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Değerli Anne ve Babalar,

  Değerler; insanların davranışlarının temelini oluşturan, hayatına yön veren düzenleyicilerdir. Çocukluk dönemi, 
değerlerin oluşumunda önemli bir dönemdir. Aile, çocuklara sadece bazı değerleri benimsetmekle kalmayıp on-
lara değerleri eleştirerek anlamayı öğretmeli, olumlu ve geçerli değerleri benimsemelerinde rehberlik etmelidir.1 

  Değerler yalnızca günlük hayatımızdaki düşünce ve davranışlarımıza rehberlik etmeleri açısından değil, aynı 
zamanda yaşam tarzımızı belirlememizdeki ölçütler olmaları bakımından da büyük önem taşırlar. 

  Değerler eğitiminin amacı; çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak, kişiliğinin her yönüyle 
gelişmesini sağlamak, insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak, bireyi ve toplumu kötü ahlaktan koru-
mak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.2  

  İnsan yaşamında, doğumdan önce başlayan ve hayatın sonuna kadar etkisini sürdüren bir kurum olarak aile, 
fizyolojik olduğu kadar ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleriyle de çocuğun ruhsal gelişimini, davranışlarını 
biçimlendirip yönlendirir. Aile, çocuğun ruhsal gelişiminde en önemli ortam ve toplumsal kurumdur. Çocuğun 
kendini tanıması, kişiliğini kazanması ve uyum sağlamasında anne-baba tutumlarının yeri çok önemlidir. 

  Hepimiz çocuklarımızın toplumsal, kültürel ve insani değerleri benimsemiş, ahlaklı bireyler olmalarını isteriz. 
Saygılı, sorumluluk sahibi, adil, sabırlı, alçakgönüllü, çalışkan ve yardımsever bireyler olarak yetişmeleri bizi en 
çok mutlu edecek kazanımlar arasında başta gelir. Çocuklarımızın bu değerleri benimsemiş ve topluma faydalı 
bireyler olarak yetişmeleri için okulumuzda Değerler Eğitimi Programı’nı uygulamaya başlıyoruz, sizlerden de 
bize destek olmanızı ve aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi talep ediyoruz…

• Disiplin, sorumluluğu ve uyulması gereken kuralları öğretir; disiplinli olmaya gayret edin. 
• Çocuklar sınırlara ve kurallara ihtiyaç duyarlar, belli kurallar koyarak, sınırlar belirleyin.
• Bir şey yapmasını istediğinizde ya da bir kural koyduğunuzda kararlı olun.
• Koyduğunuz kurallar konusunda tavrınızı kesin bir şekilde ifade edin
• Bir defa kabul etmediğiniz, hayır dediğiniz bir şeye kısa bir süre sonra evet demeyin, kararlarınız sürekli ve  
 tutarlı olsun.
• Çocuğunuzun sizi örnek aldığını unutmayın. Sergilemesini istediğiniz davranışları önce sizden göreceğini ve  
 yine sergilemesini istemediğiniz davranışları da sizden göreceğini unutmayın. 
• Çocuğunuz, fikrinizi değiştirmek ve koyduğunuz kuralları çiğnemek için çeşitli yollar denediğinde soğukkanlı  
 olun.
• Her zaman sabırlı ve sakin olmaya, öfkenizi kontrol altında tutmaya gayret edin.
• Bir işi başardığında onu güzel sözlerle ödüllendirin.
• Çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmeye ve birlikte bazı etkinlikler yapmaya özen gösterin.
• Ona sevginizi ifade ederek girişimlerinde destekleyici bir tavır sergilemeye çalışın.
• Çocuğunuzun davranışlarını daha iyi anlamak için, çocuğun gelişim dönemlerini öğrenmeye ve onu tanıma-
ya   çalışın. 
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