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SARUHANLI  İLÇESİ DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU     (EK-4) 

 

DEĞERLER 
 

YAPILAN ETKİNLİKLER 

KATILIMCI GRUP 
VE SAYILARI 

Öğrenci Veli Öğretmen 

VATANSEVERLİK Demokrasi şehitleri anıldı. ‘Vatan’ konusu ile 
ilgili şiir yazdırıldı. Milli Mücadele ile ilgili 
yaşanan kısa hikayeler sınıflarda anlatıldı. 
Mehmet Akif Ersoy konulu boyama çalışması 
yapıldı. Bayrak sevgisi vurgulandı resimler 
yapıldı. Vatan Sevgisi ve barış konulu resimler 
kulüp ve sınıf köşelerimize asıldı. Çanakkale 
konusu ile ilgili film seyrettirildi. Çanakkale 
Şehitleri konulu şiir yazdırıldı. 

3682 2248 55 

ADALET Adalet temalı duvar süslemesi ve kapı giydirme 
yapıldı. Adalet temalı videolar izletildi. ÇOCUK 
HAKLARI SÖZLEŞMESİ sınıflarda işlendi. 
İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinde 
ADALET konusu örneklendirildi. İyi  Olmak 
Kolaydır Adil Olmak Zordur Sözü ile ilgili yazı 
ve şiirler yazıldı. 

3624 1562 48 

HOŞGÖRÜ Hoşgörü panoları oluşturuldu. ‘’ Hayat Bayram 
Olsa’’ Şarkısı öğretildi. Hoşgörü ile ilgili slogan, 
resim, şiir yarışmaları yapıldı dereceye girenler 
ödüllendirildi. Hz.Muhammed, Yunus Emre, 
Mevlana gibi örnekler tanıtıldı. 

3218 1122 53 

ÇALIŞKANLIK Konu temalı Panolar hazırlandı.‘’Ne kadar 
Çalışkanım’’ konulu beyin fırtınası yapıldı. 
Ağustos böceği ve Karınca filmleri izletilip 
dramatize edildi. 

4121 1165 55 

İYİLİK İyilik Kutusu Oluşturularak ‘’Haftanın İyilik 
Meleği ‘’Öğrencisi Seçildi. Okul Genelinde Mavi 
kapak kampanyası başlatıldı. Her gün Bir İyilik 
yap sloganı oluşturuldu. 

3821 1650 52 

GÜVEN Velilere güven mektubu gönderildi. Güven 
kutusu etkinliği düzenlendi ve her hafta en 
güvenilir öğrenciye Güven Kartı verildi. 

3462 1136 51 

DÜRÜSTLÜK Dürüstlük Temalı okul Panoları hazırlandı. 
‘’Bana Doğru Söyle’’ etkinliği yapıldı. Dürüst 
İnsan Dürüst Toplum Sloganı oluşturuldu. Konu 
ile ilgili kısa filmler seyrettirildi. 

3650 1632 48 

EMPATİ Empati konulu panolar düzenlendi. ‘’Hepimiz 3873 1132 49 



engelli adayıyız’’ teması vurgulandı. Benim 
Yerime Gör Draması yapıldı. ‘’Önce ben’’ sözü 
üzerinden empati kuruldu. 

KİTLE İLETİŞİM 
ARAÇLARI 

Kitle iletişim araçlarının manevi değerlere,  
toplumsal değerlere,  
dilimize, kişisel değerlere etkilere konulu  
slayt gösterisi tüm sınıflardan  
derslerde gösterilmesi 

3250 2863 55 

YARDIMLAŞMA VE 
İŞBİRLİĞİ 

Yardımlaşma ve İşbirliği değeri kapsamında 
dayanışma, misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, 
imece, paylaşım alt değerleri ile ilgili görsel ve 
yazılı dokümanlar panoda sergilendi. Sınıfça toplu 
beslenme saati yapılarak ve öğrenciler 
yiyeceklerini arkadaşlarıyla paylaştı. 
Öğrencilerimiz oturdukları yakın çevrede bulunan 
yaşlıları ziyaret etti. 

3983 2632 56 

SORUMLULUK Sorumluluk değeri kapsamında Kendine karşı, 
ailesine karşı, topuma karşı ve doğaya karşı 
sorumluluk ile ilgili görsel ve yazılı dökümanlar 
panoda sergilendi. Yeniden Dönüşüm (kompast) 
isimli çalışma uygulandı ve uygulama ile ilgili 
dönütler alındı. 

3564 1189 45 

SAYGI Saygı değeri kapsamında Kendine, anne babaya, 
büyüklerine, öğretmenlere, çevreye, Atatürk’e, 
bayrağa, farklılıklara saygı duymak alt değerleri ile 
ilgili görsel ve yazılı dökümanlar panoda 
sergilendi. Bir spor karşılaşmasında oyuncuların 
ve seyircilerin centilmence davranışlarının ön 
plana çıkartılarak saygı değeri işlendi. Ailelere 
yönelik broşür, bülten hazırlandı, velilere 
gönderildi. 

4136 1956 55 

ÖZGÜVEN Özgüven değeri kapsamında kendini ifade 
edebilme, toplum önünde konuşma, soru 
sorabilme, girişimcilik, hakkını savunmak, 
“HAYIR!” diyebilmek alt değerlerini de içeren 
görsel ve yazılı dokümanlar panoda sergilendi. 
Kendini kabul etmek, özgüven duygusunu 
geliştirmek amacı ile öğrencilere “Bir 
Basketbolcunun Bilinmeyen Hikayesi. “ isimli 
etkinlik uygulandı. Öğrencinin kendini diğer 
insanlardan ayıran özelliklerin farkına varabilmesi 
amacı ile “Ben diğer insanlardan farklıyım” isimli 
etkinlik gerçekleştirildi. 

3764 1153 49 

BARIŞ Barış değeri kapsamında arkadaşları ile barış, 
insanlarla barış, doğa ile barış, barış içinde dünya 

3264 1413 47 



alt değerlerini de içeren ilgili görsel ve yazılı 
dokümanlar panoda sergilendi.  “Barış” konulu 
resim sergisi düzenlendi ve hoşgörü konulu resim 
çalışması gerçekleştirildi. Beğenilen çalışmalar 
sergilendi. “Çok Meşgul Oduncu” isimli sunu 
seyredildi, sunu üzerine tartışma yapıldı. Barış 
içinde yaşamak için olumlu davranışları 
tanımlamak amacı ile “Barış için iyi davran” isimli 
etkinlik gerçekleştirildi. 

TEMİZLİK Temizlik ile ilgili hikayeler ve videolar izletildi 

Öğrencilere temiz sınıf temiz çevre olgusu 
kazandıracak etkinlikler yapıldı. 

Öğrencilere el yıkama ve diş fırçalama 

kuralları yaparak yaşayarak öğretildi. 

Temizlik ile ilgili şiirler okutuldu, resimler 
yaptırıldı. 

3986 1127 48 

YAPILAN FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

 

 


