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Yaşamımızdaki Değerler 
 

Değerli Anne-Babalar, 

  

Değerler; ideal davranış biçimleri veya hayat amaçları hakkındaki inançlar, davranışlara yön 

gösteren ölçüler olarak tanımlanmaktadır. Değer sahibi bireylerin en önemli özelliği; bir nesneye, varlığa 

veya faaliyete, bireysel ve toplumsal açıdan gösterilen kabul ve saygıyı benimsemeleridir. Bu ayki 

bültenimizde, “Çocuklarımız için değer kavramı neden önemlidir? Değerler eğitimi çocuklarımıza neler 

kazandırır?” konusunu paylaşacağız. 

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

Değerler ve Çocuk 

Değerler, davranışlara kaynaklık eden ve onların süreç ve sonuçlarını incelemeye yarayan 

anlayışlardır. Değerler ayrıca, bireylerin neyi önemli gördüklerini tanımlayarak istekleri, tercihleri, arzu 

edilen ve edilmeyen durumları gösterir (Erdem, 2003: 56). Kültürler ve bireylerin sergiledikleri 

davranışlar da zaman içinde ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak için farklılıklar ve değişiklikler 

göstermiş, bu durum değerlerde de değişime neden olmuştur (Kuşdil, Kağıtçıbaşı, 2000: 59). 

 

Değerlerin iki boyutu vardır: Bireysel boyut, bir kişinin temel değerleri ve benlik algısından oluşur. 

Kişiler arası boyut ise kişinin toplumsal ilişkilerindeki etkileşiminde, ne yapması gerektiğini belirler.  

 

Değerler, çocukların sosyal beceri, psiko-sosyal davranışlar ve sosyal problem çözme becerilerinin 

gelişmesine temel oluşturan sosyal normlardır. Sosyal beceri, kişinin başkaları ile etkileşimini başlatması 

ve sürdürmesi için öğrenilmiş önemli davranışlardır. Çocuğun sosyal becerisinin gelişimi için; psiko-sosyal 

gelişim, sosyal etkileşim  ve  problem çözme becerilerinin gelişmiş olması önem taşır.   

 

Evrensel değerleri incelediğimizde, önemli evrensel değerlerin başında saygı, sevgi ve 

sorumluluğun geldiğini görürüz. Adalet, liderlik, alçakgönüllülük, anlayış, arkadaşlık, bağlılık, barış, 

cesaret, doğruluk, dürüstlük, empatik iletişim, güvenirlik, hoşgörü, iş birliği, özgüven, paylaşma, sabır, 

yardımseverlik, disiplin, söz ve davranışlarda tutarlılık vb. değerler tüm dünyada kabul gören evrensel 

değerler arasında yer alır.  

 
Çocuklara Verilen Değerler Eğitimi Neden Önemlidir?  
Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda değerleri erken yaş döneminde benimseyen 

çocukların; kendilerine güvendikleri, kendi kararlarını verebildikleri, davranışlarının sorumluluklarını 

üstlendikleri belirlenmiştir. Değerleri oluşmamış çocukların ise  oyuna kabul, kurallı oyun gibi etkinliklerde 

bireysel hareket ettikleri için oyun dışında kaldıkları bilinmektedir. Kendi istediğinin hep öncelikli olmasını 

isteyen çocukla akranları (hatta yetişkinler) arasında çatışma yaşanabilmektedir.  

 

Değerlerin kazanımı, çocukların sosyal gelişimindeki süreçleri daima olumlu yönde etkilemektedir. 

Çocukluk döneminde edinilen olumlu erken deneyimler, sonraki davranış ve düşüncelerin sağlıklı 

gelişiminde temel oluşturur (Gunnar ve Barr,1998). 

 

Değerleri benimseyen çocukların; 

 Bireysel ve toplumsal problem çözme becerisi, 

 Kendini kontrol etme,  



 Sözel açıklama, dinleme becerisi, 

 Sorumluluk alma ve tamamlama becerisi, 

 Kişisel ilişkilerde haklara saygı ve kabul etme becerisi, 

 Sonuçları kabul etme becerisi, 

 Açık ve etkili bir biçimde düşünme becerisi, 

 Empati ve sezgisinin gelişimiyle yeni şeyler yapabilme, deneyimleme becerisi, 

 Toleranslı ve esnek davranış geliştirme becerisi, 

 Toplumsal ve bireysel duyarlılık geliştirme becerisi, 

 Olumlu sosyal davranış geliştirme becerisi gelişir.  

 

Değerler Çocuğa Nasıl Kazandırılır? 
Anne-babaların amaçları ve değerleri, onların davranışlarına, rollerine yansır ve bu durum çocuk 

tarafından fark edilir. Çocuğun gelişiminde anne-baba rol modeldir ve onların tutarlı davranışlar 

sergilemesi son derece önemlidir. Araştırma bulguları, anne-baba tutumlarının; çocukların deneyimlerini, 

diğer insanlarla, nesnelerle, sembollerle ilişkilerini nitel ve nicel yönden etkilediğini ortaya koymaktadır 

(Palut, 2008).  

 

Piaget ve Kohlberg, anne-babanın çocuğa genel rol alma fırsatları vermenin, deneyimleme yoluyla 

çocuğun sosyal gelişimine katkı sağladığını ifade eder.  

 

Değerlerin çocuk tarafından benimsenmesine  büyük  katkı sağlayacak unsurları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 Değerlerin çocuğa kazandırılmasında anne-babanın uygulamalarında tutarlı ve tutum birliği içinde 

olmaları,  

 Çocukların deneyimlemesine izin verilen bir ev ortamının oluşturulması, 

 Ev ortamında kuralların, sınırların belli olması, 

 Ödül-ceza sisteminin ebeveynler tarafından tutarlı uygulanması, 

 Çocuğa sorumluluk verilmesi, 

 Çocuğun kararlarına saygılı olma ve kabul etme, 

 Evrensel değerlere yönelik uygulamaları destekleme (yardımseverlik, empati vb.) 

 Çocuğun olumsuz davranışları olduğunda bu davranışı sona erdirmek için yöntem geliştirmek, 

davranışın tekrarını önlemek, çocuğa davranışlarının karşılığı olduğunu hissettirmek,  

 Empatik yaklaşımda bulunmak. 

 

Anne-babalar, çocuklarına değerleri somut yaşantılarla kazandırabileceklerini hiçbir zaman 

unutmamalıdır. 
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