

hem

de

toplumun

isteklerini

gerçekleştirmek için eğitim gören bireylerin formel ya da gizli programdaki konular
yoluyla değer kazanımı veya kazanılan değerlerin ilerletilmesi, değer eğitimi olarak
ifade edilebilir. Bu açıdan değerler aktarımı tanımı sosyal hayatı düzenlemekte olan
genel bir kavram olarak kullanılmaktadır. Bu bölümde kişilik, karakter, karakter
eğitimi, değerler, değerler eğitimi, değer eğitiminde kullanılan yaklaşımlar, Kıbrıs
Türk Eğitim Sistemi ve değerler, değer aktarımında öğretmenin rolleri konularına
değinildikten sonra konuyla ilgili araştırmalar sunulacaktır.
2.1. Kişilik
Kişilik, bireye has, bariz, soyut ve ruhsal nitelik, insanlığa uygun olacak hal
ve davranıştır (Türk Dil Kurumu[TDK], 2016).
Kişilik tanımlanması zor kavramlardan biridir. Çünkü bu kavram, tamamen
insanın yaptıklarıyla ya da yapmadıklarıyla ilgilidir. Ayrıca aile, sosyal grup ve
ulusun biriktirmiş olduğu her türlü değerlerle de kişiliğin bağlantısı vardır (Çağatay,
2009). Kişilik, insanı diğer insanlardan ayıran, doğumla birlikte başlayan ve gelişen,
eşsiz özelliklerdir. Kabiliyetler, hisler, huy, değerler, karakter yapısı, inanışlar,
fikirler davranışlar, toplumsal, fizyolojik, psikomotor ve kognitif nitelikler gibi tüm
bu özellikler kişiliği oluşturan etmenlerdir. Bireyin tutumlarının her yönünü ele alan,
kapsamlı kavrama kişilik denmektedir (Senemoğlu, 2011). Kişilik, karakter ve mizaç
kavramlarından farklıdır. Bu kavramlar kişiliğin bir parçasını oluşturur. Örneğin:
çocuğun aldığı eğitim ve aile terbiyesi, çocuğun karakterini belirler. Mizaç ise kişinin
doğuştan getirdiği özelliklerdir. Mizaçta vücuttaki salgı bezlerinin aktivitesi gibi
fiziksel durumlar etkilidir. Kişilik hem mizacı hem de karakteri içine alan şemsiye
bir kavramdır (Durmuş, 2011 ). Bireyin dürüst ve faziletli tutum gösterme
kabiliyetinin ilerlemesi, sağlam ve düzgün bir kişilik edinmesi ahlaki değerlerle
mümkündür. Bireyin yaşamındaki tüm davranışlarının arkasında ahlaki değerler
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vardır (Özen, 2011). Kişilik ve karakteri birbirinden benzer veyahut birbirinden
farklı yapan biyolojik nedenler de mevcuttur. Değerlerin değişimi bireylerin kişilik
yapılarında büyük değişikliklere yol açar. Yine TDK (2016)'ya göre kişilik: insanın
toplumda kazandığı huy ve tutumlardır.

2.2. Karakter
Karakter, kişiye has yapı, kişiyi diğer insanlardan

farklı kılan nitelik ve

bireyin tutumlarını tayin eden, yüksek niteliğe sahip, öz yapı, yaradılış, kişiyi diğer
insanlardan farklı kılan özelliklerdir (TDK, 2016).
Toplumdaki kişinin davranışları, iyi ya da kötü biçiminde değerlendirilip
yorumlandığında,

kişilik özellikleri

karakter adını alır. Başka deyişle karakter,

kişiliğin ahlaki yanını oluşturur. Ahlaki değerler ise, büyük ölçüde sosyal çevrenin
ürünüdür,

sosyal çevrenin bireyin sübjektif yapısı içinde benimsenmesi

oluşur. İyi huylu, güzel ahlaklı denildiğinde,

sonucu

sosyal çevre, kişi davranışlarına

yüklenen değerler alanına girmiş olur. Bireyin karakter özelliğinden söz edildiğinde
onun iyi veya kötü sahip olduğu değerlere ilişkin bir kanıya varılmış olur. Bu yönden
karakter, kişinin eylem ve düşüncelerindeki

kararlılığını,

tutum ve davranışları

arasındaki uyumunu anlatan bir tabir olmaktadır. Karakter ifadesi, değerler boyutuyla
ve içsel psikolojik boyutuyla iradeyi içerir (Topses, 2003). Yine TDK (2016)'ya göre
karakter: bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygularıma ve davranış
biçimidir.

cl

Karakter, insanın diğer insanların refahı uğruna en doğrusunu yapabilme
arzusuna, ahlaka uygun düşüncelerle tutumlar sergilemesine olanak tanır. Ayrıca
karakter

kavramı,

kenetlenmesine

bireysel

ile

ruhsal

niteliklere

ve

bireylerin

bir

birine

olanak tanır. Düzgün bir karaktere sahip şahıs, yaşadığı çevreye

pozitif değerler ekleyerek, diğer kişilere de eşitliğe, saygıya ve demokrasiye dayalı
bir hayat edindirir (Acat ve Aslan, 2011). Buradan hareketle de karakterin eğitim ile
şekillendiği söylenebilir. Bu nedenle okullarımızda hem resmi program hem örtük
program aracılığıyla öğrencilere birtakım değerler bilinçlice veya bilinçsizce verilir.
Bu tanımlara baktığımızda karakterin ailenin, çevrenin ve eğitimin etkisiyle
geliştiği görülebilir. Karakterin içinde yaşanılan toplumun değerlerinden ve ahlaki
yargılarından ayrı düşünülemeyeceği

ise bir gerçektir.

Kişiliğin karakteri içine alan
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ve kişiliğin ahlaki yanını oluşturan bir kavram olduğu sonucuna da bu tanımlara
bakıldığında ulaşabilir.
2.3. Karakter Eğitimi
Eğitim alan kişilerin görevlerini üstlenebilecekleri mantıklı kararlar
alabilmelerine olanak tanıyan bilgi ve kabiliyetlerin ilerletilmesine karakter öğretimi
denir (Aslan, 2011). Aslan (2011)'a göre karakter öğretimi; kişilerin ahlaksal
muhakemede bulunma ve neyin yanlış olduğunu bilerek tutum sergileme
teşebbüsüdür.
Ülke dışı yapılan karakter eğitim etkinliklerinin maksadı; çocukluktan
başlayarak hoşgörülü, ahlaka uygun değerlere sahip,

çalışkan,

erişkinlikte

kabiliyetlerden en doğrusunu elde etmek için yararlanan ve yaşamdan hedefleri
olduğunu bilerek hareket eden kişiler yaratmaktır (Aslan, 2011).
2.4. Değerler
Son zamanlarda değer olgusu hakkında birçok çalışma yapılmıştır.
Yetişeklerle ve kitaplarla değerlerin edinilmesi ve diğer nesillere aktarılması noktası
günümüzde de hakkında çalışmalar yapılan alanlardan biridir.

Elbir ve Bağcı

(2013)'ya göre değerler eğitimine yönelik ilk çalışmalar, 1920'li yıllar Amerika'sının
karakter öğretimi başlığı kapsamında yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Elbir ve
Bağcı (2013)'nın yaptığı araştırmaya göre yeni milenyurn beraberinde sosyal ve etik
değerlere gösterilen kıymetin azalmasını getirmiştir. Bununla birlikte kişilere ait
değerlerin tekrardan gündeme geldiği vurgulanmıştır. Ülkesel problemlerle beraber
değerler ve ahlak eğitimi yine tartışma konusu haline gelmiştir. Ahlaksal
gerilemelerle birlikte eğitim kurumlarında ahlak ve değerler öğretiminin ehemmiyeti
yeniden ifade edilmeye başlanmıştır.
Bir şeyin önemini belirleyen, var olan ile olması gerekenin farkında olmayı
sağlayan bir ölçüt olan değerlerin üzerinde sosyal bilimler alanında da oldukça fazla
durulmaktadır. Değer kavramı ayrıca felsefe alanında da varlık ve bilgi alanından
sonra ilgilenilen üçüncü alandır. Bu sebeple de değer kavramı hakkında birçok
alanda birçok tanım yapılmıştır (Aydın ve Akyol Gürler, 2012).
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Değer kavramına yönelik yapılan tanımlara bakıldığında, bunların çoğunun
felsefi, psikolojik, sosyolojik ve eğitimsel bakış açılarına göre farklı tanımlamalar
olduğu görülmektedir. Bilim insanları, değerlerin kişisel davranışlara ve zihinsel
yaşama tesir ettiğini, kültürel olgularla alış verişte olduğunu vurgulamıştırlar. Ruh
bilimi, toplum bilimi ve insan bilimi gibi bilim dallarında uzman davranış
bilimcilerin değer konusuyla ilişkili tasarladıkları metotlar ve neticeler yorumlanınca
değer tanımında önemli derecede tutarlılık kazanıldığı görülmektedir.
Değer kavramıyla ilgili alan yazın incelendiğinde değer kavramının
ekonomiden psikolojiye, sosyolojiden fen bilimlerine, ilahiyattan siyasal bilimlere ve
felsefeden eğitim bilimlerine kadar pek çok alanda farklı tanımlarla kullanıldığı
görülmüştür. Bu yüzden, belli bir tanım başka bir bilim alanı için yüzde yüz geçerli
değildir. Buna rağmen ortaya çıkan tek anlaşma, değerlerin insan için önemli bir şeyi
temsil

ettiğidir.

Değer

kavramıyla

ilgili

tanımlamalara

bakıldığında

bu

tanımlamaların insanlık tarihi boyunca kişilere, toplumlara göre de farklılık
gösterdiği ancak bazı ortak değerlerin de olduğu görülebilir.
Değer tanımlarında şu ortak kanılara ulaşılabilir:
•

Değerler insanlara özgüdür.

•

İnsanların günlük yaşamlarında ve ilişkilerinde önemli bir yer tutar.

•

Değerler, olması gerekeni, doğruyu ve ideali anlatan koşullardır.
Değer kavramıyla ilgili kesin bir tanım olmamakla beraber alan yazın

tarandığında değerlerle ilgili şu tanımlara rastlanır:
Yaman (2012)'a göre değerler: merkezinde insan olan; kişinin şahıslarla,
nesnelerle, olgularla ve hallerle karşılaşması sonucu gösterdiği tepki, insanı özel
kılan, sahip olduğu kıymetli niteliklerdir. Bu değerler insanlarla birlikte yaşadıkları
için sosyolojik olgulardır. Fichter (2011) ise değerleri, sosyolojik bakış açısıyla
topluluklar veya uluslara has prensipler olarak düşünerek toplumu oluşturan
şahısların, kıymetlerin, amaçların ve diğer toplumsal, kültürel objelerin ehemmiyeti
konusunda yorumlamalarını içeren kıstaslar olarak ifade etmiştir.
Değer kavramı; içselleştirilen, ulaşılmak ve sahip olunmak hedefiyle, kıymet
verilen; iyi ve düzgün gibi manalarda kullanılmaktadır. Toplumları oluşturan ve
değerleri yaşatan her kişi, hayatlarını ideallerindeki değerleri nazarlarında sürdürür
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(Şişman, 2011). Kişinin yaşadığı olayların doğruluğuna yönelik kanaatler, kişinin
değerleri olarak tanımlanabilir.
Yılmaz ve Merter (2012)'e göre: değerler; kişilerin tutumlarına yön verir.
Değerler, olgulara yönelik kararlarımıza tesir eden, inanış ve davranışlar için
muhakeme yapılmasını sağlayan, kişinin benliğine ait olan ilke, prensip, inanç, görüş
ve hayat standartlarını ifade etmektedir.
Kıncal (2012)' a göre ise değerler: kişi herhangi bir konuda bir hükümde ve
davranışlarda bulunurken, toplumdan topluma farklılık gösterir. Ergen (2011) ise
çalışmasında değerlere farklı bir şekilde yaklaşarak, değerleri sevginin türevleri
olarak nitelemiştir.
Dünya çapında çocuklar, şiddetten, artan sosyal sorunlardan, birbirlerine ve
dünyaya karşı saygı eksikliğinden etkilenmektedirler. Bu sorunlar sonucu aileler ve
çoğu eğitimci, eğitim sistemi içerisinde evrensel ahlak değerleri konusunda
bilinçlilik yaratacak uygulamalar yapılması gerektiğini belirtmektedirler (Çağatay,
2009).
Rokeach (1973)'ın yarattığı değer sınıflamasına farklı bir noktadan bakan
Schwartz ve Bilsky (1987), değerlerin üzerinde çalışmak için bazı ana uzantılar
kullanma fikrine sahiptirler. İleriki senelerde farklılıklardan sonra meydana gelen
kavramsal boyutta yapılan çalışmalarla, Rokeach'ın değer listesinin ve alan yazındaki
diğer değerlerin de yardımıyla, 56 değere ulaşılmıştır. Bu ölçekle Türkiye'nin de
bulunduğu 50'den fazla ülkenin eğitimci ve lisans eğitimi alan 40 bin civarı şahıstan
veri toplanmıştır (Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000). Bu veriler kültürel ve bireysel
seviyede irdelenmiştir. Kültürel seviyedeki değerler bütünleşme, muhafazakarlık,
hiyerarşi, bağımsızlık, üstünlük, bilgili özerklik ve eşitlik dallarına indirgenmiştir.
Bireysel seviyedeki çalışmadaki değerler ise, insanların hayatlarına kılavuz etmedeki
yerlerine göre incelemelere konulmuştur (Schwartzve Bilsky, 1987).
İnsan, yetkin bir varlık olmasının yanında insanı insan yapan en önemli ayrım
insanın sergilediği değerlerdir (Bolat, 2013). Değer, insanı diğer canlılardan farklı
kılan nitelikler ve şahısların tutumlarında etkin bir görev üstlenen inanışlardır
(Ulusoy ve Dilmaç, 2012). Bu yüzden değer yargılarının yarının geleceği çocuklara
edindirilmesi her ulus için elzemdir.
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Değerler toplumlara veyahut zamana göre değişebilir. Bilimsel ve teknolojik
gelişmeler, bireylerin hayat şartlarının ve standartlarının buna da bağlı olarak
bireylerin değerlerinin değişimine neden olabilir. Bu değişim ve gelişmeler
insanların bakış açılarınca farklı anlamlandırılabilirler. Bu farklılaşma bazı zamanlar
değerin yaşamını yitirmesine, bazı zamanlar değerin değişmesine neden olabilir.
Uluslararası değerler, tüm zamanlardaki deneyimlerde önemli bir alan
kaplayan, kişilerin düşünüş biçimini yansıtan bir sosyal yapıya aittir. Evrensel
değerler birçok ulusu, toplumu, insanı ilgilendiren değerler olarak tanımlanabilir.
Alan yazın taramasında üzerinde oldukça durulduğu görülen bazı evrensel değerler
vardır. Bunlar: sanatseverlik, demokrasi, farkındalık, insan hakları ve özgürlüklere
saygı, barışseverlik, tolerans, zindelik, şefkat, itibar, kendi kendine yetebilme,
medeniyet, doğaseverlik, bilimsellik, eşitlik,

adalet, çalışkanlık, dürüstlük,

sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik gibi değerlerdir (Güzel, 2013).
Kornblum (2011)' a göre değerler bir ulusun ortak bir biçimde önemli
gördüğü düşüncelerdir. Bir medeniyet, seçtiği değerlerle kendisini tanımlar, böylece
diğer medeniyetlerle benzerlik ya da farklılık gösterir. Bir milletin vatanından,
dininden, tarihinden, kültüründen, örf ve adetlerinden gelen, yeni nesillere aktarılan
milli ve manevi duygu, düşünce ve inançlar o milletin milli ve manevi değerleridir
(Bozok, 201O).
Eğitim, ulusun idealine yönelik evrensel ve geleneksel değerler sistemini
bireylere aktarmada önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden okulların en büyük
vazifeleri, kültür alanında müfredatta bariz olarak ifade edilen ya da ifade edilmeyen
değerleri edindirmek, eğitim alan bireyleri önceden tayin edilen planlarla ileriki
yaşamlarına hazırlamaktır. Yeni nesillerin etik gelişmeler göstermesi için, onların
karakterini ve kişilik bilincini pozitif şekilde etkilemek de okulların başlıca
görevleridir. Bireyin belirli değerleri anlayabilmesi, yeni değerleri özümsemesi ve
buna uygun davranışlarda bulunması eğitimin ve eğitimcilerin yani okulların en
büyük vazifesidir (Cihan, 2014). Özellikle eğitimin ilkokul basamağında görev
yapacak olan sınıf öğretmeni adaylarının bu değerleri bilmesi, bu değerlerin farkında
olması yetiştirilecek yeni nesiller için önem taşımaktadır.
Sosyal hayatta değerlerin belirgin nitelikleri ve bu niteliklere sahip şekilde
oluşturduğu bir takım fonksiyonları mevcuttur. Değerlerin en kıymetli görevi,
toplumsal yaşamı şekillendirmektir. Kanun, inançlar, lisan, sanat gibi kültürle ilişkili
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olgular bir değer yapısının gerçekleşmesi sonucu oluşmuştur (Aydın, 2011). Başka
bir deyişle her geçmişe ait varlık alanı, kendine özel bir olguyla bir değeri ortaya
koymaktadır. Örnek olarak: emek, varlık, kanun, hak, hakkaniyet, sahiplik, söz
verme, sözünü tutma gibi değerler, uygulama zorunluluğu olan kurallar olarak
toplumsal ilişkilerle somut duruma gelip biçimlenmiştir.
Sosyal yapı, davranış modeline dönüştürülen değerler tarafından inşa edilirse,
o toplumsal yapı kendi öz dinamikleri ile yaşamaya devam eder (Kılıç, 2011). Çünkü
değerlerin, tıpkı bir mıknatısa yapışan metal parçacıklar gibi insanları bir araya
toplamaya ve onları ortak hedefler doğrultusunda birleştirmeye yön verme özelliği
vardır (Gülseren, 2009).
Değişim sürecinde önemli olan; ülkelerin sosyal iskeletine uyan yapıda ve
müsait zamanda faklılaşma dizisinin oluşmasıdır. Ülkenin sosyal iskeletine ve
normlarına aykırı değerler o ülkenin bireyleri tarafında reddedilecek niteliktedir. Bu
sorunlar yanında değerlerin Aydın ve Akyol Gürler (2012)'e göre değerlerin şu
işlevleri vardır:
• Tarihsel mirasların bugünlere gelmesini sağlarlar.
• Toplumun büyük bir kısmı tarafından onaylanmıştır.
• Bir yargıda bulunma, bir seçim yapma gibi eylemlerde yardımcı olurlar.
• Toplumsal yaşamı kontrol eden sistemlerdir.
• Kültürün gelecek nesillere iletilmesinde hayati vasıfları vardır.
• Toplumla veya kişilerle iletişimle meydana gelirler.
• Tutum ve tavırlara tesir etmektedir.
• Planlanan pozitif özellikte olan tutumlara, motive edici ve özendirici fonksiyona
sahiptirler.
• Başkalıkların, fikir ayrılıklarının görüldüğü zamanlarda ortak düşünce meydana
getirirler.
• Aktarılabilir, sahip olunabilir özelliktedirler.
• İnsanlarca ömürleri sürdürülür yani insanlara aittir.
• Sosyal yapının isteklerinden farklı davranışları uzaklaştırırlar.
• Manevi özellikler olmalarına rağmen insanların tutum ve hareketleriyle maddi
özelliklere bürünürler.
• Gelişim, yozlaşma, kaybolma, yaşamını sürdürme, ölme, tekrar ortaya çıkma gibi
canlı özelikleri vardır.
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Değişen medeniyetimizde kişilerin taşıdıkları değerler de farklılaşmaktadır.
Bu değişimin en önemli etkenlerinden biri komünikasyon gelişmelerinin yüksek
seviyede yaşanması, elektronik haberleşme araçlarının ve sosyal paylaşım internet
sitelerinin kullanımının artmasıdır. Doğru etkileşimin önemli olması gereken
çağımızda kişiler sosyallikten uzaklaşmakta ve bir taraftan da eskiden olduğu gibi
yüz yüze etkileşim yok olmaktadır. Değerlerin en önemli özelliklerinden biri de
sosyal yaşamı dolayısıyla insanlar arasındaki ilişkileri etkilemesidir. Bu da çağımız
için değerlerin önemini daha da artırmaktadır (Özkan ve Soylu, 2014).
Bir kavram olarak değerlerin çok sayıda özelliği belirtilmiştir. Değerler
kişinin içinden gelen bir güçtür. Değerler, bireysel davranışları etkiler; insan
hayatında dilemmada kalma durumlarında alınacak yargıları basitleştirir. Toplumu
oluşturan kişilerce önemsenen yapıcı kavramlardır. Değerler, insanların muhakeme
ve hakikatin tefsirine tesir eder; tutumların denetimine olanak tanır. Değerlerin kişi
ve toplumların istek ve amaçlarını temsil etme gibi bir işlevi de vardır. Değerler,
zamanla çeşitli faktörlere ve bireylere göre değişebilir; hissiyatlara bağlıdır, fikir ve
algılayışı kuvvetlendirir, tutumlara yol gösterir (Kasapoğlu, 2013).
Doğuştan itibaren, insanın gerek ailesinden gerekse çevresinden edindiği
fazlaca değer vardır. Değerler, şahıslara özel ve bölgeseldir. Değerler insanlarca ve
toplumlarca farklı algılanabilir. Bir insanın ya da ulusun önem verdiği değer, diğer
bir insan veya ulus için çok fazla şey ifade etmeyebilir (Yaman, 2012).
Yapılan birçok tanımlamalara bakıldığında, değerler tüm insanlarda,
kurumlarda, topluluklarda, uluslarda, kültürlerde bulunmaktadır. Değerler sayesinde
her şey bir anlama, kimliğe girer. Böylelikle değerler sayesinde toplum içerisinde
kişiler arası ahenk ve bütünlük sağlanır. Başka bir deyişle değerler toplumda ortak
bir temel görüşün oluşmasını sağlar.
2.5. Değerler Eğitimi
Değişimin çok hızlı olduğu çağımızda, bu değişimin neden olduğu gün
geçtikçe artarak kendini gösteren sorunlar için farklı çözümler ve farklı yöntemler
bulup kullanmak zorunludur. Özellikle ahlaka uygun değerlerin hızla yok olmaya
başlamasıyla, insanların birbirlerine olan davranışları duyarsızlaşmıştır. Toplumsal
barış ve huzurun var olduğu bir toplum ve dünya için özellikle bazı temel değerlerin
tüm insanlar tarafından kabulü ve uygulanması gereklidir. Adalet, hoşgörü, doğruluk,
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güven, saygı ve sevgi gibi duyguların olmadığı toplumlarda büyük karmaşaların
oluşması, toplumsal iç savaşların çıkması kaçınılmazdır. Bu tür problemlerin tüm
toplumlarda kendini göstermeye başlaması ile değerler eğitimi yeniden gündeme
gelmiştir (Koç, 2013).
Teknoloji ve bilgi çağında yaşanan gelişmelerle beraber toplumsal yaşamda
da

farklı

sorunlar

yaşanmasına

neden

olmuştur.

İnsanoğlunun

yaşamını

basitleştirmesinin yansı sıra değerleri yok etmeye yönelik değişmeler de olmuştur.
Bu olumsuz değişimin tedavi edilmesinde değerlerin ve toplumun kültür mirasını
gelecek nesillere ileten ebeveynler, okul ile sosyal çevre gereken duyarlığın
kazanılmasında kilit roller üstlenir. Özellikle okullar öğrencilere toplumsal değerlerin
aktarımının yapıldığı kurumlardır (Arabacı Bakır ve Akgül, 2013).
Kişi değerlerle ilk olarak ailede tanışmaya ve bu ortamda değerleri
öğrenmeye başlar. Aileden sonra da okullarda değer eğitimine devam edilir.
Çocukluk döneminde öğrenilen değerlerin ilerleyen yıllarda tamamen terk edilmesi
veya başka bir değerle değiştirilmesi çok zordur. Kişi özümsediği bu değerleri ileriki
yaşantısına yön vermede kullanır. Olaylarla ilgili yargılarda bulunurken mutlaka
kendisinin özümsediği değerleri kullanacaktır. Çocukların iyi bir yurttaş olması için
önce aileler daha sonra eğitim kurumları sorumluluklarının farkında olmalı, bu
değerleri kazandırma konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Bireyde
bulunan değerler bireyin kişiliğini, hayata bakışını, davranışlarının şekillenmesini
sağlar. Değerler kişinin ve toplumun geleceğini belirleyecek etmenler olduğundan
bireyin değerlerini oluştururken planlı hareket etmek şarttır. İnsan yaşamı boyunca
devam eden bu değer aktarımı değerler eğitimini meydana getirir (Yaman, 2012).
Çağımızda ülkelerin çoğunda ve ülkemizde beşeri değerlerde erozyonlar
görülmektedir. Bu negatif durum, tüm insanlık medeniyetini tehdit eder niteliktedir.
İnsanlar, değerlerini kaybettikçe, insanlığından uzaklaşır. Bu kötü durumu düzeltmek
için tüm dünya ülkeleri bir arayıştadır. Bununla birlikte eğitim alanlarında
kullanılmak için değerler eğitimi denilen çağdaş bir eğitim modeli üzerinde
çalışılmaktadır (Yaman, 2012).
Bir toplumun niteliğini düzgün kişiliğe sahip bireylerin varlığı belirler.
Düzgün kişiliğe ve değerlere doğuştan haiz olunmaz. Değerlerin aktarımı çocuklara
evde anne baba, okulda ise öğretmenler aracılığıyla olur. Çocukların karakter
gelişimini sağlamak öncelikle ailenin görevi olmakla birlikte, bununla vazifeli
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kurumların da sorumlulukları vardır. Bu yüzden öğrenim çağındaki bireylere iyi
davranışlar kazanma konusunda ailelerinin, eğitimcilerin ve toplumdaki tüm
bireylerin bu vatandaşlık görevini göstermeleri oldukça önemlidir (Hökelikli, 2011).
Değerler eğitimi, bireylerin sahip oldukları değerleri anlaması, gerekli
değerleri özümsemesi ve uygulamaya dönüştürme sürecidir (Yaman, 2012). Değerler
eğitimi, sosyal hayatı etkileyen, bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla,
yapılan etkinlikleri kapsayan kavramdır (Ekşi ve Katılmış, 2011).
Manevi değerlerin aşınımının yaygın olduğu çağımızda etkili bir değerler
eğitiminin, öğrenci ve gençlerin kötü huylarını ve tutumlarını iyileştirici bir niteliği
bulunmalıdır. Bu noktada ana akım medyanın çocuklardaki olumsuz tesirlerini
azaltmak, öğrencilere eleştirel düşünebilme yeteneği kazandırmak oldukça önemlidir.
Aktif öğrenme ilkesi kognitif alanda kullanıldığı gibi değerler aktarımında da
kullanılmalıdır. Düzgün bir kişilik sahibi olunabilmesi için çocukların bu değerleri
uygulamalı olarak öğrenip ve tartışmaları gereklidir. Değerler eğitimi, toplumdaki
herkesin üzerinde anlaştığı,

evrensel değerlere ve sosyal ihtiyaçlara göre

planlanmalıdır (Hökelekli, 2011 ).
Değerler; insanların kişiliklerini, bakış açılarını, davranışlarını belirleyen
önemli öğelerden olduğundan kişinin; temel bazı değerleri fark edip kazanması,
edinilen bu yeni değerlerin şahsiyetin temelleri durumuna gelmesi için eğitim
gereklidir. Bu süreçte, kişilerin yaşamları boyunca süre gelen bu değer aktarımı
değerler eğitimi olarak tanımlanmaktadır (Yaman 2012).
Okullar artık sadece akademik başarıya önem veren kurumlar olmakla
kalmayıp, sosyal hayatın ve insanlığın önem verdiği dürüstlük, adalet, saygılı olma,
temizlik gibi kavramlara önem veren, öğrencilerin ve bireylerin bu kavramları
kazanıp davranışa dönüştürdüğü yerler olmalıdır (Aydın ve Akyol Gürler, 2012).
Okullarda değer aktarımını sağlamak için insanın önemini ortaya koyan uzun süreli
çalışmalar ve uygulamalar yapılmalıdır (Çağlayan, 2013).
Değerler eğitiminde, toplumun ihtiyacı olan ve önem verdiği değerlerin
kazandırılması sürecinde, okulların rolleri ve önemi inkar edilmemekle birlikte,
okullarda bu sürece en önemli katkıyı eğitimciler sağladıklarından, değerler eğitimi
için eğitimciler tarafından alternatif yöntem, teknik ve uygulamalar geliştirilmesi
gerekmektedir.
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İnsanlar genellikle bilinçli olmayarak zihinlerindeki değerleri davranışa
dönüştürürler (Aydın ve Akyol Gürler, 2012). Eğitim, bireyde istendik öğrenmeler
oluşturma süreci olarak tanımlandığından (Senemoğlu, 2011) değerleri öğretme
süreci de istendik değerleri bireylere kazandırma sürecidir. Bu bakımdan bireyin bu
davranışları, aileden başlayarak, okul ve diğer kurumlarda devam etmelidir (Aydın
ve Akyol Gürler, 2012).
Değer kavramını sosyal bir olgu olarak ele alan Aydın (2011) bu kavram için
insana veya insan topluluklarına faydalı olan, beklenen ve takdir görendir biçiminde
bir tanımlama yapmıştır. Değer aktarımı kavramı ise, sosyal yapıda paydaş
değerlerin edindirilmesi veya önceliklerinin oluşturulması (Bacanlı, 2011) olarak
tanımlanmıştır.
Doğanay (2012), değer eğitiminin daima öğretimin gayelerinden olduğu ama
bu değerlerin hangi yöntemlerle aktarılacağının tam bilinmediğinden değerler
eğitiminin ihmal edildiğini az da olsa örtük program içinde ve formel eğitimde
kullanıldığını vurgulamaktadır. Değerler aktarımında amaç; düzgün karakterli, etik,
kişilik sahibi ve erdemli gelecek nesiller oluşmasına imkan sağlamaktır (Doğanay,
2012).
Değerlerin aktarımında eğitimin rollerini anlamak için düşünürler oldukça
emek harcamıştırlar (Sridhar, 2001). Aydın ve Akyol Gürler (2012) değerler
eğitiminin amacı: çocukların kişiliklerinin her yönüyle gelişmesine yardım etmek,
onların en iyi yönlerini ortaya çıkarmak ve bunda sürekliliği sağlamak olarak
belirtmiştir. Arıkan (2011) ise değerler aktarımının amacı olarak kişilerdeki ahlaka
uygun, sosyal yapıya uygun ve gelişime açık kişiler yetiştirmek ve yaşam boyu
eğitimi desteklemektir.
Alan yazın değerler aktarımı bağlamında incelendiğinde, bu alanda çeşitli
boyutlarda çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ders programlarının ve ders
kitaplarının amaçlarını milli, evrensel ve ahlaki değerler bağlamında ele alan
çalışmalar da vardır. Değer eğitimi yaklaşımlarının etkililiğini sınayan (Tahiroğlu,
2011), değer eğitimini tarihsel gelişim bağlamında ortaya koyan (Keskin, 2008)
çalışmalara da alan yazında rastlanmıştır. Uluslar arası bütünleşmenin değer
aktarımına katkısını araştıran (Yaşar, Gültekin ve Gürdoğan Bayır, 2013), öğretmen
adayı öğrencilerin değer aktarımı hakkında fikirlerini yansıtan (Kurtdede Fidan,
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009) ya da öğretmen adayı kişilerin değerler sıralamasını araştıran (Kolaç ve
Karadağ, 2012) çalışmaların olduğu görülmüştür.
Değerler aktarılabilen olgular olması sebebiyle eğitimin içinde önemli bir yer
tutarlar. Eğitim kurumlarında yapılan değerler aktarımında, yeni nesillere örnek
teşkil eden, değerleri ebeveynlerle uyumlu şeklide aktaran, bu konuda ailelere
tavsiyelerde bulunan eğitimcilerin de sahip oldukları değerler bilinmelidir.
Eğitimcilerin çocuğun sahip olmasını hedeflediği değerlerin aileler ve diğer eğitim
görevlileri hatta toplumca paylaşılıp onaylanmadığı zamanlar değerlerleri yem
nesillerin içselleştirmesi de imkansızdır (Arabacı Bakır ve Akgül, 2013).
2.6. Değer Eğitiminde Kullanılan Yaklaşımlar
Değerlerin tanımında olduğu gibi, okullarda değerlerin aktarılması için tercih
edilen yaklaşımlar arasında amaç, yöntem açısından farklılıklar vardır (Ekşi, 2003).
Okullarda değer aktarımının yapılma yöntemine ilişkin çeşitli tartışmalar vardır.
Eğitim kurumlarında aktarılması hedeflenen değerler, klasik açıklama metoduyla
aktarılabileceği gibi değer telkin yaklaşımı veya eğitim alan kişinin değerlerini
açıklayarak kişinin kendisinin değerlerinin farkına varabilmesi sağlanabilir. Ayni
zamanda öğrencinin değerlerini anlamak ve değerlerin dizgeli çözümlemesini
yapmak için ahlaki kavrayış ve değer analizi yaklaşımlarından da faydalanılabilir.
Değerlerin öğretimi yaklaşımlarının amacı, değerleri en etkili ve en kalıcı biçimde
nasıl öğretilir sorusuna yanıt aramaktır. Bu soruya verilen yanıtlar; değer eğitiminde
kullanılan yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olur. Değerlerin edinilmesinde
tercih edilen yaklaşımlar aşağıda belirtilmiştir:
2.6.J. Değerlerin Doğrudan Öğretimi (Telkin Etme)Yaklaşımı
Uzun zamandır okullarda bilgi ve değer aktarımı için bu yaklaşımın
kullanılmasının nedeni: okulun görevi olarak, bireylere toplumun benimsediği
değerleri

doğrudan

öğrencilere

aktarmaktır.

Değerleri

doğrudan

öğretme

yaklaşımının hedefi, öğrencilere değerlerinin aktarımının doğrudan verilmesi ve
değerlerin özümsenmesinin sağlanmasıdır (Aydın ve Akyol Gürler, 2012). Bu
yaklaşımda, toplumun özümsediği değerler ve bu değerlerin nasıl kazandırılacağı
belirlendikten sonra veliler adalet, dürüstlük, eşitlik gibi temel değerleri yeni
nesillere benimsetmeye çalışırlar. Bu yaklaşım okulda öğrencilerin okuma
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parçalarıyla iletilen değerleri özümsemesiyle gerçekleşir. Bu yaklaşımda ahlaksal
değerlerin olduğu yazılar, taklide özendiren hikayeler, videolar gibi öğretim araçları
kullanılır (Eksi. ve Katılmış, 2011 ). Bu metotta, aktarılması hedeflenen değerlerin
tutarlı bir davranış göstermesi için biz dizi işlem gerekmektedir. Bu işlemler hedefin,
kıstasın, metodun kararlaştırılması,

bu metot kullanıldıktan sonra metodun

eleştirilmesi ve bu döngünün devamının sağlanmasıdır (Doğanay, 2012).
Eğitim kurumlarında en sık kullanılan metotlardan biri olan sınıftaki
eğitimciye dayalı olan bu metot ile kazandırılacak değer önce planlanmalı,
etkinliklerden yararlanılıp değerler aktarımına olanak sağlanmalıdır (Doğanay,
2012). Bu metotta; örnek olma, anlatma, soru cevap kullanma, olumlu ve olumsuz
pekiştirme,

sunma,

küçümseme,

alternatifleri

düzenleme,

rol

oynama,

tamamlanmamış veya taraflı veriler sağlama, azarlama, oyunlar, benzetimler ve
buluş yoluyla eğitim kullanılmaktadır (Aslan, 2011).
Genelde yetişkinlerce yönetilen bu yaklaşımın uygulama aşamasında,
öğrencilere kazanmaları istenen değerlerle alakalı açıklama yapılmaz.

Özellikle

tarihte yaşanılanlar olmak üzere genellikle örnek olay tanıtılıp öğütler vermeye
çalışılır. Bu süreçte değerlerin öğretimine yer veren ve öğrencileri öykülemeye
özendirici olan hikaye kitapları, broşürler, videolar gibi materyaller kullanılabilir
(Karatay, 2011).
Propaganda işlemini andıran bu metot kişilere neyin doğru, neyin yanlış
olduğu dikte edilirse, kişilerin değişimi sağlanabilir mantığına dayalıdır. Bazı
kişilerce yapılan çalışmalarda ise bu metodun pek tesir eden bir metot olmadığına
ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır (Doğanay, 2012). Buna farklı bir görüş olarak ise Topçu
(2011) bu telkin yaklaşımının psikoloji ilmi tarafından pek çok sahada faydalı
olabileceğinin saptandığını savunmakta ve bu faydanın eğiticinin usanmadan telkin
etmesiyle mümkün olabileceğini belirtmektedir. Bireye bir şeyi sürekli telkin
etmekle birlikte telkin yaklaşımının etkili olması için temel nokta, kazandırılması
hedeflenen değerlerle, öğrencinin sahip olduğu değerler arasında bir tutarlılık olup
olmadığıdır. Eğer bu tutarlılık yoksa defalarca telkin etmek bir işe yaramayacak ve
öğrenci kazandırılmak istenen değerlere olumsuz tepki verecektir veya daha da
kötüsü kazandırılmak istenen özelliğe tepki olarak tam tersi bir özelliği
özümseyecektir. Böylelikle, değerlerin eğitiminde hedeflenen istendik davranışların
bireylere kazandırılması zorlaşacaktır (Tahiroğlu, 2011).
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2.6.2. Değerleri Açıklama Yaklaşımı
1960'lı yıllarda sıkça kullanılan bu yaklaşımda, değerler tanım gibi açıklanır
ve öğrencilere sunulur. Bu yaklaşımda, öğretmenlerin sınıflarda etkinlikleri
yapmaları, öğrencilerin kendileri için neyin önemli olduğunu ve bunu nasıl
belirlediklerini bilmeleri oldukça önemlidir (Aydın ve Akyol Gürler, 2012). Ayrıca,
öğrenciler kendi değerlerini seçmeli, tartışmalı ve yaptığı seçimi destekleyen
nedenler sunmalıdır (Ekşi ve Katılmış, 2011).
Bu metotta öğrencilerin kendi değerlerini izah etmesine ve kendi değerlerini
anlamasına rehberlik yapılması önerilmektedir (Ekşi ve Katılmış; 2011). Bu metotla,
eğitim alanlarında değer aktarmak hedefiyle hareket edildiğinde eğitimciler,
öğrencilerin öz değer sistemlerini meydana getirmek için onlara yol gösterici
olmalıdır. Bu etkinliklerde öğretmenin yapması zorunlu olan bir takım prensipler
vardır. Bu prensipler, aşağıda maddeler halinde Doğanay (2012) tarafından şu
şekilde basamaklandırılmıştır:
•

Eğitimci sahip olduğu değerleri dikte etmemelidir.

•

Münakaşalar aşırıya kaçmamalıdır.

•

Kişiler cevap almak için zorlanmamalıdır.

•

Topluluğa sorulabilecek bir soru şahıslara tek tek yönetilmemelidir.

•

Eğitim alan kişilerin açıkladıkları değerler asla yargılanmamalıdır.

-

Bu metot bir takım yanlarıyla da eleştirilmiştir. Doğanay (2012)'a göre
bunlardan bazıları, öğrencinin mahreminin açıklayabilmesi, eğitimcileri bir ruh
bilimci gibi görmesi, etik ve etik dışı konuların ayrıştırılamaması ve değerler
arasında ayrım yapılmasıdır.
Bireylerin kendi değerlerini oluştururken seçecekleri değerler konusunda
yanılgıya düşebileceklerinden hareketle; değer açıklama yaklaşımının kişilere
değerleri edindirmeye imkan tanıması gibi önemli yararının bulunması, bu
yaklaşımın önemini artıran unsurlardandır (Ekşi ve Katılmış, 2011).
2.6.3. Değer Analizi Yaklaşımı
Diğer adıyla değer çözümlemesi yaklaşımında bireyler, gerçek ya da gerçek
olabilecek bir durumda, duygusallıktan uzak bir şekilde akılcı kararlar vererek
sorunları çözmeye çalışır (Aydın ve Akyol Gürler, 2012).
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Aydın (2014)'a göre değer analizi yaklaşımında, değer aktarımının özüne
yoğunlaşma, anlama, düşünme prensipleri vardır. Bu metotla kişi sorunu olduğunda
duygularıyla hareket etmeden rasyonelce düşünüp olgular yardımıyla probleme
çözüm bulmaya çalışır.
Bu yaklaşımda öğrenciler, ahlaki düşünme becerisini kazanmak için
toplumsal konulara ilişkin sorun çözme metotlarını uygular. Bununla öğrencilerin
verilen olay hakkında kendileri için en uygun kararı verebilmeleri için bilgi ve
kabiliyetlerin edindirilmesi hedeflenmiştir. (Ekşi ve Katılmış, 2011).
2.6.4. Ahlaki İkilem Yaklaşımı
Ahlaki gelişim konusunda ilk olgun araştırmaları yapan kişi Kohlberg'tir
(Aydın ve Akyol Gürler, 2012). Kohlberg, değerlerin öğrenilmesinin, değerlerin
diğer insanlarla, bireyin kendi etik gelişim seviyesiyle tutarlı olarak problem çözmesi
sonucu oluştuğunu açıklamıştır.

Bu yüzden değer eğitimi bilişsel alanda

gerçekleşmelidir (Aydın ve Akyol Gürler, 2012). Bu yaklaşımda asıl amaç,
öğrencilerin karar verirken ahlaki ilkeler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu
sebeple öğrencinin verdiği karardan çok o kararı vermesine sebep olan nedenler
incelenmelidir (Bulut, 2012).
Bu metotta, insan, değerlerini, etrafındaki bireylerle kazanmak yerine, sahip
olduğu kognitif ahlaksal seviyesine, zekasına, problem çözme kabiliyetine göre
kazanır (Doğanay, 2012). Bu metotta eğitim gören kişilere ahlaksal dilemma içeren
masallar, hikayeler, kalıplaşmış olgular verilir. Böylece eğitim gören kişilerin
değerler hakkında bilişsel süreçler ve münazaralar yaşamasına olanak tanınır. Bu
metot akıl yürütme, mantığa göre karar verme prensiplerine dayanır. Bu prosesin
kıymetli olduğu bu metotta eğitim alan kişilerin bilişsel çabası ve münazaralardaki
çabası çok önemlidir.
Eğitim alan kişilere amaçlanan değerlere yönelik uygun dilemma yaratan
hikayeler anlatılır, kişiler arasında bir fikir alış verişi sağlanır. Kişilere belli değerleri
dikte etmek değil, dilemmalarla onlara yol göstericilik yapmak, farklı olayları
anlatarak kişilere muhakeme yaptırmak, kişilerin prensipler edinmelerini sağlamak
temel amaçtır (Karatay, 2011). Doğanay (2012), bu yaklaşımı iki ayrı değer
prensiplerinin mücadele ettiği yapay olmayan yaşam sorunları olarak görmektedir.
Kişilerin, ahlaki dilemma etrafında mantıklarını ve kognitif süreçleri kullanarak
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münazaralara neden olduğu için bu yaklaşıma ahlaksal tartışma diye de tanım
yapılmıştır. Bu konudaki araştırmalar, bu metotun ahlaksal değerlere son derece
pozitif tesiri olduğunu fakat işin bütün yükünün bu eğitimi alan kişilerde olduğunu
ve zaman açısından ekonomik bir yöntem olmadığını göstermiştir (Doğanay, 2012).
Öğrencinin tercih durumunda kaldığı ahlaki ikilem sürecinde, öğretmen;
sürecin basitleştiricisi olmak zorundadır. Bu yaklaşımda öğretmenden, eğitim verdiği
kişilere bazı değerleri dikte etmesi yerine, dilemmalı olaylar yaratarak eğitim alan
kişilere yol göstericilik ve yönlendiricilik yaparak ahlaksal prensipler edindirmeleri
istenir. Öğretmenler öğrencilerin ahlaki ikilemdeki sahip olduğu değerlere saygı
duymalı, olumsuz ve küçük düşürücü yorumlarda bulunmamalı, öğrencileri
etkilememelidirler (Karatay, 2011).
2.6.5. Karakter Eğitimi Yaklaşımı
Bu yaklaşım, okullarda uygulanan değerler eğitimi programı ile benzer
özelliklere sahip olması nedeniyle önemlidir.
Karakter eğitimi yaklaşımının değerler eğitiminde tercih edilmesinin başlıca
nedenleri Kaymakcan ve Meydan (2012)'a göre şunlardır:
•

Diğer yaklaşımlara göre çok daha bütüncül bir tarzda olması ve çağımıza en

uygun biçimde uygulanan bir yaklaşım olması.
•

Diğer yaklaşımların birçok yönünden faydalanarak ve onlara yapılan

eleştirilere dayanarak yoğun bir kabul ve çok boyutlu katkı ile geliştirilmiş olması.
•

Kişinin bilişsel, duygusal ve davranışsa! boyutları için uygun olması.

•

Değer geliştirme ve değer telkini gibi yaklaşımları birleştirmesi.

•

Son dönemlerde sıkça gündeme geldiği şekliyle geleneksel ve modem

değerleri birleştirmeye çalışan Türk milli eğitiminin genel amaçlarına uygun olması.
Yazıcı (2013) değerler eğitimi ve genel ahlak eğitimi içerisinde karakter
eğitiminin önemini belirtirken öncelikle değerler aktarımı konusunun engin bir mana
içerdiğinden, sosyal, ahlaki, insani, demokrasiye uygun, estetik, iktisadı, politik
alandaki değerlerin değerler eğitimine konu olabileceğinden bahseder. Değer eğitimi
daha çok belli ilke ve kuralların özümsenmesi konusunda uğraş verirken, karakter
eğitimi daha geniş bir bakış açısıyla bireyin nasıl bir insan olması gerektiğine
odaklanır. Değerler eğitimi ile arasındaki en önemli fark ise karakter eğitiminin
eğitim süreçlerinde duyuşsal boyutlara daha fazla önem vermesidir.
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Çağatay (2009)' a göre ise, karakter eğitimindeki erdem aşılamaya yönelik
bilinçli çaba, ahlak eğitiminin en iyi bilinen formudur. Bundan dolayı değerler
üzerinde oldukça durulur. Değerlerin karakterin özünü oluşturduğu varsayılır.
Karakter insanın, zihinsel, duygusal ve bedensel etkinliklerinin sonucunda
ortaya çıkar, davranışlarına çevrenin değer vermesiyle gelişir (Ekşi ve Katılmış,
2011). Bununla birlikte çevrenin yani okulun bu konudaki kritik görevi ortaya
çıkmaktadır. Karakter eğitimine yönelik etkinliklerin amacı, öğrencilerin karakter
gelişimine destek olmak ve öğrencinin ne tür bir kişi olarak yetiştirileceği ile
ilgilenmektir. Okullarda karakter eğitimiyle öğrencilere .öncelikle evrensel insani
değerler öğretilmelidir. Burada en kritik soru okullarda verilecek olan karakter
eğitimi ile hangi değerlerin öğretilebileceği sorusudur. Öğretilmesi gereken
değerlerin ailelerin değerleri veya öğretmenlerin değerleri olması yerine temel
evrensel değerler olması gerekmektedir. Ayni zamanda bu değerlerin toplumların
doğal kuralları olarak onaylanmaları önemlidir (Akkiprik, 2007). Karakter
eğitiminin, tutum, okul iklimi, okul ve sınıf içerisinde akademik başarı geliştirme
konusunda önemli bir görevi vardır ve çocukların olumlu ideal bir davranış
geliştirmesinde karakter eğitimi önemlidir. Bununla birlikte karakter eğitiminde okul,
aile ve toplum arasında işbirliği yapılması tutarlık açından gereklidir. Karakter
eğitimi, okul ikliminin geliştirilmesinde ve öğrencinin akademik başarısının
arttırılmasında olumlu bir etkiye sahiptir (Çağatay, 2009).
Dünyadaki

ulusların

bütünleşmesiyle,

sadece

teknolojik

değişmeyle

anlatılamayacak: olgular, sınırları kaldırmakta, dominant kültürlerin de her zaman ve
her yerde etkili olmasını sağlayabilmektedir. Türkiye ve çerçevesi temel alınırsa,
insanlar için birtakım değerlerin kayboluşu şahsiyet öğretiminin yeniden ele alınması
için geçerli bir nedendir. Genç nesillerde artan şiddet kullanımı, suç eğilimi,
büyüklere ve eğitimcilere yapılan saygısızlıklar, uyuşturucu kullanımı, intihara meyil
ve bir takım kötü davranışlar bunlara örnek olabilir. Çalışma ahlakı, bireylere dayalı
ve sosyal sorumluluk bilinci benzeri konularla ilgili yeni neslin eğilimlerinde azalma
olgularına günden güne daha sık rastlanır. Bu gibi değerlerde azalan eğilimler aile ile
eğitimcilerin gözlemleri ve istatistiklerle doğrulanmaktadır (Ekşi, 2003). Bu
toplumsal endişelerden dolayı çağımızda karakter eğitimine ilişkin oldukça fazla
toplumsal istek vardır. Değerlerin öneminin üzerinde durulması en çok örgün eğitim
kurumlarından beklenmektedir. Toplumun her kesiminde ilkeler ve erdemlerin
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hatırlatılması için karakter eğitimine ve ahlak eğitimine dönülmesi gerekliliği fikri
hakimdir (Bakioğlu ve Sılay, 2013).
Sonuç olarak karakter eğitiminin aslında yaşamın kendisi olduğu gerçeğinin
altı çizilerek tekrardan vurgulanmalıdır. Eğitimciler, okul yöneticileri, öğretmenler
ve aileler bu gerekli kazanımların bilincinde olup karakter eğitimi konusunun, bir iki
ders saatiyle veya ufak aktivitelerle geçiştirilemeyecek bir etkinliğe sığmayacak
özelliklerde bir program olduğunun farkında olmalıdırlar (Parlar, Çavuş, Levent ve
Ekşi, 2010).
2. 7. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde Değerler

Alan yazında Kuzey Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi'nde değerlerle ilgili alan
yazına bakıldığında çok fazla bir çalışmaya rastlanmamış olup bu konuda var olan
çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi, devamlı kendini geliştiren, insansal
değerlere önem veren, barışsever ve dayanışmacı kişilere ulaşmayı hedefleyen,
vatandaşlarına hayat süresince nitelikli eğitim verme amacındadır. Bu eğitim sistemi
demokrasi hürriyet, çalışkanlık, barışseverlik ve hukuka saygı, bilimsellik ve
toplumsal adalet gibi ilkeleri benimsemiştir (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanlığı[KKTC MEB], 2005). Ayni çalışmada kendini sürekli geliştirebilen;
fikirlerini hürce paylaşabilen; bilgiye ulaşma yeteneğine sahip; bölgedeki diğer ülke
insanlarıyla iletişime sahip; Atatürk'ün sulh, modem, reformcu, sekülerizm
felsefesine sahip; fiziksel ile ruhsal olarak zinde, dürüst, çağının insani değerlere
sahip yaratıcı gençlerin yetiştirilmesinin hedeflendiği vurgulanmıştır (KKTC MEB,
2005).
Bu çalışmada yeni eğitim sisteminin en önemli hedefleri ise: demokratik
değerleri sahiplenen, yenilikçi, kişisel sorumluluklarının farkında olan, kültürünü
benimseyen ama diğer kültürleri de bilip onlara saygı duyan, yeniliğe açık, bilgi çağı
insanını yetiştirmek olarak belirtilmiştir (KKTC MEB, 2005).
Bu çalışmaya göre: araştırmayı sevme, bilimsel ve eleştirel düşünebilme,
iletişime önem verme, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini bilme, paydaş insaniyet
değerlerinden barış,

demokratiklik, yasalara

saygı, denklik gibi

değerleri

benimsemeyen öğrenciler yetiştirmek Kuzey Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi'nin temel
hedefleridir. Atatürkçü ve laik düşünceye sahip olma gibi değerler de bu çalışmada
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vurgulanmıştır. Bu eğim sisteminde özdenetim, sosyal sorumluluk, yurt sevgisi,
çağdaşlık, duygudaşlık, hoşgörü, yaşama hakkına ve insan haklarına saygı,
çevrecilik, barışseverlik ve çalışkanlık gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirilmesi
de hedeflerdendir (KKTC MEB, 2005).
5. Milli Eğitim şurasında Eğitim-Öğretim Metotları, Oryantasyon ve Genel
Eğitim Sistemi Heyeti, Kıbns Türk Eğitim Sistemi'nin sahip olması gereken ulusal
ve evrensel değerler neler olmalıdır sorusuna yanıt aramıştır. Şura kararlarına göre
çağdaş değerleri ve insani değerleri özümsemiş, barışçı, özgürlükçü, demokrasiyi ve
insan haklarını savunan, fikir hürriyetine sahip bireyler yetiştirmek gerekmektedir.
Ayrıca her türlü dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ayrımcılığına karşı olan, farklı
kültürlere ve etnik özelliklere saygı duyan, kültürüne sahip çıkan, özgüveni ve
duyarlılığı yüksek, sorumluluk sahibi, her türlü basmakalıp, dogmatik düşünceyi
sorgulayabilen bireyler yetiştirilmelidir. (KKTC MEB, 2014).
5. Milli Eğitim şurasında İlköğretim Heyeti, ilkokullardan mezun olan
bireylerin ilmi, toplumsal ve estetik gelişimi, yöresel, uluslararası ve manevi
değerlerinin nasıl olması gerektiğini tartışmıştır. Şura kararlarına göre: ilköğretim
mezunu kişiler eleştirel düşünebilen, doğruyu öğrenmek için uğraşan, sorunlarına
bilimsel cevaplar arayan, bilişsel arayış içinde olan, ilerlemeye uygun, öz farkındalık
sahibi ve özgüvenli, sorumluluk sahibi, duygudaşlık değerlerine sahip, doğrudan
yana, zinde ve iffetli kişiler olmalıdır. Ayrıca ilköğretim mezunları her canlının
hakkını koruyan, doğayı seven, demokratik, açık görüşlü, kendi ve çevresinin hakları
için mücadele eden, eşitlikçi, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş laik kişiler
olmalıdır. Ayni zamanda kültürel özelliklerinin farkında olan, var olduğu bölgenin
özelliklerini bilen, sevgi dolu ve barışçı, ortak vatandaşlık bilincine sahip, ülkesini
gönülden seven kişiler ilköğretim mezunu olmalıdır (KKTC MEB, 2014).
5. Milli Eğitim şurasında Öğretmen Eğitimi, Teftişi, Oryantasyonu ve Hizmet
İçi Eğitim Heyeti, eğitimci ana değerleri, sosyal çevredeki rolleri ve uluslararası alış
verişi açısından göreve başlamadan önceki eğitimlerde hangi hedefleri olmalıdır
sorusuna yanıt aramıştır. Şura kararlarına göre eğitimciler, yöresel ve kültürlerarası
değerleri içselleştirmiş, tolerans ve önderlik nitelikleri oları, sosyal değerlerle
beynelmilel değerlere yüksek seviyede hakim kişiler yaratmayı öğretim hedefi
almalıdır (KKTC MEB, 2014).
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2.8. Değer Aktarımında Öğretmenin Rolleri
İdealist düşüncelere göre öğretmen ilk önce, kendi kişiliğiyle ve
davranışlarıyla öğrencilerine rol model olmalıdır. Çünkü öğrenmenin en basit
yollarından biri de öğreteni taklit etmektir. Öncelikle öğretmenlerin yerel ve evrensel
değerlere sahip olması, öğrencileri ve çevresi için örnek bir model olarak hareket
etmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Çağımızda sıkça söylenen; öğretmenlerin dediğini
yapın,

yaptığını yapmayın tarzındaki düşünceler, değer eğitimi anlayışıyla

çelişmektedir. Değerlerin okullarda kuru kuruya sözlü olarak öğretilmesi yerine,
daha çok dış örneklerle ve modellerle desteklenmesi gerekir. Çünkü davranışlar
sözcüklerden çok daha akılda kalıcıdır. Şüphesiz, okul yaşamanda ve değer
aktarımında hayatı unsura sahip eğitim çalışanlarının değer konularında yapmaları
gereken birçok görev mevcuttur. Değerler konusunda en büyük etkiyi aileden sonra
öğretmenlerin yaptığı bir gerçektir. Bu noktada başta okul öncesi ve ilkokul sınıf
öğretmenleri olmak üzere bütün öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Değerler
konusu, ahlaki bir konu olmasının ötesinde yaşamsal derecede önemli bir kavramdır.
Okulda verilen değerler ile toplumda verilen değerler arasında tutarsızlık olursa,
öğrencilerin kişilik gelişimi olumsuz yönde etkilenebilir. Tolstoy: "Çocuklar eğer
gerçek hayatta tersini görüyorlarsa verilen bütün dersler fuzulidir." diyerek bu
tutarlılığın önemini vurgulamaktadır. Yüksel (2004)'e göre okullar, öğrencilerin
toplumda var olan mevcut sisteme uyması için toplum tarafından ihtiyaç duyulan
bilgi, beceri, düşünce ve değerleri öğrencilere kazandırmalıdır. Öğretmenler, değerler
aktarımı konusunda öğrencilerin anne babalarından sonra ilk rol modelleridir.
Yavuzer (2011) çalışmasında çocuğun okul çağıyla birlikte anne baba yerine
öğretmeni model aldığını ve öğretmenle kendini özdeşleştirdiğini belirtir. İlkokul
yaşantısı öğrencinin ileriki hayatında önemli roller oynar. Çünkü yaşamın ilk
yıllarında kazanılan davranışların kalıcılığı yaşamın diğer dönemlerinde kazanılan
davranışların kalıcılığı ile karşılaştırıldığında daha fazladır. İlk öğrenilenlerin doğru
şeyler olması çocuğun ve toplumun geleceği bakımından çok özel bir yere sahiptir.
İlkokul sınıf öğretmenleri, eğitim alan kişinin ebeveynlerinin ardından
gördüğü ilk kişilerdendir. Bu dönemde alınacak eğitimin faydalı olabilmesi
öğretmeninin özellikleriyle bağlantılıdır. Çocuk, günün büyük bir kısmını sınıf
öğretmeniyle birlikte geçirir. Eğitim alan kişi için model ve disiplin kaynağı olan
birey eğitimcidir. Dolayısıyla sınıf öğretmenleri, öğrencilerine sevgi duyan, hassas,
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çelişmeyen, toleranslı, dingin, pozitif ve hareketli gibi özellikler barındırmalıdır.
Yavuzer (2011)' in çalışmasına göre birey, tüın detayları ile örnek olarak
görebileceği, alanında uzman bir eğiticiye sahip olmalıdır.
Yapılan araştırmalardan da anlaşıldığı üzere değerler aktarımında en önemli
vazife eğitim kurumlarına ve bu eğitim kurumlarında da bu konudaki en büyük görev
eğitim hizmetlerinin en önemli öğeleri olan öğretmenlere düşmektedir. Eğitim
alanında öğretmenlerin daha etkili olabilmeleri için öğretmenlerin kuru kuru bilgiyi
aktaran kişiler olmaktan, eğitimciler ve toplumun da yardımıyla uzaklaştırılmaları,
değerler aktarımı bakımından çok hayatidir. Değerlerin aktarılmasında eğitim
kurumu, eğitimci ve aile çok -kıymetli öğelerdir. Bu unsurların tutarlı ve işbirlikli
hareketi değerler aktarımının başarılı olmasını sağlar. Değerler aktarımında ilkokul
sınıf öğretmeni, bir rol modeli olarak okul yönetimi, özel ders (branş) öğretmenleri,
okul çalışanları, aile ve etrafındakilerle uyumlu olmalıdır. Bugünlerde eğitim, vakit
azlığı, sınavlara hazırlık ve müfredat yetiştirme gibi kaygılar nedeniyle bilişsel temel
konulara ve değerlendirmeye odaklanmaktadır. Ancak bu kaygıların yanında
eğitimciler, değerler aktarımını daha fazla dikkate alarak eğitimde yeni düzenlemeler
yapmalıdır. Toplumun esenliğine ve sosyal huzura katkıda bulunabilmede, bireysel
yaşamlarını daha anlamlandırabilmede ve ahlaksal bakımdan farkındalığa sahip yeni
nesiller yetiştirilmesinde öğretmenler şüphesiz çok önemli bir vazifededir.
Öğretmenler, sınıf ortamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin ders amaç ve öğrenci
beklentilerine

göre

düzenlenmesinden,

planlamasından

ve

yürütülmesinden

sorumludurlar.
Kişinin hayatında değerleri anlaması, bazı hallerde kişinin hareketlerinin
önceden kestirilmesini sağlar. Bu bağlamda değer, kişilerin kararlarına etki ettiği için
değer kavramının araştırılması önemli hale gelmektedir. Öğretmenlerin rolleri ve
görevleri açısından öğretmenlerin değerleri hayatidir. Eğitimcinin görev ve
sorumlulukları, sadece sınıfa girip ders anlatmayla bitmez, bu görevler bir yaşam
biçimidir (Çalışkur, Demirhan ve Bozkurt, 2012).
Öğretmenlerin gelecek nesilleri yetiştirmedeki görevleri, değerlerin önemini
daha fazla ortaya koymaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerinin değerlerini model alarak
davranışa dönüştürürler (Şahin Fırat ve Açıkgöz, 2012). Çağımızın insanlarının
büyük bir kısmının geleceğin mimari benzetmesi yaptıkları eğitimcilerden en büyük
beklentileri: öğretmenlerin sahip olduğu ana etik değerleri eğitim verdikleri şahıslara

35

kazandırması, etik bir yol gösterici ve model olmasıdır. Eğitimci, eğitim verdiği
kişilerin sergilediği olumsuz hareketleri atlamamalı ve bu olumsuz davranışları
tedavi etmelidir.
Öğretmenlerin çocuklara iyi karakter özelliklerini aktarabilmesi için bazı
beceri ve anlayışların bilincinde olup bu bilince göre davranmaları gereklidir (Ekşi
ve Katılmış, 2011). Değer eğitiminde başarılı olunabilmesi için öğretmenlere Akbaş
(2008)'ın tavsiyeleri şunlardır:
•

Öğretmen öğretici, model olma ve yetiştirici olma görevlerinin bilincinde

olmalı ve bunları görev olarak bilmelidir.
•

Derslikte ahlaksal bir ortam ve grup var edilmelidir.

•

Eğitimciler, öğrencilere vazifeler atayıp düzen oluşturmalıdır.

•

Sınıf içersinde adilane bir ortam var edilmelidir.

•

Örtük ve açık programlar aracılığıyla değerler aktarımı yapılmalıdır.

•

İşbirlikçi öğrenme yönteminden faydalanılmalıdır.

•

Ahlaki çıkarımlar için öğrenciler güdülenmelidir.

•

Fikir farklılıklarının çözümlenme yöntemi öğretilmelidir.

•

Sınıf dışı deneyimlerde de süratli değişim için güzel örnekler gereklidir.

•

Eğitim kurumlarında ahlaksal bir kültür ortamı kurulmalıdır.

•

Ebeveynlerle düzgün bağlantılar yapılmalıdır.
Eğitimciler olumlu örnek olması icap eden rollerini şu nedenlerden dolayı

tam anlamıyla yerine getirememektedir (Ekşi ve Katılmış, 2011):
•

Bazı öğretmenlerin derslerinde verilmesi gereken bilişsel hedeflerden ve

müfredattan geri kalacağı ve bunun sonucunda akademik başarı konusunda iyi bir
eğitimci olmadığının düşünüleceğinden çekinmesi,
•

Bazı öğretmenlerin ahlaki değerler benimsemek veya bu değerleri açıklamak

istememeleri,
•

Bazı öğretmenlerin öğrencilerine kendi siyasi veya öznel görüşlerini dikte

etmeleridir.
Öğretmenlerin bazı kaygı ve düşünceleri okullardaki ahlak eğitimini olumsuz
etkilemektedir. Bu olumsuzlukları gidermek için öğretmenlerle öğrencilerin zihinsel
ve ahlaki gelişimi beraber ele almalıdır, Öğretmen, kendi ideolojik düşüncelerini ve
bireysel çıkarlarını merkeze almamalı, değer edindirme sürecinde planlamayı kabul
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edebileceği

ahlaki

olgunluğa

sahip

olmalıdır

(Ekşi ve

Katılmış,

2011).

çocukların yaşadığı sosyal atmosferin yapısını şekillendirmektedir.
Öğretmenlerin meslekleri bakımından taşıdıkları değerler old
Eğitimcilerin vazifeleri, yalnızca sınıftaki akademik çalışmalar olm
bütün okul sürecini içermelidir. Bu yüzden eğitimciler, eğitim verdi

seviyelerini dikkate almalı, eğitim verdikleri kişileri daima geliştirmeye çaba
harcamalıdır. Ekşi ve Katılmış (2011) adlı araştırmacıların görüşlerine göre ise örnek
bir öğretmen, sınıfında iyi bir değerler sisteminin oluşmasını sağlayacak uygun
davranışları özendirmelidir.
Resmi ve örtük izlencelerinde değerlerin hangi yöntemlerle aktarılacağının
bariz tanımlanmaması, eğitim kurumlarında değer aktarımının olmadığı anlamına
gelmemektedir. Halihazırda eğitimcilerin dersliklerde ve eğitim kurumlarında
yarattıkları atmosfer, kıymet verilen konular, iyi ile kötü arasındaki farkın
anlaşılması örtük eğitimle oluşur. Fakat bunların örtük eğitimde olduğu gibi resmi
programla planlı öğrenme deneyimleriyle kazandırılması da gerekmektedir
(Doğanay, 2012).
Öğretmenlerin değer kavramına ilişkin görüşlerinde değerin sosyal yapıdaki
konumu, değerin kişiyi sosyalleştirmesi ve bu konumu itibariyle bireysel
ilerlemedeki

yeri

üzerinde

durulmuştur.

Eğitimciler,

değerlerin

şahıs

ve

topluluklarını bir araya getiren yapıcı görevinden yola çıkarak değer ve davranışların
toplumsal kurallar ve insan ilişkileri üzerindeki etkisine de vurgu yapmaktadırlar.
Öğretmelere göre değer eğitiminin önemli görevleri: kişilik ilerlemesine, şahısların
sosyal çevredeki konumunu kavramasına, sosyal sürekliliği devam ettirmeye,
toplumun bir biriyle olan ilişkilerini örgütlemeye, sosyal yapıdaki değerleri
sağlamlaştırmaya ve ulusun ilerlemesine katkıda bulunmaktır (Balcı ve Yelken,
2010).
2.9. İlgili Araştırmalar
İlgili araştırmalarla ilgili alan yazın tarandığında çalışmaların genellikle
değerler eğitiminde ilkokul sınıf öğretmenini ve öğrenciyi ele aldığı görülmüştür.
Bunu yaparken de çalışmaların çoğunda sınıf öğretmenin değerler aktarımındaki
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rollerinin yine sınıf öğretmenine sorulduğu veya bir yetişek içerisinde değerler
eğitiminin incelendiği ifade edilebilir. Fakat alan yazında bir eğitim ortamında
ilkokul

sınıf

öğretmeninin

değerler

aktarımındaki

rollerini

denetmenlerin,

yöneticilerin, özel ders (branş) öğretmenlerinin ve velilerin gözünden ifade etmeyi
hedefleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma da alan yazında boşluk
oluşturan denetmenlerin, yöneticilerin, özel ders (branş) öğretmenlerinin ve velilerin
görüşlerine

göre

sınıf

öğretmenlerinin

değerler

aktarımındaki

rollerinin

değerlendirme gereksiniminden kaynaklanmıştır. Bu konuyla yakından ilgili
araştırmalar bu ilgili araştırmalar başlığında incelenmiştir.
Çağatay (2009), isimli araştırmacının "Öğretmen Görüşlerine Göre Karakter
Eğitiminde ve Karakter Gelişiminde Okulun Rolleri" isimli çalışmada, öğretmen
görüşlerine göre karakter eğitiminde okulun rolleri araştırılmıştır. Çalışmada,
çocuğun karakter eğitiminin ilk başladığı yerin aile olduğu, okulun karakterin temel
bileşenlerini geliştirdiği, okulun daha çok yardımseverlik değerlerini kazandırmada
etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunun dışında, öğretmenlerin adalet değerini
kazandırmada zorlandıkları, okul yöneticilerinin öğrencinin karakter gelişimine
doğrudan etki etmediği, öğretmenlerin karakter gelişimine en çok kendilerinin katkısı
olduğu, sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte konulmasının karakter gelişimini
olumlu yönde etkilediği sonuçlarına da ulaşılmıştır.
Gündoğdu (201O), "Ortaöğretim Kurumlarında Karakter Eğitimi Sorunu" adlı
çalışmasında ortaöğretimde karakter eğitimi sorunlarını araştırmıştır. Çalışma tarama
modelinde gerçekleştirilmiş olup 2009-201O eğitim-öğretim yılı, Kayseri ilinden
rastlantısal olarak seçilen yirmi okuldan seçilen gönüllü 303 öğretmenden
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri alan yazın taraması ve anket tekniği kullanılarak
toplanmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmenler ders esnasında karakter eğitimi ile
ilgili konuları çok önemsedikleri ancak bu tutum ve davranışların öğrencide ortaya
çıkma düzeyinin orta düzeyde kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun nedenleri:
müfredat programlarının çok yoğun olması, öğretmenlerin alanlarıyla ilgili öğretim
yapmayı asli görev olarak algılamaları ve öğretmenlerin karakter eğitimiyle ilgili
etkinlikler konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Ayrıca genç, bekar, kıdemi
daha az olan öğretmenlerin dersleri esnasında karakter eğitimini daha çok
önemsedikleri görülmüştür.
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Brady (2011), "Teacher Values and Relationship: Factors in Values
Education (Öğretmen Değerleri ve İlişkileri: Değerler Eğitimindeki Faktörler)" adlı
çalışmasında etkili öğretiminin "teknik" yeterlilik ile ilgili olduğu kadar sosyal
ilişkiler ile de ilgili olduğunu belirtir. Bu araştırmada sınıf ortamı ilişkilerini gösteren
öğretmen değerlerini incelenmekte ve değer öğretiminin kalitesi için özellikle
gerekli olan bazı değerlerin öğretmende olup olmadığı sorusu sorulmaktadır. Bu
çalışmaya göre değer eğitiminde genel olarak kullanılan yaklaşımları öğretmenler
öğretmeye odaklanmalı ve etkili öğretme için gerekli olan öğretmen değerleri
tartışılmalıdır. Ayrıca öğretmen eğitimi pedagojisinin uygulamaları üzerinde
durulmuştur.
Aslan- (2011) adlı araştırmacının "İlkokullardaki Karakter Eğitimi ve
Öğrencilerin Sahip Olması İhtiyaç Duyulan Değerler" adlı bir çalışması vardır. Bu
çalışmada ilköğretim okullarında verilmekte olan eğitimin karakter eğitimine
uygunluğu ve öğrencilere kazandırılması gereken değerler konusu işlenmiştir. Bu
çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup eğitim kurumlarının karakter
eğitimi verimliliği ölçeği öğretmen formu, okulların karakter eğitimi verimliliği
ölçeği öğrenci formu, okulların karakter eğitimi yetkinliği ölçeği veli formu ile
yaşayan değerler tablosu veri toplama yolları olarak kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda bulgular ile; eğitimci, öğrenci ve ebeveynlerin ilköğretimde karakter
eğitimi başlığı altındaki en pozitif bakış açıları psikososyal çevreyle ilgilidir, en
negatif

ifadeler

ise

ortakların

katılımı

ve

değerlendirme

yöntemleridir.

İlköğretimdeki karakter eğitimi konusundaki öğretmen görüşleri kıdem ve mezuniyet
değişkenlerine bağlı olarak farklılık göstermemiş, fakat cinsiyet, dal ve okulun
bulunduğu yer değişkenlerine bağlı olarak farklılık göstermiştir. Öğrenci görüşleri
cinsiyet, kardeş sayısı, ortalama aylık gelir ve okulun bulunduğu yer değişkenlerine
bağlı olarak farklılık göstermiştir. Veli görüşleri ise yaş değişkenine bağlı olarak
farklılık göstermemiş, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, ortalama aylık gelir ve okulun
bulunduğu yer değişkenlerine bağlı olarak farklılık göstermiştir. Eğitimcilerin ve
velilerin ifadelerinden öğrencilerin sahip olması arzulanan değerlerle ilgili, 1 O adet
değerin 8 adetinin ayni olduğu sonucuna varılmıştır.
Ünal (2011), "Eğitimcilerin Öğrencilere Aktarmayı Hedefledikleri Değerlere
İlişkin Bir Araştırma" adlı çalışmasında ortaöğretimde görevli öğretmenlerin,
öğrencilere kazandırmak istedikleri değerler tercihlerini belirlemek amacıyla yaptığı
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çalışmasında; 485 öğretmenin, öğrencilere kazandırılmasının istendiği 127 farklı
değer belirttikleri görülmüştür. Bu değerlerden en çok tercih edilenlerin sırasıyla
saygı, dürüstlük, sevgi, sorumluluk, bilimsellik, vatan sevgisi, ahlaki değerler,
özgüven, hoşgörü, çalışkanlık, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, çevre bilinci,
akılcı olma, başarılı olma, toplum bilinci ve ülke sorunlarına duyarlılık değerlerinin
olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerin
Rokeach tarafından geliştirilen değer sınıflandırması ile karşılaştırılması sonucunda,
öğretmenlerin % 1 O'unu tarafından tercih edilen değerlerin Rokeach'ın değer
sınıflaması ile örtüşmediği görülmüştür.
Özmen, Er ve Gürgül, (2012) isimli araştırmacılar "İlköğretim Özel Ders
Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Üzerine Düşünceleri" isimli çalışmasında
ilköğretimde çalışan özel ders öğretmenlerinin ilkokul yetişeğinde bulunan değerlere
ve değer aktarımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tarama
modeli kullanılan bu araştırmada ilkokul ikinci basamağında çalışan yüz otuz
öğretmen çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 5'li
likert tipi anketle toplanan verilere göre eğitimcilerin değer edinimi hakkındaki
ifadelerinde cinsiyet, çalıştıkları yıl ve çalıştıkları eğitim dalı özelliklerine göre bir
farklılığa rastlanmamıştır. Öğretim kapsamında değer eğitimini yeterli bulmada
cinsiyet, mesleki kıdem ve alan değişkenlerine göre ise manalı bir farklılığa
rastlanmıştır. Eğitimcilerin değer eğitiminde en sık kullandıkları yaklaşımların ise;
örnek davranışlar sergileyerek değer eğitimi, değeri açıklama ve ahlaki dilemma ile
değer öğretimi olduğu tespit edilmiştir.
Çubukçu, Özenbaş, Çetintaş, Satı ve Şeker (2012)'in "İdareci, Öğretmen,
Öğrenci ve Ebevyn Görüşlerine Göre Öğretmenin Sahip Olması İstenen Değerler"
isimli araştırmada ortaokullarda çalışan idareci, eğitimci ve eğitim alan bireyler ve
ebeveynler öğretmenin

sahip olması

istenilen değerlere

ilişkin

fikirlerini

belirtmişlerdir. Katılımcılar Eskişehir'de çalışan 5 okul idarecisi, 30 eğitimci, 112
öğrenci ve 50 ebeveyndir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu araştırmada veri
toplama aracı olarak, çalışma grubunda yer alan yönetici, öğretmen, öğrenci ve
ebeveyn için dört ayrı soru formu hazırlanmıştır. Yöneticiler öğretmenin özverili ve
toleranslı olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, kendilerinde olması
gereken en elzem değerin yol göstericilik, kendilerinde olması en az gereken değerin
ise iletişim olarak belirtmiştirler. Öğrenciler ise öğretmenlerin iletişim değerine sahip

40

olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Velilerse öğretmenlerin değerlerinden mesleki
nitelikli değerlerini daha çok vurgulamaktadır.
Yüksel (2012)'in "İlkokul Öğretmenlerinin Karakter Edinimi Hakkındaki
İnançları İle Ahlaki Yeterlik Seviyeleri Arasındaki Bağlantı" adlı çalışmasında
ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançları
ile ahlaki olgunluk düzeylerini belirlemek ve bu iki durum arasındaki ilişkinin
boyutunu incelemek amaçlanmıştır. Araştırma evreninde, Eskişehir ili Tepebaşı ve
Odunpazarı kasabalarında çalışan 4029 öğretmen vardır. Küme örnekleme
yöntemiyle seçilen 380 öğretmen örneklemi meydana getirmektedir. Araştırmada
karakter eğitimi yetkinlik inancı ölçeği ve ahlaki olgunluk ölçeği kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda; ilköğretim öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik inanıcı
yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin karakter eğitimine ilişkin kendi yeterli olma
durumlarına ilişkin fikirleri; cinsiyet, meslekteki yılları, medeni durum, çocuk sayısı
ve mezuniyet durumu değişkenlerine göre farklılık göstermediği; dal değişkenine ise
göre sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri lehine anlamlı farklılıklar gösterdiği
bulunmuştur. İlköğretim öğretmenlerinin ahlaki olgunluk düzeyi yüksek çıkmıştır.
Öğretmenlerin ahlaki olgunluk düzeyleri cinsiyet ve branş değişkenine göre farklılık
göstermediği; mesleki kıdem, medeni durum, çocuk sayısı ve mezuniyet durum
değişkenlerine anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Karakter eğitimi yeterlilik
duygusu ile ahlaki yetkinlik seviyeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; karakter
eğitimi yetkinlik inancı yüksek olan öğretmenin ahlaki olgunluk düzeyi de yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Yeşilyurt ve Kurt (2012), "Değerlerin Kazandırılmasında Ahlaki Yönden
Formel ve Gizli Program ile Okul Dışı Etmelerin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda
Değerlendirilmesi" adlı çalışmalarında sekizinci sınıf öğrencilerin görüşlerini alarak
tarama modelinde bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Fer ve Kuş (2009) adlı kişilerce
yazılan İlköğretim Programlarında Yer Alan Değerleri Edinme Yolları Anketi'ni
kullanarak

benzeşik

örnekleme

yöntemiyle

belirledikleri

526

öğrenciye

ulaşmışlardır. Özel ve kültürlerarası değerler ile ulusal değerlerin öğrencilere
aktarılmasında formel program, gizli program ve okul dışı faktörlerin tesir ettiği
sonucuna ulaşmışlardır.
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Çengelci,

Hancı ve Karaduman (2013) adlı araştırmacıların "Okul

Kurumlarında Değerler Aktarımı Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri" adlı
çalışmasının hedefi ilkokullarda değerler aktarımında eğitimcilerin ve öğrencilerin
ifadelerinin belirtilmesidir. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır.
Çalışmayla birlikte öğretmenlerin düşüncelerinde eğitim kurumlarında aktarılma
amacında olan bazı değerlerin insanlara sevgi, büyüklere saygı, tolerans, işbirliği ve
vazife bilinci olduğu anlaşılmıştır. Değerlerin eğitiminde, okul çalışanlarına ve okul
ebeveyn-halk ortaklığıyla ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur. Eğitim alan bireyler,
eğitim kurumlarında en çok doğruluk değerinin edindirilmesi için uğraşıldığı
görüşündedirler. Öğrencilerin az katıldıkları maddeler ise okul binasının temizliği ve
sınıf kurallarıdır. Çalışmadan alınan sonuçlara bakıldığında eğitim kurumlarında
değerler edindirmede eğitimci ve öğrencilerin istek ve ifadelerinin kıyaslanması
şeklinde değişikliklere gidilmesi tavsiye edilmiştir.
Elbir ve Bağcı (2013), adlı araştırmacıların "Değerler Eğitimi Hakkında
Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi" adlı çalışmanın
amacı değerler aktarımında yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi, bu
konudaki araştırma hedeflerinin belirlenmesidir. Çalışmanın yapısı gereği meta
analiz yöntemi kullanılmış olup 21 doktora ve yüksek lisans tezi incelenmiştir.
Çalışmanın sonucunda, ülkede değerler aktarımın gerektiği gibi sahiplenilmediği ve
değerler edinimdeki bu yetersizliğin hemen telafi edilmesi gerektiği fikirleri
hakimdir. Bunun yanında öğretmen adaylarına ve öğretmenlere değerler aktarımında
faydalanabilecekleri metot ve teknikler konusunda eğitimler verilmesine gerek
duyulduğu da belirtilmiştir.
Kaur ve Nagpal (2013)'ın "Teacher Education and Role of Teacher Educators
ın Value Education (Öğretmen Eğitimi ve Öğretmen Eğitimcilerinin Değer
Eğitimindeki Rolleri)" adlı çalışmasına göre öğretmenin kalitesi, öğrenmenin değerli
normlarını geliştirmede çok büyük bir öneme sahiptir. Öğretmen yetiştiren eğitimci,
öğretmen adayına kendi etik anlayışlarının örnek olmasıyla değerler kazandırılabilir.
Bu çalışmada öğretmen eğitimi ve aşamaları açıklanmaktadır. Değerleri aşılamak
için öğretmen tarafından gerekli müfredat ve beceriler de tartışılmıştır. Bu değerlerin
öğretmenler tarafından özümsenmesi, öğretmenin sahip olduğu olumlu değerler ve
önceden saptanmış yöntemler ile gerçekleştirebilir.
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Tunca ve Sağlam (2013)'ın "İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlere
İlişkin Mesleki Değerler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" adlı
araştırmasının

hedefi,

öğretmenlik

görevinin

değerleriyle ilgili,

ilköğretim

kurumlarında çalışan eğitimcileri kapsayan geçerliliğe ve güvenilirliliğe sahip bir
ölçme aracı oluşturmaktır. Altı mesleki değerin tespiti için açık uçlu anket
kullanılmıştır. Katılımcı grubu 418 öğretmenden oluşmaktadır. Sonuç olarak ölçek,
şahsi ve sosyal sorumluluk, barıştan yana olma, farklılıklara saygı duyma, uyumlu
olma mesleki değerlerinden oluşan 4 alt konudan oluşturulmuştur. Öğretmen mesleki
değerler ölçeğinin, geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğuna varılmıştır.
Rai (2014), "Inculcation of Values: A Necessity Today

(Değerlerin

Aşılanması: Günümüz İçin Bir Gereklilik)" adlı çalışmasına göre yeni nesiller kültür
ve tarihinden uzaklaşırken, suç ve şiddet olayları hayatın bütün alanlarına
yayılmıştır. Bilimsel gelişmeler, materyalist başarılar bu konuya iyimserlikle
yaklaşmayı artırsa da eşitsizlik, çatışma, yoksulluk, duyarsızlık ve endişe sorunları
devam ettiğinden bir öğretmenin öğrencilere, değerleri öğretmek ve dikte etmek
yerine onları uygun değerlere yönlendirmede en önemli ve en kritik göreve sahip
olduğu belirtilmiştir.
Barahate (2014), "Role of a Teacher in Imparting Value-Education (Bir
Öğretmenin Değer Aktarımındaki Rolü)" adlı araştırmasında toplumun geleceği olan
öğrenciler için bir öğretmenin değer aktarımında oynaması gereken çok önemli
rolleri olduğunu belirtir. Bu araştırmada bir öğretmenin diğer mesleklere kıyasla
daha

yüksek

sorumluluğu

olduğundan

çünkü

öğrencilerin

öğretmenlerine

mükemmeliyetin vücut bulmuş hali olarak baktıklarından bahsedilir. Eğitim
günümüzde bir işletme halini almıştır. Bu durum öğrencilerin ve velilerin bakış
açısını değiştirmekle beraber öğretmenlere ve eğitim sisteminde çalışanlara duyulan
saygıyı azaltmıştır. Bu çalışma gelecek nesillerin yüksek idealler ve değerlerle
toplumun gelişimine katkıda bulunması açısından değer eğitiminin günümüz eğitimi
sistemindeki önemini ve öğretmenin değerleri öğretmedeki rollerini açıklamaya
çalışmaktadır. Öğretmen, öğrencinin kişiliğinin oluşum yıllarında öğrenciler üzerinde
maksimum etki yapar. Öğrenciler rol modellerinden bilerek ya da bilmeyerek
erdemleri ve kötü alışkanlıkları edinirler. Öğretmenler gösterdikleri eylemler ile
öğrencilere uygun davranış kazandırmada örnek olmalıdır.
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Berkant, Efendioğlu ve Sürmeli (2014)

adlı araştırmacıların "Değerler

-.:.iirtin-.ine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi" adlı çalışmasınında, değerler
~.lillina

ilişkin

sosyal

bilgiler

ve

sınıf

öğretmenlerinin

ifadelerinden

ydalanılmıştır. Araştırmanın ömekleminde, 55 eğitimci mevcuttur. Verilerin
lanması için eğitimciler, açık uçlu soru formu kullanarak değer aktarımına ilişkin
~ --- celerini belirtmiştirler. Öğretmenlerin görüşlerine göre öğrencilerin değer
ediniminde güçlük yaşama sebepleri: ailelerin eğitimsizliği, bilinçsizliği ve
sosyoekonomik problemler; aile ile okul arasındaki fikir ayrılıkları; basının,
ilgisayar oyunlarının, televizyon dizilerinin ve sosyal çevrenin öğrenciler değerleri
üzerindeki olumsuz etkileridir. Ayrıca araştırmanın sonuçları incelendiğinde
öğrencilerin değer kazanımında güçlük yaşamasının diğer nedenleri olarak
öğrencilerin amaçsız olması ve sorumluluk sahibi olmaması; öğrencilerin değerleri
yeteri kadar özümseyememesi gibi öğrencilerden kaynaklanan sebeplerinden de
etkili olduğu görülmüştür. Değer aktarımına yardımcı olan derslerin içeriğinin
yetersizliği ve derste değerlerin kuramsal olarak öğrenilmesi fakat bu değerlerin
uygulamaya geçilmemesi; okulların sosyoekonomik özellikleri; sınava ve ezbere
yönelik bir eğitim sisteminin olması gibi eğitim sorunları da araştırmacılara göre
değer aktarımını olumsuz yönde etkilemektedir.
Genç, Tutkun ve Çoruk (2015), "Değer Ve Eğitimi Sorunsalı: Sınıf
Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Durum Tespiti" adlı çalışmasında ilk çocukluk
döneminin değer edinimindeki önemi dikkate alınarak Çanakkale'de görev yapan 20
sınıf öğretmenlerinin değerler edindirme konusundaki düşünceleri alınmıştır. Bu
nitel çalışmada, görüşmeler yoluyla alınan veriler betimsel şekilde analiz edilmiştir.
Eğitimcilerin değerler aktarımına ilişkin düşünceleri değerlendirildiğinde, değerler
eğitiminde ebeveynlerin yerinin önemle belirtildiği, değerler aktarımında eğitim
öğretim sürecinin de etkili olduğu ve değerler aktarımında eğitim kurumlarında
eğitim ve öğretimin birleştirilmesi gerektiği sonuçlarına varılmıştır. Araştırmaya
göre: öğretmenler okullarda değerler eğitimine yönelik bir dersin müfredata
eklenmesi tavsiyesinde de bulunmuşturlar.
Gür, Koçak, Şirin Şafak ve Demircan (2015) isimli araştırmacıların
"İlköğretim Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Karşılaştıkları
Güçlüklerin İncelenmesi: Ankara Örneği" adlı çalışmasının hedefi ilkokul birinci
basamağında görev yapan sınıf öğretmenlerinin değerler aktarımına dair ifadelerini,
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öğretim faaliyetlerini, faydalandıkları kaynakları ve yaşadıkları sorunlarını tespit
etmektir. Bu nitel araştırmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Elmadağ
kasabasında görev yapan 78 eğitimci araştırmanın katılımcılarıdır. Bu çalışmanın
sonucunda; öğretmenlerin değerler eğitiminin öneminin farkında oldukları, değerler
eğitimi için sınıflarında proje yapma, poster hazırlama, ilan yazma, görsel kaynaklar
oluşturma, drama gibi etkinlikler düzenledikleri, değer eğitiminde kaynak olarak
daha çok intemeti kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin değer eğitiminde
yaşadıkları sorunlar ise değer eğitimi etkinliklerini seçme ve uygulama sürecindeki
sıkıntılar ve ailelerle yaşadıkları anlaşmazlıklar olarak tespit edilmiştir.

...
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BÖLÜM III
YÖNTEM
Bu bölüm araştırmanın modeli, katılımcılar, verileri toplama aracı ve verilerin
toplanması, verilerin analizi, geçerlilik ve güvenirlik alt bölümlerinden oluşmaktadır.
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve
doküman analizi gibi nitel veri toplama metotlarının faydalanıldığı, algıların,
hadiselerin doğal ortamda realist ve bütüncül bir şekilde oluşturulmasına ilişkin
prosesin takip edildiği çalışma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Bu çalışmada görüşme yoluyla velilerin, denetmenlerin, yöneticilerin ve özel ders
(branş) öğretmenlerinin görüşlerini bütüncül bir şekilde alabilmek amacıyla nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Bu

çalışmada

nitel

araştırma

desenlerinden

durum

çalışmasından

yararlanılmıştır. Başka bir deyişle vaka çalışması, gündelik bir olgunun hakiki
şartlar temelinde, bütüncül bir metotla incelenmesidir (Yin, 2003). Vaka çalışması,
belirlenmiş bir düzencenin detaylıca tanıtılması ve irdelenmesidir. Bu çalışmaların
bariz bir vaka, izlence ya da gerçeğe yoğunlaşmasına ihtiyacı vardır. Bu çalışmalarda
araştırılması hedeflenen vakadan, detaylı ve derin bir şekilde bahsedilmelidir. Başka
özelliği ise okurun araştırmadaki olguları idrak edebilmesini sağlamasıdır.
Görüşme, bireylerin görüşlerini, deneyimlerini, duygularını ve algılarını
meydana çıkarmada faydalanılan çok güçlü bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek,
2011). Görüşme tekniği, bu araştırmaya katılan kişilerin görüşlerini almak için en
uygun teknik olduğu için seçilmiştir.
Görüşme tekniğini yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış
görüşmeler olarak üçe ayrılır. Yarı yapılandırılmış görüşmede sorular önceden
hazırlanır ve bu sorulara verilen yanıtlar ışığında veriler toplanmaya çalışılır
(Karasar, 1998).
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Yarı

yapılandırılmış

görüşmeler

kadar

elastiktir;

görüşme

kurallara

bu iki tekniğin

sahiptir
ortasında

verdiği hem de bir yol haritası
yapılandırılmış
çalışmada

görüşme

tekniği

ifade

Araştırmanın

problem

denetmenlerin,
görüşlerine

yarı

görüşmeler

Araştırmacıya
görüşme

Bu gibi

araştırmada

olan Lefkoşa

okul yöneticilerinin,

yararlanılarak:

bulunmaktadır.

yapılandırılmış

hem

kadar
esneklik

türlerinden

nedenlerden

dolayı,

yarı
bu

ses kaydı ile değil yazılı olarak daha rahat cevap

göre sınıf öğretmenlerinin

esneklikten

olarak

görüşme formu yoluyla toplanmıştır.

ettiklerinden
cümlesi

tam

ne de yapılandırılmamış

kullanılmıştır.

ilgili sorulara

vereceklerini

ne

çizdiği için bu araştırmada

veriler yarı yapılandırılmış

Katılımcılar,

yöntemi,

görüşme

ilçesindeki

özel ders (branş)
öğrencilerine
yapılandırılmış

formu

kullanılmıştır.

ilkokullarda
öğretmenlerinin

değer aktarımındaki
görüşme

tekniği

görev yapan
ve velilerin
rolleri;

bu

kullanılarak

araştırılmıştır.

3.2. Katılımcılar
Katılımcı veliler, özel ders (branş) öğretmenleri, yöneticiler ve denetmenler
farklı yaş, meslek, görev, kıdem ve branşlar dikkat edilerek seçilmiştir.
Katılımcı durumu ve sayıları Tablo 1 'de yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcı durumu ve sayıları
Katılımcılar

Katılımcı Sayısı

Denetmenler

5

Okul Yöneticileri

10

Özel Ders (Branş) Öğretmenleri

15

Veliler

25

Toplam

55

Tablo 1 ile katılımcıların

5 denetmen,

öğretmeni ve 25 veliden oluştuğu belirtilmiştir.
görüşü alınmıştır.

1 O okul yöneticisi,
Araştırmada

15 özel ders

toplam 55 kişinin
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Araştırmanın yürütüldüğü okullar ve katılımcı durumları Tablo 2' de yer
almaktadır.
Tablo 2. Araştırmanın yürütüldüğü okullar ve katılımcı durumları
Okul

Özel Ders (Branş)

Yöneticisi

Öğretmeni

Şehit Mehmet Eray İlkokulu

1

6

25

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu

1

1

o

Arabahmet İlkokulu

1

1

o

Gelibolu İlkokulu

1

1

o

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu

1

1

o

Şehit Tuncer İlkokulu

1

1

o

Akıncılar İlkokulu

1

1

o

Balıkesir-Meriç İlkokulu

1

1

o

Değirmenlik İlkokulu

1

1

o

Gülenyüzler Anaokulu

1

1

o

10

15

25

Araştırmanın Yürütüldüğü
İlköğretim Okulları

ı

Toplam

Veliler

Araştırmanın yapıldığı okullar Lefkoşa ilçesinde bulunan 20 devlet
ilköğretim okullundan on tanesidir. Tablo 2'ye göre araştırmaya seçilen ilköğretim
okullarından katılımcılar, Şehit Mehmet Eray İlkokulu'ndan 1 yönetici, 6 özel ders
öğretmeni ile 25 velidir. Diğer katılımcılar ise Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu'ndan,
Arabahmet

İlkokulu'ndan,

Gelibolu

İlkokulu'ndan,

İlkokulu'ndan, Şehit Tuncer İlkokulu'ndan,

Çağlayan

Cumhuriyet

Akıncılar İlkokulu'ndan, Balıkesir

Meriç İlkokulu'ndan, Değirmenlik İlkokulu'ndan ve Gülenyüzler Anaokulu'ndan
birer yönetici ve birer özel ders öğretmeni şeklinde seçilmiştir. Katılımcı velilerin
tümü ve özel ders (branş) öğretmenlerinin çoğunluğu iletişimin ve ulaşımın daha
kolay sağlanması için araştırmacının öğretmen olarak çalıştığı ilkokul olan Şehit
Mehmet Eray İlkokulu'nun velilerinden ve özel ders öğretmenlerinden seçilmiştir.
Araştırmaya katılacak denetmenler ise Lefkoşa bölgesine bağlı bu ilköğretim
kurumlarında görev yapan 8 denetmenden 5'i olarak seçilmiştir. Denetmenlerle
görüşme yapılmasının amacı, sınıf öğretmenleri ile en az 5 yıl süre ile çalışmaları
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nedeniyle yakından tanımaları ve denetmen olarak öğrencilerin sınıf öğretmeninden
etkilenme düzeylerini gözlemleyen, sınıf öğretmenlerini değer aktarım görevini
yerine getirirken denetleyen, değerlendiren ve öğretmenler hakkında sicil düzenleyen
kişiler olmaları nedeniyledir.
Çalışma grubundaki denetmenlere ilişkin demografik verilere Tablo 3 'te yer
verilmiştir.
Tablo 3. Araştırmaya katılan denetmenlere ilişkin demografik bilgiler

Cinsiyet

Yaş

Kıdem

Eğitim Düzeyi

Kadın

1

Erkek

4

41-50

1

50 yaş üstü

4

25-30 yıl arası

3

3 O yıl ve üstü

2

Yüksek Lisans

4

Doktora
Denetmenlik Yaptıkları Süre

5 yıl
8 yıl

Toplam

9 yıl

3

Denetmen Sayısı

5

Tablo 3'e göre çalışma grubundaki denetmenlerin 1 'i kadın, 4'ü erkektir.
Denetmenlerin 1 'i 41 ile 50 yaş aralığında, diğer 4 denetmen ise 50 yaş üzerindedir.
Denetmenlerin 3 'ü 25 ile 30 yıl arası kıdeme sahip iken 2 denetmen 30 yıl üzeri
kıdem sahibidir. Denetmenlerden 1 'i doktora düzeyinde, 4'ü yüksek lisans düzeyinde
eğitim almıştır. Denetmenlik yapılan süre incelendiğinde, 1 denetmen 5 yıl, 1
denetmen 8 yıl, 3 denetmen 9 yıl denetmenlik yapmıştır.
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Okul yöneticileriyle görüşme yapılmasının amacı, sınıf öğretmenleri ile en az
5 yıl süre ile mesai arkadaşı olarak çalışmaları nedeniyle sınıf öğretmenlerini
yakından tanımaları ve okul yöneticisi olarak öğrencilerin sınıf öğretmeninden
etkilenme düzeylerini gözlemleyen, sınıf öğretmenlerini değer aktarım görevini
yerine getirirken denetleyen, görevlendiren ve öğretmenler hakkında sicil düzenleyen
kişiler olmalarıdır.
Çalışma grubundaki yöneticilere ilişkin demografik bilgilere Tablo 4 'te yer
verilmiştir.
Tablo 4. Araştırmaya katılan yöneticilere ilişkin demografik bilgiler

Cinsiyet

Yaş

Kıdem

Eğitim Düzeyi

Yöneticilik Yaptıkları Süre

Toplam

Kadın

3

Erkek

7

41-50

5

50 yaş üstü

5

21-25 yıl arası

6

26 yıl ve üstü

4

Lisans

6

Yüksek Lisans

4

5- 1 O yıl arası

6

11-15 yıl arası

3

16-20 yıl arası

1

Yönetici Sayısı

10

Tablo 4' e göre çalışma grubundaki 1 O yöneticilerden 3 'ü kadın, 7' si erkektir.
Araştırma sürecinde çalışma grubu içerisinde cinsiyet açısından eşit dağılım
sağlanması amaçlansa da Lefkoşa bölgesinde görev yapan okul yöneticilerinin
çoğunlukla erkek olması nedeniyle

cinsiyete bağlı olarak eşit bir orana

ulaşılamamıştır. Yöneticilerin yaşlarına bakılacak olursa 5 yönetici 41 ile 50 yaş
arası, 5 yönetici ise 50 yaş üzerindedir. Araştırma sürecinde çalışma grubu içerisinde
yaş açısından eşit dağılım sağlanması amaçlansa da araştırmaya katılımda gönüllülük
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aranmış olup çoğunlukla 50 yaş üstü yöneticiler araştırmaya katılmak istemediklerini
belirtmişlerdir. Yöneticilerden 6' sı de 21 ile 25 yıl arası kıdeme sahip iken 4 yönetici
26 yılın üzerinde kıdeme sahiptir. Yüksek lisans düzeyinde eğitim alan yönetici
sayısı 4 iken, diğer 6 yönetici lisans düzeyinde eğitim almıştır. Katılımcıların
yöneticilik yaptıkları süreye bakıldığında 6' sı 5 ile 1 O yıl arası, 3 'ü 11 ile 15 yıl arası,
1 'i 16 ile 20 yıl arası yöneticilik yapmıştır.
Özel ders öğretmenleriyle görüşme yapılmasının amacı, sınıf öğretmenleri ile
en az 1 yıl süre ile mesai arkadaşı olarak çalışmaları nedeniyle onları yakından
tanımaları ve sınıf öğretmeninin öğretim verirken oldukça zaman geçirdiği
öğrencilerin branş dersine girerek öğrencilerin sınıf öğretmeninden etkilenme
düzeylerini gözlemleyen kişiler olmaları nedeniyledir.
Çalışma grubundaki özel ders öğretmenlerine ilişkin demografik bilgiler
Tablo 5'te görülmektedir.
Tablo 5. Araştırmaya katılan özel ders öğretmenlerine ilişkin demografik
bilgiler
Cinsiyet

Yaş

Kadın

7

Erkek

8

25-30

8

31-40

6

41-50
Kıdem

2-5 yıl arası

6

6-1 O yıl arası

2

11-15 yıl arası

5

16-20 yıl arası
20 yıl ve üstü
Eğitim Düzeyi

Lisans

13
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Yüksek Lisans

2

Beden eğitimi öğretmeni

5

İngilizce öğretmeni

4

Resim öğretmeni

3

Müzik öğretmeni

3

5 -2 yıl arası

8

6-1 O yıl arası

2

11-15 yıl arası

4

16-20 yıl arası

1

Özel ders öğretmeni sayısı

15

.
Görevi/Branşı

Bulundukları Okuldaki Hizmet Yılı

Toplam

Tablo 5' e göre çalışma grubundaki özel ders öğretmenlerinin 7'si kadın 8'i
erkektir. Öğretmenlerden 8'i 25 ile 30 yaş arası, 6'sı 31 ile 40 yaş arası, 1 'i 41 ile
50 yaş arasıdır. Araştırma sürecinde çalışma grubu içersinde yaş açısından eşit
dağılım sağlanması amaçlansa da araştırmaya katılımda gönüllülük aranmış olup
çoğunlukla 40 yaş üstü özel ders öğretmenleri araştırmaya katılmak istemediklerini
belirtmişlerdir. Özel ders öğretmenlerinden 6 tanesi 2 ile 5 yıl arası kıdeme, 2' si 6
ile 10 yıl arası kıdeme, 5 'i 11 ile 15 yıl arası kıdeme, 1 'i 16 ile 20 yıl arası kıdeme,
1 'i de 20 yılın üzerinde kıdeme sahiptir. Yüksek lisans düzeyinde eğitim alan
öğretmen sayısı 2 iken, diğer 13 özel ders öğretmeni lisans düzeyinde eğitim almıştır.
Katılımcı öğretmenlerin branşları incelenecek olursa öğretmenlerin, 5'i beden eğitimi
öğretmeni, 4 'ü İngilizce öğretmeni, 3 'ü müzik öğretmeni ve 3 'ü

ise resim

öğretmenidir. Katılımcı öğretmenlerin bulundukları okullardaki hizmet sürelerine
bakıldığında ise, 5 ile 2 yıl arası görev yapan öğretmen sayısı 8, 6 ile 10 yıl arası
görev yapan 2' dir. 11 ile 15 yıl arası görev yapan 4 öğretmen vardır. 16 ve 20 yıl
arası görev yapan öğretmen sayısı 1 'dir.
Velilerle görüşme yapılmasının amacı, sınıf öğretmenlerinin değer gelişimi
açısından çocuklarını ne düzeyde etkilediğinin farkına varan ve sınıf öğretmelerine
göre çocukları arasında karakter ve değer gelişimi açısından farklılık olup olmadığını
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gözlemleyen, değer aktarımında çok önemli rolleri olan kişiler olmaları nedeniyledir.
Çalışma grubumuza ilkokulda en az 3 yıldır çocuğu öğrenim gören veliler alınmıştır.
Bunun nedeni ise katılımcı velilerde, en az 3 yıllık ilkokul çocuğu veliliği deneyimi
şartının ve sınıf öğretmenlerini uzun süre tanımaları koşulunun aranmasıdır.
Çalışma grubundaki velilere ilişkin demografik bilgiler Tablo 6'da
görülmektedir.
Tablo 6. Araştırmaya katılan velilere ilişkin demografik bilgiler
Cinsiyet

Yaş

Eğitim Düzeyi

Mesleği

Kadın

19

Erkek

6

25-30

3

31-40

19

41-50

3

Ortaokul
Lise

8

Ön lisans

2

Lisans

11

Yüksek Lisans

3

Öğretmen

6

Askeri Personel

5

Ev Hanımı

5

işçi

5

Sağlıkçı
Yönetici Asistanı
Devlet Memuru

53
Mali Müşavir Muhasip
Ailedeki kişiler

Toplam

Çekirdek Aile

22

Geniş Aile

3

Veli Sayısı

25

Tablo 6'ya göre çalışma grubundaki velilerin 19'u kadın, 6'sı erkektir.
Araştırma sürecinde çalışma grubu içersinde cinsiyet açısından eşit dağılım
sağlanması amaçlansa da görüşme yapılacak velilerin katılımı gönüllük ilkesine göre
olmasından cinsiyete bağlı olarak eşit bir orana ulaşılamamıştır. Katılımcı velilerden
3 'ü 25 ile 30 yaş arası, 19'u 31 ile 40 yaş arası,

3 'ü 41 ile 50 yaş arasındadır.

Araştırma sürecinde çalışma grubu içersinde yaş açısından eşit dağılım sağlanması
amaçlansa da görüşme yapılacak velilerin katılımı gönüllük ilkesine göre olmasından
yaşa bağlı olarak eşit bir orana ulaşılamamıştır. Yüksek lisans düzeyinde eğitim alan
veli sayısı 3 iken, lisans düzeyinde eğitim alan veli sayısı 1 1, ön lisans düzeyinde
eğitim alan veli sayısı 2, lise düzeyinde eğitim alan veli sayısı 8, ortaokul düzeyinde
eğitim alan veli sayısı ise 1 'dir. Araştırma sürecinde çalışma grubu içersinde ilkokul
mezunu velilerin olması amaçlansa da velilerin katılımı gönüllük ilkesine göre
olmasından dolayı sadece görüşmeyi kabul eden velilerle çalışılmıştır. Katılımcı
velilerin meslekleri incelenecek olursa 6 tanesi öğretmen, 5 tanesi askeri personel, 5
tanesi ev hanımı, 5 tanesi işçi, 1 tanesi sağlıkçı, 1 tanesi devlet memuru, 1 tanesi
yönetici asistanı ve 1 tanesi de mali müşavir muhasiptir. Araştırmaya katılan
velilerden 22 tanesi çekirdek aile yaşamı sürerken yani aileyle birlikte yaşayan başka
akrabalar yokken, 3 tanesi de geniş aile yaşamı sürmektedir.
Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme
farklı hallerin uyarlandığı durumunda meydana gelen eşsiz çeşitliliği ortaya koymak
amacıyla kullanılır (Lincoln ve Guba, 1985). Wiersma (2000)'ya göre ise amaçlı
örneklem, bilgi açışından verimli durumların ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Bu
araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Lefkoşa ilçesindeki ilköğretim
okullarında görev yapan 5 denetmenin, 10 yöneticinin, 15 özel ders (branş)
öğretmeninin ve 25 velinin görüşlerine, göre sınıf öğretmenlerinin değerler
aktarımındaki rolleri incelediğinden, bilgi açısından zengin bir konu olduğundan bu
çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
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Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesi
kullanılmıştır. Ölçüt örneklemesi, önceden tayin edilmiş bir takım ölçütü karşılayan
bütün durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Ölçüt örneklemesi
yönteminde ifade edilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir.
Denetmenlerin ve okul yöneticilerinin ölçüte seçilme nedenleri öğretmenlerini uzun
süredir tanıyor olmaları, uzun yıllar öğretmenlik yapmış olmaları ve öğrencilerin
sınıf

öğretmenlerinden

etkilenme

düzeylerini

değerlendiren,

denetleyen,

görevlendiren ve öğretmenler hakkında sicil düzenleyen kişiler olmalarıdır. Özel
ders (branş) öğretmenleri ölçüte seçilirken sınıf öğretmenlerini uzun süredir tanıyor
olmaları

ve

öğrencilerin

sınıf

öğretmenlerinden

etkilenme

düzeylerini

değerlendirmek amacıyla da o sınıflarda derse girme ölçütleri belirlenmiştir. Veliler
seçilirken bir veya daha çok çocuğunun aynı okulda, en az 3 yıl süreyle okuyor
olması şartı aranmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Veriler nitel araştırmalarda bir veri toplama tekniği olan görüşme tekniği ile
toplanmıştır. Görüşme tekniği araştırmada yanıtı aranılan sorular bağlamında ilgili
kişilerden veri toplama biçiminde belirtilen, belirli bir araştırma konusu veya bir soru
hakkında detaylı bilgi sağlayan bir tekniktir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2009). Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğrencilere
değerler aktarımındaki rolleri hakkında velilerin, denetmenlerin, yöneticilerin ve özel
ders (branş) öğretmenlerinin görüşlerini derinlemesine alabilmek için görüşme
tekniği seçilmiştir. Bu araştırmada görüşme yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorular esnek
olup her katılımcıdan ferdi veriler toplanır. Görüşmenin çoğunluğu açığa
kavuşturulması istenen sorular veya problemlerden oluşur (Merriam, 2013).
Çalışmada sınıf öğretmenlerinin öğrencilere değer aktarımındaki rolleri hakkında
velilerin, denetmenlerin, okul yöneticilerinin ve özel ders (branş) öğretmenlerinin
görüşlerini tespit edebilme olanağına, konu ile ilgili detaylıca bilgi edinilmek
istenilen veya anlaşılamayan tarafların daha açık hale getirilmesinin gerektiği
durumlarda görüşme formunda olmayan soruları sorma olanağına sahip olduğu için
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın geçerliğini artırmak
hedefiyle kullanılan taktiklerden biri de etkileşimin özenle ve uzun vadeli
kurulmasıdır. Yıldırım ve Şimşek (2011), görüşme anında görüşülen kişinin genel
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olarak görüşmenin ilk kısımlarında araştırmacının daha fazla etkisinde kaldığını,
görüşme süresi uzadıkça oluşan güven ortamı ile birlikte katılımcıdan daha sağlıklı
veriler elde toplanabileceğini ifade etmiştir. Bu çerçevede, yapılan görüşmelerin
süresi imkanlar dahilinde ve görüşme veriminin elverdiğince uzun tutulmaya çalışılıp
araştırmanın geçerliği artırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın geçerliğini artırmak
amacıyla katılımcılardan toplanan veriler katılımcılara özetlenmiş ve görüş veren
kişilerden bunları doğrulamaları istenerek onay alınması sağlanmıştır.
Görüşme verileri görüşme formu yoluyla gerçekleştirilmiştir. Görüşme için
kullanılacak sorular alanda 3

uzmanla birlikte çalışılarak görüşme formu

oluşturulmuştur. Veri toplama öncesi bu soruların kullanışlılığını test etmek için ön
denemeler de yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin değer aktarımındaki rollerini
değerlendirmek için denetmenlerin (Ek 1 ), yöneticilerin, (Ek 2) özel ders
öğretmenlerinin (Ek 3) ve velilerin (Ek 4) görüşlerini belirlemeye ilişkin hazırlanan
dört tane yarı ayrı yapılandırılmış kişisel görüş formu vardır. Bu görüşme forumları
için araştırmanın hedefleri kapsamında, yurt içi ve yurt dışı alan yazın detaylıca
taranmış, araştırmanın kavramsal temelleri hazırlanmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı
bilgilere sahip olunduktan sonra, formda yer bulması gereken maddeler belirlenip
göz önünde tutularak tüm katılımcıların görüşlerini belirlemeye yönelik toplam 7
açık uçlu ve yarı yapılandırılmış soru oluşturulmuştur. Bu görüş formları üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde "Demografik Bilgiler" vardır. İkinci bölüm
olan "Görüşme Soruları" bölümünde ise 7 açık uçlu ve yarı yapılandırılmış soru
bulunmaktadır. Son olarak üçünü bölümde ise konu ile ilgili farklı kaynaklar
kullanılarak hazırlanmış olan katılımcıların konuyu daha iyi kavraması için ikinci
bölümde de atıf yapılmış olan "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki
Rolleri" vardır.
Araştırma için KKTC MEB' den yazılı (Ek 5) ve sözlü izin alındıktan sonra
veliler, denetmenler, yöneticiler ve özel ders (branş) öğretmenlerine ulaşmak için
KKTC MEB'in Lefkoşa ilçesindeki ilgili ilkokulların okul müdürlüğü ile temasa
geçilmiş, hem katılımcı adlarının hem de ilgili okulların adının araştırmanın hiçbir
yerinde açıklanmayacağı belirtilmiş ve ilgili okullardan da araştırma için gerekli
yazılı ve sözlü izinler alınmıştır. Ayrıca katılımcılara, bu araştırma sonuçlarının
sadece bilimsel gayeli kullanılacağı, diğer kişilerin bu bilgilere sahip olamayacağı,
isimlerinin ve kişisel bilgilerinin gizli tutulacağı belirtilmiştir.
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Lefkoşa ilçesindeki ilkokulların seçilmesinin temel nedenleri: veri toplamaya
uygun bir ortama sahip olması, ulaşımın kolay olması ve KKTC'deki MEB'e bağlı
ilköğretim okullarını temsil etmeye uygun okullar olmasıdır. Katılımcılara, sınıf
öğretmeninin öğrencilere değer aktarımındaki rollerine ilişkin görüşlerinin görüşme
formu ile birlikte alınacağı açıklanmış ve katılımcılarda gönüllük aranmıştır.
Katılımcı denetmenlere, okul yöneticilerine, özel ders (branş) öğretmenlerine ve
velilere 7'şer tane açık uçlu yarı yapılandırılmış soru sorulmuştur.
Katılımcıların görüşlerinin sadece araştırma amaçlı kullanacağı, görüşme
sorularına gösterecekleri ilginin bu araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini
yükselteceği belirtilmiştir. Görüşmeye geçmeden önce katılımcılar ile tezin yazarı
olan görüşmeci arasında geçen konuşmaların gizli kalacağı ve hem katılımcı
adlarının hem de ilgili okulun adının araştırmanın hiçbir yerinde açıklanmayacağı
katılımcılara belirtilmiştir. Görüşmeye başlamadan katılımcıların konu ile ilgili
sorularının olup olmadığı sorulmuştur. Her katılımcı ile görüşmenin süresi yaklaşık
20 dakikadır. Veri toplama süreci 2016 yılının Mart ayında başlamış ve 2 ay sürmüş
olup denetmenlerin, yöneticilerin, velilerin ve özel ders (branş) öğretmenlerinin, sınıf
öğretmenlerinin değerler aktarımındaki rollerine ilişkin görüşlerini rahatlıkla ifade
edebilmeleri için ses kayıt cihazı kullanılmamıştır. Araştırmanın güvenirliğini
sağlayabilmek amacıyla, her görüşmeden sonra görüşmecilere söylediklerini gözden
geçirip kontrol etmeleri istenmiştir. Buna göre eklemek veya çıkarmak istedikleri
yerler not alınmış ve analiz aşamasında kullanılmamıştır. Görüşmeye katılan
velilerin listeleri okuldan alınarak velilerden randevu alınmış, evlerine gidilerek
görüşme yapılmıştır. Katılımcı yöneticilerden ve özel ders (branş) öğretmenlerinden
de görüşme yapmak üzere randevu alınıp görüşmeler yöneticilerin ve özel ders
öğretmenlerinin çalıştıkları okullarda gerçekleştirilmiştir.
Lefkoşa bölgesinde görev yapan denetmenlere ulaşmak içinse KKTC
MEB'den

yazılı ve sözlü izin alındıktan sonra Milli Eğitim Denetleme,

Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (MEDDYK) adlı birimden randevu alınıp
görüşmeler denetmenlerin MEB'deki MEDDYK ofislerinde gerçekleştirilmiştir.
MEDDYK ofislerine denetmen görüşleri almak için 5 defa gidilmiştir.
Velilerle yapılan görüşme sırasında velilerin çocuklarını okutan sınıf
öğretmeniyle ilgili görüş belirttikleri görülmüştür. Öğretmenleri değerlendiren
velilerin dağılımı açısından eşitlik sağlanmak amaçlansa da gönüllülük esasına göre
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velilerle görüşme yapıldığı için her öğretmeni değerlendiren veli sayısında eşitlik
sağlanamamıştır. Denetmenler, yöneticiler ve özel ders (branş) öğretmenleri ise
gözlemledikleri ve derslerine girdikleri sınıfların öğretmenleriyle ilgili görüşler
belirtmişlerdir.
3.4. Verilerin Analizi
Katılımcıların verdikleri yanıtlar içeriklerine göre araştırmacı tarafından
belirlenen uygun kategoriye göre kodlanmış, belirli temalar oluşturulmuştur.
Görüşmeler analiz edilirken her görüşmeci için kod kullanılmıştır. Bu kodlar
şöyledir:
Dl, D2, D3,

D5 gibi kodlarla görüşmeye katılan denetmenler

belirtilmiştir. Örneğin D1 görüşme yapılan birinci denetmeni belirtmektedir.
Yl, Y2, Y3,

Y10

gibi kodlarla görüşmeye katılan okul

yöneticileri belirtilmiştir. Örneğin Yl görüşme yapılan birinci okul yöneticisini
belirtmektedir.
Bl, B2, B3,

Bl5

gibi kodlarla- görüşmeye katılan özel ders

(branş) öğretmenleri belirtilmiştir. Örneğin B 1 görüşme yapılan birinci özel ders
(branş) öğretmenini belirtmektedir. Özel ders öğretmenlerinin görüşleri belirtilirken
yanlarına parantez içinde bulundukları branşlar da yazılmıştır.
Vl, V2, V3,

V25

gibi kodlarla görüşmeye katılan veliler

belirtilmiştir. Örneğin Vl görüşme yapılan birinci veliyi belirtmektedir.
Bu kısaltma kodlarının yapılmasının amacı,

isim verilmeyerek her bir

katılımcıya numara vermek böylece gizlilik ve pratiklik sağlamaktır.
Görüşmecilerden toplanılan verilerin analizi ve yorumlanması betimsel analiz
ve içerik analizi ile yapılmıştır.
Betimsel yaklaşımda toplanılan veriler, daha önceden yazılan temalar
yönünden özetlenir ve açıklanır. Betimsel çözümlemede görüşülen ya da
gözlemlenen kişilerin görüşlerini etkili bir şekilde aksettirmek gayesiyle doğruca
alıntılardan yararlanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırmada katılımcıların
görüşlerini verilerin araştırma problemlerinin ortaya koyduğu temalara göre
düzenlenmesine ve görüşmede faydalanılan sorular veya uzanımlar göz önünde
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tutularak tanıtılmasına olanak sağlamak, tüm detaylarıyla, doğrudan ve çarpıcı
şekilde yansıtmak için betimsel çözümleme tercih edilmiştir.
Çalışma girdilerini tahlil yapabilmek için içerik analizi tekniğinden de
yararlanılmıştır. İçerik tahlilinde gaye, kümelenen girdileri aydınlatmak için konsept
ve bağlantılara erişmeyi edinmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

İçerik tahlili,

kelimelere dayanan, yazılmış olan belgeleri veya araçları objektif ve sistemlice
irdeleme olanağı verir (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Cohen, Manion ve Morrison
(2007) adlı araştırmacılar bu analizi, yazılan enformasyonun muhteviyatlarının ve
iletilerin özetlenmesi ve vurgulanması işi olarak ifade eder. İçerik analizinde,
belgelerden ulaşılan nitel araştırma verilerinin üzerinde çalışılması ve kodlanması,
temaların keşfi, kodların ve temaların biçimlendirilmesi, bulguların betimlenmesi ve
tefsir edilmesi biçiminde dört basamak mevcuttur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu
araştırmada da, ön adımda kararlaştırılan tarama ve seçim kıstaslarınca kodlamalar
yapılmış ve bunun sonunca türlü temalar elde edilmiştir. Daha sonra veriler
örgütlenmiş, temalarca kümelendirilmiş ve münasip hallerde veriler sayısal
durumlara getirilerek ifade edilmiştir. En sonunda ise, elde edilen bulgular
açıklanmıştır.
Tablo 7'de Acat ve Aslan (2012)'ın değerler sınıflaması yer almaktadır.
Tablo 7. Değerler Sınıflaması (Acat ve Aslan, 2012)
MuhafazakarGelenekçi Değerler

Ulusal-Milli
Değerler

Öze DönükKişisel
Değerler

Sosyal Toplumsal
Değerler

Bilimsel-Yen ilikçi
Değerler

Sorumluluk

Vatanseverlik

Özgünlük
(Farklı
Olabilme)

Titizlik

Azinı

Dürüstlük

Laiklik

Özsaygı

Misafirperverlik

Eleştiriye Açık Olma

Allah' a İnanma

Milliyetçilik

Özkontrol ve
Özdenetim

Saminıilik

Akılcılık

Bağımsız
Olma-Kendi
Kendine
Yetebilme

Eşitlik (Toplumsal Sürekli Kendini
Eşitlik Ve Cinsiyet Yenileyebilmek ve
Eşitliği)
Gelişinle Açıklık

İnsanlara Saygı
(Büyüklere, Yaşama
Hakkına, Farklılıklara Türk Kültürüne
Sahip Çıkma
ve İnsan Haklarına
Saygı)
Dindarlık

Ulusal
Sinıgelere
Duyarlı Olma

Tefekkür
Etme

Esneklik

Kararlılık

Güven

Devrimcilik

Açık
Fikirlilik

Merhamet
(Bağışlayıcılık)

Çalışkanlık

Namus

Atatürkçü

Liderlik

Alçak Gönüllülük

Yaratıcılık
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Düşünce
Aileye Bağlı Olma

Bağımsızlık

Sabır

Ülke
Sorunlarına
Duyarlılık

Özgüven

Minnettarlık

Yenilikçilik

Kibarlık

İşbirliğine Açık Olma

Vicdan

Ağırbaşlı Olma

Araştırmacılık

İnsan Sevgisi

Duygusallık

Mükemmeliyetçilik

Doğayı Sevgisi Ve
Çevrecilik

Sosyal Sorumluluk Kuralcılık

Kurallara Uyma

Arkadaşlık

Duygudaşlık (Empati)

Düzenli Olma

Uyumluluk

Çağdaşlık

Yardımseverlik

Demokratiklik

Eleştirel Düşünebilme

Adaletli OIma

Dayanışma

Bilimsellik

Hoşgörü

Tutumluluk

Öğrenmeye Açıklık

Giyim-Görünüş ve
Temiz-Bakımlı Olma

Paylaşımcılık

Disiplin

Özgürlük

Uygarlık

Cömertlik

Hırs

. Hayvan Severlik
İletişim-Konuşma
Cesaret
Ahlaklı olma

Sınıf öğretmeni, öğrenci ve veli değerleri için, Tablo 7'deki Acat ve Aslan
(2012)

tarafından

oluşturulan

değerler

sınıflaması

kullanılarak

kategoriler

oluşturulmuştur. Kategorileri oluşturmada, daha önce kullanılan kategori düzenine
alarak kayıt unsurlarını böylece gruplandırma yani kapalı yaklaşım yeğlenmiştir
(Tay, Durmaz ve Şanal, 2013). Bu sınıflamaya göre değerler 5 sınıflamaya
ayrılmıştır.
Muhafazakar-gelenekçi değerler (mesuliyet, dürüstlük, Allah'a iman, saygı,
dindarlık, itimat, namuslu olma, aile bağı, tahammül, insaf, insanları sevme, tabiat
sevgisi ve çevrecilik, kuralcılık, düzenli olma, yardımseverlik, adilane olma, tolerans,
giyim-görünüş-bakımlı ve temiz olma, hayvan severlik, iletişim-konuşma, cesaret ve
ahlak değerleri) birinci kategori olarak kullanılmıştır.
Ulusal-milli

değerler

(vatanseverlik,

inanca

karışmazlık,

ulusalcılık,

kültürüne sahip çıkma, mim sembollere duyarlı olma, inkılapçılık, Atatürkçü
düşünce, bağımsızlık, ülke sorunlarına duyarlılık değerleri) ikinci kategori olarak
kullanılmıştır.
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Öze dönük-kişisel değerler (farklı olabilme, özsaygı, özdenetim, düşünceli
olma, kendi kendine yetebilme, açık fikirli olma, önderlik ve özgüven değerleri)
üçüncü kategori olarak kullanılmıştır.
Sosyal-toplumsal değerler (özenli olma, konukseverlik, samimiyet, eşitlik,
elastikiyet, merhamet, alçak gönüllülük, minnettarlık, incelik, ağırbaşlılık, hissilik,
sosyal sorumluluk, dostluk, uyumluluk, demokrat olma, dayanışma, tutumluluk,
paylaşımcılık, hürriyet

ve bonkörlük

değerleri) dördüncü kategori

olarak

kullanılmıştır.
Son olarak bilimsel-yenilikçi değerler (azim, eleştiriye açık olma, rasyonellik,
sürekli kendini geliştirebilme, kararlılık, çalışkanlık, yaratıcılık, yenilikçilik,
işbirliğine açık olma, araştırmacılık, mükemmeliyetçilik, kuralcılık, duygudaşlık,
çağdaşlık, eleştirel düşünebilme, bilimsellik, öğrenmeye açıklık disiplin ve hırs
değerleri) beşinci bir kategori olarak kullanılmıştır.
3.5. Geçerlilik ve Güvenirlik
Nitel araştırmada geçerlilik ve güvenirlik benzeri kavramlar, pozitivist
değerler dizisinin hipotez test etmek için tümden gelimci zihniyetin sonucu olarak
dogmatik bulunmakta

ve

eleştirilmektedir.

Bunun yerine

inandırıcılık ve

aktarılabilirlik gibi kelimelerinin daha sık kullanıldığı ifade edilmektedir (Corbin ve
Strauss, 2008). Bu yüzdendir ki görüşme formlarındaki veriler saklanmış, elde edilen
sonuçlara nasıl varıldığı açıklanmıştır. Bunun yanında verilerden elde edilen
alıntılara doğrudan yer verilmiştir.
Alan taraması sonucu araştırma soruları oluşturulmuştur. Görüşme formları
görüşme öncesi ve sonrası dalında üç uzmana iletilerek hatalı ya da eksik bölümlerin
denetlenmesine olanak tanınmıştır. Ön deneme sonrasındaysa yarı yapılandırılmış
açık uçlu sorular katılımcılara tarafsız olarak yöneltilmiştir.
Veriler

değerlendirilirken

sorgulamalı

ve

kıyaslamalı

çözümlemeler

yapılmıştır. Bunun yanında verilerle katılımcı ifadelerinin uygunluğuna özen
gösterilmiştir. Tüm bu çalışmalar araştırmanın inandırıcılığını artırabilmek ve
benzeşen farklı ortamlar için aktarılabilir niteliklerini ortaya koyup belirtebilmek
amacıyla yapılmıştır.
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Çalışmada
rollerine
ayrı

yer alan katılımcıların

ilişkin görüşlerini

ayrı

ele

araştırmacılar
temalarının

alınmış;

tanımlamak

bunun

öğretmeninin

maksadıyla,

sonucunda

ve bir uzman tarafından
hazırlanmasında

sınıf

görüş bildiren

katılımcıların

bir bir saptanmıştır.

araştırmacılar

ve uzman

değer

ileri

aktarımındaki

kişilerin

fikirleri

sürdükleri

fikirler

Saptanan

görüşlere

ilişkin

birbirlerinden

habersiz

olarak

çalışmışlardır.
Araştırmanın
önerdiği,
olarak

aşağıda

bulunmuştur.

Güvenirlik

güvenirlik

belirtilen

güvenirlik

(Güvenirlik

hesaplamalarının

hesaplaması

=

için Miles

formülünden

ve Huberman

faydalanılarak

(1994 )'ın

ortalama

% 91

Fikir Birliği I (Fikir Birliği + Fikir Ayrılığı).

% 70'in üzerinde

olması

çalışmalarda

güvenilir

görülmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Bu formülle varılan sonuç, çalışma için
güvenilir bulunmuştur. Araştırmacılarca
kodlar temalara varılmada temel olmuştur.

uygulanan kodlamalarda tutarlılık bulunan
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BÖLÜM IV
BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın amaçları, belirlenen problem ve alt
problemler doğrultusunda denetmenlerin, okul yöneticilerin, özel ders (branş)
öğretmenlerinin ve velilerin görüşlerinden elde edilen bulgular elde edilen bulgular ve
yorumlar ortaya koyulmuştur.
Bulguların başlıklarıve bu başlıklarda görüşleri alınan katılımcılar Tablo 8'de
görülmektedir.
Tablo 8. Bulguların başlıkları ve katılımcılar
Bulguların Başlıkları

Katılımcılar

4.1. Öğrencilerin Değer Edinimi~de Sınıf . . Denetmenler, Yöneticiler, Özel Ders
Öğretmeninin Etkililiği ve Sınıf Oğretmenının Öğretmenleri ve Veliler
Rolleri
4.2. Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Olduğu
Değerler

Denetmenler, Yöneticiler, Özel Ders
Öğretmenleri ve Veliler

4.3. Öğrencilerin Sınıf Öğretmenlerinden
Etkilendikleri Değerler

Denetmenler, Yöneticiler, Özel Ders
Öğretmenleri ve Veliler

4.4. Öğrencilere Değer Aktarımının Sınıf
Öğretmenine Göre Değişmesi

Denetmenler, Yöneticiler, Özel Ders
Öğretmenleri ve Veliler

4.5. Öğrencilerin Kazandıkları Değerlerin,
Sınıf Öğretmeninin Değerlerine Olan
Benzerliği

Denetmenler, Yöneticiler ve Özel
Ders Öğretmenleri

4.6. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerine
Kazandırmayı İhmal Ettiği Değerler

Denetmenler, Yöneticiler, Özel Ders
Öğretmenleri ve Veliler

4.7. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Daha
Fazla Kazandırdıkları Değerler

Denetmenler, Yöneticiler, Özel Ders
Öğretmenleri ve Veliler

4.8. Veliler ile Sınıf Öğretmenlerinin
Değerleri Arasındaki İlişki

Veliler

Tablo 8'e göre araştırmanın bulgular bölümündeki ilk başlık öğrencilerin değer
ediniminde sınıf öğretmeninin etkililiği ve sınıf öğretmeninin rolleri olup bu başlıkta
görüşleri alınan katılımcılar denetmenler, yöneticiler, özel ders öğretmenleri ve
velilerdir.
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Araştırmanın bulgular bölümündeki ikinci başlık sınıf öğretmenlerinin sahip
olduğu değerler olup bu başlıkta görüşleri alınan katılımcılar denetmenler, yöneticiler,
özel ders öğretmenleri ve velilerdir.
Araştırmanın bulgular bölümündeki üçüncü başlık öğrencilerin

sınıf

öğretmenlerinden etkilendikleri değerler olup bu başlıkta görüşleri alınan katılımcılar
denetmenler, yöneticiler, özel ders öğretmenleri ve velilerdir.
Araştırmanın bulgular bölümündeki dördüncü başlık öğrencilere değer
aktarımının sınıf öğretmenine göre değişmesi olup bu başlıkta görüşleri alınan
katılımcılardenetmenler, yöneticiler, özel ders öğretmenleri ve velilerdir.
Araştırmanın bulgular bölümündeki beşinci başlık öğrencilerin kazandıkları
değerlerin, sınıf öğretmeninin değerlerine olan benzerliği olup bu başlıkta görüşleri
alınan katılımcılardenetmenler, yöneticiler ve özel ders öğretmenleridir.
Araştırmanın bulgular bölümündeki altıncı başlık sınıf öğretmenlerinin
öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği değerler olup bu başlıkta görüşleri alınan
katılımcılar denetmenler, yöneticiler, özel ders öğretmenleri ve velilerdir.
Araştırmanın bulgular bölümündeki yedinci başlık sınıf öğretmenlerinin
öğrencilere daha fazla kazandırdıkları değerler olup bu başlıkta görüşleri alınan
katılımcılardenetmenler, yöneticiler, özel ders öğretmenleri ve velilerdir.
Araştırmanın bulgular bölümündeki sekizinci ve son başlık ise veliler ile sınıf
öğretmenlerinin değerleri arasındaki ilişki olup bu başlıkta görüşleri alınan
katılımcılarvelilerdir.
4.1.
Öğrencilerin Değer Ediniminde Sınıf Öğretmeninin Etkililiği ve Sınıf
Öğretmeninin Rolleri
Birinci alt probleme ilişkin denetmenlere, okul yöneticilerine, özel ders
(branş)

öğretmenlerine

ve

velilere

"Öğrencilere

değer

aktarımında

sınıf

öğretmenlerinin etkililiği konusunda düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?" sorusu
yöneltilmiştir.

Öğrencilerin

değer

ediniminde

sınıf

öğretmeninin

etkililiği

konusundaki denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri Tablo 9'da yer
almaktadır.
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Tablo 9.. Öğrencilerin değer ediniminde sınıf öğretmeninin etkililiği
konusundaki denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri
Katılımcı Görüşü

Okul

Özel Ders

Yöneticileri

Öğretmenleri

Denetmenler

Veliler

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

2

%40

9

%90

11

% 73

23

%92

3

%60

o

%0

2

%13

1

%4

o

%0

o

%0

2

% 13

1

%4

o

%0

1

% 10

o

%0

o

%0

5

%100

10

%100

15

% 100

25

% 100

Öğrencinin ailesinden sonra
söyledikleri ve davranışlarıyla
ilk rol model aldığı kişinin
sınıf öğretmeni olması
Sınıf öğretmenin kişiliğine,
insan ilişkilerine ve akademik
önceliklerine göre değer
aktarımının öğrenciler
üzerindeki etkisinin değişmesi
Öğrenci üzerindeki sınıf
öğretmeninin değerler
etkisinin küçük yaşlarda daha
fazla olması
Değer aktarımının başarılı
olması için öğretmen-aile
işbirliğinin olması gerektiği

Toplam Sayı ve Yüzde

Tablo 9'da değer ediniminde sınıf öğretmenlerinin etkiliğine ilişkin görüşler
belirtilmiştir. 5 denetmenden 2'si (% 40), 10 yöneticiden 9'u (% 90) , 15 özel ders
öğretmeninin 11 'i (% 73 ), 25 velinin 23 'ü (% 92) öğrencinin ailesinden sonra
söyledikleri ve davranışlarıyla ilk rol model aldığı kişinin sınıf öğretmeni olduğu
şeklinde görüş bildirmiştir. Katılımcı görüşlerine göre bunun nedeni ise öğretmenin
öğrencinin en çok vakit geçirdiği kişi olmasıdır.
Sınıf öğretmenlerinin değer aktarımındaki rolleri ile ilgili olarak Dl "Çocuk
okula başlayınca anne ve babasından daha çok sınıf öğretmenini bir otorite olarak
görür ve sınıf öğretmeninin davranışlarını özümsemeye başlar. Öğrenci, sınıf
öğretmenini hayata karşı tüm sorunları çözebilen ve her şeyin en doğrusunu bilen bir
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kişi olarak görür. Öğrenci, başta sınıf öğretmeninin değerleri olmak üzere sınıf
öğretmenininher şeyinden etkilenir." ve D4 "Öğretmenleröğrencilere öncelikle kişisel
model oluştur, dolayısıyla örnektir. Öğretmenler toplumsal kuralları doğru aktaran
kişilerdir." seklinde görüşler bildirmiştir. Ateş'e (2012) göre de öğretmen genç
bireyler için çok önemli bir model olup, öğretmenlik meslek ahlakı ve mesleki
değerleri ise uluslararası, ulusal ve kültürel değerlere göre biçimlenmektedir.
Y2

"Öğrencilere değer aktarımında sınıf öğretmenlerinin etkinliği çok

önemlidir. Öğrenciye örnek olması, sorumluluk sahibi olması, kılık kıyafetine özen
göstermesi, kısaca her yönü ile öğrenciye model olması gerekmektedir.Bunun yanında
da yapacağı etkinlikleriiyiplanlaması gerekmektedir. " şeklinde görüşleriniifade ederek
sınıf öğretmenlerininhangi yönleriyleöğrencileremodel olduğunubelirtmiştir.
Yl "Aileden sonra değer aktarımında en etkili öğe sınıf öğretmenidir." ve Y3

"Sınıf öğretmenleri öğrencilere değer aktarımında büyük bir etkiye sahiptir. Çocuklar
aile büyüklerinin ve model alabilecekleri öğretmenlerinin davranışlarını benimser ve
içselleştirir." ifadeleriyle aileden sonra değer aktarımında en önemli kişinin sınıf
öğretmeni olduğuna ilişkin vurgular yapmışlardır.
Sınıf öğretmenin değerler aktarımındaki görevinin önemine ilişkin Y4 "Değer
aktarımında sınıföğretmenlerinin rolleri çok büyüktür. Çünkü okula yeni başlayan bir
öğrenci kendine öğretmenlerini örnek alır. Bu yüzden sınıf öğretmeni değer
aktarımlarınıdikkatliyapmalıdır. " şeklinde görüş bildirmiştir. Öğretmenlerinbu kritik
görevlerinde dikkatli olması gerektiğine yönelik Y5 "Öğretmenler hal, hareket ve
davranışlarıyla öğrencilere örnek olmalıdır." ve BIO (Resim Öğretmeni) "Sınıf
öğretmenleri yaptıkları ve davranışlarıyla aslında çocuklar üzerinde önemli bir etki
bırakmaktadır. Buna bağlı olarak değerlerin aktarımında öğretmenlere büyük görev
düşmektedir." şeklinde görüş ifade etmiştir. B 15 (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Eğitim
insanı köleleştirir de, özgürleştirir de. Sınıf öğretmenlerinin özgürleştiren değerleri
çocuklarayansıtması demokrasi açısından önemlidir. Öğretmen etkili ve rol modelidir.
Bu yüzden barış; demokrasi, insan haklarının yanında ayrımcılık karşıtı, ırkçılık,
şovenizmden uzak bir eğitim modeli benimsenmesi önemlidir. " şeklinde görüş
bildirerek sınıf öğretmenin bu kritik görevinde nasıl bir model olması gerektiğini
belirtmiştir. Bu görüşe göre sınıf öğretmeni barışçı, yapıcı, demokratik, eşitlikçi bir
yapıda değer aktarımı yapmalıdır.
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Y7 "Öğrenci öğretmene hayalindeki model gözüyle bakar. Bu nedenle
öğretmenin kişisel davranışlarının öğrencilere örnek teşkil edecek şekilde olması
gerekir." ve YIO"Öğretmenlerimizin tekrarlanan ve devamlı vurgulanan ayrıca
pratikte de uygulamalarınıgören öğrenci dahafazla etkilenir. Model alınan öğretmen
öğrenci için idol olur. " şeklindeki görüşleri sınıf öğretmenin öğrencinin gözünde ideal
insan modeli olduğu şeklindeyorumlanabilir.
Çubukçu,

Eker

Özenbaş,

Çetintaş,

Satı

ve

Yazlık

Şeker

(2012)

araştırmalarının sonuçlarına göre de barışseverlik, itibar, sevgi, dayanışma, doğruluk,
tevazu, görev bilinci, masumluk, tolerans, hürriyet gibi değerleri öğrencilere
kazandırmaya ve rol model olmaya ilişkin başta öğretmenler olmak üzere,
yöneticilere, rehberlere, ebeveynlere büyük sorumluluklar düşmektedir.
B7 (İngilizce Öğretmeni) "Öğretmen kesinlikle bir rol modeldir. Çünkü ilk
adımlarını öğretmenin rehberliği ile atan çocuklar, öğretmenlerinin her şeyin en
doğrusunu bildiğini kabul ederek onları gözlemler." ve V24 "Sınıf öğretmenlerinin
rolleri çok büyüktür. Öğretmenlerinin söyledikleri onlar için en doğru olanıdır diye
düşünüyorlar. Bu da onların üzerinde ne kadar etkili olduklarım gösteriyor. " diyerek
öğrencilerin sınıf öğretmenlerini her şeyin en doğrusunu bilen varlıklar olarak
gördüğünü ifade etmiştir.
Özden Çelik (2013)'in araştırmasında da özel ders öğretmenleri, öğrencilere
değer aktarımında sınıf öğretmenlerinin oldukça tesir ettiklerini görüşünü
belirtmişlerdir.
Bazı veliler ise sınıf öğretmenin çocuklar üzerinde değer aktarımında
ailelerden bile daha etkili olduklarını düşünmektedir. VI "Çocuğumuz ev ortamında
karşılaşamadığı değerleri öğrenmede, dış dünyayla iletişim, insan ilişkileri gibi
konularda öğretmenin büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kimi zamanlarda
çocuğumuz bizim fikirlerimiz yerine öğretmenin fikirlerini
görüşüyle öğretmenin
vurgulamaktadır.

değer

aktarımında aileden

benimsemektedir. "

bile önemli

olabildiğini

Özden Çelik (2013)'in çalışmasında da özel ders öğretmenlerinin görüşlerine
göre sınıf öğretmeni ile velilerin değerlerinin farklılıklar göstermesi halinde
öğrencinin değerleri daha çok sınıf öğretmenleri değerleri ile örtüşecektir.
Yine V2 de "Değer aktarımında sınıf öğretmenlerinin çocuklar için ço.
önemli bir etken olduğunu düşünmekteyim. Çünkü anne-baba öğretmenin ~
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yarattığı farkında/ığı yaratamamaktadır."

diyerek sınıf öğretmeninin öğrenci

üzerinde değerler konusunda yaratabileceği duyarlılığın ailenin yaratabileceğinden
de daha fazla olabileceği görüşündedir. V6 "Ev ortamında değer aktarımı genellikle
çocuğun istediği şekilde ilerlerken, sınıf ortamında öğretmenin aktardığı bilgi ve
değerler daha çok disiplin olduğu için çocuğun uyum sağlaması ve öğrenmesi daha
kolay olabiliyor. " görüşüyle sınıf öğretmeninin çocuğa değerler aktarımında
ailelerden daha avantajlı olabileceğini ifade ediyor. Yine Vl 8 de "Öğretmenler
çocuklarımızın önemli ölçüde rol model olarak etkilenebileceği kişilerin başında
gelmektedir. Ebeveynler olarak bizim çocuklarda olumlu yönde geliştirmeye
çalıştığımız pek çok davranış değişikliklerini öğretmenlerin çok daha kolay
sağlayabileceğine inanıyorum. " görüşüyle sınıf öğretmenlerinin ailelere kıyasla
çocuklar üzerinde daha kolay davranış değişikliği sağladığını ifade ediyor.
Vl 7 "Çocuklarımızın anne ve babadan sonra kendine rol model alabileceği
yegane kişi öğretmendir. Ailesi dışında tanıdığı ilk otorite olan öğretmen, ilk
tanışmada çekingenlikle sonrasında ise sevgi ve örnek davranışlarıyla takip edilir ve
örnek alınır. " görüşüyle çocukların öğretmenlerini tanıdıkça sevgi ile örnek
aldıklarını ifade etmiştir.
3 denetmen (denetmenlerin % 60'ı), 2 özel ders öğretmeni (özel ders
öğretmenlerinin % 13 'ü), 1 veli (velilerin % 4'ü)

ise sınıf öğretmenin kişiliğine,

insan ilişkilerine ve akademik önceliklerine göre değer aktarımının öğrenciler
üzerindeki etkisinin değiştiğini belirtmiştir. Hiçbir okul yönetici ise sınıf öğretmenin
kişiliğine, insan ilişkilerine ve akademik önceliklerine göre değer aktarımının
öğrenciler üzerindeki etkisinin değiştiği görüşünü bildirmemiştir.

Katılımcı

görüşlerine göre bunun nedeni ise öğretmenin kişilik yapısının, insan ilişkilerinin ve
akademik önceliklerinin farklılığın öğrenciyi derinden etkilemesidir.
Bazı katılımcılar sınıf öğretmeninin akademik önceliklerine göre değer
aktarımının öğrenci üzerindeki etkisinin değiştiğini ifade etmiştir. D3 "Öğretmenlerin
daha fazla müfredat ve bilgi aktarımına önem verdiği için değer aktarımında zayıf
kalındığı düşüncesindeyim. " diyerek görüşlerini söylemiştir. D5 ise "Değer aktarımı
konusunda öğretmenler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar değerler eğitimine ve akademik
başarıya dengeli tutum gösteren öğretmenler ve sadece akademik yöne öncelik veren
öğretmenlerdir. Bireysel, mesleki donanım ve kişilik özelliklerine göre öğretmenlerin
etkililiği artmaktadır. Bireysel ve mesleki gelişime önem vermeyen öğretmenlerde
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etkililik azdır. Gelişme açık olanlar etkili olmaktadır." şeklinde görüşlerini belirtmiştir.
Bu bilgiler ışığında sınıf öğretmeninin müfredat kaygısı ve akademik yöne öncelik
vermesi halinde değer aktarımınıntam olarak yapılamayacağısonucuna ulaşılabilir.
Görüşlerini bildiren katılımcılar sınıf öğretmeninin kişilik özelliklerinin değer
aktarımı için önemini belirtmiştir. VS "Öğrencisini tanıyabilen, onunla ilişki
kurabilen, empati yapan öğretmenin, öğrenci tarafından benimsenme ve örnek
alınma olasılığı yüksektir. Bu ilişki kurulabildiğinde bazen öğrenci üzerinde en etkili
kişi öğretmeni olmaktadır. " görüşüyle sınıf öğretmeninin örnek alınabilecek kişilik
özelliklerinin değer aktarımında öğrenciler üzerindeki etkisini vurgulamıştır.
B 1 (Beden Eğitimi Öğretmeni) " ... Sınıföğretmenleri değer ve kişilik özellikleri
aktarımında etkilidir. Gözlemlerimde sınıf öğretmenleri arasındaki farkı onların
· öğrencilerinden görebiliyorum." görüşüyle sınıf öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin
değer aktarımında farklılık yaratabileceğinibelirtmiştir.
2 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin% 13'ü) ile 1 veli (velilerin
% 4'ü) sınıfôğretmeninin öğrenci üzerindeki değerler etkisinin küçük yaşlarda daha

fazla olduğu görüşündedir. Hiçbir yönetici ve denetmense küçük yaşlardaki öğrenci
üzerindeki sınıf öğretmeninin değerler etkisinin daha fazla olduğu konusunda görüş
bildirmemiştir. Katılımcılara göre bu görüşlerinin nedeni ise öğrencin kişilik
yapısının küçük yaşlarda daha sonra onarılamayacak şekilde oluşmasıdır.
BS (Müzik Öğretmeni) "Öğretmenlerin kısmen etkili olduğunu düşünüyorum.
Öğrenciler üzerindeki etkileri alt sınıflarda dahafazladır." görüşüyle ilköğretiminin ilk
yıllarında öğrenciler üzerinde değer aktarımının daha iyi yapılabildiğiniifade ediyor.
B6 (İngilizce Öğretmeni) "Öğrencilerin hayatında gerek sınıföğretmenlerinin,
gerekse branş öğretmenlerinin bu değer aktarımında rolleri büyüktür. Özellikle ilkokul
öğretmenleri çocuklar için çok önemli bir modeldir." ve V9 "Çocukların eğitim
yaşamındaki ilk öğretmenlerinin hayatlarında daha etkili olduğunu düşünüyorum. "
şeklinde görüşleriyle çocukların eğitim hayatlarının özellikle ilk yıllarında tanıdıkları
sınıf öğretmenlerin değer aktarımında çok etkili rolleri olduğunu ifade etmektedirler.
10 yöneticinin 1 'i (% 10) değer aktarımının başarılı olması için öğretmen
aile iş birliğinin olması gerektiği görüşündedir. Katılımcı denetmenler, özel ders
öğretmenleri ve velilerin hiçbiri ise böyle bir görüş bildirmemiştir. Katılımcılara göre
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bu görüşlerinin nedeni ise öğrencinin evde farklı okulda farklı değerler görmesinin
öğrencide çelişki yaratabileceğidir.
Y6 "Çok etkilidirler. Öğrenciler öğretmenlerininsöyledikleriniçok önemserler.
Fakat ailenin değerleri, toplumun değerleri farklılık göstermezse çocuk daha kolay
değerleri benimseyebilir." şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. Bu görüş ışığında değer
aktarımının yapılabilmesi için sınıf öğretmeni ile ailenin uyumlu olması gerektiği
sonucuna ulaşılabilir.
Özden Çelik (2013)'in araştırmasında da aile ve sınıf öğretmenin birbiriyle
benzer değerlere sahip olduğu durumlarda değer kazanımının daha kuvvetli olduğu
görülmektedir.

4.2.

Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Olduğu Değerler
İkinci alt probleme ilişkin denetmenlere, okul yöneticilerine, özel ders (branş)

öğretmenlerine ve velilere "Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu değerler sizin
görüşlerinize

göre nelerdir?

Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?"

sorusu

yöneltilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu değerlere ilişkin denetmen,
yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri Tablo IO'da yer almaktadır.

Tablo 10. Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu değerlere ilişkin denetmen,
yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri

Değerler

MuhafazakarGelenekçi
Değerler

Denetmenler

Okul
Yöneticileri

Özel Ders
Öğretmenleri

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

İnsan Sevgisi

4

%80

5

%50

7

%47

11

%44

İnsanlara Saygı

2

%40

3

%30

7

%47

7

%28

İletişim-Konuşma

1

%20

2

%20

3

%20

5

%20

Sabırlı Olma

1

%20

o

%0

3

%20

6

%24

Hoşgörü

2

%40

3

%30

2

% 13

3

%12

Sorumluluk

2

%40

2.

%20

2

%13

3

% 12

Adaletli Olma

I

%20

4

%40

I

%7

3

% 12

Dürüstlük

I

%20

2

%20

2

% 13

3

%12

Düzenli Olma

o

%0

I

%10

2

% 13

5

%20

Yardımseverlik

1

%20

2

%20

1

%7

2

%8

Fedakarlık

I

%20

o

%0

o

%0

4

% 16

Kategoriler

Veliler

70
Güven

o

%0

1

% 10

2

% 13

1

%4

Kurallara Uyma

o

%0

o

%0

o

%0

4

% 16

Ahlaklı olma

1

%20

1

% 10

1

%7

1

%4

Doğayı Sevgisi ve
Çevrecilik

1

%20

I

% 10

1

%7

o

%0

Giyim, Görünüş ve
Bakımlı Olma

1

%20

1

% 10

o

%0

1

%4

%0

o

%0

2

% 13

%0

%0

I

% 10

I

%7

o
o

%0

%0

I

% 10

I

%7

1

%4

Laiklik

o
o
o
o

%0

2

%20

1

%7

o

%0

Milliyetçilik

1

%20

o

%0

o

%0

2

%8

Ülke Sorunlarına
Duyarlılık

o

%0

o

%0

1

%7

o

%0

Özgünlük

%0

o

%0

1

%7

%0

%0

1

% 10

%0

%0

%0

%0

%0

1

%4

%0

%0

%0

1

%4

Titizlik

1

%20

o
o
o

o
o
o

o
o

Özgüven

o
o
o
o

%0

1

%7

9

%36

Eşitlik(Toplumsal
Eşitlik ve Cinsiyet
Eşitliği)

o

%0

3

%30

4

%27

2

%8

Demokratiklik

o

%0

1

% 10

3

%20

1

%4

Arkadaşlık

1

%20

1

% 10

1

%7

1

%4

Barışseverlik

%0

1

%10

2

% 13

o

%0

%0

1

% 10

1

%7

1

%4

%0

o

%0

o

%0

2

%8

%0

1

% 10

I

%7

o

%0

Duygusallık

o
o
o
o
o

%0

o

%0

o

%0

2

%8

Sosyal Sorumluluk

o

%0

1

% 10

I

%7

o

%0

Uyumluluk

I

%20

o

%0

%0

1

%4

Paylaşımcılık

%0

1

% 10

%0

1

%4

%0

o

%0

1

%7

%0

1

% 10

o

%0

o
o

%0

Dayanışma

o
o
o

o
o

%0

Çalışkanlık

2

%40

2

%20

2

% 13

5

%20

Disiplin

1

%20

o

%0

1

%7

6

%24

Öğrenmeye Açıklık

o

%0

2

%20

1

%7

1

%4

Vicdan
Hayvan Severlik
Vatanseverlik

Ulusal-Milli
Değerler

Özdenetim
Öze DönükKişisel Değerler Liderlik

SosyalToplumsal
Değerler

Kibarlık
Samimilik
Merhamet

Esneklik

BilimselYenilikçi
Değerler

71

Eleştirel Düşünebilme

o

%0

o

%0

2

% 13

o

%0

Eleştiriye Açık Olma

o

%0

o

%0

l

%7

l

%4

%0

o

%0

o

%0

2

%8

Yaratıcılık

o
o

%0

l

% 10

l

%7

%0

Araştırmacılık

l

%20

%0

l

%20

%0

o
o

%0

Azim

%0

Bilimsellik

o

%0

o
o
o

%0

l

%7

o
o
o
o

5

%100

10

%100

15

% 100

25

Kararlılık

.

Toplam Sayı ve Yüzde

Tablo

1O

incelendiğinde

vurgulanmaktadır.

sınıf

öğretmenlerinin

sahip

olduğu

%0
%0
%0
% 100

değerler

Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu muhafazakar-gelenekçi

değerlerden en çok vurgulananlar insan sevgisi, insanlara saygı, iletişim-konuşma ve
sabırlı olmadır. İnsan sevgisi değerini katılımcı 5 denetmenden 4 tanesi (% 80),
katılımcı 10 yöneticiden 5 tanesi (% 50), katılımcı 15 özel ders öğretmeninden 7
tanesi (% 47) ve katılımcı 25 veliden 11 tanesi (% 44) vurgulamıştır. Tüm değerler
arasında bakıldığında sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu değerler arasında en çok
vurgulanan değer sevgidir. Saygı değerini 2 denetmen (denetmenlerin % 40'u), 3
yönetici (yöneticilerin% 30'u), 7 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin%
47'si), 7 veli (velilerin % 28'i) vurgulamıştır. İletişim ve konuşma değerini 1
denetmen (denetmenlerin % 20'si), 2 yönetici (yöneticilerin % 20'si), 3 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 20'si), 5 veli

(velilerin % 20'si)

vurgulamıştır. Sabır değerini 1 denetmen (denetmenlerin % 20'si), 3 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 20'si), 6 veli (velilerin % 24'ü)
vurgulamıştır. Sabır değerini yöneticilerden vurgulayan ise olmamıştır. Sınıf
öğretmenlerinin sahip olduğu muhafazakar-gelenekçi değerlerden en az vurgulanan
değerler ise doğa sevgisi ve çevrecilik, giyim-görünüş ve bakımlı olma, vicdan ve
hayvan severliktir. Doğa sevgisi ve çevreciliği sadece 1 denetmen (denetmenlerin %
20'si), 1 yönetici (yöneticilerin % lO'u),

1 özel ders öğretmeni (özel ders

öğretmenlerinin % 7'si) vurgulamıştır. Doğa sevgisi ve çevrecilik değerini
vurgulayan veli olmamıştır. Giyim-görünüş ve bakımlı olma değerini 1 denetmen
(denetmenlerin % 20'si), 1 yönetici (yöneticilerin % lO'u), 1 veli (velilerin% 4'ü)
vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan özel ders öğretmeni olmamıştır. Vicdan değerini
2 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 13 'ü) vurgulamıştır. Bu değeri
vurgulayan denetmen, yönetici ve veli bulunmamaktadır. Hayvan severlik değerini 1

ır
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yönetici (yöneticilerin % lü'u), 1 özel ders öğretmeni özel ders öğretmenlerinin (%
7'si) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan denetmen ve veli ise olmamıştır.

Dl "Sınıf öğretmenlerininsahip olduğu değerleryüzde yüz ayni değildir. Fakat
genel itibariyle değerlerininbüyük bir kısmı da benzerdir.Benim görüşlerimegöre sınıf
öğretmenlerinin sahip olduğu değerler: sevgi, saygı, özverili olma, mesleğini sevme,
iletişim, çalışkanlık ve fedakarlıktır. " şeklinde görüşlerini

ifade

ederek

öğretmenlerinin diğer değerlere kıyasla daha çok muhafazakar-geleneksel
sahip olduğunu vurgulamıştır.
Çubukçu

ve

diğerlerinin

(2012)'in

yaptığı

çalışmada

sınıf

değerlere

ise yöneticiler,

öğretmenlerin sahip olması gereken değerler konusunda özverili ve hoş görülü olma
değerlerini vurgulamıştır.
V6

"Sınıf öğretmenlerimizi çocuklarla birebir ilgilenen, onlara karşı

sevgisini esirgemeyen, zamanı geldiğinde çocuklarla oyunlar oynayan, bilgilerini
çocuklara öğretmeyi isteyen çocuklar arasında ayrımcılık yapmayan kişiler olarak
tanımlarım." ve BIS (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Öğretmenlikmesleği sevgi ve vicdan
ile özdeşleşmiştir.Bilgi aktarımınyanında sabır, şefkat, dinleme becerileri de olmazsa
olmazdır. Bunlara sahip olmayan bir öğretmen olabileceğini hayal edemem." diyerek
sevgi değerinin önemini belirtmiştirler.
V2 "Öğretmenimizin baskın değerleri titiz, düzenli olması, kibar, anlayışlı,

sabırlı, uyumlu olması ve çocuğumun ihtiyaçlarına uygun düzeyde sağlıklı iletişim
kurabilmesi, veli ile de sağlıklı iletişimde bulunup çocuğa sağlıklı şekilde iletişim
kurarak ulaşmamı sağlamaktadır. Öğrenciye karşı sevgi, saygı, adalet çerçevesi
içerisinde kibar ve yardım sever davranmaktadır ... " görüşleriyle sınıf öğretmenin
değerlerini betimlemektedir.
VS "Bugüne kadar oğlumun öğretmenleri onunla iyi iletişim kurabilen

kişilerdi. Hepsinin yaklaşımı ve öğretmen karakterlerinden memnunduk. " diyerek
sınıf öğretmenlerinin iletişim değerine çoğunlukla sahip olduklarını ifade etmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin
vatanseverlik,

laiklik

ve

sahip olduğu
milliyetçiliktir.

en çok vurgulanan
Vatanseverlik

milli değerler:

değerini

I

yönetici

(yöneticilerin % 1 O'u), I özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 7'si), 1
veli

(velilerin

bulunmamaktadır.

%

4 'ü)

vurgulamıştır.

Bu

değeri

vurgulayan

denetmen

Laiklik değerini 2 yönetici (yöneticilerin % 20'si), 1 özel
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öğretmeni (özel ders öğretmelerinin
denetmen

ve

veli

% 7'si) vurgulamıştır.

bulunmamaktadır.

Milliyetçilik

Bu değeri vurgulayan
değerini

1

denetmen

(denetmenlerin % 20'si), 2 veli (velilerin% 8'i) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan
yönetici ve özel ders öğretmeni ise olmamıştır. Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu en
az vurgulanan milli değer ise ülke sorunlarına duyarlılıktır. Bu değeri 1 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin

% 7'si) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan

denetmen, yönetici ve veli bulunmamaktadır.
Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu öze-dönük kişisel değerlerden özgünlük,
özdenetim, liderlik ve özgüven ayni sayıda vurgulanmıştır. Özgünlük değerini sadece

1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 7'si) vurgulamıştır. Bu değeri
vurgulayan

denetmen, yönetici ve veli bulunmamaktadır.

1

Özdenetim değerini

yönetici (yöneticilerin % 1 O'u) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan denetmen, özel
ders öğretmeni ve veli olmamıştır. Liderlik ve özgüven değerini 1 veli (velilerin %
4 'ü) vurgulamıştır.

Bu değerleri

vurgulayan

denetmen,

yönetici

ve özel ders

öğretmeni olmamıştır.
Sınıf öğretmenlerinin

sahip olduğu en çok vurgulanan

değerler: titizlik ve eşitliktir. Titizlik değerini

ı

özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin

sosyal-toplumsal

denetmen (denetmenlerin % 20'si),
% 7'si),

ı

9 veli (velilerin % 36'sı)

vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan yönetici bulunmamaktadır.

Eşitlik değerini 3

yönetici (yöneticilerin % 30'u), 4 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin %
27'si),

2 veli (velilerin % 8'i) vurgulamıştır.

Bu değeri vurgulayan denetmen

olmamıştır. Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu en az vurgulanan sosyal-toplumsal

değerler ise esneklik ve dayanışmadır. Esneklik değerini 1 özel ders öğretmeni (özel
ders öğretmenlerinin%

7'si) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan denetmen, yönetici

ve veli

Dayanışma

olmamıştır.

vurgulamıştır.

değerini

Bu değeri vurgulayan

1

yönetici

denetmen,

(yöneticilerin

özel ders öğretmeni

%

1 O'u)

ve veli

olmamıştır.
Vl6 "Öğretmenlerimizin disiplinli olduğunu düşünüyorum. Özellikle temizlik,

titizlik ve düzene paylaşmaya, sorumluluk duygusuna önem veriyor. Örneğin sınıfa
küçük bir kütüphane yaparak kitapları biri birleriyle paylaşmalarını ve geri getirerek
sorumluluk sahibi olmayı ve kitap okuma alışkanlığını öğretti. " diyerek sınıf
öğretmenlerinin

en çok sahip olduğu sosyal-toplumsal

hakkında görüşünü belirtmiştir.

değer olan titizlik değeri
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Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu en çok vurgulanan bilimsel-yenilikçi
değerler: çalışkanlık, disiplin ve öğrenmeye açıklıktır. Çalışkanlık değerini 2
denetmen (denetmenlerden % 40'i), 2 yönetici (yöneticilerden% 20'si), 2 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinden % 13 'ü), 5 veli (velilerden % 20'si)
vurgulamıştır. Disiplin değerini 1 denetmen (denetmenlerden % 20'si), 1 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinden % 7'si), 6 veli (velilerden % 24'ü)
vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan yönetici bulunmamaktadır. Öğrenmeye açıklık,
2 yönetici (yöneticilerin% 20'si), 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin
% 7'si) ve 1 veli (velilerin% 4'ü) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan denetmen ise
bulunmamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu en az vurgulanan bilimsel
yenilikçi değerler ise araştırmacılık, azim ve bilimselliktir. Araştırmacılık değerini 1
denetmen (denetmenlerden % 20'si) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan yönetici,
özel ders öğretmeni ve veli olmamıştır. Azim değerini 1 denetmen (denetmenlerden
% 20'si) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan yönetici, özel ders öğretmeni ve veli
olmamıştır. Bilimsellik değerini 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinden%
7'si) vurgulamıştır. Bu değeri vurgulayan denetmen, yönetici ve veli olmamıştır.
Y8

"Çalışkanlık, özdenetim, insan, çevre ve hayvan sevgisi, arkadaşlık

öğretmenlerin sahip olduğu, değerlerdendir." ifadesiyle tüm katılımcıların da
görüşlerine göre sınıf öğretmelerinin en çok sahip olduğu bilimsel-yenilikçi olan
çalışkanlık değerini ve muhafazakar değerlerden en az görüş bildirilen hayvan sevgisini
vurgulamaktadır.
Görüşlere göre sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu bilimsel değerler diğer
değerlere göre daha azdır. DS "Genelleme yapılacak olursa eleştirel düşünme,
yaratıcılık, bilimsellikgeliştirilmesi gereken değerlerdir. Bunun dışında kalan değerler
mevcuttur." şeklinde görüş bildirmiştir. Bu görüşler ışığında bilimsel değerlere sınıf
öğretmenlerinintam olarak sahip olamadığı bilgisine ulaşılabilir.
Vl "Öğretmenlerimizin sınıf içerisinde kurallarını uygulatması, disiplinli
oluşu, çocukların derslerinde, ödevlerinde ve görevlerinde titiz olması çocuğumuzun
kendi yaşamında gelişen durumlara aynı şekilde kurallar çerçevesinde, disiplinli ve
titiz yaklaşmasına fayda sağlıyor. " görüşüyle sahip olunan disiplin değerinin sınıf
içinde nasıl kullanıldığını ifade ediyor.
Y7 "Her öğretmenin kişisel karakteristiközelliklerifarklılık gösterebilir... ", B4
"Her öğretmendefarklı kişisel özellikler bulunmaktadır... " ve Bl3 (Müzik Öğretmeni)
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"Bence her öğretmene göre değişiklik göstermektedir. Ve sınıf, öğretmeninin
aynasıdır. Bir branş öğretmeni olarak her sınıfın kendi öğretmenine göre özellikleri
olduğunu düşünmekteyim. Bazı öğretmenler yaratıcı, yeniliğe açık, kendini geliştiren
yapıdadır. Bazıları ise cinsiyetçi, ırkçı, çocukları ailelerinin sosyal statüsüne göre
sınıflandırmacıyapıdadır. " şeklinde görüşler bildirmişlerdir. Bu görüşler ışığında sınıf
öğretmenlerin sahip olduğu değerlerin değişken olabileceği sonucuna ulaşılabilir.
Görüşlere göre sınıf öğretmenlerinin en çok sahip olduğu değerler
muhafazakar-gelenekçi değerler, en az sahip oldukları değerler ise öze-dönük kişisel
değerlerdir.
Bu çalışmada değer sınıflamaları arasında denetmen, yönetici, özel ders
öğretmeni ve veli görüşlerine için anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Buna karşın Acat
ve Aslan (2012)'ın yaptığı çalışmada ise öğretmenlerin sahip olması gereken değerler
bağlamında geleneksel değerler ve toplumsal değerlere verilen görüşler veliler lehine;
ulusal, kişisel değerler ve bilimsel-yenilikçideğerlere verilen görüşler yöneticiler lehine
anlamlı bir farklılık görülmüştür.
Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi (KKTC MEB, 2005) isimli çalışmada öğretmenin
mesleki nitelikleri belirtilmiştir.

Bu çalışmada iletişim, sevgi, bilimsellik,

Atatürkçülük ve kültüre sahip çıkıcılık değerlerine öğretmenin sahip olmasının
önemi aktarılmıştır. Araştırmamızın sonuçlarına bakacak olursak, iletişim ve sevgi
değerlerinde eğitim sisteminin hedeflerine ulaşılsa da bilimsellik, Atatürkçülük ve
kültüre sahip çıkıcılık değerleri hakkında görüş bildiren katılımcı sayısına
bakıldığında öğretmenlerin bu değerlere pek sahip olmadığı görülmektedir.
Bakioğlu ve Tokmak (2009)'ın araştırmasında da benzer olarak öğretmenlerin
sahip oldukları değerler arasında disiplin, adalet, iletişim gibi değerler çıkmıştır.
Keskin ve Sağlam (2014)'ın çalışmasında ise öğretmenlerin sahip oldukları
değerlerin okudukları lise ve ortaokula göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada öğretmenlerin en az maddi değerlere, en fazla insanlık onuruna önem
verdiği sonucu çıkarılmıştır. Ayrıca buradaki bulgulara benzer olarak öğretmenlerin
özgürlük değerine, toplumsal değerlere, geleneksel değerlere, bilimsel değerlere
sahip olduğu, buradaki bulgulardan farklı olarak ise öğretmenlerin dini değerlere
sahip olduğu sonucu çıkmıştır. Bu farklılığın nedeni olarak ülkeler arasındaki sosyal,
kültürel ve ekonomik değişkenler görülebilir.
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Taşdan (2010)'ın araştırmasında benzer olarak öğretmenlerin sahip oldukları
bağlamında sorumluluk, adalet, dürüstlük ve güven değerlerine vurgu yapılmıştır.
Bektaş (2012)'ın araştırmasında da çok sayıda öğretmen, öğretmenlerin sahip
olduğu değerler olarak hoşgörü, güven, dürüstlük, çalışkanlık değerlerini belirtmiştir.
Ancak bu araştırmada yardımseverlik, eşitlik, paylaşma, sosyal sorunlara duyarlılık
değerlerine ilişkin çok az katılımcı görüş belirtmiştir.

4.3. Öğrencilerin Sınıf Öğretmenlerinden Etkilendikleri Değerler
Üçüncü alt probleme ilişkin denetmenlere, okul yöneticilerine, özel ders
(branş) öğretmenlerine ve velilere "Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin hangi
değerlerinden

etkilendiğini

gözlemliyorsunuz?

Düşüncelerinizi

açıklayabilir

misiniz?" sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri
değerlere ilişkin denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri Tablo
1 1 'de yer almaktadır.
Tablo 11. Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri değerlere ilişkin
denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri
Denetmenler
Değerler

Kategoriler

Özel Ders
Öğretmenleri

Veliler

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Saygı

3

%60

3

%30

5

%33

8

%32

İnsan Sevgisi

3

%60

5

%50

3

%20

8

%32

Sorumluluk

3

%60

2

%20

3

%20

8

%32

İletişim-Konuşma

3

60%

% 10

7

%47

5

%20

%40

7

%47

2

%8

Giyim, Görünüş Bakımlı
Olma

%20

Düzenli Olma

%20

% 10

2

% 13

8

%32

2

%40

% 10

3

%20

6

%24

20

2

% 13

3

% 12

8

%32

Hoşgörü
MuhafazakarGelenekçi Değerler

Okul
Yöneticileri

Dürüstlük

4

2

%40

Sabırlı Olma

O

%0

%10

o

%0

Yardımseverlik

2

%40

%10

5

%33

Adaletli Olma

3

%60

2

%20

Temizlik

O

%0

2

%20

Kurallara Uyma

O

%0

O

Doğayı Sevgisi ve
Çevrecilik

%20

O

Güven

%20

2

%4

%7

2

%8

2

% 13

4

% 16

%0

2

% 13

4

% 16

%0

o

%0

4

% 16

% 10

%7

%4
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Ulusal-Milli
Değerler

Öze Dönük-Kişisel
Değerler

Sosyal -Toplumsal
Değerler

Cesaret

o

%0

o

%0

o

%0

4

%16

Ahlak

I

%20

I

% 10

I

%7

o

%0

Hayvan Severlik

o

%0

%0

I

%7

I

%4

Milliyetçilik

I

%20

o
o

%0

I

%7

o

0%

Kültürümüze Sahip
Çıkma

I

%20

o

%0

o

%0

o

0%

Atatürkçü Düşünce

o

%0

o

%0

I

%7

o

0%

Ülke Sorunlarına
Duyarlılık

I

%20

o

%0

o

%0

o

0%

Özgüven

I

%20

I

%10

o

%0

7

%28

Bağımsız Olma

o

%0

%0

I

%7

I

%4

Özdenetim

I

%20

%0

o

%0

o

%0

Titizlik

I

%20

o
o
o

%0

I

%7

6

%24

Eşitlik(Toplumsal Eşitlik
ve Cinsiyet Eşitliği)

o

%0

o

%0

6

%40

I

%4

Demokratiklik

o

%0

3

%30

I

%4

I

%20

%0

%0

2

%8

Paylaşımcılık

%0

%0

I

%7

2

%8

%0

I

%7

2

%8

%0

o

%0

2

%8

Dayanışma

o
o
o
o

%0

o
o
o
o
o

o
o

%0

Arkadaşlık

%0

I

%7

I

%4

Çalışkanlık

2

%40

I

% 10

I

%7

5

%20

Disiplin

I

%20

%0

I

%7

5

%20

Yaratıcılık

I

%20

%0

I

%7

1

%4

Azim

I

%20

o
o
o

%0

I

%7

o

%0

Kararlılık

o

%0

I

% 10

%0

I

%4

~leştiriye Açık Olma

I

%20

%0

%0

1

%20

%0

o
o

%0

Akılcılık
Bilimsellik

o

%0

o
o
o

%0

o
o
o
o

%0

1

%4

5

%100

10

%100

15

%100

25

%100

Özgürlük
Kibarlık

Bilimsel-Yenilikçi
Değerler

Toplam Sayı ve Yüzde

Tablo 11 incelendiğinde

%0
%0

öğrencilerin

%0

sınıf öğretmenlerinden

%0

etkilendikleri

değerler vurgulanmaktadır.
Öğrencilerin

sınıf öğretmenlerinden

değerlerden en fazla görüş bildirilenler:
konuşma ve giyim-görünüş-bakımlı

etkilendikleri

muhafazakar-gelenekçi

saygı, insan sevgisi, sorumluluk, iletişim

olmadır. Saygı değerini, 5 denetmenin 3 'ü (%

60), 10 yöneticin 3'ü (% 30), 15 özel ders öğretmenin 5'i (% 33) ve 25 velinin 8'i (%
32) belirtmiştir. İnsan sevgisi değerini, 5 denetmenin 3 'ü (% 60), 10 yöneticin 5'i (%
50), 15 özel ders öğretmenin 3'ü (% 20) ve 25 velinin 8'i (% 32) vurgulamıştır.
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Sorumluluk değerini, 5 denetmenin 3 'ü (% 60), 10 yöneticin 2' si (% 20), 15 özel
ders öğretmenin 3'ü (% 20) ve 25 velinin 8'i (% 32) vurgulamıştır. İletişim-konuşma
değerini 5 denetmenin 3'ü (% 60), 10 yöneticin l'i (% 10), 15 özel ders öğretmenin
7'si (% 47) ve 25 velinin 5'i (% 20) belirtmiştir. Giyim-görünüş-bakımlı olma
değerini, 5 denetmenin 1 'i (% 20), 10 yöneticin 4'ü (% 40), 15 özel ders öğretmenin
7' si (% 47) ve 25 velinin 2' si (% 8) belirtmiştir.
Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri muhafazakar-gelenekçi
değerlerden en az görüş bildirilenler ise ahlak ve hayvan severliktir. Ahlak değerini,
5 denetmenin 1 'i (% 20), 10 yöneticin 1 'i (% 10), 15 özel ders öğretmenin 1 'i (% 7)
belirtmiştir. Velilerin ise hiç biri bu değeri vurgulamamıştır. Hayvan severlik
değerini,

15 özel ders öğretmenin 1 'i (% 7), 25 velinin 1 'i (% 4) belirtmiştir.

Denetmen ve yöneticilerin hiç biri bu değeri vurgulamamıştır.
D5 "Sevgi, saygı, adalet, hoşgörü öğrencilerin başta etkilendiğideğerlerdir. Bu
öğrencide sorumluluk, duyarlılık, dürüstlük, güven gibi değerlerin gelişmesini sağlar.
Maslow 'un ihtiyaç hiyerarşisindeki ilk 4 basamak olanfiziksel ihtiyaçlar, barınma, ait
olma ihtiyacı ve takdir ihtiyacı giderilmesi durumunda değerler aktarımı
sağlanacağından akademik yönü de içeren 5. basamak kendini gerçekleştirmeye
ulaşmaktır. " görüşüyle sevgi, saygı, adalet ve hoşgörü gibi geleneksel-muhafazakar
değerlerin etkilenilen değerler ve insani bir ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Bu
görüşe göre Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisindeki ait olma-sevgi ihtiyacı ve takdir
saygı ihtiyaçları değerlerle doğrudan ilgilidir ve Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisindeki
son basamağa kişinin gelebilmesi için yani kendini gerçekleştirmesi için kişinin bu
değerlere sahip olması gerekmektedir.
Y3 "Öğrenciler öğretmenlerin değerlerindenörneğin sevgi, saygı, hoşgörü gibi
değerlerinden ve öğretmenlerin kişisel ve ahlak değerlerinden etkilenir." şeklindeki
görüşüyle

öğrencilerin özellikle

sınıf

öğretmeninin

geleneksel-muhafazakar

değerlerinden etkilendiğini ifade etmiştir.
Bl (Beden Eğitimi Öğretmeni)

"Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden

sorumluluk alma, ahlaki değerler, yaratıcılık, saygı, ulusal değerler, fikirlerini
özgürce açıklayabilme, kurallara uyumluluk değerlerini aldığını gözlemliyorum. " ve
V 15

"Sorumluluk ve arkadaşlık değerlerinden etkilendiğini gözlemliyorum.

Arkadaşları ile paylaşımı oldukça artmış ve öğretmeninin verdiği sorumluluklarla
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hem kendine hem de çevreye karşı sorumluluk bilinci artmıştır. " görüşleriyle
geleneksel-muhafazakar

değerlerden

oldukça

vurgulanan

sorumluluk

değeri

belirtilmiştir.
Özden Çelik (2013)'in çalışmasında ise özel ders öğretmenlerinin görüşlerine
göre sınıf öğretmenlerinin öğrencilere kazandırdıklarıdeğerler olarak en çok sorumluk,
disiplinliolma, kurallara uyma, çalışkan, hırs, açık fikirli olma, hoşgörülü olma, milli ve
ulusal değerler ile dini değerlerden etkilenme, yardımsever, açık sözlü ve yaratıcı olma,
tertip-düzenliolmadır.
Vl 1

"Çocuklar öğretmenin giyim tarzı, konuşma tarzı ve iletişimdeki

dikkatliliğinden etkilenir. " ifadesiyle geleneksel-muhafazakar değerlerden oldukça
vurgulanan giyim ve görünüş değeri hakkında görüş bildirmiştir.
V12 "Öğrencilerine karşı sevgi dolu olması, sabırlı, hoşgörü ve adil
davranması çocukların etkilendiği değerlerdir. " ifadesiyle geleneksel-muhafazakar
değerlerden oldukça vurgulanan hoşgörü değeri hakkında görüş bildirmiştir.
V24 "Çocuklarımın öğretmenlerinin sabırlı olma, çalışkanlık, saygılı olma,
adaletli olma ve disiplin değerlerinden etkilendiklerini düşünüyorum. " sözleriyle
oldukça görüş bildirilen adalet değerini ve en az görüş bildirilen hayvan severlik
değerini ifade etmiştir.
V19 "Öğretmenin çok sabırlı olması oğlumun da bu konuda değişikliğine
sebep olmuştur. "

görüşüyle sınıf öğretmenin sabır değerinden öğrencinin

etkilendiğini ifade etmiştir.
Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri ulusal-milli değerlerden en
fazla görüş bildirilen değer milliyetçiliktir. Milliyetçilik değerini 5 denetmenin 1 'i
(% 20) ve 15 özel ders öğretmenin 1 'i (% 7) belirtmiştir. Yöneticilerin ve velilerin
hiç biri bu değeri vurgulamamıştır.
Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri ulusal-milli değerlerden en
az görüş bildirilenler ise kültürümüze sahip çıkma, Atatürkçü düşünce ve ülke
sorunlarına duyarlılıktır. Kültürümüze sahip çıkma değerini tüm katılımcılardan
sadece 1 denetmen (denetmenlerin % 20'si) belirtmiştir. Atatürkçü düşünce değerini
tüm katılımcılardan sadece 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin% 7'si)
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vurgulamıştır. Ülke sorunlarına duyarlılık değerini ise tilin katılımcılardan sadece 1
denetmen (denetmenlerin % 20'si) belirtmiştir.
B8 (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Çocuk, öğretmene genellikle özenmekte ve

yaptığı davranışları örnek almaktadır. Bu örnek alınan davranışlar kısaca: eşitlik,
duruş, sorumluluk, çalışkanlık, hoşgörü, saygı, Atatürkyü Düşünce ve çevreciliktir. "
görüşüyle Atatürkçü Düşünce değerini de ifade etmiştir.
Öğrencilerin
değerlerden

sınıf

öğretmenlerinden

en fazla görüş bildirilen

etkilendikleri

değer özgüvendir.

öze

dönük-kişisel

Özgüven

değerini

5

denetmenin 1 'i (% 20), 10 yöneticin 1 'i (% 10), 25 velinin 7'si (% 28) belirtmiştir.
Bu

değeri

vurgulayan

özel

ders

öğretmeni

ise

yoktur.

Öğrencilerin

sınıf

öğretmenlerinden etkilendikleri öze dönük-kişisel değerlerden en az görüş bildirilen
değer ise özdenetimdir. Özdenetim değerini tilin katılımcılardan 5 denetmenin 1 'i (%
20) vurgulamıştır.

Bu değeri vurgulayan

yönetici, özel ders öğretmeni ve veli

olmamıştır.
V22 "Kızımın özgüveni düşüktü sınıfta ilk zamanlara göre daha bağımsız

kararlar alabildiğini gözlemlemekteyim. " görüşleriyle öze dönük-kişisel değerlerden
özgüven ve bağımsızlık değeri ifade edilmiştir.
Özden Çelik (2013)'in çalışmasında veli görüşlerine göre öğrenciler, sınıf
öğretmenlerinin
temizlik,

en çok sorumluluk, açık fikirli olma, saygı, özgüven, kuralcılık,

azim, disiplin, dürüstlük

ve düzen,

hayvanları ve doğayı sevme, yaratıcılık,

duygudaşlık,

bağımsızlık,

liderlik,

insanları,

eleştiriye açıklık ve alçak

gönüllülük değerlerinden etkilenmektedirler.
Öğrencilerin
değerlerden

sınıf

öğretmenlerinden

en fazla görüş bildirilenler:

etkilendikleri

sosyal-toplumsal

titizlik ve eşitliktir. Titizlik değerini 5

denetmenin 1 'i (% 20), 15 özel ders öğretmenin 1 'i (% 7), 25 velinin 6'sı (% 24)
belirtmiştir. Bu değeri vurgulayan yönetici ise olmamıştır. Eşitlik değerini 15 özel
ders öğretmenin 6'sı (% 40), 25 velinin 1 'i (% 4) vurgulamıştır. Bu değeri belirten
denetmen ve yönetici ise yoktur.
Öğrencilerin

sınıf

öğretmenlerinden

etkilendikleri

sosyal

-toplumsal

değerlerden en az görüş bildirilenler ise kibarlık ve dayanışmadır. Kibarlık değerini
tilin katılımcılardan 25 velinin sadece 2' si (% 8) vurgulamıştır. Bu değeri belirten
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denetmen, yönetici ve özel ders öğretmeni ise olmamıştır. Dayanışma değerini 15
özel ders öğretmenin 1 'i (% 7), 25 velinin sadece 1 'i (% 4) belirtmiştir. Bu değeri
belirten denetmen ve yönetici ise olmamıştır.
D2 "Sınıf öğretmenlerinin sınıf düzeni, titizlik, hoş görü, farklı fikirlere saygı,
yardım severlik, çalışkanlık, adalet, disiplin, karşısındakini dinleme, milli ve ulusal
değerlerinden

öğrenciler

etkilenmektedir."

ifadesiyle

öğrencilerin

sınıf

öğretmenlerinden etkilendikleri en fazla görüş bildirilen sosyal-toplumsal değerlerden
olan titizlik vurgulanmıştır.
Bl 1 (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Yardımlaşma, hayvan severlik, demokratiklik,
- eşitlik, temizlik en kolay.gazlemlenebilenler olduğu için bu değerlerden etkilenmesi çok
kolay olmaktadır. " ve V8 "Sevgi, saygı, temizlik, titizlik, dayanışma özellikle eşitlik
her bireye eşit derecede davranması konusunda öğrenciler iyi bir gözlemcidir. "
görüşleriyle öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri en fazla görüş bildirilen
ikinci sosyal-toplumsal değer olan eşitlik vurgulanmıştır.
Öğrencilerin

sınıf

öğretmenlerinden

etkilendikleri

bilimsel-yenilikçi

değerlerden en fazla görüş bildirilenler: çalışkanlık ve disiplindir. Çalışkanlık
değerini 5 denetmenin 2'si (% 40), 10 yöneticinin l 'i (% 10), 15 özel ders
öğretmenin 1 'i (% 7),

25 velinin 5'i (% 20) belirtmiştir. Disiplin değerini 5

denetmenin l 'i (% 20), 15 özel ders öğretmenin 1 'i (% 7) ve 25 velinin 5'i (% 20)
belirtmiştir. Yöneticilerin ise hiç biri bu görüşü belirtmemiştir.
Öğrencilerin

sınıf

öğretmenlerinden

etkilendikleri

bilimsel-yenilikçi

değerlerden en az görüş bildirilenler: eleştiriye açık olma, akılcılık ve bilimselliktir.
Eleştiriye açık olma değerini 5 denetmenin sadece 1 'i (% 20) belirtmiştir. Yönetici,
özel ders öğretmeni ve velilerin hiç biri bu değeri vurgulamamıştır. Akılcılık değerini
5 denetmenin sadece 1 'i (% 20) belirtmiştir. Yönetici, özel ders öğretmeni ve
velilerin hiç biri bu değeri vurgulamamıştır. Bilimsellik değerini 25 velinin sadece
l 'i (% 4) belirtmiştir. Bu değeri belirten denetmen, yönetici ve özel ders öğretmeni
ise olmamıştır.
Öğrencilerin

sınıf

öğretmenlerinden

etkilendikleri

bilimsel-yenilikçi

değerlerden en fazla görüş bildirilen çalışkanlık değeri hakkında Dl "Öğretmenlerin
sahip oldukları değerler genel itibariyle değişmektedir. Bundan dolayıdır ki
öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri değerler de değişecektir. Ama
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genel olarak öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin sorumluluk, çalışkanlık, insancıllık,
hırs, yaratıcılık değerlerinden daha çok etkilendiklerini gözlemledim. " şeklinde
görüş bildirmiştir.
V 4 "Dürüstlük, saygı, yardımseverlik, düzenli olmak, fikirlerini hürce
paylaşabilme,

bilimsellik

değerlerinden

çocuklarımız

etkileniyor. "

şeklinde

ifadesiyle öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri bilimsel-yenilikçi
değerlerden en az görüş bildirilen bilimsellik değerini vurgulamıştır.
Tablo 1 1 'de gösterilen öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri
değerler konusunda katılımcılar en çok öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin
muhafazakar-gelenekçi değerlerinden etkilendikleri görüşündedir. Öğrencilerin sınıf
öğretmenlerinden etkilendikleri değerler konusunda en az görüş bildirilen değerler ise
ulusal-milli değerlerdir.
Özden Çelik (2013)'in çalışmasında ise özel ders öğretmenleri, öğrencilerin
sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri değerler bölümünde birinci sırada bilimsel
yenilikçi değerler ve muhafazakar- geleneksel değerleri ifade etmiştir.
Yine Özden Çelik (2013)'in araştırmasında bu araştırmadan farklı olarak
velilerin görüşüne bakıldığında ise sınıf öğretmenleri en çok bilimsel-yenilikçideğerleri
taşımaktadır. Bu farklılığın nedeni olarak ülkeler arası eğitim sisteminin ve çevresel
faktörlerininbirbirindendeğişik olması öne sürülebilir.
Samur (201l)'un çalışmasında da öğrencilerin öğretmenlerininözellikle sosyal,
~

duygusal, güven, çalışkanlık,disiplin değerlerindenetkilendiğisonucunaulaşılmıştır.
Izgar (2013) adlı araştırmanın çalışmasında da demokrat olma, kendi kendine
yetebilme, onur, arkadaşlık, saygı, eşitlik, dürüstlük, vazife bilinci, adalet değerlerinin
öğretmendenöğrenciyegeçebildiği sonucu çıkmıştır.
4.4. Öğrencilere Değer Aktarımının Sınıf Öğretmenine Göre Değişmesi
Dördüncü alt probleme ilişkin denetmenlere, okul yöneticilerine, özel ders
(branş) öğretmenlerine ve velilere "Değer aktarımının, sınıf öğretmenine göre
değiştiği konusunda düşünceleriniz nelerdir? Açıklayabilir misiniz?" sorusu
yöneltilmiştir.
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Öğrencilere değer aktarımının öğretmenden öğretmene değişmesine ilişkin
denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri Tablo 12'de yer almaktadır.

Tablo 12. Öğrencilere değer aktarımının sınıf öğretmenine göre değişmesine
ilişkin denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri
Okul
Yöneticileri

Denetmenler

Özel Ders
Öğretmenleri

Veliler

Sayı

%

Sayı

O/o

Sayı

O/o

Sayı

%

Sınıf öğretmenlerinin sahip
oldukları değerlerin ve
kişisel özelliklerinin farklı
olması

3

%60

5

% 50

8

% 53

21

%84

Öğretmenlerin aldıkları
eğitim ve sosyal çevrelerden
kaynaklanan bazı farklılıklar
olması

o

%0

2

%20

2

% 13

2

%8

Sınıf öğretmenlerinin
akademik önceliklerinin
farklı olması

2

%40

2

%20

o

%0

1

%4

Sınıf öğretmenlerinin önem
verdikleri değerlerin farklı
olması

o

%0

o

%0

4

%27

o

%0

Değerlerin aktarım
yönteminden kaynaklanan
farklılıklar olması

o

%0

1

% 10

1

%7

1

%4

Toplam Sayı ve Yüzde

5

%100

10

% 100

15

% 100

25

% 100

Katılımcı Görüşü

--

Tablo 12'de öğrencilere değer aktarımının öğretmenden öğretmene değişmesine
ilişkin görüşler belirtilmiştir. 5 denetmenin 3'ü (% 60'ı), 10 yöneticinin 5'i (% 50'si),
15 özel ders öğretmeninin 8'i (% 53'ü), 25 velinin 21'i (% 84'ü) bu farklılığın sınıf
öğretmenlerinin sahip oldukları değerlerin ve kişisel özelliklerinin farklılığından
kaynaklandığı şeklinde görüş bildirmiştir. Katılımcılara göre bu görüşlerinin nedeni
ise farklı değerlere sahip eğitimcilerin farklı değerler aktarabilmesidir.
Dl "Sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları değerler ve kişilik özellikleri yüzde
yüz ayni değildir. Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki düşünceleri de
yüzde yüz ayni değildir. Bu yüzden değer aktarımı konusunda sınıf öğretmenleri
arasında

biraz

farklılıklar

olduğunu

düşünüyorum.

Ayrıca

okullardaki

84

çalışmalarımızda gözlemlediğimize göre öğretmenlerin küçük bir kısmı eleştiriye açık
değildir. Öğretmenleringelişime ve değişime açık olmaması öğrencileri hem akademik
açıdan hem de değer kazanımı açısından olumsuz etkilemektedir.Bu olumsuz özelWder
öğrencilere değer aktarımındafarklılar oluşmasına neden olmaktadır." görüşüyle sınıf
öğretmenlerinin

sahip

olduğu

ya

da

olmadığı

değerlerin

değer

aktarımının

farklılaşmasına yol açtığını belirtmektedir.
D2 "Genel itibariyle sınıf öğretmenlerinin değer aktarımında ufakfark/ılı/dar

bulunmaktadır. Kimi öğretmenler daha geleneksel olarak çalışkanlık, sabır gibi
değerleri dahafazla kazandırırken kimi çağdaş öğretmenler olaylara eleştirel bakma,
kararlara katılma, adalet gibi değerleri daha fazla kazandırmaktadır. Dominant
karakteri olan öğretmenlerin değer aktarımları daha fazla olabiliyor. Ayrıca
öğretmenin bireysel olarak hangi alana ilgisi daha fazla ise öğrencilerinde
etkilendikleri alanlar o alanlar oluyor. Örneğin öğretmen Türkçe dersini işlemeyi ve
güzel konuşmayı seven bir öğretmense öğrenci de iletişim ve dinleme konusunda daha
başarılı olabiliyor. " şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. Bu görüşe göre de sınıf
öğretmenin

sahip olduğu değerler, ilgilendiği konular, karakteri

sınıftaki değer

aktarımını etkilemektedir.
Özden

Çelik

(2013)'in

çalışmasında

da

özel

ders

öğretmenleri

sınıf

öğretmenlerinin sahip oldukları baskın değerlerin ve ilgi duydukları alanların öğrenciler
üzerinde etkili olduğunu gözlemledikleri yönünde fikirlere sahiptir.
D4

ise

"Dürüstlük, ahlaklı olma, geleneksel değerler, yardımseverlik,

sorumluluk, sevgi, saygı, dostluk, çevre bilinci, çevresiyle uyum, sosyal adalet bilinci
· değerlerine öğretmenin sahip olmasında ve bunları aktarmasındafarklılıklar vardır."
şeklinde görüşlerini bildirerek öğretmenin bazı değerlere sahip alınası halinde bunları
aktarımın farklılaşacağını belirtmektedir.
YI

"Değer aktarımında sınıf öğretmenleri arasında kuşak farklılıkları ve

mesleki tükenmişlik vardır." şeklinde görüş bildirmiştir. Bu görüşe sınıf öğretmenin
jenerasyonu

ve

mesleki

tükenmişlik

düzeyi

sınıf

içindeki

değer

aktarımını

farklılaştırmaktadır.

Y3 "Her sınıf öğretmeni bireysel farklılıldara sahiptir. Bu nedenle her biri
değer aktarımındafarklılıklara sahiptir. " ve Y9 "Her öğretmenin kendine özgü değer
aktarması vardır." şeklinde görüşleriyle öğretmenler arasındaki kişisel farklılığın değer
aktarımını farklılaştırdığını belirtmiştir.
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Y2 "Değer aktarımında sınıf öğretmenleri arasında farklılıklar mevcuttur.

Disiplin ve iletişimyönündefarklılıklar vardır.", Y7 "Otoriter olma, disiplini sağlama,
öğrenci seviyesine uygun davranma, konuşma dilini iyi kullanma gibi konularda
farklılıklar olabilir.

11,

B2 (Müzik Öğretmeni) "Öğretmenler arasında birçok değerin

öğrencilere yansıtılması benzer olsa da, en büyük farklılık çocuklara karşı olan
11

tutum ve hoşgörüdür. şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. Bu görüşlerde göre değer
aktarımının farklılaşmasını sağlayan bazı değerler belirtilmiştir.
B 13 (Müzik Öğretmeni) "Bence her öğretmene göre değişiklik göstermektedir.
Ve sınıf, öğretmeninin aynasıdır. Bazı öğretmenler yaratıcı, yeniliğe açık, kendini
geliştiren yapıdadır. Bazıları ise cinsiyetçi, ırkçı, çocukları ailelerinin sosyal statüsüne
göre sınıflandırmacıyapıdadır. Ve özellikle küçük sınıflar için öğretmenin her dediği
doğru olduğundan, eğer öğretmenleri onlara eleştirel düşünme özelliğini
kazandırmazsa aynı tip çocuklar ortaya çıkar.

11

şeklinde görüşüyle sınıf öğretmenin

bazı değerlere sahip olmasının kritik önemini ifade ediyor.
Vl "Kesinlikle farklılıklar var. Kıbrıs eğitim sisteminde her yıl, kendi
sınıfında uzmanlaşmış farklı öğretmenlerin derse girmesi, çocuğumuzun birbirinden
farklı değerler kazanmasına olanak sağlamaktadır. Bu da çocuğumuz için çok
faydalı bir gelişmedir.

11

şeklinde görüşüyle sınıf öğretmenleri arasında farklılıklar

olmasının her yıl başka bir ilköğretim sınıf öğretmeninin çocuklarını okutmasının
çocuklarda değer çeşitliliğine yol açacağını belirtmiştir.
Özden Çelik (2013)'in çalışmasında da veliler çocuklardaöğretmenlerinegöre,
değer kazanımındafarklılıklarolduğunu ifade etmiştirler.
V2 "Kişisel özelliklerin aktarımında sınıf öğretmenleri arasında karakter

farklılıkları kadar mesleğe bakış ve önem verilen değerlere göre de farklılıklar
vardır. Daha önceki öğretmeninin giyim-kuşam ve kızma hareketlerini önemseyen
çocuğum daha sonraki öğretmeninin hoşgörülü ve sabırlı tavırları karşısında değişti.
Daha önce önem verdiği bu kötü alışkanlıklar kayboldu. Buna ek olarak önceki
öğretmeninin çocuğun ôzgüvenini kırdığı durumlardan sonra yeni öğretmeni ile
çocuğun özgüveninde iyileşme olmuştur.

11

şeklinde görüşüyle sınıf öğretmenleri

arasındaki değer aktarımındaki farklılıkları örneklerle ifade etmiştir.
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V5 "Her öğretmen sınıfın kapısından girdiğinde tüm sorunları dışarıda

bırakmadığı için farklılıklar olabiliyor. " şeklinde görüşüyle sınıf öğretmenlerinin
özel yaşamlarının da değer aktarımını farklılaştırdığını belirtmiştir.
Vl2 "Her öğretmenin iletişime açıklık, hoşgörü ve öğrencilerle arasındaki

mesafe bakımından birbirinden farklı niteliklere sahip olmasından dolayı değer
aktarımı konusundaki etkinlikleri de farklılık göstermektedir. Sabırlı, anlayışlı,
hoşgörülü ve samimi öğretmenlerin daha kolay değer aktarabildiğine inanıyorum.

11

şeklinde görüşüyle sabır, hoşgörü ve samimilik değerine sahip öğretmenlerin değer
aktarımını daha kolay yapabildiğini vurgulamıştır.
Vl 7 "Mesleğimiz gereği çocuklarımız da sürekli yer değiştiriyor ve birçok

öğretmenle eğitimine devam ediyor. Bu sebeple öğretmenler arasındaki farkları
yakinen görebiliyoruz. Bence küçük yaştaki öğrencilerin genç, dinamik, sevecen,
güler yüzlü; ilerleyen yaşlarda tecrübeli öğretmenlere ihtiyacı var.

11

şeklinde görüş

bildirmiştir. Bu görüşe göre sınıf öğretmenleri arasında farklılıklar vardır ve sınıf
öğretmenleri bu farklılıklara göre öğrenci yaş gruplarında görevlendirilmelidir.
Vl8 "Çok büyük olmamakla birlikte, öğretmenlerin kişisel özelliklerinden

kaynaklanan birfark olduğunu inanıyorum. Çocuklara adalet, sevgi, anlayış, pozitif
eylem ve söylemlerle yaklaşan öğretmenlerin değer aktarımında daha başarılı
olduğuna inanıyorum." şeklinde ifadesiyle bazı değerlere sahip öğretmenlerinin
değer aktarımında daha başarılı olabileceğini belirtmiştir.
V21

"Biz beş yılda beş sınıf öğretmeni değiştirdiğimiz için oldukça

tecrübeliyiz. Eğer çocuklar öğretmenlerine değer veriyorsa öğretmenleriyle birlikte
mükemmeliyetçi
sorumluluklara
düşüncelerini

oluyorlar.
bakışı

Öğretmenin

öğrencide

görev

öğrencilere,
bilinci

ödevlere,

derslere,

oluşturabiliyor.

11

yansıtmıştır. Bu görüşe göre öğrencının sınıf öğretmenini

şeklinde
sevmesi

halinde sorumluluk değerini çok yansıtabilir.

Öğretmenlerin aldıkları eğitim ve sosyal çevrelerinden kaynaklanan bazı
farklılıklar olduğu konusunda
öğretmeninin
denetmenlerin
görüşlerinin

10 yöneticinin

2'si

(% 20'si),

15

özel ders

2'si (% 13'ü), 25 velinin 2'si (% 8'i) görüş bildirmiştir. Katılımcı
hiçbiri

ise

bu

görüşü

nedeni ise değer eğitimin

yararlanılamadan yapılamayacağıdır.

bildirmemiştir.
çevreden

Katılımcılara

göre

bu

izole edilerek veya çevreden
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Y 4 "Değer aktarımında sınıf öğretmenleri arasındakifarklılıklar, öğretmenin
yetişmesinden, yaşadığı çevrenin etkisinden dolayıdır." ve Y5 "Öğretmenlerinyetişme
tarzından ve büyüdüğü çevreden kaynaklanan bazı farklılıklar vardır. " şeklinde
görüşleriyle değer aktarımında sınıf öğretmenlerinin yaşadığı çevrenin farklılık
yarattığını ifade ediyor.
B8 (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Her insanın ayni yapıya, ayni karaktere sahip
olması kolay değildir. Bunun da sebebi: çocuklukta çevrenin etkisidir. Dolayısı ile
öğretmenlerinde değerleri tamamen ayni olamaz." şeklinde düşünceleriniyansıtmıştır.
Bu görüşe göre sınıf öğretmenlerinin yaşadığı çocukluk onların değer aktarımını
farklılaştıracaktır.
B 1 O (Resim Öğretmeni) "Sınıf öğretmenleri arasındaki farklılıkların sebebi
gerek onların aldıkları eğitim,yetişme koşulları ve çevrefaktörlerinin etkisiylefarklılık
göstermektedir. " ve V7 "Gözle görülür bir fark olmadığını düşünmekle birlikte
öğretmenlerin aldığı eğitim, aile yaşantısı ve bilgiyi düzgün bir şekilde aktarıp
aktaramadığı konusunda mutlaka değişiklik görülebilmektedir. " şeklinde görüşlerini
ifade etmiştirler. Bu görüşlerden sınıf öğretmenlerinin aldıkları eğitimin ve aile
yaşantılarının değer aktarımında farklılık yarattığı anlaşılabilir.
2 denetmen (denetmenlerin % 40'ı), 2 yönetici (yöneticilerin% 20'si), 1 veli
(velilerin % 4'ü) sınıf öğretmenlerinin akademik önceliklerinin farklı olduğu
görüşündedir. Özel ders öğretmenlerinin hiçbiri ise böyle bir görüş bildirmemiştir.
Katılımcılara göre bu görüşlerinin nedeni ise kolej sınavından öğretmenlerin
beklentilerin farklı olması, kimi öğretmenlerin akademik başarı odaklı olması ve
değerleri önemsememesidir.
Bazı katılımcılar sınıf öğretmenlerinin sadece akademik aktarım yapması
halinde değerler aktarımının ihmal edileceğini ifade etmişlerdir. D3 "Bazı öğretmenler
bilgi aktarımına önem vermektedir. Bazı öğretmenler ise bilgi aktarımıyanında, beceri
geliştirmeye ve öğrencideki davranışları değiştirmeye önem vermektedir."şeklinde
ifade etmiştir.
D5

"Değer aktarımı konusunda farklılıklar vardır, öğretmenler ikiye

ayrılmaktadır. Bunlar değerler eğitimine ve akademik başarıya dengeli tutum gösteren
öğretmenler ve sadece akademik yöne öncelik veren öğretmenlerdir. Bireysel, mesleki
donanım ve kişilik özelliklerine göre öğretmenlerin etkililiği artmaktadır. Bireysel ve
mesleki gelişime önem vermeyen öğretmenlerde etkililik azdır. Gelişme açık olanlar

.ı
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etkili olmaktadır." şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. Bu görüşe göre de değer aktarımı
ile akademik aktarım dengeli olarak yapılmalıdır.
Genç, Tutkun ve Çoruk (2015) da araştırmalarında değerler aktarımının eksik
bulunma nedeni olarak eğitim kurumlarında akademik başarının öncelik tutulduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Y6

"Ben değer aktarımının ailede başladığını, okulda şekillendiğini

düşünmekteyim. Okulda öğretim ve eğitim birlikteyapılmalıdır. Öğretmenlergenellikle
öğretimi

ön planda

tutmakta

değer

eğitimini

rastlantı

ile

edindirmeye

yönlenmektedirler. Öğretmenlerinortak değerleri olmakla birliktefarklıklar da vardır.
İlkokullarda okutulan Sosyal Beceri dersi, değerler eğitimini de kapsamaktadır. Fakat
öğretmenler bu derse gerekli önemi vermemekte, fırsat buldukça bu dersi
yapmaktadırlar. Bence Sosyal Beceri dersi yeniden ele alınmalı, gerekli düzeltme ve
geliştirmeler yapılarak değerler eğitimini en iyi şekilde kapsayacak biçime getirilmeli
ve öğretmenler de hizmet içi kurslardan geçirilerek bu derse verilen önem
artırılmalıdır." şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. Bu görüşe göre halihazırda değerler
aktarımı için hazırlanan ilköğretim okullarında kullanılan Sosyal Beceri dersi ve kitabı
vardır fakat bu ders diğer dersleri yetiştirmek kaygısıyla ihmal edilmektedir.Ayrıca bu
dersin yeniden ele alınıp geliştirilerek öğretim programlarına konulması ve
öğretmenlerinde değerlere yönelik hizmet içi eğitim alması gerekmektedir.
Yl O "Bazı öğretmenlerimiz müfredat bitirme kaygısı ile değerler aktarımında
etkisiz olmaktadır. Yaşam boyu değerleri bazı öğretmenlerimizfazla önemsememekteve
üzerinde durmamaktadır." şeklinde görüş bildirerek müfredatı yetiştirme kaygısının
değerler aktarımınıolumsuz etkilediğinibelirtmektedir.
4 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin% 27'si) sınıf öğretmenlerinin
önem verdikleri değerlerin farklı olduğu görüşündedir. Katılımcı denetmenler,
yöneticiler ve velilerin hiçbiri ise böyle bir görüş bildirmemiştir. Katılımcılara göre
bu görüşlerinin nedeni ise her bireyin olduğu gibi öğretmenlerinden kendilerine özgü
değerlerinin olmasıdır.
B6 (İngilizce Öğretmeni) "Değer aktarımında çocuklar kitaplarda öğretileni
değil tecrübe ettiklerindenyani öğretmenlerin davranışlarından daha çok etkilenirler.
Her öğretmenin önem verdiği değerler, olaylara ve eğitime bakış açısı farklı olduğu
için bunu davranışlarına da aktarırlar." şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. Bu görüşe
bakılarak sınıf öğretmeninin önem verdiği değerlerin davranışına, davranışının da
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öğrenciye aktarıldığı anlaşılmaktadır.
B 15 (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Eğitim toplumsal mücadelenin birparçasıdır.

Hayal ettiğimiz misyon ve vizyonu oluşturabilmek için taraf olmamız gerekmektedir.
Eşitlik, adalet, demokrasi, ayrımcılık karşıtı, barışa inanan, cinsiyetçilik, şovenistlik ve
militarizmden uzak değerler çocuğun özgürce gelişimi için önemlidir. Evrensel
değerlerin dışına çıkan şovenist unsurları oluşturanfarklılıklar geleceğe zarar verir."
ifadesiyle

sınıf öğretmenlerinin

önem verdiği veya vermediği

değerlerin

değer

aktarımında farklılıklar yarattığı, bunun da ülkenin geleceğini etkilediğini belirtmiştir.

Değerlerin aktarım yönteminden kaynaklanan farklılıklar olduğuna ilişkin 1
yönetici (yöneticilerin % 1 O'u), 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin %
7'si), 1 veli (velilerin % 4'ü) görüş bildirmiştir. Katılımcı denetmenlerin hiçbiri ise
bu görüşü bildirmemiştir.
öğretmenlerin

Katılımcılara

göre bu görüşlerinin

ahlaki ikilem yöntemi kullanırken,

nedenleri ise kimi

kimi öğretmenin değer analizi

yaklaşımı kullanılması ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerinin farklı olmasıdır.
Y9 "Her öğretmenin kendine özgü yöntemlerle değer aktarması vardır." ve
B 1 1 (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Kimi öğretmen öğrencilerinin bu değerleri taklit ve

gözlem yoluyla öğrenebileceğineinanırken; kimileri ise örnek olay, hikaye, drama gibi
yollarla ôğretebileceğine

inanır." görüşleriyle değer aktarım yönetiminin değer

aktarımında farklılar yaratabileceği belirtmiştir. V9 ise "Her öğretmenin iletişim şekli,

yaklaşımı farklı olduğu için çelişkili durumlar yaşanabilir. " şeklinde görüşlerini
ifade etmiştir. Bu görüşe göre değer aktarımında sınıf öğretmeninin kullandığı farklı
yaklaşımlar

ve iletişim

şekilleri

farklı

sınıf

öğrencilerinde

farklı

değerlerin

oluşmasını sağlayabilir.
Özmen, Er ve Gürgil (2012)'in araştırmasına göre de öğretmenlerde değer
aktarım yöntemleri, yaş, kıdem, branş, verdikleri derse bakış açısı, sahip oldukları
değerler bakımından değer aktarımı farklılıkları bulunmaktadır.
Dilmaç, Bozgeyikli

ve Çıkılı (2008)'nın

araştırmasına

göre öğretmenler

arasındaki değer aktarımında temel farklılıklar ise farklı sınıf düzeylerine eğitim
verme,

yaş,

değerlerinin

gelir

düzeyi

farklılığından

değişkenlerinden;
ve öğretmenlerin

evrensellik,
farklı

güven,

öz yönelim

geleneksel

değerlere

sahip

da öğretmenler

arasında

değer

olmalarından kaynaklanmaktadır.
Yılmaz

(2009)'ın

yaptığı

araştırmada

aktarımında büyük farklılıklar olduğu, öğretmenin kıdemi ve medeni durumuna göre
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değerlerinin ve değer aktarımının değiştiği sonuncuna ulaşılmıştır.
Turan ve Aktan (2008)'a göre de okul binasına, okulun bölgesine, öğretmen
ekibine bağlı olarak okullar arasında farklı değerlerin öne çıkması doğaldır.
4.5. Öğrencilerin Kazandıkları Değerlerin, Sınıf Öğretmeninin Değerlerine
Olan Benzerliği
Beşinci alt probleme ilişkin denetmenlere, okul yöneticilerine ve özel ders
(branş) öğretmenlerine "Sınıf öğretmenlerinin öğrencileri değer ediniminde sınıf
öğretmenine benzerliği konusunda düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?" sorusu
yöneltilmiştir.
Araştırmanın alt problemlerinden velilere sorulmayan tek soru bu sorudur.
Öğrencilerin değer ediniminde sınıf öğretmenine benzerliğine ilişkin denetmen,
yönetici ve özel ders öğretmeni görüşleri Tablo13 'te yer almaktadır.
Tablo 13. Öğrencilerin değer ediniminde sınıf öğretmenine benzerliğine ilişkin
denetmen, yönetici ve özel ders öğretmeni görüşleri
Denetmenler

Katılımcı Görüşü

Okul

Özel Ders

Yöneticileri

Öğretmenleri

Sayı

%

Sayı

4

%80

8

o

%0

o

1

%

Sayı

%

% 80

12

% 80

1

% 10

3

%20

%0

1

% 10

o

%0

%20

o

%0

o

%0

%100

15

% 100

Öğrencilerin sınıf öğretmenlerini
model aldıklarından değerlerinin çok
benzemesi
Öğrencilerin değerlerlerinin sınıf
öğretmeninden çok aileye benzer
olması
Öğrencilerin değerlerinin sınıf
öğretmenlerine benzediği kadar
farklılıkların da olduğu
Öğretmenin karakterinin
baskınlığına göre benzerliğin
değiştiği
Toplam Sayı ve Yüzde

5

% 100

10
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Tablo 13 'te Öğrencilerin değer ediniminde sınıf öğretmenine benzerliğine
ilişkin görüşler

belirtilmiştir.

4 denetmen

(denetmenlerin

% 80'i),

8 yönetici

(yöneticilerin % 80'i), 12 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin

% 80'i)

öğrencilerin sınıf öğretmenlerini model aldıklarından değerlerinin çok benzediği
şeklinde görüş bildirmiştir. Katılımcılara göre bu görüşlerinin nedeni ise öğrencilerin
öğretmenini

mükemmelin

vücut bulmuş hali olarak görmeleri

ve öğrencilerin

vakitlerini en çok öğretmenlerle geçirmeleridir.
DI

"Öğrenciler, sınıf öğretmenini genellikle model aldıklarından sınıf

öğretmenlerinin değerlerinden kısa sürede etkilenirler. Bu etkilenme sonucunda sınıf
öğretmeni ve öğrencilerin değerleri birbirine benzemeye başlar. Bu yüzdendir ki
öğretmen kendi değerlerininfarkında olmalı, mesleğinin saygınlığını ve gelecek nesiller
üzerindeki kritik görevini bilerek hareket etmelidir." sözleriyle sınıf öğretmeninin
model alındığının farkında olmasına vurgu yapmaktadır.
D3 "Öğrenciler öğretmenin tutum, davranış ve giyim kuşam tarzlarından

etkilenip benzemeye çalışmaktadır."

görüşüyle

öğrencilerin

sınıf

öğretmenin

davranışlarından ve.görüntüsünden etkilendiklerini ifade etmektedir.

D5 "Değerlerdeki benzerlikler öğretmen ve öğrencilerin ortak alanlarını
oluşturmaktadır. Sosyal Öğrenme Kavramı, Bi/işsel ve Davranışçı ÖğrenmeKuramına
göre öğrenciler öğretmenlerini model alır, gözleyerek onlardan öğrenir, ödül-ceza ve
pekiştireçler değerleri öğrenmede etkilidir. Bi/işsel olarak öğrenciler öğretmenlerinin
değerlerinden kendilerine uygun gördüklerini içselleştirirler." ifadesiyle öğrencilerin
öğretmenlerinin kendine uygun davranışlarını benimsediğini ifade etmektedir.

YI "Benzerdir çünkü öğrenci ailesinden sonra sınıf öğretmenini rol model
alır. " ve Y3 "Aralarındabüyük bir benzerlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmen
öğrencinin model aldığı ve davranışlarını büyük bir dikkatle takip ettiği bireylerden
biridir." sözleriyle çocuğun kendi ailesinden sonra öğretmenini rol model olarak
benimsediğini ifade etmektedir.
Y2

"Öğrencilerin kazandıkları değerlerle sınıf öğretmenlerinin kendi

değerlerine benzerlikler öğrencilerin onları örnek model görmesinden dolayıfazladır
ancak ailedeki değerler de öğrencileri etkilemektedir." ifadesiyle öğrencilerin sınıf
öğretmenlerini rol model aldığını dolayısıyla değerlerinin benzer olduğunu fakat ailenin
sahip olduğu değerlerin çocuklar üzerinde etkisi olduğunu belirtmektedir.

92

Y 4 " Öğrenciler, öğretmenlerini örnek aldıkları için kazandıkları değerlerde
benzerlik gösterecektir. Bu yüzdendir ki sınıf öğretmeni her zaman doğru örnek olmak
zorundadır. Örneğinpaylaşmaya değer veren bir öğretmenin öğrencileri depaylaşmayı
öğrenecektir." ifadesiyle görüşlerini belirtmiştir. Bu görüşe göre öğrencinin öğretmeni
model aldığı için değerlerinin öğretmenin değerlerine benzemesinin doğal olduğundan
ve öğretmenin model alındığın bilerek örnek bir birey olması gerektiğinden
bahsetmiştir.
Y9 "Öğrenci o yıl ona ders veren öğretmenini örnek alır."

sözleriyle

öğrencinin o öğretim yılındaki sınıf öğretmenin öğrenci tarafından örnek alındığını
belirtmektedir.
YlO

"Öğrencilerin kazandığı değerler çoğu öğretmenin değerleri ile

benzeşmektedir. Öğretmen öğrenci açısından model oluşturmaktadır.Öğretmensınıfve
okul ortamlarındaki öğrencilerin tutum ve davranışları çoğu zaman öğretmeninki/erle
örtüşmektedir." görüşüyle öğrencinin sadece sınıf ortamındaki değil okul ortamındaki
davranışları ve değerleri de örnek aldığını ifade etmiştir.
Bl (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Öğrenciler sorumluluk sahibi olma, düzenli
olma, açıkfikirli olma gibi konularında sınıföğretmenleriniyansıtırlar. " ve BS (Müzik
Öğretmeni) "Çalışkanlık, sınıf düzeni, hırslı olma, dinleyicilik, sorumluluk, yaratıcılık
gibi değerler sınıf öğretmenleri ve öğrencilerin benzer değerleridir. " sözleriyle
görüşlerini ifade etmiştir. Bu görüşlere göre öğretmenin sorumluluk, düzenli olma,
çalışkanlık, hırs, iletişim, yaratıcılık ve açık fikirli olma gibi değerlerinin örnek
alındığını belirtmiştir.
B6 (İngilizce Öğretmeni) "Sınıf öğretmeninin gösterdiği ve talep ettiği
davranışlar
sonucunda öğrenciler sınıf öğretmenlerindenetkilenip davranış değişikliği
(
gösterirler." ifadesiyle sınıf öğretmeninin gösterdiği ve öğrenciden istediğini belirttiği
davranışlar ile öğrencilerin değerlerini kendi değerlerine benzetebileceğini görüşünü
dile getirmektedir.
B9 (İngilizce Öğretmeni)"Öğrencilerin kazandığı değerlerin sınıföğretmeninin
kendi değerlerine büyük oranda benzediğini görüyorum. Özellikle oku/öncesi dönemde
çocuklar öğretmenlerindençok etkileniyorlar. Değerlerin aktarılmasındasözlerden çok
davranışlar örnek alınıyor." sözleriyle görüşünü bildirmiştir. Okulunda okul
öncesinden 5.sınıflara kadar tüm sınıflara derse giren bu özel ders öğretmeni özellikle
okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin değerlerinin sınıf öğretmenin değerlerine çok
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benzediğini ifade ediyor. Samur (201 1 ), değerler eğitiminin okul öncesi dönemdeki
öğrencilerin toplumsal ve ruhsal gelişimlerine tesiri konusunda çalışma yapmıştır.
Deneysel yol kullanılan bu çalışmada; değerler aktarımı programının duyguları
düzenleme, okul hazır bulunuşluğu, toplumsal güven, toplumsal değişim ve soyut
gelişim gibi konularda küçük yaşlardaki çocuklarda daha etkili olduğu sonucuna
varılmıştır.
B12 (Resim Öğretmeni) "Öğrenciler; sınıf öğretmenlerini model aldığı için
kendi değerleri ile öğretmenin değerleri çok benzer." ve B14 (Beden Eğitimi
Öğretmeni) "Öğrenciler öğretmenlerini model aldıkları için öğretmeninsahip oldukları
değerleri kazanırlar." ifadeleriyle sınıf öğretmenini öğrencilerin model aldığından
değerlerininbenzer olduğu görüşünü belirtmişlerdir.
Yine Özden Çelik (2013)'in çalışmasında da özel ders öğretmenleri, sınıf
öğretmenlerinin değerleri ile öğrencilerin değerlerinin birbirleriyle kesiştiklerini
görüşündedir.
B13 (Müzik Öğretmeni) "Genellikle benzer özellikler gösterir. Öğretmen
yeniliğe ve farklı fikirlere açık değilse, hep benim dediğim doğrudurfikrindeyse sınıf
geneli de ona göre şekillenir. " sözleriyle sınıf öğretmenlerinin bazı değerlere sahip
olmaması halinde öğrencinin de bu değerleri edinemeyebileceğiniifade etmiştir.
1 yönetici (yöneticilerin % lO'u) ve 3 özel ders öğretmeni (özel ders
öğretmenlerinin% 20'si) öğrencilerin değerlerlerinin sınıf öğretmeninden çok aileye
benzer olduğu şeklinde görüş bildirmiştir. Katılımcı denetmenlerin hiç biri ise böyle
bir görüş bildirmemiştir. Katılımcılara göre bu görüşlerinin nedeni ise öğrencinin
öğretmenden önce ailesini tanımasıdır.
Y6 "Öğrencilerin öğretmenlerin değerlerinden etkilendikleri doğrudur. Fakat
ailenin değerleri öğretmenin etkisini değiştirebilir. Aile ve öğretmen ayni değerlere
sahipse çocuk daha kolay benimser ve kullanır. Kazandığı değerlerle de toplumda rol
oynar. Toplum onu, o toplumu etkiler. Örnek:paylaşımcılık değerinde aile çocuğuna
paylaşmamasını söylerse öğretmen de paylaşmasını teşvik ederse çocuk arada kalır.
Okulda farklı evde farklı davranır. Bu değer yerleşmez. Kişilik özelliği haline
getirilemez." ifadesiyle öğrencinin bazı değerleri kazanabilmesi için öğrencinin
ailesiyle sınıf öğretmenininuyumlu olması gerektiğinibelirtmiştir.
B2 (Müzik Öğretmeni) "Öğrencilere değer kazandırılmasında ailenin
öğretmenden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle aile ile çelişen öğretmen
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kendi değerlerini tam olarak öğrenciye aktaramaz. Aile ile işbirliği içinde yürüyen
değer kazanımı ise çok daha başarılı olur ve benzerlik çok daha fazla artar. "
sözleriyle öğrenciye değer aktarımında ailenin rollerinin önemine vurgu yapmıştır.

Ekşi ve Katılmış (2011) da anne ve babaları tarafından ilgi gösterilerek gerekli
sevgı ve güven verilen çocukların,

zamanla ebeveynlerinin

değer ve kurallarını

içselleştirerek kendilerine adapte etmelerinin güçlü bir olasılık olduğu görüşündedir.
B3 (İngilizce Öğretmeni) "Muhakkak öğretmen sınıf içerisinde örnek olsa bile

öğrenci için aile kavramı çok daha önemli faktördür. Bu noktada öğretmen-öğrenci
değerlerinin uyumu tabi ki değişmektedir." ifadesiyle ailenin değerlerinin öğretmenin
değerlerinden daha çok örnek alındığını belirtmiştir. Güngör (2008) ün çalışmasına göre
de anne baba sevgisi, bir aileye ait olma, aile bireylerini kabullenme ve aileye değer
verme gibi değerler, insanın birebir kendi ailesinden yaşayarak öğrendiği değerlerdir.
Ailedeki bireyler arasında meydana gelen bu değerler, değerler sisteminde büyük bir
role sahiptir. Ailenin yeri tüm değerlerin korunması bu açıdan çok önemlidir.
B4 (Müzik Öğretmeni) "Belli oranda etkilemesine rağmen büyük oranda aileye

bağlı olduğunu düşünüyorum." sözleriyle sınıf öğretmenin değerlerinden öğrenci
etkilense de genel olarak değerlerinin ailenin değerlerine benzediği görüşü belirtilmiştir.

Öğrencilerin değerlerinin sınıf öğretmenlerine benzediği kadar farklılıkların
da olduğuna ilişkin 1 yönetici (yöneticilerin % lO'u) görüş bildirmiştir. Katılımcı
denetmenlerin, yöneticilerin ve özel ders öğretmenlerinin hiç biri ise böyle bir görüş
bildirmemiştir.
Y5 "Benzerlikler olduğu kadar, farklılıklar da vardır." ifadesiyle öğrenci ile
sınıf öğretmenlerinin değerlerinde farklılıklar da olduğu görüşünü bildirmiştir.

Öğretmenin karakterinin baskınlığına göre benzerliğin değiştiğine ilişkin 1
denetmen (denetmenlerin % 20'si) görüş bildirmiştir. Katılımcı yöneticiler, özel ders
öğretmenleri ve veliler ise böyle bir görüş bildirmemiştir. Bu görüşe sahip katılımcı
bunun

nedeni

olarak

her birey

gibi öğretmenin

de kendine

özgülüyle

fark

yaratabilmesini göstermiştir.
D2

"Öğrencilerin kazandıkları değerler, sınıf öğretmeninin değerlerine

benzerdir. Eğer öğretmen baskın bir karakterse, dikkatle ve özenle değer eğitimini
sürdürürse öğrenci ile sınıf öğretmeni arasındaki benzerlik daha da artar. " ifadesiyle
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baskın karakterli öğretmenlerin değerleri ile öğrencilerin değerlerinin daha benzer
olduğu görüşünü bildirmiştir.
Özden Çelik (2013)'in çalışmasında da özel ders öğretmenlerive veliler, baskın
karaktere sahip sınıf öğretmenlerinin öğrenciler üzerinde çok etkili olduğunu ve
öğrencilerin sınıf öğretmenlerinimodel alarak öğretmene benzediğinibelirtmişlerdir.
4.6. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerine Kazandırmayı İhmal Ettiği Değerler
Altıncı alt probleme ilişkin denetmenlere, okul yöneticilerine, özel ders
(branş) öğretmenlerine ve velilere "Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı
ihmal ettiği değerler varsa nelerdir? Açıklayabilir misiniz?" sorusu yöneltilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin değer aktarımında ihmal ettiği değerlere ilişkin
denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri Tablo 14'te yer almaktadır.
Tablo 14. Sınıf öğretmenlerinin değer aktarımında ihmal ettiği değerlere ilişkin
denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri
Denetmenler

Okul
Yöneticileri

Özel Ders
Öğretmenleri

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

•ı.

Değer Aktarımının Tamamıyla Yapılabildiği

o

%0

2

%20

5

%33

18

%72

Bazı Değerlerin Aktarımında Eksik Kalındığı

5

% 100

8

%80

10

%67

7

%28

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Doğa Sevgisi ve
Çevrecilik

3

%60

2

%20

1

%7

o

%0

Hayvan Severlik

3

%60

2

%20

1

%7

%0

İnsan Sevgisi

2

%40

1

% 10

1

%7

o
o

Saygı

2

%40

1

%10

%0

1

%4

İletişim-Konuşma

o

%0

o

%0

%0

3

% 12

Adaletli Olma

1

%20

1

% 10

%0

1

%20

1

% 10

%0

o
o

%0

Cesaret
Ahlak

o
o
o
o
o
o

%0

%0

%0

1

%4

%0

%0

1

%4

%0

o
o
o

o
o
o
o
o
o

%0

1

%7

%0

%0

1

% 10

o

%0

o
o

%0

%0

1

% 10

2

%13

3

% 12

%0

1

% 10

o

%0

4

% 16

Katılımcı Görüşleri

Değerler

MuhafazakarGelenekçi
Değerler

Kategoriler

Dindarlık
Sabırlı Olma
Sorumluluk
Ulusal-Milli
Değerler

Vatanseverlik
Milliyetçilik

%0

Veliler

%0

%0
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Öze Dönük-Kişisel
Değerler

Sosyal -Toplumsal
Değerler

Bilimsel- Yenilikçi
Değerler

.

Ülke Sorunlarına
Duyarlılık

1

%20

1

% 10

2

% 13

1

%4

Ulusal Simgelere
Duyarlı Olma

1

%20

1

% 10

o

%0

2

%8

Atatürkçü Düşünce

1

%20

o

%0

o

%0

3

% 12

Laiklik

%0

1

%10

o

%0

1

%4

Bağımsızlık

o
o

%0

1

% 10

1

%7

o

%0

Özdenetim

1

%20

2

%20

o

%0

o

%0

Bağımsız Olma

%0

2

%20

o

%0

%0

1

% 10

o
o

%0

Özgüven

o
o

%0

1

%4

Sosyal Sorumluluk

2

%40

2

%20

1

%7

o

%0

Farklılıklara Saygı
Duyma

1

%20

1

% 10

2

% 13

o

%0

Eşitlik(Toplumsal
Eşitlik Ve Cinsiyet
Eşitliği)

o

%0

o

%0

3

%20

1

%4

Uyumluluk

3

%60

o

%0

%40

%0

1

%7

o
o

%0

2

o
o

%0

Demokratiklik
Paylaşımcılık

1

%20

l

% 10

%0

1

%4

Kibarlık

1

%20

l

% 10

%0

1

%20

1

% 10

Dayanışma

2

%40

o

%0

%0

Özgürlük

o

%0

1

% 10

1

%7

Bilimsellik

2

%40

1

% 10

3

%20

o
o
o
o
o

%0

Arkadaşlık

o
o
o
o

Eleştiriye Açık Olma

2

%40

l

%10

2

% 13

o

%0

Yaratıcılık

1

%20

2

%20

2

% 13

o

%0

Eleştirel Düşünebilme

2

%40

l

% 10

2

% 13

o

%0

Öğrenmeye Açıklık

2

%40

2

%20

%0

2

%40

%0

%0

Disiplin

o
o
o
o

%0

o
o

%0

1

%7

%0

1

% 10

%0

%0

l

% 10

o
o

%0

%0

o

%0

1

%7

o
o
o
o
o
o

%0

Çalışkanlık

o
o

5

%100

10

% 100

15

% 100

25

Araştırmacılık
Çağdaşlık
Uygarlık

%0

%0

%0
%0
%0
%0

%0
%0
%0
%0
%0

Toplam Sayı ve Yüzde
% 100

Tablo 14 incelendiğinde bazı değerlerin aktarımında eksik kalındığına ilişkin
5 denetmen (denetmenlerin % lOO'ü), 8 yönetici (yöneticilerin% 80'i), 10 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 67'si), 7 veli (velilerin % 28'i) görüş
belirtmiştir. Bu 'görüşe sahip katılımcılar bunun nedenleri olarak örtük programla
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değer aktarımın yapılmasını, resmi programın yeterince değer aktarımına destek
olmamasını, kolej sınavı kaygısını göstermiştir.

D2 " Son yıllarda trafik kazalarındaki artış, hayvanlara işkence, çevre kirliliği,
ülkede daha önce pek rastlamadığımız çeşitli suçların işlenmesindeki büyük artış gibi
kötü olayları oldukça sık görüyoruz. Bu yüzden cesaret, özdenetim, hayvan severlik,
hümanizm, adalet, dayanışma, paylaşımcılık, ülke sorunlarına duyarlılık, trafik
kurallarına uyum, çevrecilik, bilimsellik, Atatürkçü düşünce, gelişme açıklık gibi
değerlerin üzerinde dahafazla durulması gerektiğifikrindeyim. " sözleriyle bir toplum
eleştirisi yaparak görüşlerini ifade etmiştir. Bu görüş ülkemizde bazı değerlerin
aktarımına yönelik eksik kalındığı ve bunun sonuçların gözle görülebilir olduğu
şeklinde yorumlanabilir.
D3 "Ciddi olarak böyle değerleri aktarma yönünde gayret ve icraat yoktur.
Yüzeysel veya az gayret ve icraat vardır. Daha çok bilgi aktarımına veya kolejlere
hazırlama gayreti vardır. Bu değer aktarım gayreti bazen ilkokul 2. sınıfa kadar
yansımaktadır. Hatta I. sınıfta bile yarış ve rekabet öne çıkmaktadır. " ifadesiyle
ülkemizdeki ilkokullardakideğerler aktarımına ciddi eleştiriler getirmektedir.Bu görüşe
göre okullarda değerler aktarımından çok akademik başarıya ve kolej sınavlarına
hazırlamaya odaklanılmaktadır.
Y2 "Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere kazandırmayı ihmal ettiği değerler
öğretmenlere göre farklılıklar göstermektedir." şeklinde görüş bildirmiştir.Bu görüşe
göre ihmal edilen değerler sınıf öğretmenin kişilik özelliklerine göre farklılıklar
göstermektedir.
Değer aktarımının tamamıyla yapılabildiğine ilişkin 2 yönetici (yöneticilerin
% 20'si), 5 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin% 33 'ü), 18 veli (velilerin
% 72'si) görüş bildirmiştir. Katılımcı denetmenlerin hiç biri değer aktarımının
tamamıyla yapılabildiğine ilişkin görüşe sahip değildir. 18 veli yani katılımcı
velilerin büyük bir kısmı değer aktarımın tamamıyla yapılabildiğine ilişkin görüş
bildirmiştir. Buna karşı denetmenler, yöneticiler ve özel ders öğretmenleri ise eksik
kalındığı görüşündedir. Bu sonuçlara bakılınca eğitimcilerin mesleki beklentilerinin
yüksek olması nedeniyle değer aktarımında özellikle bilimsel değerlerde eksik
kalındığını düşündükleri, fakat velilerin ise değer aktarımını yeterli bulduğu
sonucuna ulaşılabilir.
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Y8 "İhmal edilen somut bir değer yoktur. " sözleriyle öğretmenlerin değer
aktarımını tamamıyla yapabildiği görüşünü ifade etmiştir.
B3 (İngilizce Öğretmeni) " ... Her öğretmen öğrencilerine en doğru, en güzel

şekilde değerlerin aktarılmasını sağlamaktadır. " ve B 11 (Beden Eğitim Öğretmeni)
"Kendi çalıştığım ortamlarda herhangi bir eksik aktarım olduğunu düşünmüyorum."
görüşleriyle

çalıştıkları

ve

gözlemledikler

okullarda

meslektaşlarının

değerler

aktarımını tamamıyla yapabildiğini ifade etmektedir. 15 özel ders öğretmeninin 5 tanesi
meslektaşları olan sınıf öğretmenlerinin

değer aktarımını tamamıyla yapabildikleri

görüşündedir.
Görüş bildiren
yapılabildiği

25 veliden

görüşünde birleşmiştir.

18 tanesi de değer aktarımının

tamamıyla

Yani özellikle veliler yüksek oranda (% 72)

değer aktarımın tamamıyla yapılabildiği konusunda birleşmiştirler.

Bu görüşe sahip

katılımcılar bunun nedeni olarak her öğretmenin idealist ve yeterince ilgili olmasını
göstermiştir. Bunun bir nedeni de genel olarak velilerin bazı geleneksel değerlerin
aktarımını yeterli görmeleridir.
V8 "Hayır yoktur. Bütün değerleri gayet titiz bir şekilde öğrencilerimize

sunmakta ve iyi bir model olmaktadır.", VlO "Bence sınıf öğretmenlerinin ihmal
ettiği bir değer yoktur. Kazandırılması gereken tüm değerleri öğretiyorlar. " ve V12
"Bu konuda herhangi bir ihmal sezinlemedim. Her öğretmenin kendine prensip
edindiği değerleri vardır. Bu değerler ile anne ve babası olduğumuz çocuğumuza
vermeye çalıştığımız değerler çoğunlukla örtüştü. "
öğretmenlerinin

değer

aktarımını

tamamıyla

sözleriyle

yapabildiklerini

veliler

sınıf

görüşünü

ifade

etmektedirler.
Tablo 14 incelendiğinde
muhafazakar-geleneksel

görüşlere göre en çok ihmal edilen değerlerin

değerler ve bilimsel-yenilikçi

değerlerin

olduğu sonucu

çıkarılabilir. En az ihmal edildiği görüşü belirtilen değerler ise öze-dönük kişisel
değerlerdir.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği muhafazakar
gelenekçi değerlerden en fazla görüş bildirilenler doğa sevgisi ve çevrecilik, hayvan
severlik, insan sevgisi ve saygıdır. Doğa sevgisi ve çevrecilik değerini 5 denetmenin
3 'ü (% 60), 1 O yöneticin 2' si (% 20), 15 özel ders öğretmenin 1 'i (% 7) belirtmiştir.
Velilerin

ise hiç biri bu değeri vurgulamamıştır.

Hayvan severlik değerini

5

denetmenin 3'ü (% 60), 10 yöneticin 2'si (% 20), 15 özel ders öğretmenin 1 'i (% 7)
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belirtmiştir. Velilerin ise hiç biri bu değeri vurgulamamıştır. İnsan sevgisi değerini 5
denetmenin 2'si (% 40), 10 yöneticin 1 'i (% 10), 15 özel ders öğretmenin 1 'i (% 7)
belirtmiştir.

Velilerin ise hiç biri bu değeri vurgulamamıştır.

Saygı değerini 5

denetmenin 2'si (% 40), 10 yöneticin 1 'i (% 10), 25 velinin 1 'i (% 4) belirtmiştir. 15
özel ders öğretmeninin hiç biri ise bu değeri vurgulamamıştır. Sınıf öğretmenlerinin
öğrencilerine kazandırmayı

ihmal ettiği muhafazakar-gelenekçi

değerlerden en az

görüş bildirilenler ise ahlak, dindarlık, sabırlı olma ve sorumluluktur. Ahlak değerini
25 veliden sadece 1 'i (% 4) belirtmiştir. Bu değeri vurgulayan denetmen, yönetici ve
özel ders öğretmeni ise yoktur. Dindarlık değerini 25 veliden sadece 1 'i (% 4)
belirtmiştir. Bu değeri vurgulayan denetmen, yönetici ve özel ders öğretmeni ise
yoktur.

Sabır

vurgulamıştır.

değerini
Bu değeri

özel

ders

vurgulayan

öğretmenlerinden
denetmen,

sadece

yönetici

1

tanesi

(% 7)

ve veli ise yoktur.

Sorumluluk değerini 10 yöneticiden sadece 1 'i (% 10) belirmiştir.

Bu değeri hiçbir

denetmen, özel ders öğretmeni ve veli ise belirtmemiştir.

Yl O "Çevresel konularda önemli eksiklikler zaman zaman görülmektedir.
Çevreye karşı duyarlı olmayı (yere çöp atmama, bitkilere zarar vermeme gibi) öğreten
değerlerfazla önemsenmiyor. Yine aile, arkadaş ve topluma karşı olan sorumluluklar
ve davranışlarla ilgili değerlerin aktarılması ihmal ediliyor." ve Y7 "Gözlemyapma,
araştırma, problemleri çözme becerisi kazandırma, insanları doğayı sevme gibi
kavramların kazandırılmasındaeksiklikler olabilir. " sözleriyle görüşlerini ifade ediyor.
Her iki katılımcı da sınıf öğretmenlerin aktarımını ihmal ettiğine ilişkin en çok görüş
bildirilen geleneksel muhafazakar değer olan doğa sevgisi ve çevrecilik değerinin
aktarımında eksik kalındığına işaret etmiştir.
D 1 "Sınıf öğretmenlerinin hem imkanları sınırlı hem de müfredat yetiştirme

çabası nedeniyle süreleri kısıtlıdır. Bu yüzden ihmal ettikleri değerler demek yerine
yeterince başarılı olamadıkları değerler diyerek görüşlerimi belirtmek istiyorum.
Okullardaki gözlemlerimde sınıf öğretmenlerinin hem resmi programla hem örtük
programla sürdükleri: kültür aktarımı, demokrasi, vatandaşlık, çevre bilinci ve hayvan
severlik gibi değerleri aktarımının üzerinde daha çok durulmalıdır." sözleriyle
görüşlerini ifade ediyor. Bu görüşle sınıf öğretmenlerin aktarımını ihmal ettiğine ilişkin
en çok görüş bildirilen geleneksel muhafazakar değerlerden olan doğa ve hayvan
sevgisi değerinin aktarımında eksik kalındığına işaret edilmiştir.
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Özden Çelik (2013)'in çalışmasında da ilköğretim sınıf öğretmenlerinindeğer
aktanmını formel programdan daha çok gizli programla yaptıkları ifade edilmiştir. Bu
araştırmaya göre ilkokul sınıf öğretmenleri arasında değer aktarımında bu kadar
farklılıklarçıkmasınınsebebi de değerleraktarımınındaha çok örtük program aracılığıyla
yapılmasıdır.
D3 "Sınıf öğretmenlerinin kazandırmayı ihmal ettikleri değerler: I-Sorunlara

çözüm bulma becerisi, 2-Uzlaşma ve birlikte hareket edebilme becerisi, 3-Çevre
bilincinin gelişmesi, hayvanları ve canlıları sevme ve koruma, -t-Başkalanna sevgi ve
saygı gösterme alışkanlıkları ve 5- Hak arama ve başkalarının ha/darına saygı
göstermedir. Kısacası KKTC 'de eğitim yoktur sadece öğretim vardır. " sözleriyle
görüşünü ifade ediyor. Bu görüşe sınıf öğretmenlerinaktarımınıihmal ettiğine ilişkin en
çok görüş bildirilen geleneksel muhafazakar değerlerden olan saygı değeri olmak üzere
bazı değerlerin aktarımı tam olarak yapılamamaktadır. Ayrıca KKTC'de ilköğretim
okullarında resmi programın dışına çıkılmadığını, hayat boyu devam etmesi gereken
eğitimin okullarda yapılamadığınıifade etmiştir.
V25 "Sınıf öğretmenleri dini değerler konusunda çocuklara bilinçlendirici,
çocukların anlama seviyelerine göre bilgi verici, temel konuları aktarabilir.
Örneğin: kurban kesmenin anlamı üzerine konuşulabilir, çocukların bu gibi
konulardaki korkuları daha bilimsel yollarla giderilebilir. " ifadesiyle dini değerlerin
aktarımın tam olarak yapılamadığına ilişkin görüş bildiren tek katılımcıdır. Özden
Çelik (2013)'in çalışmasında ise dini değerlerin daha fazla aktarılmasına gerektiğine
yönelik veli görüşleri çoğunluktadır. Bu sonuç farklılıkları ülkesel farklılıklara
bağlanabilir.
B 1 (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Sınıf öğretmenleri öğrencilerine sabırlı olma,
--

sırasını bekleme, ülkesiyle gurur duyma gibi değerleri daha fazla kazandırmalıdır."
görüşüyle sınıf öğretmenlerin geleneksel değerlerden ihmal edildiğine ilişkin en az
görüş bildiren sabır değerinin daha fazla kazandırılmasıgerektiğiniifade ediyor.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği ulusal-milli
değerlerden en fazla görüş bildirilenler vatanseverlik, milliyetçilik ve ülke
sorunlarına duyarlılıktır. Vatanseverlik değerinin 10 yöneticiden 1 'i (% 10), 15 özel
ders öğretmeninin 2'si (% 13), 25 velinin 3'ü (% 12) ihmal edildiği şeklinde görüş
bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiği şeklinde görüş bildiren denetmen ise yoktur.
Milliyetçilik değerinin ihmal edildiği şeklinde 1 O yöneticiden 1 'i (% 1 O), 25 velinin
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4'ü (% 20) görüş bildirmiştir.
sorunlarına

duyarlılık

10 yöneticinin

ulusal-milli

değerinin

1 'i (% 10),

4) görüş bildirmiştir.
değerlerden

Bu şekilde görüş bildiren
ihmal edildiği

şeklinde

15 özel ders öğretmeninin

Sınıf öğretmenlerinin

değerini ihmal edildiği şeklinde

10 yöneticiden

ise yoktur. Ülke

5 denetmenden

1 'i (% 20),

2'si (% 13), 25 velinin

öğrencilerine

en az görüş bildirilenler

denetmen

laiklik

kazandırmayı

1 'i (%

ihmal ettiği

ve bağımsızlıktır.

Laiklik

1 'i (% 10), 25 veliden 1 'i (% 4) görüş

bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiğine ilişkin denetmen ve özel ders öğretmenleri
görüş bildirmemiştir. Bağımsızlık değerinin ihmal edildiği 10 yöneticiden 1 'i (% 10),
15 özel ders öğretmeninden

1 'i (% 7) görüşünde bulunmuştur. Bu değerin ihmal

edildiğine ilişkin hiçbir denetmen ve veli görüş bildirmemiştir.

Y 4 "Sınıf öğretmenleri son zamanlarda vatan sevgisini, bayrak sevgisini, milli
duyguları öne çıkaracak çalışmalardan uzak durmaktadırlar. Milli günleri gereği gibi
işlenmemektedirler. " ve B 1 O (Resim Öğretmeni) "Ülke sorunlarına duyarlılık, vatan
sevgisi ve bilimsellik değerleri yeterince aktarılamamaktadır." ifadeleriyle milli
değerlerden en fazla ihmal edilen değer olduğu görüşü verilen vatanseverlik değerinin
aktarımında eksik kalındığını ifade etmiştir.
B9 (İngilizce Öğretmeni) "Uygarlık, bağımsızlık, ülke sorunlarına duyarlılık,

bilimsellik,farklılıldara saygı duyma gibi değerler daha az kazandırılıyor. " görüşüyle
en fazla ihmal edildiği düşünülen milli değerlerden biri olan ülke sorunlarına duyarlılık
değerinin de içinde bulundu bir takım değerlerin daha az kazandırıldığını belirtmiştir.

V 4 "Milli değerler daha çok kazandırılabilir. Örneğin: Atatürkçülük, laiklik,
ülke sevgisi gibi ... " görüşüyle ihmal edildiği konusunda en az görüş bildirilen laiklik
değerinin daha fazla kazandırılması gerektiğini belirtmiştir.
V20 "Milli ve kültürel değerler konusuna dahafazla üzerinde durulmalıdır. "
ve V19 "Milliyetçilik konusunun üstünde daha çok durulmalıdır." görüşleriyle ihmal
edildiği konusunda bildirilen milliyetçilik değerinin daha fazla üzerinde durulması
gerektiğini belirtmiştir.
Farklı bir görüş olarak B 15 (Beden Eğitimi Öğretmeni)

"MEB 'in eğitim

programı, ders kitapları ve eğitim ortamlarındaki düzeneğe uygun davranan her
öğretmenin gözden kaçıracağı çok değer vardır. Programa bağlı kalırlar. Farkında
olmadan devletin ideolojik aygıtına hizmet etmekte olan bazı öğretmenler, köleleştiren,
cinsiyetçi, itaatkar, militarist öğeleri kullanarak barış, demokrasi, insan hakları,
çoğulculuk kavramları çelişmektedir." sözleriyle düşüncelerini ifade etmiştir. Bu
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görüşe göre sınıf öğretmeni, içinde çok eksikleri bulunan MEB eğitim programını, ders
kitaplarını ve eğitim ortamını yeterli gördüğü takdirde eşitlik (cinsiyet eşitliği), barış,
demokrasi, insan haklarına saygı gibi değerlerin aktarımında eksik kalacaktır.
Sınıf öğretmenlerinin

öğrencilerine

kazandırmayı

ihmal ettiği öze dönük

kişisel değerlerden en fazla görüş bildirilen öz denetimdir. Öz denetim değerinin
ihmal edildiğine ilişkin 5 denetmenden 1 'i (% 20), 1 O yöneticiden 2' si (% 20) görüş
bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiğine ilişkin özel ders öğretmeni ve veli görüşü
ise yoktur. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği öze dönük
kişisel

değerlerden

Bağımsızlık

en az görüş

bildirilenler

ise bağımsızlık

ve özgüvendir.

değerinin ihmal edildiğine ilişkin 1 O yöneticiden 2' si (% 20) görüş

bildirmiştir. Denetmen, özel ders öğretmeni ve veli bu değerin ihmal edildiğine
ilişkin

görüş

bildirmemiştir.

Özgüven

değerinin

ihmal

edildiği

şeklinde

1O

yöneticinin 1 'i (% 10) ve 25 velinin 1 'i (% 4) görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal
edildiğine ilişkin denetmen ve özel ders öğretmeni görüşü ise yoktur.
Yl

"Sınıf öğretmenlerinin kazandırmayı ihmal ettiği değerler: özdenetim

hayvan severlik ve bağımsızlıktır. " görüşüyle kişisel değerlerden en fazla ihmal edilen
değer olduğu görüşü verilen özdenetim değerinin aktarımında eksik kalındığını ifade
etmiştir.

Y3 "Genel olarak kazandırılmayı ihmal edilen değerlerin: bağımsızlık, hayvan
severlik, kibarlık gibi değerler olduğunu düşünüyorum. " ifadesiyle ihmal edildiğine
ilişkin en az görüş bildirilen kişisel değerlerden bağımsızlık değeri vurgulanmıştır.

D4 "En çok ihmal ettiğimiz değer öğrencileri kendi kendilerine başarılı
olmadır, muktedir olmayı göz ardı ediyoruz. " ve V24 "Kendi başına yapabileceği
çoğu şeyi yapmayarak bizden yardım istemesi, büyüklerine karşı çok bağırması,
karşı geliş, inatçı/aşması konularında düzelme olursa sevinirim. " sözleriyle
görüşlerini bildirmiştir. Bu sözlerle ihmal edildiğine ilişkin en az görüş bildirilen kişisel
değerlerden olan bağımsızlık değeri vurgulanmıştır.
Y6 "İhmal ettiği olarak algılamayalım daha çok üzerinde durulmasıgerekenler

olarak düşünüyorum. Özdenetim,adalet, ozgüven, paylaşımcılık, kendiniyenileyebilme,
fikirlerini açıklayabilme, yaratıcılık, haklara saygı, çevre bilinci, farklılıklara saygı,
cesaret, öğrenmeye açıklık, laiklik, çağdaşlık, eleştirel düşünebilme, sosyal sorumluluk
ve ülke sorunlarına duyarlık değerlerinin üzerinde daha çok durulmalıdır." sözleriyle
ihmal edildiğine .ilişkin en az görüş bildirilen kişisel değerlerden olan özgüven değeri
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vurgulanmıştır.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği sosyal
toplumsal değerlerden en fazla görüş bildirilenler sosyal sorumluluk, farklılıklara
saygı ve eşitliktir. Sosyal sorumluluk değerinin ihmal edildiğine ilişkin 5 denetmenin
2'si (% 40), 10 yöneticinin 2'si (% 20), 15 özel ders öğretmeninin 1 'i (% 7) görüş
bildirmiştir. Bu konuda görüş bildiren veli ise bulunmamaktadır. Farklılıklara saygı
değerinin 5 denetmenin 1 'i (% 20), 1 O yöneticin l 'i (% 1 O), 15 özel ders öğretmenin
2' si (% 13) ihmal edildiği şeklinde görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiğine
ilişkin görüş bildiren veli ise bulunmamaktadır. Eşitlik değerinin ihmal edildiğine
ilişkin 3 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin% 20'si), 1 veli (velilerin %
4'ü) görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiğine ilişkin görüş bildiren denetmen
ve yöneticisi yoktur. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği
sosyal-toplumsal değerlerden en az görüş bildirilenler ise kibarlık, arkadaşlık,
dayanışma ve özgürlüktür. Kibarlık değerinin ihmal edildiğine ilişkin 1 denetmen
(denetmenlerin % 20'si) ve 1 yönetici (yöneticilerin% lO'u) görüş bildirmiştir. Bu
değerin ihmal edildiğine ilişkin görüş bildiren özel ders öğretmeni ve veli ise yoktur.
Arkadaşlık değerinin ihmal edildiğine ilişkin 1 denetmen (denetmenlerin % 20'si) ve
1 yönetici (yöneticilerin % lO'u) görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiğine
ilişkin görüş bildiren özel ders öğretmeni ve veli ise yoktur. Dayanışma değerinin
ihmal edildiğine ilişkin görüş bildiren 2 denetmen (denetmenlerin % 40' u) şeklinde
görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiğine ilişkin görüş bildiren yönetici, özel
ders öğretmeni ve veli ise bulunmamaktadır. Özgürlük değerinin ihmal edildiği
yönünde görüş bildiren 1 yönetici (yöneticilerin % lO'u) ve 1 özel ders öğretmeni
(özel ders öğretmenlerinin % 7'si) görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiği
yönünde görüş bildiren denetmen ve veli bulunmamaktadır.
B2 (Müzik Öğretmeni) "Eşitlik değerinin tam olarak aktarılamadığını
düşünüyorum. Sınıf ortamında genelde daha çalışkan öğrencilere daha çok fırsat
verilir ve daha ön plana çıkarılır. Bu davranışlar bazen mecburiyetten bazen ise
pekiştireç olarak yapılsa da eşitlik kavramıyla çelişkiler olduğunu düşünüyorum. " ve
B 13 (Müzik Öğretmeni) "Cinsiyet eşitliği ve tabu olarak görülen çoğu konu çoğu
öğretmen tarafından ihmal edilir. " sözleriyle ihmal edildiğine ilişkin en fazla görüş
bildirilenkişisel değerlerden olan eşitlik değeri vurgulanmıştır.
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Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği bilimsel
yenilikçi değerlerden en fazla görüş bildirilenler bilimsellik, eleştiriye açık olma,
yaratıcılık ve eleştirel düşünebilmedir. Bilimsellik değerinin ihmal edildiği yönünde
2 denetmen (denetmenlerin % 40'ı), 1 yönetici (yöneticilerin % lO'u), 3 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 20'si) görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal
edildiğine ilişkin görüş bildiren veli ise bulunmamaktadır. Eleştiriye açık olma
değerinin ihmal edildiğine ilişkin 2 denetmen (denetmenlerin % 40'ı), 1 yönetici
(yöneticilerin % l O'u), 2 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 13 'ü)
görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiği yönünde görüş bildiren veli ise
bulunmamaktadır. Yaratıcılık değerinin ihmal edildiğine ilişkin 1 denetmen
(denetmenlerin % 20'si), 2 yönetici ( yöneticilerin % 20'si), 2 özel ders öğretmeni
(özel ders öğretmenleri % 13'ü) görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiği
yönünde görüş bildiren veli ise bulunmamaktadır. Eleştirel düşünebilme değerinin
ihmal edildiğine ilişkin 2 denetmen (denetmenlerin % 40'ı), 1 yönetici (yöneticilerin
% l O'u),

2 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 13 'ü) görüş

bildirmiştir. · Bu değerin ihmal edildiği yönünde görüş bildiren veli ise
bulunmamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği
bilimsel-yenilikçi değerlerden en az görüş bildirilenler ise araştırmacılık, çağdaşlık,
disiplin ve uygarlıktır. Çağdaşlık ve araştırmacılık değerlerinin ihmal edildiğine
ilişkin 1 yönetici (yöneticilerin % 1 O'u) görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiği
yönünde denetmen, özel ders öğretmeni ve veli ise görüş bildirmemiştir. Uygarlık ve
disiplin değerlerinin ihmal edildiğine ilişkin 1 özel ders öğretmeni (özel ders
öğretmenlerinin % 7'si) görüş bildirmiştir. Bu değerin ihmal edildiği yönünde
denetmen, yönetici ve veli ise görüş bildirmemiştir.
Y5 "Bilgiye ulaşma, yaratıcılık ve çevrecilikgibi değerler ihmal edilmektedir."
ve B6 (İngilizce Öğretmeni) "Genel olarak yaratıcı bireyler olma adına yapılan
etkinliklerin ihmal edildiğini düşünüyorum. " sözleriyle ihmal edildiğine ilişkin en fazla
görüş bildirilen bilimsel-yenilikçideğerlerden olan yaratıcılık değeri vurgulanmıştır.
D5 "Genelleme yapılacak olursa KKTC değerlerine göre eleştirel düşünme,

yaratıcılık, bilimsellikgeliştirilmesi gereken değerlerdir. Bunun dışında kalan değerler
mevcuttur." ve B5 (Müzik Öğretmeni) "Sınıf öğretmenlerinin kazandırmayı ihmal
ettiği değerler: bilimsellik, çevresellik, sosyal sorumluluk bilinci ve hayvan severliktir."
sözleriyle görüşlerini belirtrniştirler. Bu görüşlerde ihmal edildiğine ilişkin en fazla
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görüş bildirilenbilimsel-yenlikçideğerlerden olan bilimsellik değeri vurgulanmıştır.
B4 (Müzik Öğretmeni) "Bazı sınıflarda disiplin oranının fark ettiğini
gözlemlemekteyim. Sorumluluk alabilmeyi çok daha iyi aktaran öğretmenlerimiz
vardır. " görüşüyle tüm katılımcılar arasında bilimsel değerlerden olan disiplinin
ihmal edildiğine ilişkin görüş bildiren tek kişidir.
Yiğittir ve Öcal (2011) da bilimsellik, doğaseverlik, saygı ve sorumluluk
değerlerinin okullarda daha fazla kazandırılması görüşündedir.
Genç, Tutkun ve Çoruk (2015) da araştırmalarındadeğerler aktarımı konusunda
okullarda problemler ve eksiklikler olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun nedenleri olarak
ise akademik başarı odaklı· olma, ezberci eğitim sistemi, sürenin kısıtlılığı, değer
aktarımının ailelerce pekiştirilmemesi görülmüştür. Öğretim programlarının bu yüzden
baştan düzenlenilmesi gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır. Tay ve Yıldırım (2009) 'ın
çalışmasında da aileler, öğretmenlerin değer aktarımını tamamıyla yapabildiği
görüşündedir.
4.7. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Daha Fazla Kazandırdıkları Değerler
Yedinci alt probleme ilişkin denetmenlere, okul yöneticilerine, özel ders
(branş) öğretmenlerine ve velilere "Sınıf öğretmenleri sizce öğrencilere hangi
değerleri daha fazla kazandırmaktadır? Açıklayabilir misiniz?" sorusu yöneltilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları değerlere ilişkin
denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri Tablo 15 'te yer almaktadır.
Tablo 15. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları
değerlere ilişkin denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri
Denetmenler
Değerler

Muhafazakar
Gelenekçi
Değerler

Okul
Yöneticileri

Özel Ders
Öğretmenleri

Veliler

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Saygı

1

%20

4

%40

9

%60

17

%68

Sorumluluk

4

%80

4

%40

5

%33

13

%52

Dürüstlük

1

%20

4

%40

7

%47

6

%24

İnsan Sevgisi

o

%0

3

%30

6

%40

8

%32

Hoşgörü

1

%20

2

%20

2

% 13

7

%28

Temizlik

2

%40

3

%30

3

%20

4

% 16

Yardımseverlik

1

%20

1

% 10

3

%20

5

%20

Düzenli Olma

3

%60

1

% 10

2

% 13

4

% 16

Doğayı Sevgisi ve

2

%40

1

% 10

2

% 13

2

%8

Kategoriler
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Çevrecilik
Güven

1

%20

1

% 10

1

%7

4

% 16

Adaletli Olma

%0

2

%20

1

%7

2

%8

İletişim, Konuşma

o
o

%0

%0

1

%7

3

% 12

Sabırlı Olma

2

%40

%0

1

%7

1

%4

Kurallara Uyma

%0

%0

o

%0

3

% 12

%0

2

% 13

o

%0

Ahlak

o
o
o

%0

o
o
o
o
o

%0

o

%0

1

%4

Giyim -Görürıüş-Bakımlı
Olma

o

%0

o

%0

1

%7

o

%0

Vicdan

o

%0

o

%0

o

%0

1

%4

Vatanseverlik

1

%20

1

% 10

1

%7

3

% 12

Milliyetçilik

1

%20

1

% 10

O,

%0

2

%8

Atatürkçü Düşünce

1

%20

%0

3

% 12

1

%20

%0

2

%8

Bağımsızlık

%0

%0

1

%4

%0

%0

4

% 16

Özdenetim

o
o
o

o
o
o
o

%0

Laiklik

%0

o
o
o
o
o

%0

1

%7

1

%4

Paylaşımcılık

1

%20

4

%40

2

% 13

9

%36

Arkadaşlık

2

%40

2

%20

1

%7

4

% 16

Titizlik

2

%40

%0

1

%7

1

%4

Kibarlık

1

%20

o
o

%0

o

%0

3

% 12

Eşitlik(Toplumsal Eşitlik
Ve Cinsiyet Eşitliği)

o

%0

o

%0

I

%7

2

%8

Özgürlük

1

%20

%0

o

%0

2

%8

Uyumluluk

%0

%0

1

%7

1

%4

%0

1

% 10

1

%7

%0

%0

1

% IO

I

%7

%0

1

% 10

1

%7

o
o
o

Samimilik

o
o
o
o
o

o
o

%0

o

%0

o

%0

1

%4

Çalışkanlık

5

% 100

4

%40

6

%40

5

%20

Disiplin

o

%0

o

%0

2

% 13

5

%20

Azim

3

%60

1

% 10

1

%7

1

%4

Gelişime Açıklık

%0

1

% 10

1

%7

4

% 16

%0

2

%20

2

%8

%0

1

% 10

%0

1

%4

Çağdaşlık

1

%20

1

% IO

%0

o

%0

Eleştirel Düşünebilme

o
o
o
o

%0

1

10%

o
o
o
o

%0

İşbirliğine Açık Olma

o
o
o

%0

1

%4

%0

o

%0

I

%7

%0

%0

1

% 10

%0

%0

o

%0

o
o

o
o

%0

1

%4

Hayvan Severlik

Ulusal-Milli
Değerler

Öze DönükKişisel Değerler

Sosyal Toplumsal
Değerler

Özgüven

Demokratiklik
Dayanışma
Barışseverlik

Yaratıcılık
Bilimsel- Yenilikçi
Değerler

Eleştiriye Açık Olma
Akılcılık
Kararlılık

%0

%0

%0
%0

%0
%0

%0
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o
o
o
o

Yenilikçilik
Araştırmacılık
Duygudaşlık(Empati)
Bilimsellik
Toplam Sayı ve Yüzde

Tablo

15

5

%0

o

%0

%0

1

%4

%0

o
o
o

%0

1

%4

%0

1

%7

o

%0

%100

15

% 100

25

% 100

%0

1

% 10

%0

%0

%0

o
o
o

100%

10

%0

incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin öğrencilere en fazla

kazandırdıkları değerler, görüşlere göre muhafazakar-geleneksel değerlerdir. Sınıf
öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları değerlerden en az görüş
bildirilen değerler ise öze-dönükkişisel değerlerdir.
Tablo 15 incelendiğinde öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği değerler
vurgulanmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları
muhafazakar-gelenekçi değerlerden en fazla görüş bildirilenler saygı, sorumluluk,
dürüstlük, insan sevgisi ve hoşgörüdür. Saygı değerinin daha fazla kazandırılan
değerlerden olduğuna ilişkin 1 denetmen (denetmenlerin % 20'si),

4 yönetici

(yöneticilerin % 40'ı), 9 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 60'ı) ve
17 veli (velilerin % 68'i) görüş bildirmiştir. Sorumluluk değerinin daha fazla
kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 4 denetmen (denetmenlerin % 80'i),
yönetici (yöneticilerin% 40'ı),

4

5 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin %

33 'ü), 13 veli (velilerin % 52'si) görüş bildirmiştir. Dürüstlük değerinin daha fazla
kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1 denetmen (denetmenlerin % 20'si), 4
. yönetici (yöneticilerin % 40'ı), 7 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin %
47' si), 6 veli (velilerin % 24'ü) görüş bildirmiştir. İnsan sevgisi değerinin daha fazla
kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 3 yönetici (yöneticilerin % 30'u), 6 özel
ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 40'u), 8 veli (velilerin % 32'si) görüş
bildirmiştir. Hoşgörü değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin
1 denetmen (denetmenlerin % 20'si), 2 yönetici (yöneticilerin % 20), 2 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 13'ü) ve 7 veli (velilerin % 28'i) görüş
bildirmiştir. Temizlik değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin
2 denetmen (denetmenlerin % 40'ı), 3 yönetici (yöneticilerin % 30'u), 3 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 20'si), 4 veli (velilerin % 16'sı) görüş
belirtmiştir.

Sınıf

öğretmenlerinin

öğrencilere

daha

fazla

kazandırdıkları

muhafazakar-gelenekçi değerlerden en az görüş bildirilenler hayvan severlik, ahlak,
giyim-görünüş-bakımlı olmak ve vicdandır. Hayvan severlik değerinin daha fazla
kazandırıldığına ilişkin 2 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 13 'ü)
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görüş bildirmiştir. Bu değerin daha fazla kazandırıldığına ilişkin denetmen, yönetici
ve veli görüşü ise bulunmamaktadır.
ilişkin

1

veli

kazandırıldığına
bulunmamaktadır.
kazandırıldığına

(velilerin

% 4'ü)

ilişkin denetmen,

Ahlak değerinin daha fazla kazandırıldığına
görüş

bildirmiştir.

Bu değerin

yönetici ve özel ders öğretmeni

Giyim-görünüş-bakımlı

olmak

değerinin

daha

fazla

görüşü ise
daha

ilişkin 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin

fazla
% 7'si)

görüş bildirmiştir. Bu değerin daha fazla kazandırıldığına ilişkin denetmen, yönetici
ve veli görüşü ise bulunmamaktadır.
ilişkin

1 veli

kazandırıldığına

(velilerin

% 4'ü)

ilişkin denetmen,

Vicdan değerinin daha fazla kazandırıldığına
görüş

bildirmiştir.

Bu değerin

yönetici ve özel ders öğretmeni

daha

fazla

görüşü ise

bulunmamaktadır.

D 1 "Sınıf öğretmenlerisorumluluk, çalışkanlık,azim, sabır, hoşgörü, düzenlilik,
temizlik, çevresine ve insanlara saygı gibi öğretmenlik mesleğiyle doğrudan bağlantılı
değerleri kazandırma konusunda oldukça başarılıdırlar." görüşüyle sorumluluk, saygı,
hoşgörü

gibi

geleneksel-muhafazakar

değerlerin

daha

fazla

kazandırıldığını

belirtmektedir.
Yl "Sınıf öğretmenleri çalışkanlık, saygı, düzenli olma, arkadaşlık, dürüstlük

gibi değerleri daha fazla kazandırmaktadır." ifadesiyle tüm değerlerden en çok
kazandırıldığı görüşü bildirilen saygı değerini de belirtmektedir.
V3 "Öğrenciler öğretmenlerinin tüm özelliklerini uygulamaktadır. Örneğin

kızımın öğretmeni sınıfta sürekli köpeğinden bahsederdi. O zamandan beri kızımda
hayvan severlik değeri oluştu. " ifadesiyle tüm değerlerden kazandırıldığın yönelik en
az görüş bildirilen değerlerden olan hayvan severlik değerinin sınıf içinde aktarımının
nasıl olduğuna ilişkin bir örnek sunmuştur.
V22 "Sınıf öğretmenleri sorumluluk alma, görevini (ödevini) yerine getirme,

arkadaşlarıyla iletişim içinde olma gibi görevleri kazandırmaktadır. Bunlar da beni
memnun

etmektedir.

Çünkü

çocuğun

okul-aile

işbirliği

içinde daha

iyi

gelişebileceğine inanmaktayım." görüşüyle en çok kazandırıldığı görüşü bildirilen
geleneksel değerlerden olan sorumluluk değerini de belirtmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin

öğrencilere

daha fazla kazandırdıkları

ulusal-milli

değerlerden en fazla görüş bildirilen vatanseverliktir. Vatanseverlik değerinin daha
fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1 denetmen (denetmenlerin % 20'si),
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1 yönetici (yöneticilerin%

lO'u), 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin%

7'si), 3 veli (velilerin % 12'si) görüş bildirmiştir. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere
daha fazla kazandırdıkları

ulusal-milli

değerlerden

en az görüş bildirilen

ise

bağımsızlıktır. Bağımsızlık değerinin fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin
sadece 1 veli (velilerin % 4' ü) görüş bildirmiştir.
Y7 "Bana göre hedef okuyan, düşünen, sorgulayan, risk alabilen, atılımcı,

yaratıcı, başarılı, hakkını korumasını bilen, kendisine, ailesine, milletinefaydalı olan,
ulusunu ve yurdunu seven, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek olmaktır. Bunları
gerçekleştirecek değerler kazandırılıyor." ve V20 "Öğretmenler öğrencilere vatan
sevgisi, arkadaşlık ve saygı değerlerini fazla kazandırıyor. " görüşleriyle ulusal
değerlerden en fazla kazanıldığı düşünülen vatanseverlik değeri de ifade edilmektedir.
Vl "İkili ilişkiler, toplumla iletişim, toplum içerisindeki hiyerarşik düzen,

görev bilinci, ôzguven, milli bilinç, ahlak, dürüstlük, yardımseverlik, grup çalışması,
Atatürkçülük, disiplin, sorumluluk bilinci, sporseverlik, vizyon, gerçekçilik, saygı,
doğa sevgisi, samimiyet, hoş görü gibi değerler daha fazla kazandırılmaktadır. "
görüşüyle ulusal değerlerden Atatürkçülük değeri de ifade edilmektedir.
V3

hoşgörü,

"İnsana insanca davranmayı, laiklik, özgürlük, Atatürkçü düşünce,
farklılıklara

saygı

duyma,

yaratıcılık

değerleri

daha

fazla

kazandırılmaktadır. " görüşüyle ulusal değerlerden laiklik değeri de ifade edilmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları öze dönük-kişisel
değerlerden

en fazla görüş bildirilen özgüvendir.

Özgüven değerinin daha fazla

kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 4 veli (velilerin%
Sınıf öğretmenlerinin

öğrencilere

16'sı) görüş bildirmiştir.

daha fazla kazandırdıkları

öze dönük-kişisel

değerler den en az görüş bildirilen ise özdenetimdir. Özdenetim değerini 1 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin

% 7'si) ve 1 veli (velilerin % 4'ü) görüş

bildirmiştir.
Görüşmelerde daha fazla kazandırılan değerler konusunda öze dönük-kişisel
değerlerden sadece iki değer ifade edilmiştir. Bu değerler özdenetim ve özgüven
değerleridir.

B9 (İngilizce Öğretmeni)

"Saygı, yardımseverlik, hayvan sevgisi,

çalışkanlık, temizlik, özdenetim, düzenli olmak gibi değerlerin daha fazla
kazandırıldığını düşünüyorum." ifadesiyle öze dönük-kişisel değerlerden özdenetim
değeri de vurgulanmıştır.
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V7 "Çocuklarımızın birbirleri ile olan karşılıklı konuşmaları, aralarındaki
· imleri,

kendilerine

olan

özgüvenleri,

sorumluluk

sahibi

olabilmeleri

~--mıenlerin öğrencilere kazandıracağı değerler arasındadır." ve V24 "Öncesine
ak, çocuğumuz kendini daha iyi ifade edebilmekte ve ozguven konusunda şimdi
iyi durumdayız." ifadeleriyle öze dönük-kişisel değerlerden özgüven değeri de
anmıştır.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları sosyal-toplumsal
~erlerden en fazla görüş bildirilenler paylaşımcılık ve arkadaşlıktır. Paylaşımcılık
~ erinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1 denetmen
denetmenlerin % 20'si), 4 yönetici (yöneticilerin % 40'ı), 2 özel ders öğretmeni
özel ders öğretmenlerinin % 13'ü), 9 veli (velilerin % 36'sı) görüş bildirmiştir.

Arkadaşlık değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 2
netmen (denetmenlerin % 40'ı), 2 yönetici (yöneticilerin % 20'si), 1 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 7'si), 4 veli (velilerin % 16'sı) görüş
ildirmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları sosyal-toplumsal
değerlerden en az görüş bildirilenler ise uyumluluk, demokratiklik, dayanışma,
barışseverlik ve samimiliktir. Uyumluluk değerinin daha fazla kazandırılan
değerlerden olduğuna ilişkin 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin %
7'si), 1 veli (velilerin% 4'ü) görüş bildirmiştir. Bu değerin daha fazla kazanıldığına
yönelik denetmen ve yönetici görüşü ise bulunmamaktadır. Demokratiklik değerinin
daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1 yönetici (yöneticilerin %
lü'u), 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 7'si) görüş bildirmiştir.
Demokratiklik değerinin daha fazla kazanıldığına yönelik denetmen ve veli görüşü
ise bulunmamaktadır. Dayanışma değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden
olduğuna ilişkin yönetici (yöneticilerin % lü'u), 1 özel ders öğretmeni (özel ders
öğretmenlerinin % 7'si) görüş bildirmiştir. Dayanışma değerinin daha fazla
kazanıldığına yönelik denetmen ve veli görüşü ise bulunmamaktadır. Barışseverlik
değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin yönetici (yöneticilerin
% lü'u), 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin% 7'si) görüş bildirmiştir.
Barışseverlik değerinin daha fazla kazanıldığına yönelik denetmen ve veli görüşü ise
bulunmamaktadır. Samimilik değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna
ilişkin 1 veli (velilerin % 4'ü) görüş bildirmiştir. Samimilik değerinin fazla
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kazanıldığına yönelik denetmen, yönetici ve özel ders öğretmeni görüşü ise
bulunmamaktadır.
YI O "Bilerek veya bilmeyerek kendi davranış ve tutumları ile ilgili değerleri
daha fazla kazandırmaktadırlar. Ayrıca özellikle sınıf ve okul ortamında paylaşma,
birbirine karşı hoşgörü ve görevlerine karşı sorumluluk değerlerin de var olduğu
söylenebilir." ve B 1 O (Resim Öğretmeni) "Paylaşımcılık, sevgi, saygı, titizlik,
yardımseverlik ve çalışkanlık daha fazla kazandırılmaktadır. " görüşleriyle en çok
kazandırıldığı düşünülen sosyal-toplumsal değer olan paylaşımcılık değerini de
belirtmektedir.
D2 "Çalışkanlık, sabır, titizlik, düzenli olma, kibarlık, arkadaşlık, sorumluluk,
temizlik, güven gibi değerleri sınıföğretmenleri öğrencilerinesıkça kazandırmaktadır."
görüşüyle en çok kazandırıldığı düşünülen sosyal-toplumsaldeğerlerden olan titizlik ve
arkadaşlık değerini de vurgulamaktadır.
V24

"Saygı, dürüstlük, temizlik ve paylaşımcılık değerleri daha fazla

kazandırılmaktadır.

Yapılan

her

şeyin

imkanlar

çerçevesinde

olduğunu

düşünüyorum. Dünya görüşü açık, ülkesiyle ilgili daha çok bilgiye sahip bireyler
olacaklarına inanıyorum. " görüşüyle en çok kazandırıldığı düşünülen sosyal
toplumsal değerlerden olan paylaşımcılık değerini de belirtmektedir.
D4 "Toplumsal değerler dışında akademik değerleri sanki daha çok ön planda
tutarız." ifadesiyle toplumsal değerlerden çok akademik başarının ön planda olduğu
görüşünü belirtmiştir.
Y4

"Sınıf öğretmenleri insan sevgisini, hayvan sevgisini, paylaşmayı,

barışseverliği, temizliği öne çıkararak değerler kazandırmaktadır." ifadesiyle
kazandırıldığınayönelik en az görüş bildirilen barışseverlikdeğerini de belirtmektedir.
Y3 "Sınıf öğretmenleri, dürüstlük, adalet, dayanışma, saygı gibi değerleri
kazandırmakta başarılıdır." ifadesiyle kazandırıldığına yönelik en az görüş bildirilen
dayanışma değerini de belirtmektedir.
B 15

(Beden Eğitimi

Öğretmeni)

"Eğitim programına

bağlı kalan

öğretmenler ırkçı, cinsiyetçi, ataerkil, şovenist, gerici özellikleri kazandırmakla,
programın dışında kalanlar barış, demokrasi ve insan hakları, eşitlik ve adalet
duygusunu geliştiren çalışmalar yapmaktadır. " ifadesiylekazandırıldığınayönelik en
az görüş bildirilendemokratiklikdeğerini de belirtmektedir.
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Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları bilimsel-yenilikçi
değerlerden en fazla görüş bildirilenler çalışkanlık ve disiplindir. Çalışkanlık
değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 5 denetmen
(denetmenlerin % IOO'ü), 4 yönetici (yöneticilerin % 40'ı), 6 özel ders öğretmeni
(özel ders öğretmenlerinin % 40'ı) ve 5 veli (velilerin % 20'si) görüş bildirmiştir.
Disiplin değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 2 özel ders
öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 13 'ü) ve 5 veli (velilerin % 20'si) görüş
bildirmiştir. Disiplin değerinin daha fazla kazanıldığına yönelik denetmen ve
yönetici görüşü ise bulunmamaktadır. Azim değerinin daha fazla kazandırılan
değerlerden olduğuna ilişkin 3 denetmen (denetmenlerin % 60' ı), 1 yönetici
(yöneticilerin% IO'u), 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin% 7'si) ve 1
veli (velilerin % 4'ü) görüş bildirmiştir.

Gelişime açıklık değerinin daha fazla

kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1 yönetici (yöneticilerin % IO'u), 1 özel
ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin% 7'si) ve 4 veli (velilerin% 16'sı) görüş
bildirmiştir. Gelişime açıklık değerinin daha fazla kazanıldığına yönelik denetmen
görüşü ise bulunmamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla
kazandırdıkları bilimsel-yenilikçi değerlerden en az görüş bildirilenler ise eleştiriye
açık olma, akılcılık, kararlılık, yenilikçilik, araştırmacılık, duygudaşlık ve
bilimselliktir. Eleştiriye açık olma değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden
olduğuna ilişkin 1 özel ders öğretmeni (özel ders öğretmenlerinin % 7'si)

görüş

bildirmiştir. Bu değerin daha fazla kazanıldığına yönelik denetmen, yönetici ve veli
görüşü ise bulunmamaktadır. Akılcılık değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden
olduğuna ilişkin 1 yönetici (yöneticilerin % 1 O 'u) görüş bildirmiştir. Bu değerin daha
fazla kazanıldığına yönelik denetmen, özel ders ve veli görüşü ise bulunmamaktadır.
Kararlılık değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1 veli
(velilerin % 4'ü) görüş bildirmiştir. Bu değerin daha fazla kazanıldığına yönelik
denetmen, yönetici ve özel ders öğretmeni görüşü ise bulunmamaktadır. Yenilikçilik
değerinin daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1

yönetici

(yöneticilerin% 1 O'u) görüş bildirmiştir. Bu değerin daha fazla kazanıldığına yönelik
denetmen, özel ders ve veli görüşü ise bulunmamaktadır. Araştırmacılık değerinin
daha fazla kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1 veli (velilerin % 4'ü) görüş
bildirmiştir. Bu değerin daha fazla kazanıldığına yönelik denetmen, yönetici ve özel
ders öğretmeni görüşü ise bulunmamaktadır. Duygudaşlık değerini daha fazla
kazandırılan değerlerden olduğuna ilişkin 1 veli (velilerin% 4'ü) görüş bildirmiştir.
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Bu değerin
öğretmeni

daha

kazanıldığına

yönelik

görüşü ise bulunmamaktadır.

değerlerden

7'si)

fazla

olduğuna

ilişkin

denetmen,

Bilimsellik

1 özel ders öğretmeni

değerinin

yönetici

ve özel

ders

daha fazla kazandırılan

(özel ders öğretmenlerinin

görüş bildirmiştir. Bu değerin daha fazla kazanıldığına

%

yönelik denetmen,

yönetici ve veli görüşü ise bulunmamaktadır.
B2

(Müzik

"Büyüklere saygı ve sevgi gibi değerlerin

Öğretmeni)

kazandırılması daha kolayken, birçok öğrenci aynı sevgi ve saygıyı kendi
arkadaşlarına göstermez. Yine dürüstlük ve çalışkanlık da diğer değerlere nazaran
daha kolay kazanılır. Bunun nedeni de her çocuğun ailesi evde çocuklarını bu
değerlere teşvik eder ama her aile hayvan severlik konusunda aynı hassasiyeti
göstermez. " ifadesiyle kazandırıldığına

yönelik en çok görüş bildirilen bilimsel

değerler olan çalışkanlık değeri de vurgulanmaktadır.
V18 "Çalışma disiplini, azim, kararlılık, çalışkanlık, paylaşım çevreye saygı,

nezaket ve terbiye daha çok kazandırılıyor. " ifadesiyle kazandırıldığına yönelik en
çok görüş bildirilen bilimsel değerler olan çalışkanlık, disiplin ve azim değerleri de
vurgulanmaktadır.
B5 (Müzik Öğretmeni)

"Bilimsellik, çevrecilik, sosyal sorumluluk, hayvan

severlik değerleri daha fazla kazandırılmalıdır. " ifadesiyle kazandırıldığına yönelik
en az görüş bildirilen bilimsel değerlerden olan bilimsellik değerini belirtmiştir.
Bl (Beden Eğitimi Öğretmeni) "Sınıf öğretmenleri açıkfikirli olma, hırs, azim,

bağımsızlık,

bağışlayıcılık

ve

eleştiriye · açıklık

değerlerini

daha

fazla

kazandırmaktadır." ifadesiyle kazandırıldığına yönelik en az görüş bildirilen bilimsel
değerlerden olan eleştiriye açıklık ve azim değerini belirtmiştir.
Vl 9 "Arkadaşlık, yardımseverlik, paylaşma, doğruluk, özgüven, hitap etme,

araştırma,

sorgulama,

temiz

olma,

milli

değerlerimiz

daha

fazla

kazandırılmaktadır. " ifadesiyle kazandırıldığına yönelik görüş bildirilen bilimsel ve
geleneksel değerleri belirtmiştir.
V21 "Vicdan, farkındalık, paylaşım, kendini gerçekleştirme, sahip olduğu

özellikleri fark edip geliştirme, sevgi, hayata olumlu bakış ve güven; yani insanı
gerçek anlamda hayata hazırlayan tüm ince noktalar sınıf öğretmenlerinden
geçmektedir." ifadesiyle kazandırıldığına yönelik en az görüş bildirilen bilimsel
değerlerden olan yenilikçilik değerini belirtmiştir.
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Bu bulgulardan farklı olarak Türkiye'de yapılan Yiğittir ve Öcal (201l)'ın
çalışmasında ise mili değerlerin daha çok kazandırıldığı görüşü hakimdir. Bu farklı
bulgular ülkeler arasındaki farklılığa işaret edebilir.
Yiğittir ve Öcal (201l)'ın çalışmasında benzer olarak ise özgürlük,
yardımseverlik ve temizlik değerlerinin daha fazla kazandırıldığı sonucu çıkmıştır.
Bu benzer bulguların nedeni olarak ise evrensel değerler olmaları öne sürülebilir.
Çengelci, Hancı ve Karaduman (2013)'ın çalışmasında da öğretmenler okulda
daha fazla kazandırılan değerlerin saygı, sevgi, tolerans, dayanışma ve sorumluluk
olduğu görüşündedir. Öğrenciler ise okulda daha fazla kazandırılan değerlerin
sorumluluk, işbirliği, saygı, sevgi, anlayış olduğu görüşündedir. Bu araştırma
sonucuna göre aileye önem verme, temizlik, demokratiklik, kuralcılık değerlerin
kazandırıldığı konusunda öğrenci ve öğretmenler hem fikir değildir.
4.8. Veliler ile Sınıf Öğretmenlerinin Değerleri Arasındaki İlişki
Sekizinci alt probleme ilişkin velilere "Sizin önem verdiğiniz değerler ile
sınıf öğretmenlerinin önem değerler arasında bir benzerlik var mıdır? Açıklayabilir
misiniz?" sorusu yöneltilmiştir.
Araştırmanın alt problemlerinden sadece velilere sorulan tek soru bu sorudur.
Veliler ile sınıf öğretmenlerinin değerleri arasındaki benzerliğe ilişkin veli görüşleri
Tablo 16'da yer almaktadır.

Tablo 16. Veliler ile sınıf öğretmenlerinin değerleri arasındaki benzerliğe
ilişkin veli görüşleri
Veliler
Katılımcı

Görüşü

Sayı

%

23

% 92

2

%8

25

% 100

Sınıf öğretmeninin değerleri ile velilerin kendi değerlerinin oldukça
benzer olduğu
Sınıf öğretmeninin değerleri ile velilerin kendi değerleri arasında bir
takım farklılıklar olduğu
Toplam Sayı ve Yüzde
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Tablo 16'da değer veliler ile sınıf öğretmenlerinin
benzerliğe

ilişkin veli görüşleri belirtilmiştir.

değerleri arasındaki

23 veli (velilerin

% 92'si)

sınıf

öğretmeninin değerleri ile velilerin kendi değerlerinin oldukça benzer olduğu
görüşündedir.

Bu görüşe sahip katılımcılar

bunun nedeni olarak öğretmenlerin

toplum yapısına uygun kişiler olmasını göstermiştir.
V5 "Oğlum için şu noktada çevresi ile ilişki gelişimi, sosyal bir karakter

sahibi olması, kendini gerçekleştirebilmesi için öğretmenleri ile uyumlu olduğumuzu
düşünüyorum. " sözleriyle çocuğunun öğretmeni ile ayni toplumsal-sosyal değerlere
ve benzer değer aktarımı hedefine sahip olduğunu ifade etmiştir.
V6 "Benzerlik vardır. Yardımseverlik, düzenli olmak, saygı, bazen sabırla

beklemek ve en önemlisi de sorumluluk değerlerimiz benzerdir. " ve V24 "Benzerlik
vardır. Düzen, temizlik, titizlik, sevgi, saygı gibi değerlerimiz benzedir. " sözleriyle
çocuğunun öğretmeniyle benzer olan değerlerine örnekler vermektedir.
V7 "Küçük bir bölgede yaşadığımız için değer yargılarımızın çok fazla

değişiklik gösterebileceğine inanmıyorum. " sözleriyle küçük bir ülkede yaşandığı
için değerler arasında büyük bir farklılık olamayacağını ifade etmiştir.
V9 "Bugüne kadar karşılaştığımız öğretmenlerle değerlerimiz benzerdir. "
şeklinde görüşlerini ifade ederek çocuğunun sınıf öğretmeni olan kişilerle şimdiye
kadar benzer değerlere sahip olduğunu belirtmiştir.

VlO "Aslında hepimizin değerleri ortak ve aynidir. Benim değerlerim
çocuğumun disiplinli ve terbiyeli bir şekilde öğrenimini tamamlamasıdır. Ve
inanıyorum ki öğretmenlerin de değerleri bu yöndedir." ve Vl 1 "Benzerlik vardır.
Özelliklerinde disiplin ve dikkat değerlerinde benzerliklerimiz vardır. " ifadeleriyle
çocuklarının sınıf öğretmenleriyle ortak değerlere sahip olduklarını belirtmiştir. Bu
görüşlere göre bu ortak değerlerin bazıları disiplin ve terbiyedir.
V12 "Önem verdiğimiz değerler genel olarak örtüşmektedir. Ancak; etkili

olma derecesi bakımından öğretmenlerin lehinde olmak üzere aramızda fark
olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrencisi için öğretmen her zaman özeldir. " şeklinde
görüşlerini

belirtmiştir.

Bu görüş öğrencinin

aile ve öğretmeninin

değerlerinin

benzediği ancak sınıf öğretmeninin değer aktarımını daha etkili yapabildiği şeklinde
yorumlanabilir.
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V 15 "Evet vardır. Sınıf öğretmeni gibi ben de düzenli olması sorumluluk
bilincinin gelişmesi, dürüst olması konulara önem veriyorum. " şeklinde görüşüyle
sınıf öğretmeni gibi düzenli olma, sorumluluk ve dürüstlük gibi değerlere önem
verdiğini ifade etmiştir.

V 19 "Doğruluk, cesaret, dürüstlük ve vatanseverlik değerlerimiz benzerdir. ",
Vl6

"Benzerlik vardır. Özellikle sorumluluk duygusu ve paylaşım... Bir de

düşüncelerini korkmadan söyleyebilmek öğretmenleri ne düşündüklerini anlatmaları
için teşvik ediyor. Ben de çocuğuma cesaretli ve sorgulayıcı olmasını istiyorum." ve
V20 "Evet benzerdir. Bu benzer değerler: sorumluluk bilinci, disiplin, sevgi ve

saygıdır. " şeklinde görüşleriyle çocuklarında sınıf öğretmenleri gibi sorumluluk,
disiplin, cesaret, eleştirel düşünme, paylaşım, dürüstlük, vatanseverlik değerlerinin
gelişmesine önem verdiklerini ifade etmiştir.
V22 "Tabii ki benzerlikler vardır. Başlıca benzerlikler çocuklarımızın okuma

ve yazmayı öğrenirken ayrıca sosyal, kendine yeten, sorumluluk sahibi, karar verme
alma, özgüven gibi becerileri de kazanmalarını sağlamaktır.", V23 "Vatan ve millet
sevgisi değerlerimiz öğretmenle benzerdir.", V24 "Benzerlik vardır. Öncelikle saygı,
dürüstlük, temizlik, özgürlük, özgüven, kendini ifade edebilme, vatanseverlik,
paylaşımcılık

ve de yaratıcılık,

çevreye duyarlı olmak en önemli benzer

değerlerimizdir. " şeklinde görüşleriyle çocuklarının

sınıf öğretmenleriyle

benzer

sahip oldukları değerleri örneklerle ifade etmektedir.
Sadece 2 veli (velilerin%

8'i) sınıf öğretmeninin değerleri ile velilerin kendi

değerleri arasında bir takım farklılıklar olduğu görüşündedir. Bu görüşe sahip
katılımcılar bunun nedeni olarak öğretmenlerin

kendilerinden

farklı değerlere ve

konulara yoğunlaşmasını göstermiştir.
Katılımcılardan V 1 ve V 18 sınıf öğretmenleri ile velilerin değerleri arasında
bir takım farklılıklar olabileceği görüşündedir. V18 "Büyük oranda benzerlik varsa

da bir takımfarklılıklar da bulunmaktadır. Ben çocuğumda çevresi ve arkadaşlarıyla
empati kurma duygusunu biraz daha geliştirilmesi gerektiğini savunuyorum. "
şeklinde görüş bildirmiştir.

Bu görüş tüm velilerin

sınıf öğretmeni

ile benzer

değerlere sahip olamadığı şeklinde yorumlanabilir.
Vl "Ben özgürlükçü, hoşgörülü bir yapıya sahibim. Eşim ise kuralcı ve

disipline önem veren bir yapıdadır. Bu sebeple öğretmenimiz benimle benzer
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değerlere çok sahip değildir. " şeklinde görüş bildirerek çocuğunun sınıf öğretmeni
ile değerlerinin benzer olmadığını ifade etmiştir. Bu katılımcıya göre çocuğunun sınıf
öğretmeni kendisi ile benzer değerlere sahip olmasa da çocuğun annesiyle benzer
değerlere sahiptir.
Katılımcı 25 velinin 23 tanesi öğretmeninin değerleri ile velilerin kendi
değerlerinin oldukça benzer olduğu görüşündedir. Sadece 2 tanesi ise sınıf
öğretmeninin değerleri ile velilerin kendi değerleri arasında bir takım farklılıklar
olduğu görüşündedir.
Genç, Tutkun ve Çoruk (2015) da araştırmalarında değer aktarımında
ebeveynlerin yerinden bahsetmiştir. Bu çalışmada öğretmenler, velilerin değer
aktarımında çok büyük bir görevi olduğunu belirtmiş olup, okuldaki öğretimle evdeki
eğitimin tutarlı olması gerektiğini vurgulamıştırlar. Genç, Tutkun ve Çoruk (2015)'un
araştırmasından çıkan bu sonuçla, bu araştırmadaki bulgular yorumlanırsa Lefkoşa
bölgesindeki ilkokullardaaile ve öğretmenler değer aktarımındatutarlı bir yol izlemekte
olup başarılıdır. Bu çalışmada okul ve aile uyumunun değerleri olumlu yönde
etkileyeceği görüşü de mevcuttur. Özen (2011) de araştırmasında öğrenci, öğretmen,
yönetici ve ailelerin değerler aktarımı konusunda her zaman görüşlerinin alınması
gerektiğini vurgulamıştır.
Kurtulmuş, Tösten ve Gündaş (2014)'ın araştırmalarında öğretmenler, değer
aktarımındaki en büyük sorunun ailelerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi
olduğunu belirtmiştir. Bu görüş de öğretmenler açısından velilerin değer
aktarımındaki önemini ortaya koymaktadır. Buradan yola çıkarak Lefkoşa bölgesinde
yapılan araştırmamızın bulgularına bakıldığında öğrencilere değer aktarımında
öğretmen-veli uyumunun yakalanmasının ileride olumlu sonuçlar doğuracağı
düşünülebilir.
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BÖLÜMV
SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. SONUÇLAR
Bu araştırmanın amacı, denetmenlerin, yöneticilerin, velilerin ve özel ders
(branş) öğretmenlerinin görüşlerine göre öğrencilere değer aktarımında sınıf
öğretmenlerinin rollerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 5 denetmene, 1 O yöneticiye,
25 veliye ve 15 özel ders (branş) öğretmenine yarı yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmıştır. Görüşmeler gönüllük ve gizlilik ilkelerine göre gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerin sonucunda alt problemlere cevap aranarak bulgular tespit edilmiştir ve
elde edilen bulgulara dayalı olarak da sonuçlar belirlenmiştir.
Genel olarak sınıf öğretmenlerinin değer aktarımındaki etkililiğine ilişkin
denetmen, yönetici, veli ve özel ders (branş) öğretmenleri görüşleri olumludur.
Katılımcıların çok büyük bir kısmı, sınıf öğretmenlerinin öğrenciler için bir rol
model olduğu için değerler aktarımında sınıf öğretmenlerinin çok büyük görev ve
sorumlulukları olduğu görüşündedir. Bunun nedeni olarak ise katılımcılar,
öğrencilerin sınıf öğretmenini kusursuz bir örnek olarak gördüklerin belirtmişlerdir.
Çubukçu ve diğerlerinin (2012) yaptığı çalışmada da benzer olarak ulusların
gelişmesinin, gelecek nesiller olan öğrencilerin kötü davranışlardan uzaklaşmasının
ancak

öğretmenlerin

çabasıyla

mümkün

olacağı

belirtilmiştir.

Çocuklar

öğretmenlerinin güzel ve yanlış davranışlarını taklit ederek, gelecek hayatlarına
hazırlanırlar bu yüzden öğretmenler model alındıklarını bilmeli ve bu zorlu görevi
layıkıyla yerine getirmelidir. Öğretmenler soyut değerleri ve mesleki özellikleri ile
daima toplumlara örnek ve lider olmalıdır.
Bu araştırmanın sonucunda alınan görüşlere göre değer aktarımının başarılı
olması için öğretmen-aile işbirliğinin olması gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır. Balcı
(2004)'ya göre de öğrencilere değer aktarımını sağlamak önce ebeveynlerin sonra ise
öğretmenlerin vazifesidir. Kurtdede Fidan (2009)' a göre de eğitim kurumlarını
aktarılan değerler ebeveynlerle, basınla desteklenmelidir. Değer aktarımının
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okulda yapıldığı görüşü son derece yanlıştır. Çünkü böyle olduğu takdirde çocuk ev
ve okuldaki tutumlarında ikilemde kalabilir.
Bu bağlamda Yazıcı (2006) adlı araştırmacı da okul ile aile birliliği
organizasyonlarında çocuklara aktarılacak değerlerin ailelere bildirilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Bu araştırmada da okuldaki değer eğitimin ailelere de tanıtılması
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Yönetici, özeı ders (branş) ve ve{{ görüş{edne

6akı!dığmda

değer a.ktarinzmda

sınıf öğretmenlerinin yüksek düzeyde etkili oldukları görülebilir. Yönetici, özel ders
(branş) ve veliler özellikle baskın karaktere sahip sınıf öğretmenlerinin öğrenciler
üzerinde daha fazla etkili olduğu görüşündedirler. Bunun nedenini ise katılımcılar
dominant karakterli öğretmenlerin sınıf ortamında ellerinde daha çok kontrolü
bulundurması olarak ifade etmişlerdir. Yönetici, özel ders (branş) ve veliler ayrıca
sınıf öğretmenlerinin ilgi duydukları değer ve alanların öğrencilerin üzerinde etkili
olduğunu gözlemledikleri yönünde görüş belirtmiştirler. Bu görüşe göre bunun
nedeni ise öğretmenlerin ilgi alanı olan konuları işlerken gösterdikleri davranışların
daha anlamlı olması; bilerek ya da bilmeyerek daha verimli bir değer aktarımı
yapmasıdır.
Yönetici, özel ders (branş) ve velilerin büyük bir çoğunluğu öğrencinin
ailesinden sonra söyledikleri ve davranışlarıyla ilk rol model aldığı kişinin sınıf
öğretmeni olduğu görüşündedir. Diğer yandan denetmenlerin büyük bir kısmı ise
sınıf öğretmenin kişiliğine, insan ilişkilerine ve akademik önceliklerine göre değer
aktarımının öğrenciler üzerindeki etkisinin değiştiği görüşündedir. Denetmen ve
diğer katılımcıların farklı görüşlere sahip olmasının nedeni olarak denetmenlerin
meslekleri gereği öğretmenleri teftiş ederken koşulları incelemede daha detaycı
olmaları ve daha çok bilimsel değerler odaklı beklentilere sahip olmaları
düşünülebilir.
Görüşlere göre sınıf öğretmenlerinin en çok sahip olduğu değerler
muhafazakar-gelenekçi değerler, en az sahip oldukları değerler ise öze-dönük kişisel
değerlerdir. Bunun nedenini ise katılımcılar ülkemizdeki öğretimin akademik başarı
odaklı olması, geleneksel-tutucu değerlerin önemsenmesi, eğitim sisteminde kişisel
-

gelişimin, bilimin ve öğrenci merkezli öğrenmenin üzerinde pek durulmaması olarak
belirtmişlerdir.
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Sınıf öğretmenlerinin

sahip olduğu muhafazakar-gelenekçi

değerlerden en

çok vurgulananlar insan sevgisi, insanlara saygı, iletişim-konuşma, hoşgörü ve sabırlı
olmadır. Sınıf öğretmenlerinin

sahip olduğu muhafazakar-gelenekçi

değerlerden en

az vurgulanan değerler ise doğa sevgisi ve çevrecilik, giyim-görünüş
olma, vicdan ve hayvan severliktir.
vurgulanan

milli

öğretmenlerinin
duyarlılıktır.
özgünlük,

değerler

Sınıf öğretmenlerinin

vatanseverlik,

laiklik

ve

ve bakımlı

sahip olduğu en çok
milliyetçiliktir.

Sınıf

sahip olduğu en az vurgulanan milli değer ise ülke sorunlarına

Sınıf öğretmenlerinin
özdenetim,

liderlik

sahip olduğu öze-dönük

ve özgüven

ayni

sayıda

kişisel değerlerden
vurgulanmıştır.

Sınıf

öğretmenlerinin sahip olduğu en çok vurgulanan sosyal-toplumsal değerler titizlik ve
eşitliktir. Sınıf öğretmenlerinin

sahip olduğu en az vurgulanan

sosyal-toplumsal

değerler ise esneklik ve dayanışmadır. Ay (2013)'ın Türkiye'deki araştırmasında ise
bu araştırmadan farklı olarak, öğretmenlerin hoşgörü değerine sahip olmadığı ve bu
değeri aktaramadığı sonucu çıkmıştır. Bu araştırmalardaki farklılıkların nedeni olarak
ülkesel sosyal ve ekonomik farklılıklar görülebilir. Sonuçlarda sıkça çıkan değerler
olan saygı, sevgi, Atatürkçülük, iletişim, sorumluluk, hoşgörü ve liderlik değerleri ile
5. Milli eğitim şurasında belirtilen hedeflenen

öğretmen değerleri uyuşmaktadır

(KKTC MEB, 2014 ).
Çubukçu ve diğerlerinin (2012) yaptığı çalışmada da öğretmenin hoşgörüye
yüksek düzeyde sahip olması gerektiği, kişilerin öğretmenlik mesleğine girerken
ruhsal ve kişilik testlerinde yeterli bulunması gerektiği konularında görüşler vardır.
Öğretmen avangart, lider, rehber özelliklerine sahip olmalı, rehberlik ve danışmanlık
eğitimi almalıdır.
Denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve velilerin sınıf öğretmenlerinden
öğrencilerin

etkilendikleri

muhafazakar-gelenekçi

değerlere

ilişkin en çok görüş bildirdikleri

değerler, en az görüş bildirdikleri

değerlerdir. Katılımcılara

değerler

değerler ise ulusal-milli

göre bunun nedeni ise gözlemlenebilmesi

daha kolay

değerlerden öğrencilerin daha fazla etkilenmesidir.
Öğrencilerin

sınıf öğretmenlerinden

etkilendikleri

muhafazakar-gelen

değerlerden en fazla görüş bildirilenler: saygı, insan sevgisi, soruml
konuşma ve giyim-görünüş-bakımlı

olmadır. Öğrencilerin

sınıf ö~e

etkilendikleri muhafazakar-gelenekçi değerlerden en az görüş hiI..,. ·,

c;::;
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ve hayvan severliktir. Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden ~...cl;"Q.-c:.c::
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değerlerden en fazla görüş bildirilen değer milliyetçiliktir. Öğrencilerin sınıf
öğretmenlerinden etkilendikleri ulusal-milli değerlerden en az görüş bildirilenler ise
kültürümüze sahip çıkma, Atatürkçü düşünce ve ülke sorunlarına duyarlılıktır.
Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri öze dönük-kişisel değerlerden en
fazla görüş bildirilen değer özgüvendir. Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden
etkilendikleri öze dönük-kişisel değerlerden en az görüş bildirilen değer ise
özdenetimdir. Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri sosyal-toplumsal
değerlerden en fazla görüş bildirilenler: titizlik ve eşitliktir. Öğrencilerin sınıf
öğretmenlerinden

etkilendikleri

sosyal-toplumsal

değerlerden

en

az

görüş

bildirilenler ise kibarlık ve dayanışmadır. Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden
etkilendikleri bilimsel-yenilikçi değerlerden en fazla görüş bildirilenler: çalışkanlık
ve disiplindir. Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden etkilendikleri bilimsel-yenilikçi
değerlerden en az görüş bildirilenler: eleştiriye açık olma, akılcılık ve bilimselliktir.
Bu sonuçlar ışığında Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi çalışmasındaki eğitim alan
bireylerden hedeflenen özelliklerden sorumluluk, arkadaşlık, dayanışma, özgüven,
iletişim, çalışkanlık, eşitlik değerlerinde hedeflere ulaşıldığı, bilimsellik, Atatürkçü
düşünce ve ülke sorunlarına duyarlılık değerlerinde eksik kalındığı sonucuna
ulaşılabilir (KKTC MEB, 2005).
Öğrencilere değer aktarımının sınıf öğretmeninden sınıf öğretmenine
değiştiğine ilişkin denetmen, yönetici, özel ders öğretmeni ve veli görüşleri vardır.
Görüşlere göre değer aktarımında sınıf öğretmenlerine göre farklılığın oluşmasının
başlıca nedeni sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları değerlerin ve kişisel
özelliklerinin farklı olmasıdır. Bu konudaki diğer görüşler ise farklılığın sınıf
öğretmenin yaşadığı çevre, aldığı eğitim, değer önceliklerinden veya akademik
önceliğinden kaynaklandığıdır.
Genç, Tutkun ve Çoruk (2015) da araştırmalarında okul kurumunun bulunduğu
konumun, bölge halkının sosyal ve ekonomik farklılıklarının da değer aktarımını
farklılaştırdığısonucuna ulaşmıştırlar.
Yazıcı (2013) da araştırmasında değerler eğitimine yönelik ders
eksikliğinden ve toplumsal uzlaşma olmamasından dolayı farklı
değişik değer aktarım şansı olduğu görüşündedir.
Tay ve Yıldırım (2009)'ın çalışmasında ise c!e~
nedeni olarak öğretmenler değil aileler gösteri Irr~.;::::
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Bakioğlu ve Tokmak (2009)'ın çalışmasında da öğretmenlerin sahip oldukları
değerlerin öznel olduğu ve bu değerleri aktarımlarının farklı olduğu vurgularımıştır.
Özellikle kıdem, öğretmenin alanı, sorun çözme, disiplin, iletişim, sevgi, tarafsızlık,
insan ilişkileri, adalet konularında öğretmenler arasında farklılıklar olduğunu bizzat
öğretmenler belirtmiştir. Bu farklılıkların öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler
yaratabileceği de ifade edilmiştir.
Öğrencilerin değer ediniminde sınıf öğretmenine benzerliğine ilişkin
denetmen, yönetici ve özel ders öğretmeni görüşlerinin büyük bir kısmı öğrencilerin
sınıf öğretmenlerini model aldıklarından değerlerinin birbirine çok benzediği
şeklindedir. Bunun nedeni olarak ise günümüzde artık anne babanın ikisinin de
çalıştığı, şehirleşme nedeniyle nene ve dedelerin ise çocuklardan uzak olmaları bu
yüzden de çocukların en çok vakit geçirdikleri kişilerinin sınıf öğretmeni olmasını
belirtilmiştir.

Diğer

bir

kısım

görüşse

öğrencilerin

değerlerlerinin

sınıf

öğretmeninden çok aileye benzer olduğu yönündedir. Bu görüşe sahip katılımcılara
göre bunun nedenleri çocuğun değerleri öğrenmeye ailesiyle başlaması ve bu
değerleri ancak ev ortamında pekiştirebilmesidir.
Çubukçu ve diğerlerinin (2012) yaptığı çalışmada da öğretmenler barış, itibar,
sevecenlik, ortaklık, sevinç, erdemlilik, gösterişsizlik, sorumluluk, masumluk,
müsamaha, serbestlik ve beraberlik gibi değerleri öğrencilerine aktarmalı, öğrenci
öğretmen değer benzerliği sağlanmalı görüşüne ulaşılmıştır.
25 velinin 18'i değer aktarımın tamamıyla yapılabildiğine ilişkin görüş
bildirmiştir. Buna karşın denetmenler, yöneticiler ve özel ders öğretmenleri ise değer
aktarımında eksik kalındığı görüşündedir. Bu sonuçlara bakılınca eğitimcilerin değer
aktarımında eksik kalındığını düşündüğü, fakat velilerin ise değer aktarımını yeterli
bulduğu görülebilir. Veliler ile denetmenler, yöneticiler, özel ders öğretmenlerinin
farklı görüşe sahip olmasının nedeni beklentilerle açıklanabilir. Velilerin sınıf
öğretmenlerinden beklentileri daha temel geleneksel değerler iken, eğitim çalışanı
olan denetmenler, yöneticiler, özel ders öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinden
beklentileri eğitim alanında bulundukları da hesaba katılırsa daha kapsamlıdır ve
daha çok bilimsel değerler odaklıdır.
Yazıcı (2006) adlı araştırmacı da basının ve ebeveynlerin çocuğa değerler
aktarımında öğretmenle uyumlu olması, okuldaki değerlerle dışarıdaki hayatın
çatışmaması gerektiği sonucuna varmıştır.
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Görüşlere göre en çok ihmal edilen değerlerin muhafazakar-geleneksel
değerler ve bilimsel-yenilikçi değerler olduğu sonucu çıkarılabilir. En az ihmal
edildiği görüşü belirtilen değerler ise öze-dönük kişisel değerlerdir. Katılımcıların
görüşlerine göre bunun nedeni geleneksel değerlerin en fazla kazandırılan değerler
olması yanında, özellikle çağımızda sürekli ihtiyaç duyulan ve daima daha fazla
aktarılması gereken değerler olmasıdır. Katılımcı görüşlerine göre bilimsel değerlerin
çok ihmal edilmesinin nedeni olarak Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi'nin sınav ve
akademik başarı odaklı olması, çağımızda duyulan bilimsel değerler ihtiyaçları
karşısında yetişeklerin ve öğretmenlerin yetersiz kalmasıdır.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği muhafazakar
gelenekçi değerlerden en fazla görüş bildirilenler doğa sevgisi ve çevrecilik, hayvan
severlik, insan sevgisi ve saygıdır. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı
ihmal ettiği muhafazakar-gelenekçi değerlerden en az görüş bildirilenler ise ahlak,
dindarlık, sabırlı olma ve sorumluluktur. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine
kazandırmayı ihmal ettiği ulusal-milli değerlerden en fazla görüş bildirilenler
vatanseverlik, milliyetçilik ve ülke sorunlarına duyarlılıktır. Sınıf öğretmenlerinin
öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği ulusal-milli değerlerden en az görüş
bildirilenler

laiklik

ve

bağımsızlıktır.

Sınıf

öğretmenlerinin

öğrencilerine

kazandırmayı ihmal ettiği öze dönük-kişisel değerlerden en fazla görüş bildirilen öz
denetimdir. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği öze dönük
kişisel değerlerden en az görüş bildirilenler ise bağımsızlık ve özgüvendir. Sınıf
öğretmenlerinin

öğrencilerine

kazandırmayı

ihmal

ettiği

sosyal-toplumsal

değerlerden en fazla görüş bildirilenler sosyal sorumluluk, farklılıklara saygı ve
eşitliktir. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği sosyal
toplumsal değerlerden en az görüş bildirilenler ise kibarlık, arkadaşlık, dayanışma ve
özgürlüktür. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği bilimsel
yenilikçi değerlerden en fazla görüş bildirilenler bilimsellik, eleştiriye açık olma,
yaratıcılık ve

eleştirel

düşünebilmedir.

Sınıf öğretmenlerinin

öğrencilerine

kazandırmayı ihmal ettiği bilimsel-yenilikçi değerlerden en az görüş bildirilenler ise
çağdaşlık ve uygarlıktır. Bu eksik kalınan değerler ışığında Kıbrıs Türk Milli Eğitim
Sistemi çalışmasındaki öğrencilerin doğa sevgisi, hayvan sevgisi, yaratıcılık,
vatanseverlik, milliyetçilik,

ülke

sorunlarına duyarlılık, sosyal sorumıuıux,

farklılıklara saygı, eşitlik, bilimsellik,

yaratıcılık, eleştirel düşünebi ~e .: -1
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değerlere sahip olması açısından hedeflerde eksik kalındığı görülmektedir (KKTC
MEB, 2005).
Yazıcı (2006)'nın çalışmasında ise bu araştırmaya benzer olarak; sosyal
toplumsal, ahlaki, demokratik değerlerin ihmal edildiği sonucu çıkmıştır. Bu
araştırmadan farklı olarak ise Yazıcı (2006)'nın araştırmasında kişisel, dini, estetik,
akademik, ekonomik değerlerin de ihmal edildiği sonucu çıkmıştır. Yazıcı (2006)'ya
göre farklı değerler arasında kuvvetli bir ilişki vardır ve bu ilişkilerin sağlanamaması
eğitimi zayıflatabilir. Eğitim prosesinde yalnızca kognitif ve psikomotor edinimlere
yönelmek yani sosyal yapıyı meydana getiren kişilere bazı değer ve davranışların
edindirilmemesi duyuşsal kazanımları engelleyecektir. Böylece sosyal yapı ve barış
bozulacaktır. Bu yüzden değerlerin

ihmal

edilmeden efektif bir

şekilde

kazandırılması sosyal bir zorunluluktur.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere en fazla kazandırdıkları değerler görüşlere
göre muhafazakar-geleneksel değerledir. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla
kazandırdıkları değerlerden en az görüş bildirilen değerler ise öze-dönük kişisel
değerlerdir. Görüşlere göre değerlerin daha fazla veya daha az kazandınlabilme
nedenleri değerlerin özellikleri, yapısı, gözlemlenebilirliklerininfarklı olması, KKTC
Eğitim Sisterni'nin akademik başarı ve kolej sınavı odaklı olması, öğrenci merkezli
olmamasıdır.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları muhafazakar
gelenekçi değerlerden en fazla görüş bildirilenler saygı, sorumluluk, dürüstlük, insan
sevgisi ve hoşgörüdür. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları
muhafazakar-gelenekçi değerlerden en az görüş bildirilenler hayvan severlik, ahlak,
cesaret, cömertlik, giyim-görünüş-bakımlı olmak ve vicdandır. Sınıf öğretmenlerinin
öğrencilere daha fazla kazandırdıkları sosyal-toplumsal değerlerden en fazla görüş
bildirilenler paylaşımcılık ve arkadaşlıktır. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha
fazla kazandırdıkları öze dönük-kişisel değerlerden en fazla görüş bildirilen
özgüvendir. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları öze dönük
kişisel değerlerden en az görüş bildirilen ise özdenetimdir. Sınıf öğretmenlerinin
öğrencilere daha fazla kazandırdıkları sosyal-toplumsal değerlerden en az görüş
bildirilen

ise

samimiliktir.

Sınıf

öğretmenlerinin

öğrencilere

daha

fazla

kazandırdıkları bilimsel-yenilikçi değerlerden en fazla görüş bildirilenler çalışkanlık
ve disiplindir. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları bilimsel-
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yenilikçi değerlerden en az görüş bildirilenler ise eleştiriye açık olma, akılcılık,
kararlılık, yenilikçilik, araştırmacılık, duygudaşlık ve bilimselliktir. Bu sonuçlarla
öğrencilere daha fazla kazandırılan değerlere bakıldığında saygı, paylaşımcılık,
arkadaşlık, çalışkanlık, sorumluluk gibi değerlerin Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi
çalışmasındaki hedeflerle uyuştuğu görülmektedir. Hayvan severlik, akılcılık,
araştırmacılık gibi değerlerde ise hedeflere ulaşılamadığı sonucuna varılabilir. 5.
Milli Eğitim Şurasındaki ilköğretim mezunu öğrencilerde bulunması gereken
değerler konusunda, bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre saygı, sorumluluk,
dürüstlük, sevgi, hoşgörü, arkadaşlık, özgüven, çalışkanlık, disiplin, vatanseverlik
gibi değerlerle ilgili hedeflere ulaşıldığı, eleştiriye açık olma, bilimsellik,
yenilikçilik, araştırmacılık, akılcılık gibi değerlerin ise yeterince aktarılamadığı fikri
yürütülebilir (KKTC MEB, 2014).
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere daha fazla kazandırdıkları ulusal-milli
değerlerden en fazla görüş bildirilen vatanseverliktir. Sınıf öğretmenlerinin
öğrencilere daha fazla kazandırdıkları ulusal-milli değerlerden en az görüş bildirilen
ise bağımsızlıktır.
- Yeşilyurt ve Kurt (2012)'un çalışmasında ise kişisel ve evrensel değerlerin
daha fazla kazandırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu değerlerin kazandırılma yolu ise
daha çok resmi programdır. Sıkça aktarılan geleneksel değerler ise daha çok okulda
örtük bir şekilde kazandırılmıştır. Bu örtük şekilde kazandırılan değerler bazen ihmal
de edilebilmektedir.
Katılımcı 25 velinin 23 tanesi öğretmeninin değerleri ile velilerin kendi
değerlerinin oldukça benzer olduğu görüşündedir. Bunun nedeni olarak ise velilerin
önceliğinin geleneksel değerlerin kazanılması olduğu görülebilir. Bu yüzden
çoğunlukla veliler, geleneksel değerleri yeterli görmekte olup öğretmenlerin
değerleri ile kendi değerlerinin benzer olduğu görüşündedir. Sadece 2 veli ise sınıf
öğretmeninin değerleri ile velilerin kendi değerleri arasında bir takım farklılıklar
olduğu görüşündedir. Bu farklılığın nedeni olarak ise bireysel önceliklerin, kişisel
değerlerin farklı olması görülebilir.
Yalar ve Yelken Yanpar (201l)'ın çalışmasında sınıf öğretmenleri, değer
aktarımının başarılı olabilmesi için aile ile eşgüdümlü çalışılması gerektiği
görüşündedir. Bu görüş, araştırma sonuçlarımıza göre yorumlandığında velilerin
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öğretmenlerin öğrencilere değer eğitiminden memnun oldukları için değer
aktarımında aile ve öğretmen uyumunun olumlu sonuçlar doğuracağına işarettir.
Sınıf öğretmenlerinin değer aktarımını resmi programın yanında daha çok
örtük program ve sınıf öğretmenlerinin farklı kişilik değerleri aracılığıyla
gerçekleştirdikleri görülmüştür. Aksi halde sınıf öğretmenlerinin değer aktarımındaki
rollerine, sahip oldukları, ihmal ettikleri ve kazandırdıkları değerlere ilişkin bu kadar
farklı görüş ile farklı değer çıkmamalıydı sonucuna ulaşılabilir.
Genç, Tutkun ve Çoruk (2015)'un araştırmasında da benzer bir sonuç olarak
görüş bildiren katılımcıların çok sayıda farklı çeşitli değer belirttiği gerekçesiyle
okullarda değer eğitimin öğretmenden öğretmene farklılık gösterdiği, genellikle
örtük bir şekilde gerçekleştiği, her öğretmenin farklı ve öznel değerlere sahip olduğu
sonucuna varılmıştır.
5.2. ÖNERİLER
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere değer kazandırmadaki rollerinin tespit
edilmeye çalışıldığı bu araştırmada, araştırmanın bulgular ve yorum bölümünden
çıkan sonuçlar yukarıda belirtilmiştir. Araştırmadan sahip olunan bulgular ve
sonuçlar ışığında yapıları öneriler uygulamalara ve araştırmacılara yönelik tavsiyeler
olmak üzere iki kısımda ele alınmıştır.
5.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler
1.

İlkokul sınıf öğretmenlerinin eğitim verdikleri bireyler için oldukça kıymetli

bir-rol model olması sebebiyle sınıf öğretmenlerine değer aktarım metotları, değer ve
kişilik ediniminin önemi ve etkisi ile ilgili eğitimler verilebilir. Bu eğitimler
öğretmen yetiştiren fakültelerde öğretmen adaylarına yönelik olabileceği gibi,
öğretmenlik mesleğine giriş yapmış kişiler için hizmet içi eğitim, konferans ve
seminer gibi etkinlikler şeklinde de olabilir.
2.

Olumlu karakter özelliklerini öğrencilerde geliştirme sürecinde öğrencilere

kazandırılacak değerler kurullarca belirlenebilir. Bu yönde gelişmeler için uygun
eğitsel ortamlar, etkinlikler, yetişekler, kitaplar özellikle ilköğretim okulları · ·
sağlanabilir.
3.

Sınıf öğretmenin sahip olduğu değerlerin öğrencisi üzerinde' ·

öneminin ortaya konduğu bu araştırmanın sonuçlarına bakılacak olursa ; • ,.
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1 O.

Veli toplantıları sadece akademik başarının konuşulduğu toplantılar olmak

yerine, okuldaki değerlerle evdeki değerlerin incelendiği veli eğitim uygulamalarının
da yapıldığı yerler olabilir.
11.

Özellikle bilimsel değerler olmak üzere tüm değerlerin önemini ve ülke

kalkınmasındaki

yerını

hissettirecek

aktiviteler

ilköğretim

kurumlarında

gerçekleştirilebilir. Haftanın değeri, bir değere yönelik afiş hazırlama gibi etkinlikler
_ yapılabilir.
5.2.2. Araştırmacılara Yönelik Öneriler
Araştırmanın sonuçlarından hareket ederek araştırmacılara yönelik şu öneriler
geliştirilebilir:
1.

İlkokul sınıf öğretmenlerinin eğitim verdikleri bireyler için oldukça kıymetli

bir rol model olması sebebiyle sınıf öğretmenlerinin değer aktarım metotları, değer
ve kişilik ediniminin önemi, değer ve kişilik ediniminin etkileri ile ilgili araştırmalar
yapılabilir.
2.

Olumlu karakter özelliklerini öğrencilerde geliştirme sürecinde öğrencilere

kazandırılacak değerler kurullarca belirlenmeden önce bu konuya yönelik
araştırmalar yapılabilir. Bu yönde gelişmeleri sağlayacak uygun eğitsel ortamlar,
yetişekler, kitaplar için de bilimsel araştırmalar özellikle ilköğretim okulları ıçın
yapılabilir.
3.

Sınıf öğretmenin sahip olduğu değerlerin öğrencisi üzerindeki etkisinin

öneminin ortaya konduğu bu araştırmanın sonuçlarına bakılacak olursa ilkokul sınıf
öğretmeni yetiştiren · kurumların lisans bölümlerinde karakter ve değer eğitimine
yönelik teorik ve öğretmenlik uygulamasını da içeren derslere yönelik araştırmalar
yapılabilir.
4.

Halihazırda ilköğretim sınıflarında kullanılan Sosyal Beceri dersinin değerler

eğitimine katkısı araştırılabilir.
5.

Günümüzdeki çok önemli mecralar haline gelen görsel ve sosyal medyanın

değer eğitimi konusundaki yeri ve önemi araştırılabilir.
6.

Araştırma sonuçlara bakıldığında özellikle bilimsel değerler olmak üzere tüm

değerlerin önemini ve ülke kalkınmasındaki yerini hissettirecek araştırmalar
yapılabilir. Özellikle bilimsel değerler olmak üzere tüm değerlerin kazandırma
yöntemleri araştırılabilir.
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7.

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin öğrencilere değer aktarımına olan etkisini

belirlemek amacıyla nitel ve nicel yöntemler kullanarak KKTC'de farklı bölgelerde
veya tüın ülkeyi kapsayacak şekilde tekrarlanabilir.
8.

Değerlerin ölçülmesinde kullanılan ölçütler tekrardan ele alınabilir ve yeni

değer ölçütleri için çalışmalar yapılabilir.
9.

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin öğrencilere değer kazandırmada etkisini

belirlemek amacıyla farklı eğitim kademelerinde özellikle okul öncesi olmak üzere,
ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde tekrarlanabilir.
1 O.

İlkokul sınıf öğretmenlerinin değer eğitimini resmi programdan çok örtük

program

aracılığıyla gerçekleştirdikleri

sonucu, okullarda örtük programın

kullanımın önemini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle örtük program ve değerler
eğitimine ilişkin başka araştırmalar yapılabilir. Ayrıca resmi programdaki değerler
aktarımı sorunları araştırılabilir.
1 1.

Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında sözlü ve davranışsa! olarak ilettikleri

değerlerin belirlenebilmesi için ilkokul ortamında video veya ses kaydı benzeri
araçlar ile değerler aktarımın tespit edilmesini sağlayacak araştırma yöntemleri
kullanılabilinir.
12.

Öğretmenlerin değerlerini gösterme ve aktarma şekillerinin sebeplerinin

açıklanmasını

amaçlayan

araştırmalar

gerçekleştirilebilir.

Ayrıca

sınıf

öğretmenlerinin öğretmenlik uygulamalarında değer aktarım yöntemlerine yönelik
araştırmalar gerçekleştirilebilir.
13.

Akademik başarı, değerler aktarımı, öğrencideki değerler gelişimi ve sınıf

yönetiminin karşılıklı ilişkilerini sınıf öğretmeni açısından inceleyen araştırmalar
yapılabilir.
14.

Sınıf öğretmenlerinin sınıfta daha fazla kazandırdıkları düşündükleri

değerlerle

öğrencilerin

kendi

kazandıklarını

düşündükleri

değerlerin

karşılaştırılmasını yapan araştırmalar yapılabilir.
15.

Sınıf öğretmenlerinin sınıfta öne çıkardıklarını düşündükleri değerlerin, sınıf

öğretmenlerinin kendi düşüncelerine göre değerlendirildiği araştırmalar yapılabilir.
16.

Benimsetilen her değerin gösterme ve aktarma şekillerini, yöntemleri

belirleme amacıyla, değerler ve bu değerleri aktaran eylemleri göstermek için farklı
araştırmalar yapılabilir.
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EK 1 - DENETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SINIF
ÖGRETMENLERİNİN DEG ERLER AKTARIMINDAKİ ROLLERİNİ
BELİRLEMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞME FORUMU
Sayın Denetmen,
Bu araştırma sonucunda elde edilecek verilerin sınıf öğretmenlerinin değer
aktarımında öğrencileri üzerindeki etkisini ortaya koyacak fikirler vermesı
düşünülmektedir. Bu görüş formu üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar I. Bölüm:
"Demografik Bilgiler", II. Bölüm: "Görüşme Sorulan" ve III. Bölüm: "Sınıf
Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri"dir.
Araştırmanın doğru bulgular elde edebilmesi, sorulara vereceğiniz doğru
yanıtlara endeksli olduğundan lütfen bu sorulara gerçek düşüncelerinizlecevap veriniz.
Formu doldurma süresi yaklaşık 20 dakikadır. Adınızın araştırmanın hiçbir yerinde
açıklanmayacağınıbelirtmek istiyorum. İlginizve yardımlarınıziçin teşekkür ederiz.
Not: Değerler aktarımı konusunda kısa bir bilgi edinmek istiyorsanız ID.
Bölüm: "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri" adlı bölümü
mutlaka okumanızı sizlerdenrica ediyorum.
Mehmet Ali Özdilekler
Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi
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Bölüm I
Demografik Bilgiler

Yaşınız:

.

Cinsiyetiniz:

.

Denetmenlik Mesleğindeki Yılınız:

.

Kıdeminiz:

.

Eğitim Düzeyiniz:

.
Bölüm II
Görüşme Sorulan

1.

Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere değerler aktarımındaki rolleri hakkında

bilginiz var mı? D Evet D Hayır (Cevabınız 'Hayır' ise lütfen görüşme formunun
sonundaki "Bölüm III: Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri" adlı eki
okuyunuz.)

2.

Öğrencilere değer aktarımında sınıf öğretmenlerinin etkililiği konusunda

düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

3.

Öğrencilerin

sınıf öğretmenlerinin

hangi değerlerinden

gözlemliyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

etkilendiğini
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4.

Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu değerler sizin görüşlerinize göre

nelerdir? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

5.

Değer aktarımının, sınn öğretmeninegöre değiştiğikonusunda

düşünceleriniz nelerdir? Açıklayabilir misiniz?

6.

Öğrencilerin kazandıkları değerlerin, sınıf öğretmeninin kendi değerlerine

olan benzerliğikonusunda düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

7.

Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği değerler

varsa nelerdir? Açıklayabilir misiniz?

8.

Sınıf öğretmenleri sizce öğrencilere hangi değerleri daha fazla

kazandırmaktadır? Açıklayabilir misiniz?
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Bölüm III
Sınıf Öğretmenlerinin

Değerler Aktarımındaki Rolleri

TDK (2016) değerleri, bir şeyin kıymetini belirleme faydasını sağlayan manevi ölçü, bir
şeyin değdiği eder ve kıymet olarak açıklamaktadır. Okula yeni başlayan öğrencilerin ilk tanıştıkları
ve uzun bir süre beraber oldukları ilkokul sınıf öğretmenleri sözleri, davranışları, öğrencilerine
kazandırmak istedikleri alışkanlıklarla okullarda değer aktarımında en önemli rolleri oynamaktadır.
Alan yazın taramasında üzerinde oldukça durulduğu görülen, öğretmenlerden öğrencilere
kazandırılması gereken bazı evrensel değerler vardır. Bu evrensel değerler: titizlik, düzenli olmak,
kibarlık, dürüstlük, adalet, sevgi, saygı, yardımseverlik, cesaret, çalışkanlık, özdenetim, sorumluluk,
arkadaşlık, özgüven, hayvan severlik, çalışkanlık, sabır, güven, demokratiklik, eşitlik, barışseverlik,
bağımsızlık, uygarlık, dayanışma, temizlik, vatanseverlik, cömertlik, ülke sorunlarına duyarlılık,
paylaşımcılık gibi değerlerdir (Tunca ve Sağlam 2013).
KKTC eğitim sisteminde okullarda kazandırılması hedeflenen değerler ise: sürekli kendini
yenileyebilmek, gelişime açıklık, uyumluluk, özgürlük, bilimsellik, fikirlerini hürce paylaşabilme,
Atatürkçü düşünce, laiklik, çağdaşlık, yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, sosyal sorumluluk,
duygudaşlık, hoşgörü, yaşama hakkına ve insan haklarına saygı, çevrecilik, çalışkanlık, öğrenmeye
açıklık, farklılıklara saygı duyma gibi değerlerdir (KKTC MEB, 2005).

Kaynakça;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (KKTCMEB). (2005). Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi. Lefkoşa: Talim
Terbiye Dairesi. http://talimterbiye.mebnet.net/ KibrisTurkEgitimSistemi.pdfadresinden 06.11.2014 tarihinde edinilmiştir.
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Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 139-164.

Türk Dil Kurumu. (2016). Büyük Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr adresindenl5.01.2016 tarihinde erişildi.

145

EK 2 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN
ÖGRETMENLERİNİN

GÖRÜŞLERİNE GÖRE SINIF

DEGERLER AKTARIMINDAKİ ROLLERİNİ

BELİRLEMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞME FORUMU
Sayın Yönetici,
Bu araştırma sonucunda elde edilecek verilerin sınıf öğretmenlerinin değer
aktarımında öğrencileri üzerindeki etkisini ortaya koyacak fikirler vermesı
düşünülmektedir. Bu görüş formu üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar I. Bölüm:
"Demografik Bilgiler", II. Bölüm: "Görüşme Sorulan" ve III. Bölüm: "Sınıf
Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri"dir.
Araştırmanın doğru bulgular elde edebilmesi, sorulara vereceğiniz doğru
yanıtlara endeksli olduğundan lütfen bu sorulara gerçek düşüncelerinizlecevap veriniz.
Formu doldurma süresi yaklaşık 20 dakikadır. Adınızın araştırmanın hiçbir yerinde
açıklanmayacağınıbelirtmek istiyorum.İlginiz ve yardımlarınıziçin teşekkür ederiz.
Not: Değerler aktarımı konusunda kısa bir bilgi edinmek istiyorsanız III.
Bölüm: "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri" adlı bölümü
mutlaka okumanızı sizlerdenrica ediyorum.
Mehmet Ali Özdilekler
Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi
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Bölüm I
Demografik Bilgiler

Yaşınız:

.

Cinsiyetiniz:

.

Meslekteki Yılınız:

.

Bulunduğunuz Mevki:

.

Yöneticilikteki Yılınız:

.

Eğitim Düzeyiniz:

.

Bölüm II
Görüşme Sorulan
1.

Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere değerler aktarımındaki rolleri hakkında

bilginiz var mı? O Evet O Hayır (Cevabınız 'Hayır' ise lütfen görüşme formunun
sonundaki "Bölüm III: Sınıf Öğretmenlerinin

Değerler Aktarımındaki Rolleri" adlı eki

okuyunuz.)

2.

Öğrencilere değer aktarımında sınıf öğretmenlerinin etkililiği konusunda

düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

3.

Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin hangi değerlerinden etkilendiğini

gözlemliyorsunuz?Düşünceleriniziaçıklayabilir misiniz?
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4.

Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu değerler sizin görüşlerinize göre

nelerdir? Düşünceleriniziaçıklayabilir misiniz?

5.

Değer aktarımının, sınıf öğretmenine göre değiştiğikonusunda

düşünceleriniz nelerdir? Açıklayabilir misiniz?

6.

Öğrencilerin kazandıkları değerlerin, sınıf öğretmeninin kendi değerlerine

olan benzerliğikonusunda düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

7.

Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği değerler

varsa nelerdir? Açıklayabilir misiniz?

8.

Sınıf öğretmenleri sizce öğrencilere hangi değerleri daha fazla

kazandırmaktadır? Açıklayabilir misiniz?
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Bölüm III
Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri

TDK (2016) değerleri, bir şeyin kıymetini belirleme faydasını sağlayan manevi ölçü, bir
şeyin değdiği eder ve kıymet olarak açıklamaktadır. Okula yeni başlayan öğrencilerin ilk tanıştıkları
ve uzun bir süre beraber oldukları ilkokul sınıf öğretmenleri sözleri, davranışları, öğrencilerine
kazandırmak istedikleri alışkanlıklarla okullarda değer aktarımında en önemli rolleri oynamaktadır.
Alan yazın taramasında üzerinde oldukça durulduğu görülen, öğretmenlerden öğrencilere
kazandırılması gereken bazı evrensel değerler vardır. Bu evrensel değerler: titizlik, düzenli olmak,
kibarlık, dürüstlük, adalet, sevgi, saygı, yardımseverlik, cesaret, çalışkanlık, özdenetim, sorumluluk,
arkadaşlık, özgüven, hayvan severlik, çalışkanlık, sabır, güven, demokratiklik, eşitlik, barışseverlik,
bağımsızlık, uygarlık, dayanışma, temizlik, vatanseverlik, cömertlik, ülke sorunlarına duyarlılık,
paylaşımcılık gibi değerlerdir (Tunca ve Sağlam 2013).
KKTC eğitim sisteminde okullarda kazandırılması hedeflenen değerler ise: sürekli kendini
yenileyebilmek, gelişime açıklık, uyumluluk, özgürlük, bilimsellik, fıkirlerini hürce paylaşabilme,
Atatürkçü düşünce, laiklik, çağdaşlık, yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, sosyal sorumluluk,
duygudaşlık, hoşgörü, yaşama hakkına ve insan haklarına saygı, çevrecilik, çalışkanlık, öğrenmeye
açıklık, farklılıklara saygı duyma gibi değerlerdir (KKTC MEB, 2005).

Kaynakça;
Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (KKTCMEB). (2005). Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi. Lefkoşa: Talim
Terbiye Dairesi. http://talimterbiye.mebnet.net/ KibrisTurkEgitimSistemi.pdf adresinden 06.11.2014 tarihinde edinilmiştir.

Tunca, N. ve Sağlam, M. (2013). İlköğretim öğretmenlerine yönelik mesleki değerler ölçeğinin geçerlik ve gUvenirlik çalışması.
Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 139-164.

TUrkDil Kurumu. (2016). BUyUk Türkçe Sözlük,

http://tdk.gov.tr adresindenl5.0l.2016 tarihinde erişildi.
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EK 3 - ÖZEL DERS ÖGRETMENLERİNİN

GÖRÜŞLERİNE GÖRE

SINIF ÖGRETMENLERİNİN DEG ERLER AKTARIMINDAKİ ROLLERİNİ
BELİRLEMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞME FORUMU
Değerli Meslektaşım,
Bu araştırma sonucunda elde edilecek verilerin sınıf öğretmenlerinin değer
aktarımında öğrencileri

üzerindeki etkisini

ortaya koyacak fikirler vermesi

düşünülmektedir. Bu görüş formu üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar I. Bölüm:
"Demografık Bilgiler", II. Bölüm: "Görüşme Sorulan" ve III. Bölüm: "Sınıf
Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri"dir.
Araştırmanın doğru bulgular elde edebilmesi, sorulara vereceğiniz doğru
yanıtlara endeksli olduğundan lütfen bu sorulara gerçek düşüncelerinizlecevap veriniz.
Formu doldurma süresi yaklaşık 20 dakikadır. Adınızın araştırmanın hiçbir yerinde
açıklanmayacağınıbelirtmek istiyorum.İlginizve yardımlarınıziçin teşekkür ederiz.
Not: Değerler aktarımı konusunda kısa bir bilgi edinmek istiyorsanız III.
Bölüm: "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri" adlı bölümü
mutlaka okumanızı sizlerdenrica ediyorum.
Mehmet Ali Özdilekler
Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi
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Bölüm I
Demografik Bilgiler

Yaşınız:

.

Cinsiyetiniz:

.

Öğretmenlik Mesleğindeki Yılınız:

.

Branşınız:

.

Bulunduğunuz Branştaki Yılınız:

.

Eğitim Düzeyiniz:

.
Bölüm II
Görüşme Sorulan

1.

Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere değerler aktarımındaki rolleri hakkında

bilginiz var mı? D Evet D Hayır (Cevabınız 'Hayır' ise lütfen görüşme formunun
sonundaki "Bölüm III: Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri" adlı eki
okuyunuz.)

2.

Öğrencilere değer aktarımında sınıf öğretmenlerinin etkililiği konusunda

düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

3.

Öğrencilerin

sınıf öğretmenlerinin

hangi değerlerinden

gözlemliyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

etkilendiğini
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4.

Sınıf öğretmenlerinin sahip olduğu değerler sizin görüşlerinize göre

nelerdir? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

5.

Değer aktarımının, sınıf öğretmenine göre değiştiğikonusunda

düşünceleriniz nelerdir? Açıklayabilir misiniz?

6.

Öğrencilerin kazandıkları değerlerin, sınıf öğretmeninin kendi değerlerine

olan benzerliği konusunda düşünceleriniziaçıklayabilir misiniz?

7.

Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği değerler

varsa nelerdir? Açıklayabilir misiniz?

8.

Sınıf öğretmenleri sizce öğrencilere hangi değerleri daha fazla

kazandırmaktadır? Açıklayabilir misiniz?
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Bölüm III
Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri

TDK (2016) değerleri, bir şeyin kıymetini belirleme faydasını sağlayan manevi ölçü, bir
şeyin değdiği eder ve kıymet olarak açıklamaktadır. Okula yeni başlayan öğrencilerin ilk tanıştıkları
ve uzun bir süre beraber oldukları ilkokul sınıf öğretmenleri sözleri, davranışları, öğrencilerine
kazandırmak istedikleri alışkanlıklarla okullarda değer aktarımında en önemli rolleri oynamaktadır.
Alan yazın taramasında üzerinde oldukça durulduğu görülen, öğretmenlerden öğrencilere
kazandırılması gereken bazı evrensel değerler vardır. Bu evrensel değerler: titizlik, düzenli olmak,
kibarlık, dürüstlük, adalet, sevgi, saygı, yardımseverlik, cesaret, çalışkanlık, özdenetim, sorumluluk,
arkadaşlık, özgüven, hayvan severlik, çalışkanlık, sabır, güven, demokratiklik, eşitlik, barışseverlik,
bağımsızlık, uygarlık, dayanışma, temizlik, vatanseverlik, cömertlik, ülke sorunlarına duyarlılık,
paylaşımcılık gibi değerlerdir (Tunca ve Sağlam 2013).
KKTC eğitim sisteminde okullarda kazandırılması hedeflenen değerler ise: sürekli kendini
yenileyebilmek, gelişime açıklık, uyumluluk, özgürlük, bilimsellik, fikirlerini hürce paylaşabilme,
Atatürkçü düşünce, laiklik,

çağdaşlık, yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, sosyal sorumluluk,

duygudaşlık, hoşgörü, yaşama hakkına ve insan haklarına saygı, çevrecilik, çalışkanlık, öğrenmeye
açıklık, farklılıklara saygı duyma gibi değerlerdir (KKTC MEB, 2005).

Kaynakça;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (KKTCMEB). (2005). Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi. Lefkoşa: Talim
Terbiye Dairesi. http://talimterbiye.mebnet.net/ KibrisTurkEgitimSistemi.pdf adresinden 06.11.2014 tarihinde edinilmiştir.

Tunca, N. ve Sağlam, M. (2013). İlköğretim öğretmenlerine yönelik mesleki değerler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 139-164.

Türk Dil Kurumu. (2016). Büyük Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr adresinden!S.01.2016 tarihinde erişildi.
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EK 4 - VELİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SINIF
ÖGRETMENLERİNİN DEGERLER AKTARIMINDAKİ ROLLERİNİ
BELİRLEMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞME FORUMU
Değerli anne ve babalar,
Bu araştırma sonucunda elde edilecek verilerin sınıf öğretmenlerinin değer
aktarımında öğrencileri üzerindeki etkisini ortaya koyacak fikirler vermesı
düşünülmektedir. Bu görüş formu üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar I. Bölüm:
"Demografik Bilgiler", II. Bölüm: "Görüşme Sorulan" ve III. Bölüm: "Sınıf
Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri"dir.
Araştırmanın doğru bulgular elde edebilmesi, sorulara vereceğiniz doğru
yanıtlara endeksli olduğundan lütfen bu sorulara gerçek düşüncelerinizlecevap veriniz.
Formu doldurma süresi yaklaşık 20 dakikadır. Adınızın araştırmanın hiçbir yerinde
açıklanmayacağınıbelirtmek istiyorum.İlginiz ve yardımlarınıziçin teşekkür ederiz.
Not: Değerler aktarımı konusunda kısa bir bilgi edinmek istiyorsanız III.
Bölüm: "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri" adlı bölümü
mutlaka okumanızı sizlerdenrica ediyorum.
Mehmet Ali Özdilekler
Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi
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4.

Değer aktarımının, sınıf öğretmenine göre değiştiğikonusunda

düşünceleriniz nelerdir? Açıklayabilir misiniz?

5.

Çocuklarınızın öğretmenlerini nasıl tanımlarsınız? Öğretmenlerinin

baskın değerleri nelerdir? Düşünceleriniziaçıklayabilir misiniz?

6.

Sizin önem verdiğiniz değerler ile sınıf öğretmenlerinin önem değerler

arasında bir benzerlik var mıdır? Açıklayabilir misiniz?

7.

Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kazandırmayı ihmal ettiği değerler

varsa nelerdir? Açıklayabilir misiniz?

8.

Sınıf öğretmenleri sizce öğrencilere hangi değerleri daha fazla

kazandırmaktadır? Açıklayabilir misiniz?
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Bölüm III
Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Aktarımındaki Rolleri

TDK (2016) değerleri, bir şeyin kıymetini belirleme faydasını sağlayan manevi ölçü, bir
şeyin değdiği eder ve kıymet olarak açıklamaktadır. Okula yeni başlayan öğrencilerin ilk tanıştıkları
ve uzun bir süre beraber oldukları ilkokul sınıf öğretmenleri sözleri, davranışları, öğrencilerine
kazandırmak istedikleri alışkanlıklarla okullarda değer aktarımında en önemli rolleri oynamaktadır.
Alan yazın taramasında üzerinde oldukça durulduğu görülen, öğretmenlerden öğrencilere
kazandırılması gereken bazı evrensel değerler vardır. Bu evrensel değerler: titizlik, düzenli olmak,
kibarlık, dürüstlük, adalet, sevgi, saygı, yardımseverlik, cesaret, çalışkanlık, özdenetim, sorumluluk,
arkadaşlık, özgüven, hayvan severlik, çalışkanlık, sabır, güven, demokratiklik, eşitlik, barışseverlik,
bağımsızlık, uygarlık, dayanışma, temizlik, vatanseverlik, cömertlik, ülke sorunlarına duyarlılık,
paylaşımcılık gibi değerlerdir (Tunca ve Sağlam 2013).
KKTC eğitim sisteminde okullarda kazandırılması hedeflenen değerler ise: sürekli kendini
yenileyebilmek, gelişime açıklık, uyumluluk, özgürlük, bilimsellik, fıkirlerini hürce paylaşabilme,
Atatürkçü düşünce, laiklik, çağdaşlık, yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, sosyal sorumluluk,
duygudaşlık, hoşgörü, yaşama hakkına ve insan haklarına saygı, çevrecilik, çalışkanlık, öğrenmeye
açıklık, farklılıklara saygı duyma gibi değerlerdir (KKTC MEB, 2005).

Kaynakça;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (KKTCMEB). (2005). Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi. Lefkoşa: Talim
Terbiye Dairesi. http://talimterbiye.mebnet.net/KibrisTurkEgitimSistemi.pdf adresinden 06.11.2014 tarihinde edinilmiştir.

Tunca, N. ve Sağlam, M. (2013). İlköğretim öğretmenlerine yönelik mesleki değerler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 139-164.

Türk Dil Kurumu. (2016). Büyük Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr adresinden15.01.2016 tarihinde erişildi.
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EK 5 - BAKANLIK İZNİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MİLLİ EGİTİM BAKANLl(;ı
İLKÖGRETİM DAİRESİ MÜDÜRLü(;ü

Sayı: U"!n,O.OO-J512c1)l6/lB.-f\

';\-

Lefkoşa, 7 Mart 2016

Sayın Mehmet AU ÖZDİLEKLI<:R,
Şht. Mehınct Eray İlkokulu,
MinanıılkiJy - Lefkoşa.

ı\·iüdüdüğümüze bağlı Lefkoşa Bölgesi okullarında görev yapım yönetici, öğretmen ve
okul velileri ile okulları denetleyen denemıenlere uygulamak istediğiniz, "Sınıf
Öğretmenlerinin Değerler Akfarunuıdaki Rolü" konulu anket soruları, Talim ve Terbiye
Dairesi l'vfüdürlüğü tarafından incelenmiş olup gizlilik ve gönüllülük ilkelerine riayet edilerek
uyguiru1rn::ısı uygun görülmüştür.
uygulamadan önce okul müdürlükleri ile temas kurulınası ve anket
tamanıL.m:.tıtü'ııı sonra da soııuçların Tarim ve Terbiye Dairesi MüdürlUğü.'ne iletilmesi
hususunda
saygı He rica ederim.

Salih. CANSEÇ
Müdür
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(9ül (392) 228 Jt36 - 228 6893
Fax
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Lefkoşa-KKTC
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RAPORU

Özdllekler
ORlJ INALllK RAPORU

o/o
BENZERLiK ENDEKSi

INTERNET
KAYNAK.LARI

o/o

1

YAYINLAR

%
ÖGRENCI ÖDEVLERi

B!RtNCIL KAYNAKLAR

•
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bakanlığı, öğretmen, veli ve sendika
yöneticilerinin eğitim reformlarına yönelik
görüşleri ile ilgili olarak karşılaştırmalı durum
çalışması", iletişim Hizmetleri, 201.3.

<o;o

1

Yayın

DURUHAN, Kemal and ÇAVUŞ" Aytül. "Views
of teachers on the effectiveness of primary
education 7th grade social science lesson
performance tasks", Öğretmen Eğitimi
Akademisi-Maya Akademi, 2013.
Yayın

II

KOŞAR, Serkan and GÜÇLÜ, Nezahat.
"Türkiye de İlköğretim Sisteminin Geliştirilmesi
lçin Gelecek Senaryoları *ff, Kaligrafi Yayıncı!ık,

<%1

2015.
Yayın
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ÖGRETMEN GÖRÜŞLERl0, Abant izzet Baysal

Üniversitesi) 2015.
ADIGÜZEL, Oktay Cem and BERK, Şaban.
"Mesleki ve teknik ortaôğretlm alan
öğretmenierinin bilgi okuyazarlık yeterlilik
düzeylerinin değerlendirilmesi11, Abant izzet
Baysal. Üniversitesi, 2009.

<o

1

· Yo ·

Ya yırı

IIGÖRMEENGELLİ TÜRKÇE
..
.
ÖGRETMENLERİNİN EGITiM öG:RETIM
ORTAMINDAKi DURUMLARINA. YÖNELİK
DÜŞÜNCELERİ'\ e-Journal of New World
Sciences Academy (NWSA)/13063111,

<o

1

Yo ·

20110101

•

Kayıkçı, Kemal and Uygur, Özgür. lköğretim
OkuHarının Denetiminde Mesleki Etik (Bir
Durum Çalışması)", Educational Administration:
Theory & Practice, 2012.

•
•

BALKAR, Betül "Okul-aile işbirliği Sürecine
ilişkin Veli Ve Öğretmen Görüşleri üzerine Nitel
Bir Çatışma", Çukurova Üniversitesi, 2009.

0

Yayın

KARAKUŞı Fatma and TÜMKAYA, Songül.
••Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Beceri
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Düzeylerinin Sosyo-Demoqrafik
ve Tercih Ettikleri Disiplin

Değişkenlere

Türlerine

Göre

incelenmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim
Dergisi, 2015.

TOK, Hidayet and BOZKURT, AIL "Sınıf
. .
öğretmenlerinin 1. 2. 3. sınıflar için ayrı ve 4. 5.
sınıflar için ayrı yetiştirilmeleri konusunda sınıf
öğretmenferinin görüşlerinin değertendirllrnesi",
Gaziantep Üniversitesi, 201 O.

<o .1
Yo

Yayın

•

AYBEK, Birsel. and ASLAN, Serkan. "Ortaokul
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