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ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ
Değerler Eğitiminin amacı dünyadaki toplam iyiyi arttırmak, daha yaşanası bir dünya oluşturmaktır.
Millenium’la birlikte bilgi ve teknoloji dünyasına doğan yeni
nesiller X-Y-Z kuşakları diye adlandırıldı, bu kuşakların birbirinden
belirgin farklılıklar gösteren düşünce, davranış, değer yargıları
ve yaşama bakışları tek tek tanımlandı. Bilginin yarı ömrünün
aylar seviyesinde ölçüldüğü, çağın gerekliliklerine bağlı olarak
yeni kavram ve oluşumların üretildiği, bilgisayar hızına paralel
toplumsal hareketliliğin de ivmelendiği, yaşamın tüm alanlarında
değişimin bir ana unsur haline geldiği “bilgi çağı” ile birlikte dünya
ölçeğinde yeni bir gerçeklik, farklı bir algı gelişmeye başladı.
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ilgi toplumunda gerekli, gereksiz,
doğru, yanlış pekçok bilgi üretilirken,
bilgiden uzak kalmak insanların
kolayca sosyal yaşamın dışında kalmalarına
neden oluyor. Bilginin çok, eskime hızının
yüksek, uygulanan yöntem ve sistemlerdeki
değişikliklerin sık olması, başta gençler olmak
üzere tüm toplum üzerinde bir baskı, gerginlik ve kaos yaratıyor. Kuşaklar arasındaki
farklılaşma eskiye göre geometrik olarak
büyüyor. Üniversite sınav sistemi, orta
öğretimde iyi eğitim kurumlarına girmek
için sürdürülen sınav süreci, daha ilkokulda
başlayan burs sınavını kazanarak özel okulda
okuyabilme kaygısı bu hayat algısı içinde
çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerini
derinden etkiliyor.
Alvin ve Heidi Toffler 40 yıl önce “bireylerin, devlet dışı aktörlerin ve dinlerin öneminin arttığı bir dünya bizi bekliyor” derken,
değişimin hızlandığına, buna karşılık insan

tepkisinin ağır kaldığına vurgu yapmıştı.
Değişimi tetikleyen faktörleri hayal ederek
ve gelecekte karşımıza çıkabilecek durumlara hazırlıklı olarak geleceği algılamamız
gerektiğinin altını çizmişti.
Çağın dinamikleriyle birlikte değerler
de değişiyor. Günlük yaşamda eskiden dile
gelmeyen kavramlar artık söz edilir olmaya
başladı. “İletişim” zamanın anahtar kelimesi
olarak hayatımıza yeni bir anlayış getirdi.
“Özgürlük”, “demokrasi”, “sorumluluk”,
“etik” sıklıkla vurgulanan kavramlar olurken
“motivasyon”, “sürdürülebilirlik”, “rekabet”
odaklandığımız yeni alanlar oldu. Dünyanın
hızına ve ivmesine yetişebilmek, ekonomik ve
sosyal ilişkilerin bizi getirdiği noktada ayakta
kalmak ve varlığımızı geliştirerek sürdürmek
için eğitim sistemimizin, öğretme ve öğrenme
anlayışımızın da tüm boyutlarda yeniden
gözden geçirilmesi ve yapılandırılması zorunlu hale geldi.

Değerler Eğitimi Neden Gerekli?
Değerler Eğitimine Felsefi Bakış
“Değerler Eğitimi neden gerekli” sorusunun
yanıtı aslında değerler alanı niçin var sorusuyla yakından alakalıdır. Hayatımız üzerine bir düşünelim, yargılarımızın ne kadarı
nesnel, olanı olduğu gibi yansıtan yargılardan
oluşuyor. Sanırım çok az bir bölümü, hava
durumundan tutun da taraftarı olduğumuz
takımın elde ettiği sonuca, siyası olaylara
kadar her şeye iyi, kötü, adil, güzel, çirkin
gibi değerler yüklüyoruz. Bu değerler alanını
üretme nedenimiz kendimize göre anlamlı bir
hayat yaratmaktır. Çeşitli durumlar, varlıklar
için değerler üretiyor, bu değerlere göre
eylemde bulunuyor ve eylemlerimizi de buna
göre yargılıyoruz.
Bu değerlerin çoğunu doğduğumuz anda
toplumda mevcut ahlak alanında hazır
olarak buluruz ve buna göre kararlar
alır, buna göre davranırız. Ahlaki
kararlarımız önemlidir çünkü
başkalarının hayatlarını,
özgüvenlerini, mutluluklarını
etkiler. Toplumda
hazır bulduğumuz bu
değerlerin yeniden
değerlendirilmesi
bazen onlarla
hesaplaşılması gerekir.
Bu değerlendirmeleri
yaparken de
sormamız gereken
sorular şunlardır:
Söz konusu değerler
insanlar tarafından
hangi koşullarda
oluşturuldu? Bu değerler
insanın varoluşunu
gerçekleştirmesini ve
insana yakışır bir şekilde
yaşamasını engelledi mi
yoksa buna yardımcı mı
oldu? Yani değer yargılarımızın
değerlendirilmesi, hayatlarımız üzerindeki etkileri bakımından sorgulanması
gerekiyor. Bu sorgulama biz yetişkinlerin
çoğunlukla atladığı bir şey. Çünkü hem
maddi hem de manevi anlamda kendi konfor
alanımızı kaybetmek istemiyoruz. Hazır
kalıpların yıkılması yerine yeni değerlerin
inşa edilmesi emek ve fedakarlık isteyen
zorlu bir süreç. Yetişkinler bu zorlu süreci
atlayabiliyor, görmezden gelebiliyor. Oysa
çocuklar böyle değil onlarda kalıp yargılar
henüz oluşmamış ve bunu yapmak iyi ya da
bunu yapmak kötü dediğinizde haklı gerekçeler isteyebiliyorlar.
İşte bu noktada felsefe eğitimi çok önemli,

değerler alanına ilişkin haklı gerekçelerin
oluşturulmasında, mevcut bulunan değerlerin
sorgulanmasında felsefi düşünce önemli
bir işleve sahip. Özgürlük, adalet, hoşgörü
gibi değerlerden söz ediliyor mesela.
Sorun, değerleri nasıl tanımlayacağız, bu
tanımlamaları yaparken bireyin mutluluk
taleplerini ve çıkarlarını mı göz önünde
bulunduracağız, yoksa bütün insanlık için
geçerli olan ölçütlerle mi tanımlayacağız?
Örneğin herkes kendisine hoşgörülü
davranılmasını istiyor ama kimse farklılıklara
saygı göstermiyor. Tabii bu tanımlamaları,
sorgulamaları yaparken öğrencilerin yaş
özelliklerine göre yöntemlerle, oyunlarla,
hikayelerle yapmamız gerekiyor.
Değerler Eğitiminin amacı dünyadaki toplam
iyiyi arttırmak, daha yaşanası bir dünya oluşturmaktır. İTK okullarında
bizler “Yarınlarda Var Olmak”
için bireyler yetiştiriyoruz. Bu
bireylerin yarınlara ne gibi
değerler katacağı ve tabii
ki nasıl katacağı önemli.
Tüm bunların ışığında
ortaokul öğrencilerimize
“İnsan ve Değerleri”
adı altında atölye
çalışmaları yapıyoruz.
Bu yaş grubunu
seçmemizin nedeni,
bu yaşta henüz kalıp
yargıların oluşmamış
olmasıdır. Bu
çalışmalarda değerler
alanına ilişkin kavramları
sorgulayacağız. “Özgür
olmak” ama nereye
kadar, “önyargısız”
olduğumu söylüyorum ama
niye kadınların futboldan
anlamayacağını düşünüyorum,
“sorumluluk” sahibiyim ama sınava
çalışmamanın sonuçlarına katlanmak
istemiyorum, kendimce iyi bir eylemde
bulunduğumu düşünüyorum ama bu eylemim
arkadaşıma zarar verdi. Bunun gibi pek çok
örnek bulunuyor. Önemli olan “yarınlarda
var olacak bireylerin” oluşturdukları
değerlerle nasıl bir dünya yaratacaklarını
fark etmelerini sağlamak ve kendilerini
sorgulamalarını gerçekleştirmektir.
Bu bakış açısının davranışa yansıması
konusunda PDR fonksiyonu, sunulan programlarla bir deneyime ve yaşam algısına
dönüşmesinde ise tüm branşların ortak
çalışması önem kazanıyor.
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Çevresel farkındalığın artması,
evrensel değerlerin korunması
Kültürümüzün olmazsa olmazlarının yeni nesillere aktarılabilmesi, onların yaşam tarzlarında ve
davranışlarında bunların yer edebilmesi hem bireyin,
hem toplumun gelişimi için son derece önemli. Yeni
nesillerin çağdaş beklentileri değerler bütünü içinde
karşılamalarını beklemek kolay değil. Hem aile, hem
sosyal çevre, hem de okul
ortamında bireylerin kendi
motivasyon unsurlarını
geliştirmelerine, farklı
düşünebilme konusunda
cesaretlenmelerine, kendileri
ile ilgili bir özdenetim ve
özdisiplin yaratabilmelerine
destek olmak gerekiyor.
Yaşamın her alanının bir
okul olmaya başladığı bir
çağda hayal kurmak, yenilikçi fikirler üretmek, her
boyutta sorumluluğu sahiplenmek, özgürce kendini
geliştirmek için eskisinden
farklı eğitim ortamlarına ve
yaklaşımlara ihtiyaç var.
Günümüzde çocuk ve
gençler giderek daha fazla oranda birbirlerine şiddet
göstermekte, sosyal problemler yaşamakta, gittikçe
kaybolan değerler yerrini akran zorbalığına, aşırı
hırsa, saldırganlık ve hırsızlığa bırakıyor. Burada
değerler eğitiminin önemi ortaya çıkıyor.

Günlük dilde değer kelimesini daha çok, bir şey
için biçilen kıymet anlamında kullanıyoruz. Bununla
birlikte değer, toplumun kendi varlığını sürdürmek
amacıyla geliştirdiği ortak duygu, düşünce amaç ve
menfaatleri yansıtan temel ilkeler olarak da ifade
ediyoruz. Tüm toplumlar kendi değerlerini yeni yetişen
nesillerine kazandırmak için
çaba harcamakta, değerler
eğitimi üzerine farklı eğitim
programları geliştirmekteler.
Değerler her ne kadar
kişisel olup bireyin karar
ve tercihlerini ifade etse de;
toplum tarafından ortaklaşa
benimsendiğinden bir o kadar da sosyaldir. Hayatımızın
içerisinde bu değerler kişiden
kişiye, toplumdan topluma
değişiklik gösterse de bireyleri bir arada tutan sosyal bir
doku olarak da söylenebilir.
Tüm bunların ışığında
bizi biz yapan aslında sahip
olduğumuz değerlerimiz ve
değerlerimiz doğrultusunda verdiğimiz kararlarımızdır.
Geçmişten günümüze insanoğlu hep daha iyi bir birey
olma yolunda kendi değerleri ile var olma savaşı vermekte, çocuklarının da iyi birer birey olmaları yolunda
sahip olduğu değerleri aşılamaya çalışır.

Değerler eğitimi konusunda
anne-babalara önerilerimiz:
*Anne, baba olarak model olduğunuzu unutmayın.
Beklediğiniz değer yansımasını çocuğunuzda görmek için önce
ve daima siz uygulayın. Örneğin, çocuğunuzda geliştirmek
istediğiniz değer saygı ise, daha küçük yaştan çocuğunuzun
odasına girerken kapıyı çalmaya, konuşurken sözünü kesmemeye, tercih hakkı olmasına özen gösterin.
* Çocuğunuzun, değerleri davranışlarına yansıttığını
gördüğünüzde davranışını mutlaka övün.
* Okul ile değerler eğitimi konusunda paralel ve pekiştirici
davranmaya dikkat edin.
* İletişime açık olun, paylaşın, birlikte değerlendirin,
yargılama, savunma, kıyaslama, dikte etme gibi yaklaşımlardan
kaçının.
*Özgür ve yaratıcı düşünebilmesi için zaman ve ortam
sağlayın, yaşayarak öğrenmesi, farkındalığını geliştirmesi için
destek olun.

BİLİM EĞİTİMİYLE ÇOCUĞUN YARATICILIK, ELEŞTİREL DÜŞÜNCE, TEKNOLOJİ KULLANIMI, TAKIM ÇALIŞMASI BECERİLERİ NASIL GELİŞİR?
BU BİR EDİTÖRYAL ÇALIŞMADIR
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