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sayg n n ö retimi için öneriler

ho görüdür; sevgidir; ya ay biçimidir; ko ulsuz
kabuldür; insani, milli, dini ve ahlaki de erlere sayg ; farkl l klara sayg ; ö retmen
ve aile rol model olmal d r; bütün derslerde s n f içi etkinliklerle aktar labilir;
disiplinler aras aktar m ile sa lanabilir; davran haline getirilmelidir; kazan mlar
yetersiz kalm ; ö retmenlere hizmet içi e itim verilmeli ve ailelere e itim verilmeli
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Sayg kök de eri temalar
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Sayg ve toplum
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de erinin kazand r lmas

Sayg kök de eri kategorileri

Sayg n n anlam ve Sayg n n türleri

Sayg n n anlam ve Sayg n n alt kavramlar kategorilerinin olu turdu u
kodlar

Sayg e itiminin olumlu
etkileri ve Sayg e itiminin verilememesinin olumsuz etkileri

Sayg e itiminin olumlu etkileri ve Sayg e itiminin verilememesinin
olumsuz etkileri kategorilerinin olu turdu u kodlar

Yenilenen ö retim
programlar nda sayg ve Sayg n n okulda ö retimi

Sayg n n okulda ö retimi ve Sayg n n okul d nda ö retimi kategorilerinin
olu turdu u kodlar

programlar nda sayg

Yenilenen ö retim
Sayg ö retimi için öneriler

Yenilenen ö retim programlar nda sayg ve sayg n n ö retimi için öneriler
kategorilerinin olu turdu u kodlar

Sayg n n anlam
Sayg n n anlam kategorisi
f

ho görüdür,
sevgidir, ya ay biçimidir, ko ulsuz kabuldür
empati yapmakt r, davran biçimidir, vicdand r, adalettir, ya am
tarz d r, ahlaki normlar bütünüdür, karde liktir, e itliktir, anlay t r,
kibarl kt r, toplumsal dönüttür, onur kavram d r ve e itimdir

“Sayg , yani birçok anlamda birçok sözcükle kavramsal olarak
e le tirilebilir ama daha do rusu sayg n n tan m ndan çok sayg n n olu mas
nas l gerçekle ir sorusuna cevap verebilirim yani direk sayg sevgidir, sayg

karde liktir, sayg e itliktir, sayg adalettir diyebilirim ama bence as l sayg
nas l olu ur, nas l meydana gelir sorusunun cevab empati yapmakt r”.
“Sayg insan ya ant lar n n toplumsal dönütüdür. Bunu aç klamak
gerekirse; aile içinde gösterilen sayg n n ba ka bir ortamda insanlar rahats z
edebilirli ine bak lmaks z n gösterilme eklidir. Her insan n do du u günden
belirli bir ya a kadar elde etti i ya ant lar onur kavram üzerinden topluma
aktarmas d r.”.

Sayg n n türleri
Sayg n n türleri kategorisi
f

insani de erlere sayg
farkl l klara sayg ,
milli de erlere sayg , dini de erlere sayg , ahlaki de erlere sayg , sanata ve
sanatç ya sayg , mesle e sayg , engellilere sayg , trafik kurallar na sayg ,
hukuk kurallar na sayg , demokrasiye sayg , insan haklar na sayg , do aya

sayg , di er canl lara sayg , ki ilik haklar na sayg ve toplumsal de erlere
sayg
“Ki ilik hakk , yani haklar gözetmek, insanlar sevmek yani sevgi
yine ayn ekilde sevgi kavram na bakmak gerekiyor. Farkl l klara sayg
göstermek, yani insani ili kilerde asl nda güzel ahlak. Toplumdaki güzel
ahlak, toplumdaki güzel davran lar, bunlar n hepsi alt kavramlard r”.
“Tercihler. Din, rk, ne bileyim ben meslek, cinsiyet. Hepsi olabilir
bunun içinde. Kar cinse sayg , i te, mesle e sayg , dine sayg , ya ay a ne
bileyim bu cinsel tercihlere olabilir farkl l klar, bedensel özürlüler olabilir,
hepsine sayg ”.

Sayg e itiminin
olumlu etkileri
Sayg e itiminin olumlu etkileri kategorisi
f

bilinç geli ir

toplumsal
toplumsal huzur

sa lan r, kar l kl anlay geli ir, toplum kendini güvende hisseder, bireyi
özgürle tirir, insani ili kileri düzenler, yarat c bireyler yeti ir, özgüveni
yüksek bireyler yeti ir, güvenilir bireyler yeti ir, özveri ile çal an toplum
ortaya ç kar, toplumda adalet duygusu geli ir

“Bir kere sayg oldu u yerde kar l kl sevgi, sayg hep vard r. Öyle
de olmas gerekiyor. Yani, kesinlikle güvende hissedersin, nerede olursan ol
bu bir güvendir”.
“Yere çöp atmamak bile o e itimin çocuklar n kar l n ald n
gösteriyor. imdi, bir görerek ö renme var bir de söylemle onu yapmak var.
Dolay s ile toplumsal olarak en ba ta e itimli toplumlarda insanlar n tüm
ya ant s n sayg etkiler. Bu davran ekli etkiler diyelim”.

Sayg e itiminin
verilememesinin olumsuz etkileri
Sayg e itiminin verilememesinin olumsuz etkileri kategorisi
f

Kültürel erozyona sebebiyet verir
bireyler yeti ir

Özgüveni dü ük
toplumsal çat malar

ba lar, ki i veya zümreye ait kurallar olu ur, iddet olaylar na sebebiyet verir,
güvenilmeyen bireyler yeti ir, sevgisiz topluma sebebiyet verir, insanlar aras
ileti im zorla r, toplumsal ya am zorla r, insanlar n tahammül e i i azal r,
akademik ba ar ya odakl bireyler yeti ir

“Sayg , diyelim birine göre, sadece i te büyüklere sayg i te otobüste
yer vermek ya da büyüklerin sözünü hiç kesmeden büyük ne derse odur
anlam na geliyorsa bu insan daha özgüvensiz yapar mesela. Fikrini
söyleyemez.”.
“Ka t üzerinde öyle olmal böyle olmal . Ama ne? Pratikte bunlar
uygulan yor mu? Hiç uygulanm yor? Kesinlikle kimse kimseye sayg
göstermiyor. Yani, h rs, benlik, ç kar çat malar , k sa yoldan hayata at lma,
k sa yoldan kö eyi dönme… Kökeni hep altyap ya dayan yor. Bu tür insan
modelleri ne oluyor, ba kalar n n haklar n çi niyor.”

Sayg n n okulda
ö retimi
. Sayg n n okulda ö retimi kategorisi
f

ö retmen rol
model olmal d r
s n f içi
etkinliklerle aktar labilir, bütün derslerde ö retilebilir, disiplinler ars

aktar m ile sa lanabilir, ö retim program ile yeterli ö retilemez, s n f d
sosyal etkinlikler yap lmal
“Bireyleri incitmeden, k rmadan, imdiki nesil çok farkl bir nesildir.
Hemen k r lan, küsen, kendi hatas n kabul etmeyen. Ama i te yan na ça r p,
k rmadan, incitmeden. Onlara örnek insanlar olacak, örnek liderler olacak.
Bilhassa biz ö retmenlere onlara örnek olmam z gerekiyor”.
“Ben hiçbir dersi tek ba na ayr dü ünmem. Yani siz e er hayat
bilgisi dersinde sayg konusunu i lerken bu ses tonunda konu uyorsam di er
derste de ayn ses tonunda konu urum. Örne in Türkçe’de dilbilgisini bütün
derslerde uygular m”.

Sayg n n okul
d nda ö retimi
Sayg n n okul d nda ö retimi kategorisi
f

rol model olmal d r
olmal d r, arkada

aile
haline getirilmelidir
toplumun önde gelen bireyleri rol model
çevresi önemlidir, ikaz ve uyar larla ö retilebilir
davran

“ imdi çocuklar görüyorum her gelen yeni nesli. A r derecede
özgüvenle geliyorlar ve birbirlerine kar hiç sayg lar yok. S f r sayg . te bu
ailelerin, anne ve babalar n, ebeveynlerin onlar yanl yeti tirmelerinden,
yanl yönlendirmelerinden kaynaklan yor”.

“Bir gösteriye s rayla ç kmak, arkada n takdir etmek, yanl da
yapsa do ru da yapsa onu alk lamak, ya da i te böyle oldu ama bence bunu
yapman yine de güzeldi gibi. Onun için ders d nda yapt m z etkinliklerle
de biz bu kavram desteklemeye çal yoruz. Ki desteklenmelidir yani sadece
ders olarak verilip geçilecek bir ey de il bu ya am olarak da göstermek
gerekiyor”.

Yenilenen ö retim
programlar nda sayg
Yenilenen ö retim programlar nda sayg kategorisi
f

programlarda uygun ekilde aç klanm
kazan mlar
yetersiz kalm
programlarda uygun ekilde aç klanmam , programlarda disiplinler aras
aktar lmam , programlar n e itim durumlar nda s k nt var, programlar n
içerik k sm nda s k nt var
“Bir kere de erler e itiminde sayg kavram n biraz daha fazla
vermek gerekir. De il mi? Türkçe kitab n n içine, metinlere, araç olarak
kullan lan metinlerin içine sayg ile ilgili metinler i lenmesi laz m. S navlarda
sayg içerikli sorular n olmas laz m”.
“Türkçe dersinde mesela baz metinlerde bu kök de er dedi iniz
eyler verilmeye çal l yor. Ama daha çok Türkçe dersinde gördüm onu.
Sosyal bilgiler dersinde de olabilir. Ama bu ö retmenlere çok iyi aç klanmad
ve programlara disiplinler aras aktar lmam ”.

Sayg n n ö retimi
için öneriler
Sayg n n ö retimi için öneriler kategorisi
f

ö retmenlere hizmet içi e itim verilmeli
ailelere e itim verilmeli
medya arac l yla ö retilmeli,
devlet politikas olmal
STK’larla ileti ime geçilmeli

“Mesela s k s k aile bireylerine, asl nda güzel böyle okul bünyesinde
seminerlere katabiliriz bu konularda. Asl nda ilk etapta onlar almak laz m.
Televizyonlarda da asl nda buna yer verilebilir. Çünkü veli bir iki ey
okumu tur i te. O bir iki cümleyle senin kar na ç kabilir, olaylar çok farkl
yorumlayabilir. Ama i te tamam n alsa bu veli belki daha farkl bakacakt r o
olaya. Ama iki cümleyle ç k yor senin kar na seni yarg layabiliyor. lk i
velide, veliyi önce bilinçlendirmek laz m”.
“Konu urken bunlar sayarken u akl ma geldi: Okul d
ne
olabilir? Yine bizim ikinci s n fta yapt m z bir etkinlik akl ma geldi [Örnek
veriyor-TEMA’n n yavru program ] te mesela, baz STK’larla i birli i
yap labilir. O kadar güzel etkinlikler yapan STK’lar var ki… Ama bundan
haberimiz yok. Örne in TEMA. Biz ne yapt k? TEMA ile bir i birli i yapt k.
Fidan dikmeye gittik, i te de i ik etkinlikler, s n f-içi ve s n f-d i te botanik
bahçesine gidip çocuklarla do a oyunlar oynad k. te çevreye sayg …
Do aya sayg ”.
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kültürel erozyonun olu tu u, toplumsal çat malar n ba lad ,
sevgiye dayal olmayan, ki ilerin ileti im kurmakta zorland , iddet
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ailenin ve toplumun önde gelen bireylerinin rol model olmas n ,
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sayg
ö retim
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“akademik olarak ne verebiliriz” “s navda nas l ba ar sa lan r”
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de er
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