
Mal›n› kaybetti¤inde hiçbir fley kaybetmezsin; sa¤l›¤›-
n› kaybetti¤inde bir fleyler kaybolur; ama karakterini
kaybetti¤inde her fleyini kaybedersin.

Anonim

Temel insanî de¤erleri benimsemifl bireyler yetifltirmek aile, toplum ve oku-
lun bafll›ca misyonlar› aras›ndad›r. Bu perspektiften hareketle okullar›n temel
iki amac›ndan bahsetmek yanl›fl olmaz: Akademik aç›dan baflar›l› ve temel de-
¤erleri benimsemifl bireylerin yetifltirilmesi.

Temel de¤erlerin kazand›r›lmas› amac› Türk Milli E¤itim Temel Kanunu ve
ders programlar›n›n amaçlar› incelendi¤inde de aç›kça görülür. Temel Kanu-
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Temel ‹nsanî De¤erlerin
Kazand›r›lmas›nda Bir Yaklafl›m:
Karakter E¤itimi Programlar›

Halil EKfi‹, Dr.
Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi

At›f/©– Ekfli, H. (2003). Temel insanî de¤erlerin kazand›r›lmas›nda bir yaklafl›m:

Karakter e¤itimi programlar›. De¤erler E¤itimi Dergisi, 1 (1), 79-96. 

Özet– Karakter e¤itimi en genel anlam›yla örtük veya aç›k program arac›l›¤›yla, yetiflen yeni
nesle temel insanî de¤erleri kazand›rma, de¤erlere karfl› duyarl›l›k oluflturma ve onlar›
davran›fla dönüfltürme konusunda yard›mc› olma gayretinin ortak ad›d›r. Bu çal›flma, bir
çok ülkede uygulanan karakter e¤itimi program›n› Amerika Birleflik Devletleri özelinde
tan›tmay› amaçlamaktad›r. Bu çerçevede karakter e¤itiminin tan›m› ve kapsam›, temelleri,
uygulanan baz› örneklerinin etkilili¤inden söz etmekte ve k›smen etraf›ndaki tart›flmalara
de¤inerek ülkemizde bu tecrübeden yararlan›l›rken nelere dikkat edilmesi gerekti¤i üzerinde
durarak sona ermektedir. Çal›flmada ayr›ca iki paralel metne yer verilmektedir; (i) alan›n
önde gelen bir isminden çevrilen Karakter E¤itiminin Temel Prensipleri bafll›kl› bir metin
ve (ii) Türkiye’den bir karakter e¤itimi program› uygulamas› örne¤i.
Anahtar Kelimeler– Karakter E¤itimi, Ders Program›, ‹nsanî De¤erler.

�



nun hemen bafllang›c›nda millî e¤itimin amaçlar› say›l›rken ahlakî, manevî de-
¤erleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›m›ndan dengeli ve sa¤-
l›kl› flekilde geliflmifl bir kiflili¤e ve karaktere sahip kifliler yetifltirmekten bahsedil-
mektedir. Bu genel amac›n ders programlar› ile mücessem hale geldi¤ini gör-
mekteyiz. Örne¤in ‹lkö¤retim 5. s›n›f Sosyal Bilgiler dersi 1. ünitesi amaçlar›
aras›nda, insanl›¤a sevgi, sayg› ve hizmet verme bilincine varma yer al›rken,
benzer flekilde 4. s›n›f Resim ‹fl Dersi amaçlar› aras›nda grup çal›flmas› yoluy-
la sorumluluk paylafl›m›n›n önemini kavrayabilme say›lmaktad›r. Gerek Temel
Kanun gerekse derslerin özel amaçlar› çerçevesinde bu liste oldukça uzat›la-
bilir. Ancak temel konu, bu temel insanî de¤erler, yetiflen yeni nesle hangi
araçlar kullan›larak en etkili biçimde kazand›r›labilir hususudur.

Dünyan›n her yerinde bir biçimde de¤er e¤itimi yap›lmaktad›r* Bu çal›flmada
ise Amerika Birleflik Devletleri’nde bir devlet politikas› haline gelmifl ve bir
çok eyalette uygulanan karakter e¤itimi programlar› üzerine odaklan›lacak ve
bu e¤itimin temelleri, etkililikleri ve k›smen elefltirileri üzerinde durularak
e¤itim sistemimiz için do¤urgular›n›n neler olabilece¤inden bahsedilecektir.
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Karakter E¤itiminin Temel Prensipleri*/ Thomas LICKONA

• Karakter e¤itimi iyi karakterin temeli olarak temel ahlakî de¤erleri teflvik
eder. Karakter e¤itimi bafllang›ç felsefesi olarak iyi karakterin temellerini oluflturan

özen, dürüstlük, adalet, sorumluluk, kendine ve di¤erlerine sayg› gibi toplumsal muta-

bakat sa¤lanm›fl, objektif olarak önemli oldu¤u kabul edilen temel ahlakî de¤erleri al›r. 

• K a r a k t e r düflünme, duygu ve davran›fl› içerecek kapsamda tan›mlanmal›-
d›r. Etkili bir karakter e¤itimi program›nda k a r a k t e r moral yaflam›n biliflsel, duygusal

ve davran›flsal boyutlar›n› kapsayacak genifllikte olmal›d›r. ‹yi k a r a k t e r temel ahlakî de-

¤erleri anlama, onlar hakk›nda hassasiyet tafl›ma ve onlarla ifl yapmay› içerir. 

• Etkili karakter e¤itimi okul yaflam›n›n tüm basamaklar›nda temel de-
¤erleri teflvik eden maksatl›, inisiyatifi eline alan ve kapsaml› bir yak-
lafl›m› gerektirir. Maksatl› ve inisiyatifi ele alan yaklafl›m sadece f›rsatlar›n olufl-

mas›n› bekleyen bir yaklafl›mdan ziyade karakter gelifltirmek için üzerinde düflünül-

müfl yollar planlar. 

* Say›n Lickona’ya Eleven principle of effective character education (1996) adl›
makalesinden bu k›sm› al›nt›lamam için verdi¤i izin dolay›s›yla teflekkür ederim (H. Ekfli).

F

* Örne¤in Japon e¤itim sisteminde genellikle ilkö¤retim okullar›n›n önünde as›lan dört ku-
rala göre ö¤rencilerin ganbaru (azimli), yasashii (nazik), jobu na (güçlü ve sa¤l›kl›) ve benk-
yo (çal›flmada gayretli) olmas› beklenmektedir (Stevenson, 1991).



Karakter E¤itiminin Tan›m› ve Kapsam›

Okullar, yeni neslin de¤erlerini, al›flkanl›klar›n› ve sosyal davran›fllar›n› et-
kileyebilmelidirler. Ça¤›n getirdi¤i o l u m s u z durumlar karfl›s›nda, okullar ö¤-
rencilerine i y i tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve ayn› za-
manda bu tercihleri yapabilme stratejilerini ve amaçlar›n› sunabilmelidirler.
Bir toplumun gelece¤inin iyi yetiflmifl ve karakter sahibi insanlara ba¤l› ol-
du¤u tart›flma götürmez bir gerçektir ve insanlar iyi ahlakî karaktere kendi-
li¤inden sahip olamazlar. Bundan dolay› ö¤renim ça¤›ndaki her bireyin uy-
gun ahlakî kararlar ve davran›fllar sergilemesine yard›mc› olacak de¤erler ve
becerilerle donat›lmas› kaç›n›lmaz olarak okullar›n temel hedefleri aras›nda-
d›r. Bu anlamda karakter e¤itimi, ö¤rencilerin sorumluluklar›n› tafl›yabilecek-
leri makul seçimler yapabilmelerine imkan sa¤layan bilgi, beceri ve yetenekleri-
nin gelifltirilmesi demektir (Ryan & Bohlin, 1999). Dolay›s›yla karakter e¤iti-
mi ayr› bir müfredat gibi de¤il, tam aksine okulun bütün ders programlar›-
na eklemlenmifl (e n t e g r e) bir müfredatt›r. Bu sebeple karakter e¤itimi f a s t - f o-
o d tarz› sabit bir program olarak düflünülmemeli, daha ziyade okul yaflam›-
n›n bir parças› olmal›d›r. S›n›f, günlük bazda olumlu karakter de¤erlerinin
pekifltirildi¤i, modellendi¤i ve uyguland›¤› bir mekan olabilmeli, ö¤retmen
de as›l görevin kendi omuzlar›na yüklendi¤inin oldu¤unun fark›nda olmal›-
d›r (Anderson, 2000).
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• Okul insanc›l ve flefkatli bir topluluk olmal›d›r. Okulun bizatihi ken-

disi iyi karakterin vücut buldu¤u yer olmal›d›r. S›n›ftaki günlük yaflam kadar ko-

ridorlar, kafeterya gibi di¤er okul ortamlar› da temel insanî de¤erlerin yafland›¤›

mekanlar olmal›d›r.

• K a r a k t e r gelifltirmek için, ö¤renciler ahlakî aksiyon f›rsatlar›na ihti-
yaç duyarlar. Zihinsel alanda oldu¤u gibi etik alanda da ö¤renciler oluflturma-

c› ö¤renicidirler; yani, en iyi yaparak ö¤renirler. ‹yi karakter gelifltirmek için, on-

lar›n gerçek yaflamdan günlük etkileflim ve tart›flmalar› içeren ortamlara i h t i y a ç-

lar› vard›r. Bir iflbirlikçi ö¤renme grubunda ifllerin nas›l paylafl›laca¤›, bahçede-

ki kavgalar›n nas›l azalt›laca¤› gibi gerçek hayat durumlar›yla ö¤renciler temel

de¤erlerin gereksinimleri hakk›nda daha pratik bir tecrübe edinirler.

• Etkili karakter e¤itimi, ö¤rencileri merkeze alan ve baflar›l› olmalar›-
na yard›mc› olan anlaml› ve teflvik edici akademik müfredat› içerir.
Karakter e¤itimi ve akademik ö¤renme ayr› alanlar gibi alg›lanmamal›d›r. Daha zi-

yade güçlü ve karfl›l›kl› destekleyici bir iliflki içinde olmal›d›rlar. Karakter okullar›n-

da ö¤rencilerin daha fazla çal›flmalar› ve baflar›l› olmalar› daha muhtemeldir.
F



Karakter E¤itiminin Temelleri

Karakter e¤itimiyle ilgili olarak hem okul personelinde hem de ailelerde bir
düflünce birli¤i oldu¤u söylenebilir. Amerika’da 200 devlet okulu müdürü
üzerinde yap›lan bir araflt›rmada, müdürlerin %81’i okul müfredat›na karak-
ter e¤itiminin dahil edilmesinin gerekti¤ini söylerken, %99’u sorumlulu¤un,
%97’si dürüstlü¤ün ve iyi vatandafll›¤›n okul müfredat›nda yer almas› gere-
ken önemli de¤erler oldu¤um ifade etmifllerdir. (Wood & Roach, 1999). 280
ö¤retmen üzerinde yap›lan bir araflt›rmada da ö¤retmenlerin %75’inden faz-
las›, karakter inflas›n›n millî e¤itimin bir parças› oldu¤una inand›klar›n›
belirtmifllerdir (Mathison, 1998). Aileler üzerinde yap›lan baflka bir çal›flma-
da ise kat›l›mc›lar›n %90’›ndan fazlas›n›n, okullar›n cesaret, merhamet, [kendi-
ni ve di¤erlerini] kabul ve dürüstlük gibi de¤erleri kazand›rmas› gerekti¤ini
düflündükleri espit edilmifltir. (Elam, Lowell & Gallup, 1993).

‹dareci, ö¤retmen ve velilerin ortak kanaatleri ve beklentilerine ilâveten,
tam bir devrimsel dönüflüm yaflayan dünyan›n yeni flartlar› karakter e¤iti-
mine olan ihtiyac› art›rmaktad›r. Küreselleflme denilen ve sadece teknolo-
jik de¤iflmeyle tasvir edilemeyecek olgu, s›n›rlar› kald›rmakta, bask›n kül-
türleri her an ve her yerde mevcut k›labilmektedir. Kendi ülkemiz çerçeve-
sinde d ü fl ü n e c e k olursak, insanlar aras›nda –en basit anlat›m›yla– baz› d u-
y a r l › l › k l a r › n k a y b o l u fl u bile karakter e¤itimi için yeterli bir sebeptir. Yeni
nesil aras›nda fliddet e¤ilimi, sahtekârl›k, anne-babaya veya ö¤retmene
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• Karakter e¤itimi ö¤rencilerde içgüdümlü bir motivasyon gelifltir-
me çabas› içinde olmal›d›r. Ö¤renciler iyi karakter gelifltirirken, ahlakî yar-

g›lar›n›n kendilerine do¤ru oldu¤unu söylediklerini yapmak için içsel bir b a ¤-

l›l›k gelifltirirler. Okullar özellikle disiplin yaklafl›m› olarak temel de¤erleri iç gü-

dümlü bir uygulama çabas› içinde olmal›d›rlar. Okullar, ö¤rencilerin sorumlu

davran›fl göstermelerinin gerçek sebeplerinden onlar› uzaklaflt›ran d›flgüdümlü

ceza ve ödüllerden kaç›nmal›d›rlar. 

• Tüm okul personeli, karakter e¤itimi için sorumluluklar› paylaflan
ve ayn› temel de¤erlere ba¤l› bir ö¤renme ve ahlak toplulu¤u olma-
l›d›r. Burada üç hususun alt›n› çizmek gerekiyor: ‹lk olarak; ö¤retmenler, yöne-

ticiler, dan›flmanlar, memurlar, servis personeli yani k›saca herkes karakter e¤i-

timi çabalar›n›n içinde olmal›d›r. ‹kincisi; ö¤rencilerin hayat› için öngörülen ay-

n› de¤er ve normlar, okul toplulu¤unun yetiflkin üyeleri için de geçerli olmal›d›r.

Üçüncü olarak; okul, ahlakî konular üzerinde personelinin e¤ilmesi için zaman

a y › r m a l › d › r .
F



karfl› gelme, madde ba¤›ml›l›¤›, intihar ve benzeri kendine zarar verici dav-
ran›fllarda art›fl; ifl ahlak›nda, kiflisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde
azalma gibi o l g u l a r › n günden güne daha s›k rastlan›r oldu¤u aile ve e¤itim-
cilerin gözlemleri ve istatistiklerle do¤rulanmaktad›r (Kagan, 2001; Licko-
na, 1991; Ryan, 1996). Nitekim sanal alemle (c y b e r - s p a c e) ilgili tart›flmalar-
la karakter e¤itimi aras›nda ba¤ kuran Milson ve Chu da (2002), siber
uzayda baflkalar›n›n bulunmay›fl›n›n sosyal aç›dan uygun olmayan davra-
n›fllara ve sonuçlar›n› düflünmeden davranmaya yol açabilece¤inden bah-
s e t m e k t e d i r l e r .

60’l› ve 70’li y›llarda b i r e y c i l i ¤ i n yükselmesiyle birlikte karakter e¤itiminin
mevzi kaybetti¤i söylenebilir. Bu dönemde özellikle üzerinde durulan, herke-
sin kendisine ait bir de¤er yap›s› oldu¤u, mutlak do¤rulardan bahsedilemeye-
ce¤iydi. Bütün bunlar›n tek bafl›na yeterli olmad›¤› yukar›daki trajik tablo ile
ortaya ç›k›nca, bunun yerine bu yeni sürecin katk›lar›n› da kullanan yeni yak-
lafl›mlar ortaya ç›km›flt›r. Örne¤in Berreth ve Berman (1997), okullarda güven-
lik ve düzenin sadece problem çözme becerilerinin kazand›r›lmas›yla ya da
metal detektörler, fliddet önleme programlar› ve benzeri tedbirlerle sa¤lana-
mayaca¤›n›, bunlara ek olarak ö z - d i s i p l i n ve e m p a t i becerisini içeren karakter
geliflimi programlar›n›n gerekli oldu¤unu savunmaktad›rlar.

Yukar›da çizilen çerçeveden sonra karakter e¤itimi programlar›n›n dayand›¤›
öncülleri flu flekilde ifade edebiliriz: 
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• Karakter e¤itimi hem personelden hem de ö¤rencilerden ahlakî liderlik ge-
rektirir. Buraya kadar ifade edilen kriterlerin yap›labilmesi için bir lider (müdür veya yar-
d›mc›s› veya bir koordinatör ö¤retmen), bir karakter e¤itimi komitesi (uzun erimli planla-
ma ve program›n uygulamas›yla sorumlu) ve ö¤renci inisiyatifi (ö¤renci klüpleri, akran ça-
t›flma çözme programlar› vb.) gereklidir. 

• Okul, karakter e¤itimi çabalar›nda ebeveynleri ve çevresel imkanlar› tam
bir partner olarak görmelidir. Ebeveynler çocuklar›n›n ilk ve en önemli ahlak e¤i-
timcileri oldu¤undan; okul, karakter e¤itimi ile ilgili temel misyonunu aç›k bir biçimde or-
taya koymal›, sonras›nda da karakter e¤itimiyle ilgili hedef ve aktivitelerinin her aflamas›n-
da aileyle iletiflim içinde olmal›d›r. Okul, çevresel imkanlardan da –ifl dünyas›, sivil top-
lum kurulufllar›, medya, yerel yönetimler vb.– karakter e¤itiminde faydalanmal›d›r.

• Karakter e¤itiminin de¤erlendirilmesi; okulun karakterini, karakter e¤itim-
cisi olarak okul personelinin ifllevselli¤ini ve ö¤rencilerin iyi karakter gös-
terme ba¤lam›n› içermelidir. Etkili karakter e¤itimi program› ayn› zamanda, (i) o k u-
lun ne derecede bir karakter toplulu¤u oldu¤unu, (i i) okul personelinin ne derecede program› uy-
gulama yetkinli¤ine sahip oldu¤unu ve (i i i) ö¤rencilerin ne derecede temel etik de¤erleri anlad›¤›-
n›, ba¤land›¤›n› ve onlara göre davrand›¤›n› de¤erlendirecek bir içeri¤e sahip olmal›d›r. 

C



(i) Özgür ve demokratik bir toplumda, her vatandafl feragat edilemez haklar
kadar kiflisel ve toplumsal sorumluluklara da sahiptir.

(ii) Sadece erdemli insanlar özgür ve demokratik bir iktidar›n muhafazas›na
muktedir olabilirler.

(iii) ‹yi karakter otomatik olarak oluflmaz; ö¤retme, model olma, ö¤renme ve uy-
gulama içeren süreçler vas›tas›yla zamanla geliflir.

(iv) Çocuklarda iyi karakter gelifltirmek temelde ailenin sorumlulu¤u olmakla
birlikte, ayn› zamanda toplumun, okullar›n, dinî kurumlar›n ve gençli¤e
hizmet veren kifli, grup ve kurumlar›n paylafl›lm›fl sorumlulu¤undad›r.

(v) Medenî ve özen sahibi okullar› vücuda getirmek ö¤rencilerde iyi karakter
gelifltirmek ve etkili e¤itim–ö¤retim için zorunludur (Lickona, 1991).

Toparlayacak olursak; karakter e¤itimi aç›k ve acil bir ihtiyaçt›r. Çünkü me-
deniyetlerin varl›klar›n› sürdürebilmeleri, ancak de¤erlerini yeni nesillere ak-
tarabilmeleriyle mümkündür. Bu sebeple ailelerinden çok az ahlak e¤itimi
alan ve de¤er merkezli etkilerden uzak milyonlarca çocuk için okulun böyle
bir misyonu yüklenmesi hayatî bir önem tafl›r. Dolay›s›yla de¤erden ba¤›m-
s›z bir e¤itim düflünülemeyece¤inden, do¤ru soru “Okullar de¤er ö¤retmeli mi-
dir?” de¤il “Hangi de¤erler, nas›l ö¤retilir?” sorusudur (Delattre & Russell,
1993; Lickona, 1991; Williams, 2000; Wynne, 1995).
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Türkiye’de Uygulanan Bir Karakter E¤itimi Program› Deneyimi*

Neriman GÖKÇEGÖZ-KARATEK‹N
Türk Milli E¤itimi’nin temel amaçlar› aras›nda zikredilen1 özellikler, genel olarak, bi-
reysel anlamda mutlu ve dolay›s›yla toplumun mutlulu¤una da katk›da bulunacak in-
sanlar yetifltirilmesi hedefinin bir ifadesidir. Bu sebeple de say›lan özellikler karakter
e¤itimi çabalar›n›n da amac›d›r. Karakter e¤itimi, örtük (hidden) ya da aç›k m ü f r e d a t
vas›tas›yla, ö¤rencilere temel insanî de¤erleri kazand›rmak ve ö¤rencilerin bu de¤erle-
re duyarl›l›klar›n› artt›rarak de¤erleri davran›fla dönüfltürmelerine yard›mc› olmak an-
lay›fl›n› merkeze oturtmaktad›r.  Karakter e¤itimi program› kurumumuz taraf›ndan,
“Program›n taraf ve bileflenleri kimlerdir?”, “Hangi de¤erler, ne zaman, hangi yöntem ve tek-
niklerle kazand›r›lmal›d›r?”; “Program›n de¤erlendirilmesi nas›l yap›lacak?” 

* Özel bir dan›flmanl›k kurumu bünyesinde gelifltirilen ve kurumun dan›flmanl›¤›n› yapt›¤› okullarda uygulanan karakter
e¤itimi çal›flmas›ndaki deneyimlerini paylaflmas› dolay›s›yla kurum e¤itim dan›flman›  say›n N. Gökçegöz-Karatekin’e
teflekkür ederim (H. Ekfli). 

1 “Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel de¤erlerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren… Beden, zihin,
ahlak, ruh ve duygu bak›mlar›ndan dengeli ve sa¤l›kl› flekilde geliflmifl bir kiflili¤e ve karaktere… insan haklar›na
sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse de¤er veren, topluma karfl› sorumluluk duyan; yap›c›, yarat›c› ve verimli kifliler olarak
yetifltirmek” (1739 say›l› Millî E¤itim Temel Kanunu) F



Üzerinde durulacak temel de¤erleri belirlemek amac›yla okullar; aile ve top-
lumsal kurumlarla iliflki kurmal› ve iflbirli¤i gelifltirmelidirler. Böyle olunca
okul, “Kimin de¤erleri ö¤retilmeli?” türünden do¤acak tereddütlere cevaplar
bulunmas›n› sa¤lar; objektif, evrensel ve çocuklara ö¤retilmeye lây›k de¤erler
konusunda bir ittifak›n ortaya ç›kmas›n› temin eder (Milson, 2000; Okin &
Reich, 1999; Ryan, 1996).

Karakter E¤itimi Yaklafl›mlar›

Karakter e¤itimi genel bir tan›mlama olarak kullan›ld›¤› için çeflitli düflünce
okullar›n›n bak›fl aç›lar›n› ortaya koymak gereklidir. Gelifltirilen karakter e¤i-
timi programlar›ndaki farkl› bak›fl aç›lar› flu bafll›klar alt›nda toplanabilir:

(i) Muhakeme–Al›flkanl›k: Baz› yaklafl›mlar kiflinin ahlakî muhakemesi ve dü-
flünmeye vurgu yaparken di¤erleri erdemli davran›fl›n al›flkanl›k haline
gelinceye kadar uygulanmas› üzerinde durmaktad›rlar.

(ii) “Yüksek” De¤erler–“Ara” De¤erler: Baz› yaklafl›mlarda öz-disiplin, cesaret,
sadakat ve sebat gibi daha temel de¤erler öncelenirken di¤erlerinde özen,
nezaket, arkadafll›k gibi vas›ta de¤erler önemsenmektedir.

(iii) Bireye Odaklanma–Çevre ve Topluma Odaklanma: Karakter birey için mi?
yoksa grubun norm ve flablonlar›na m› oturmal›? sorular› da karakter e¤iti-
minde farkl› perspektiflerin durufllar›n› belirlemektedir (Thomas, 1991).

85

de¤erler 

e¤itimi

dergisi

Temel ‹nsanî De¤erlerin Kazand›r›lmas›nda Bir Yaklafl›m: Karakter E¤itimi Programlar›

hususlar› tart›fl›larak oluflturulmufl ve uygulanmaya bafllanm›flt›r. Afla¤›da bu çal›flma-
dan edinilen deneyimler paylafl›lmaktad›r.

Program›n Bileflenleri

(i) Okul yönetimi, ( ii) ö¤retmen, (iii) psikolojik dan›flman ve rehber ö¤retmen, (iv) ai-
le ve (v) muhtar, belediye baflkan› gibi çevresel kaynaklar olarak isimlendirdi¤imiz
toplum liderlerinden oluflan bir Odak Grup kurulmal›d›r. Bu odak grup, kazand›r›la-
cak de¤erleri belirleyip çal›flma takvimini ve y›ll›k iflleyifl program›n› oluflturmal›d›r.
Bütün bunlar yap›lmadan önce, grubu oluflturan  her bir üyenin rolleri aç›k bir biçim-
de belirlenmeli, uygulama aflamalar› ve araçlar› da tespit edilmelidir. Bu çerçevede gö-
rev alan veya alacak olan grup üyelerine flu önerilerde bulunulabilir:

Yönetici

Okul yöneticileri programa gönülden inanmak ve bunun gere¤i olarak okulun her tür-
lü imkan›n› kullan›ma açmak zorundad›r. Çocuklarda sorumluluk bilincinin yerleflme-
si için, bir tak›m bilgi, beceri, yetenek ve de¤erlerin geliflmesi gerekir. Bu ise, çocu¤un
içinde yer ald›¤› kurumun aileye dönüfltürülmesiyle mümkündür. Buna ba¤l› olarak,
kurumdaki  herkesin çocuklara model olma konumunda bulundu¤u

F



Karakter E¤itimi Programlar› Etkili mi?

Karakter e¤itimi programlar›n›n etkililili¤i farkl› ölçütler kullan›larak de¤er-
lendirilmektedir. Bu ölçütler ba¤lam›nda; (i) program›n temel amaçlar› do¤-
rultusunda gelifltirilen ölçme araçlar›n›n kullan›lmas›, (ii) program kat›l›mc›-
lar›n›n görüfllerine baflvurulmas› ve (iii) bir tak›m standart test sonuçlar›na
dayal› akademik performans›n merkeze al›nmas›, say›labilir. Afla¤›da bu öl-
çütlerin her birinin kullan›ld›¤› örnekler verilmektedir.

Amerika Birleflik Devletleri’nin Florida Eyaleti Alimacani ‹lkö¤retim Oku-

lu’nda psikolojik dan›flmanlar›n koordinatörlü¤ünde uygulanan karakter e¤i-

timi program› zamanla s›n›rl› olmayan, soyut ö¤ütler içermeyen, tam aksine

ö¤rencilerin etkinliklere kat›l›m›n› içeren ev-yap›m› bir programd›r.

Program di¤erkâml›k, sorumluluk, sebat gibi de¤erleri tecrübe etme imkanlar›-

n› tan›yarak sadece nasihat içeren iyi fleyler yapmak söyleminin ötesine geç-

me amac›n› da tafl›maktad›r. Dan›flmanlar, öncelikle kültürel ve sosyo-ekono-

mik düzey vasat›nda paylafl›lan ve ayr›ca kendilerinin akademik ve kiflisel ba-

flar› ile iliflkili olarak düflündükleri temel de¤erleri belirlemifllerdir. Her ay bir

de¤erin merkeze al›nd›¤› çal›flma, dan›flmanlar›n haz›rlad›¤› canl›, nefleli,

renkli, müzik ve dans içeren k›sa bir oyunla bafllat›lm›flt›r.

Programda ayr›ca, ö¤rencilerin geliflim düzeyleriyle uyumlu edebî ürünlerin
kullan›ld›¤› dersler, çal›flman›n ikinci aya¤›n› oluflturmufltur. Bunlara ek ola-
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kanaati tüm kurum çal›flanlar›nca benimsenmelidir. Dolay›s›yla do¤al ve genifl bir or-
tamda çocuklar› olumlu örneklerle özdeflim kurarak danran›fllar›n› pekifltirecektir.

Ö¤retmen

Program içinde ö¤retmenlere yüklenen aslî görev, çocuklara model olma, rehberlik ve
yetiflkin deste¤i olarak planlanmal›d›r. Bu ba¤lamda;

• S›n›f kurallar› gelifltirme:  Ö¤rencilerden nas›l bir ortamda yaflamak istedikleriyle il-
gili bildirimler alan ö¤retmen, “Hemen yapal›m, kendimizden bafllayal›m” cümlesi
ile özetlenebilecek s›n›f kurallar› gelifltirme çabas› içinde olmal›d›r.

• ‹letiflim dili: Ö¤retmen, olumlu davran›fllar› vurgulayan, istenen davran›fl› mant›kl›
aç›klamalarla dile getiren, öven ve teflvik  eden bir iletiflim dili gelifltirmelidir.

• Seçme flans›: Seçim yapmak, yarat›c›l›¤› destekleyecek ve davran›fllar›n sorumlulu¤u-
nu seçim yapan kifliye yükleyecektir. Ö¤retmen seçme flans›n› çocuklara tan›yacak
bir çal›flma düzeni oluflturmal›d›r.

• Aktif ö¤renme ortam› : E¤itim ortamlar›, birden fazla duyuya hitap eden e¤itimin ka-
l›c› oldu¤u göz ard› edilmeden düzenlenmelidir. Etkinliklerin, ö¤rencilerin birebir 

F



rak, bütün okul personeli için yay›mlanan, ay›n karakterini ve tercihe ba¤l›
s›n›f etkinliklerini içeren bülten, bütünleyici bir çal›flma olarak kullan›lm›flt›r.
Evde yap›lacak etkinlikleri içeren aile bülteni ile ayl›k veli toplant›s› da okul-
ev ittifak›n› sa¤laman›n vas›talar› olarak kullan›lm›flt›r.

Bir y›ll›k bir süre ile uygulanan programa kat›lan 22 ö¤retmenin tamam›,
program›n mükemmel çal›flt›¤›n› ifade etmifllerdir (Stone & Dyal, 1997).

Cravens orta ö¤retim okulunda uygulanan Karakter E¤itimi Program› da oku-
lun ö¤retmenleri taraf›ndan gelifltirilmifltir. Oluflturulan okul komitesi ö n c e l i k l e
karakter e¤itimini ve program›n öncüllerini tan›mlam›fllar, daha sonra belirle-
nen de¤erler haftal›k bazda çeflitli araçlarla uygulamaya al›nm›flt›r.

Müdürün, her gün Karakter E¤itimi Zaman› ad› alt›nda de¤erin tan›t›m›n› içe-
ren bir etkinli¤i, okulda yay›mlanan Karakter Bülteni, sal› günleri uygulanan
tart›flma zaman›, perflembe günleri anlat›lan/tart›fl›lan kurgusal öykü, cuma
günleri ise etkinliklerin tetkiki program›n uygulanmas›nda temel yöntem ve
araçlar olarak yer alm›flt›r.

Yine komite, günün yirmi befl dakikas›n› ay›rarak karakter e¤itiminin gerçeklefle-
meyece¤i bilinciyle düzenli ders program›na entegre etkinlikler de gelifltirmifltir.

Programla ilgili olarak yap›lan ankete dayal› de¤erlendirmeler, program›n ol-
dukça genifl bir deste¤e sahip oldu¤unu ve çocuklarda olumlu de¤ifliklikler
meydana getirdi¤ini göstermektedir (Milson, 2000).
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ve grup halinde iliflkiler kurabilecekleri materyallerle planlanmas› gözetilmeli, aktif
ö¤renme ortamlar› haz›rlanmal›d›r.

• Çocuktan çocu¤a ö¤renme a¤›: Çocuklar›n birbirlerinden ö¤renmeleri daha kolayd›r.
Kurulabilecek bir e¤itim a¤› ile bir çocuk di¤er çocu¤u; e¤itilen çocuk ailesindeki
bir çocu¤u; ailedeki çocuk sokaktaki çocu¤u e¤itebilir. Çocuklardan oluflacak zin-
cirleme e¤itim a¤› (çocuktan çocu¤a ö¤renme) kurulmal›d›r.

• Moral zaman›: Uygun yer ve zamanda, abart›ya kaçmayan övgü ve teflvik içeren bir
moral zaman› uygulanmal›d›r.

• A¤abeylik/ablal›k: Büyük çocuklar›n her zaman kendinden küçüklere ö¤retecek bir
fleyleri vard›r. E¤itim program›nda bu özelliklerin kullan›labilece¤i a¤abeylik/ablal›k
iliflkileri kurulmal›d›r.

Psikolojik Dan›flmanl›k

Odak Grup ö¤elerinden biri olarak psikolojik dan›flman ve rehber ö¤retmen, progra-
m›n sa¤l›kl› yürümesi ve desteklenmesi için önemli bir yere sahiptir. Bu ba¤lamda;

• Rehber ö¤retmenler okul genelindeki de¤er e¤itimi program› çerçevesinde yer alabi-
lecekleri ortamlar oluflturmal›, ö¤retmen ve yöneticilere programla ilgili rehberlik v e
dan›flmanl›k yapmal›d›rlar. F



Heartwood Kurumu taraf›ndan ilkö¤retimin ilk alt› s›n›f›nda uygulanmak üze-
re gelifltirilen ve literatür merkezli bir yaklafl›mla ahlakî de¤erleri kazand›rma-
y› amaçlayan karakter e¤itimi program›, Çocuklar ‹çin Bir Ahlak Müfredat›
(An Ethics Curriculum for Children) ad›n› tafl›maktad›r.

Program üç ayr› parçadan oluflmakta ve her bir parçada iki ayr› de¤eri içeren,
on dört resimli çocuk öyküsü bulunmaktad›r. Her bir öykü için ayr›nt›l› ders
planlar› haz›rlanm›fl olup eve gönderilen bir not vas›tas›yla ailenin de etkin-
liklere kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

Program bir y›l›k bir süreyi kapsam›flt›r. Hemen hemen bütün karakter e¤iti-
mi programlar›nda oldu¤u gibi bu programda da amaç, genel hatlar›yla orta-
ya konulmufltur: Çocuklar›n daha fazla sorumluluk ve özen sahibi yetiflkinler ol-
malar›na yard›mc› olacak temel de¤erleri kazand›rmak.

Program›n etkilili¤inin araflt›r›ld›¤›, ABD’nin iki ayr› bölgesinden 965 ö¤renci-
nin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bir çal›flmada program, biliflsel ürünler aç›s›n-
dan etkili bulunurken duyuflsal ve davran›flsal ürünler aç›s›ndan kar›fl›k sonuç-
lar ortaya ç›km›flt›r (Leming, 2000). Fakat en ilginç noktay› araflt›rma yap›lan
okullarda ö¤retmenlerle befl y›l sonra yap›lan mülakatlar ortaya koymaktad›r.
Karakter e¤itimi program›na içtenlikle kat›lmalar›na ra¤men ö¤retmenlerin, ori-
jinal Heartwood program›n› hat›rlamad›klar›, bununla birlikte program›n›n da-
yand›¤› yedi temel de¤eri oldukça içsellefltirdikleri ve ders müfredatlar›nda ve
ö¤rencilerle iliflkilerinde kulland›klar› belirlenmifltir (Leming, 2000).
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• Ayr›ca rehber ö¤retmenler grup çal›flmalar›nda de¤er e¤itimini kapsayacak grup ça-
l›flmalar› gerçeklefltirmelidirler.

• Karakter e¤itiminin  amac› ve gerekçesi, okulun oldu¤u kadar ailenin de gündeminde
olmal›d›r. Ailelerin karakter e¤imi program›n› tan›malar›, seçilen de¤erleri çocuklar›-
na iletebilmeleri için bilinçlendirilmelerini içeren bir program kapsam›nda aile okulu
kurulmal›d›r. 

• Karakter e¤itimi programlar›na aileleri katmak ve onlarla iflbirlikçi e¤itim prog-
ramlar› gelifltirmek esas al›nmal›d›r. Ailelerin birbirlerini tan›malar› ve iflbirli¤in-
de bulunmalar› program›n esaslar›ndand›r. Dan›flman, aileler aras›nda birbirini
tamamlay›c› özellikleri gözeterek aileleri buluflturmal›, bir tür ebeveyn a¤lar› o l u fl-
turmal›d›r. 

• Okul içindeki herkesin program›n birer uygulay›c› üyesi olabilece¤i düflüncesi
önemlidir. Yap›c› davran›fllar›n birbirini desteklemesi programa katk› sa¤lar. Okul-
daki aflç› da temizlik eleman› da muhasebeci de program›n birer üyesidirler. Dan›fl-
manlar personel e¤itimini görevleri aras›na almal›d›rlar.

F



Karakter e¤itimi ile ilgili belki de en çarp›c› sonuçlar›n al›nd›¤› uygulama-
lardan birine ilkö¤retimin ilk alt› s›n›f›na hizmet veren Allen Akademisi’n-
de rastlamaktay›z. 1989’da Rodolfo Bernardo’nun müdür olarak atand›¤›
okul, tam bir kaos içindeydi. Standartlaflt›r›lm›fl akademik test sonuçlar›
bölgenin en sonlar›nda ve ülke ortalamas›n›n alt›ndayd›. Ö¤rencilerin sa-
dece %10’u ödevlerini yap›yor ve toplam› 537 olan ö¤rencilerden 150’si
okuldan y›l içinde uzaklaflt›rma cezas› alm›fllard›. Ayr›ca, ö¤retmen de-
vaml›l›¤› bölgenin en düflü¤üydü.

Öncelikle alt› ö¤retmen, iki veli ve iki ö¤renci temsilcisinden oluflan bir ku-
rul okulun mevcut durumunun foto¤raf›n› çekmek için ifle bafllad›. Ayr›ca
desteklerini sa¤lamak amac›yla yerel kilise ve topluluklarla iliflkiye geçildi.
Toplanan bilgilerden en çarp›c› olan›, okulun bir misyonunun olmamas›yd›.
Bu tespitten sonra, komisyon, bu ifl üzerine çal›flt› ve “klasik literatür ve ka-
rakter e¤itimi vas›tas›yla bütün Allen ailesinin sorumlu, üretken ve bilgili vatan-
dafllar, sosyal, entelektüel ve ahlakî aç›dan kendini gerçeklefltiren bireyler” olma-
lar›n› içeren bir misyon belirledi. Bu çerçevede karakter temelli literatür olufl-
turulmas›yla ilgili ö¤retmenler gerekli çal›flmalar› yap›p her bir döneme uy-
gun okumalar› ortaya koydular. Okulda bunlarla birlikte disiplinle ilgili dü-
zenlemeler gözden geçirilip, ö¤rencilere uniforma giyme zorunlulu¤u getiril-
di. Yine karakter e¤itimi ba¤lam›nda her bir hafta için bir temel karakter özel-
li¤i belirlediler. Haftal›k program flu flekilde uyguland›:
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Aile

E¤itim sürecinde ailenin yeri önemlidir. Çocuklar›n›n ahlâk ve karakterini olgunlafl-
t›rma çabas›nda, anne-babalara katk› ve malzeme sunmak için gayret içinde olunma-
l›d›r. Bu çabalar, aile okulu ve ebeveyn a¤lar› ile somut bir çal›flmaya dönüflebilir. Bun-
lara ek olarak bir bülten haz›rlanmal›d›r. Taraf›m›zdan uygulanan e¤itim çerçevesin-
de de bu de¤erlendirildi ve bir bülten haz›rland›. Bültene Helik ad› verildi. Helik, tafl-
larla yap›lan binalarda, büyük tafllar›n aralar›ndaki boflluklar› dolduran küçük çak›l taflla-
r› anlam›na gelmektedir. Bu sebeple karakter e¤itimi gibi çocuklar›n karakter oluflum-
lar›na olumlu katk›da bulunmay› hedefleyen bir program çerçevesinde haz›rlanan
bültene bu isim seçildi. Helik’te, her ay bir karakter/de¤er ele al›nd›. Bu çerçevede, afla-
¤›da belirtilen bölümler haz›rland›:

• Zemin: Ay›n de¤erinin tarifi, destekleyen de¤erler, z›t de¤erler, baflka dillerdeki kar-
fl›l›klar›…

• K›ssadan Hisse: Ay›n de¤eri paralelindeki öykü(ler)…

• Hemen: Uygulanmalar› kolay ve çabuk olan etkinlik ve kararlar…

• Mesela: Ay›n de¤erine dair örnek bir olay ve bu örnek olaydan hareketle ana-baba ve
ö¤retmenlerle ulafl›lan sonuçlar... F



Her pazartesi sabah› Haftan›n Kelimesi müdür taraf›ndan anons edildi. Karak-
teri tan›mlayacak ve paylafl›m›n› sa¤layacak örnekler verildi.

Sal› gününden Perflembe gününe kadarki süre zarf›nda, ö¤retmenler befl ya
da on dakikalar›n› vererek ya de¤er üzerinde tart›flma yapt›lar ya da onun-
la ilgili öykü okudular. Mümkün oldu¤unda ise de¤er müfredat›n içine y e-
dirilmeye ç a l › fl › l d › .

Cuma günleri ise, Haftan›n Kelimesi on dakikal›k bir toplant› veya video
gösterisiyle desteklendi. Sene bafl›nda her s›n›fa, iki de¤eri ifade eden iki
kelime verildi; sonralar› her kelime için bir s›n›f›n video sunumu veya top-
lant›y› haz›rlamas› istendi. 

Haftan›n Kelimesi program›n›n en temel özelli¤i, ö¤retmenlerin tüm Allen ço-
cuklar›ndan sorumlu olmalar›yd›. Do¤ru davran›fllar›n ödüllendirilmesi ya da
yanl›fl davran›fllar›n disipline edilmesinde tüm ö¤retmenler tüm ö¤rencilerden
sorumluydular. Okul, aile kat›l›m›n olmad›¤› bir karakter e¤itimi program›n›n
etkili olamayaca¤›n›n fark›nda oldu¤u için tüm sürece velileri dahil etmeye ça-
l›flm›flt›r. Bütün bunlar›n neticesinde 1995 y›l›nda Colifornia Baflar› Testi’nde
1989’da 36.5 olan okul ortalamas› 62.0’a, Dayton devlet okullar›nda 33 okul
aras›nda 28 olan s›ras› ise birincili¤e yükseldi. 1989’da yüz elli olan ö¤renci
uzaklaflt›rma say›s› da sekize indi. Benzer flekilde ö¤retmen devam› ve veli ka-
t›l›m›nda da önemli yükselmeler yafland› (Bernardo & Neal, 1997).

Sonuç olarak karakter e¤itimi, özellikle ö¤retmen ve di¤er okul personeli
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• Ç a t › a l t › : Ay›n karakterinin kazand›r›lmas›nda uygulanabilecek etkinlikler…

• Senlibenli: Belirlenen de¤erin ads›z kahramanlar›yla söylefliler…

• Kitapça: Ay›n de¤eri çerçevesinde okunup tart›fl›labilecek kitaplar…

• Oyun/cak: Çocuklar için oyun ve materyal önerileri…

• Seyirlik: VCD, video formatlar›nda bulunabilecek veya vizyonda olan konu ile ilgi-

li filmlerin tan›t›mlar›…

• Çeflni: Konuyla ilgili özlü sözler, fliirler…

Çevresel Kaynaklar›n Kullan›m›

Çal›flmaya, yak›n çevreden kifli ve kurumlar›n deste¤i sa¤lanmal›d›r. Yerel yönetim
üyeleri bu konuda vazgeçilemez partnerlerdir. Zira böylesi bir program sosyal denetim
ve deste¤i azami düzeyde sa¤lamakla hedeflerine ulaflabilecektir. Çevrenin deste¤i ise
sosyal destek2, imkan deste¤i3, çevresel atmosferin sa¤alt›m›4 gibi konularda olabilir.

2 Araflt›rmalar›nda ö¤rencilere destek ve kolaylaflt›r›c›l›k; temizlik, sa¤l›k ve benzeri konularla ilgili bir tak›m projeleri ö¤-

renciler eliyle yürütmek, demokratik davran›fllar›n yerleflmesinde ö¤rencilere model olmak…
3 Yerel yönetimlere ait mekanlar›n kullan›lmas›n› sa¤lamak, teknik eleman deste¤i vermek, ö¤rencilerin gelifltirecekleri

projelere finansal ve araçsal destek vermek…

F



program› iyi bildi¤inde, program materyallerine ve kaynaklar›na rahat ulafl-

t›klar›nda ve çocuklar›n takip etmelerini istedikleri de¤erlere model olmay›

öncelediklerinde olumlu sonuçlar vermektedir (Williams, 2000). Karakter e¤i-

timi programlar›n› etkili k›lan di¤er hususlar ise flunlard›r: Okulun vizyonu,

program oluflturma, uygulama ve de¤erlendirme standartlar›, programdan

beklentilerin belirlenmesi, uygulama kriterleri, yürütücü liderlik, program için

yeterli kaynaklar, ö¤retmen ve di¤er kat›l›mc›lar›n e¤itimi, veli ve toplum ifl-

birli¤i ve de¤erlendirme (DeRoche & Williams, 1998).

Sonuç

Makalede aktar›lan olumlu ve etkili örneklere ra¤men karakter e¤itimi

programlar› hakk›nda çok ciddi elefltiriler de mevcuttur. Bunlar›n aras›nda

(i) farkl› inanç sistemlerine hoflgörü/tolerans anlam›na gelen dini ço¤ulcu-

l u k’un –hakim dinin de¤erlerinin ö¤retilmesiyle egemen din lehine ve az›n-

l›k din/ler/in aleyhine bir durum ortaya ç›kabilece¤inden dolay›– zedelene-

bilece¤i, (i i) anayasada yer alan temel ilkelerden olan kilise-devlet ay›r›-

m ›’n›n ihlal edilme riski olabilece¤i, (i i i) de¤erlerin okul/devlet arac›l›¤›yla

ö¤retilmesinde ailenin imtiyaz›n›n z›mnî ya da aç›k  olarak elinden al›nm›fl

olaca¤› gibi t e o r i k; (i) akademik programdan vakit kalmamas› ve (i i) e¤itim-
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Yöntem ve Teknikler

Bugüne kadar de¤erlerin çocuklara kazand›r›lmas›nda kullan›lan genel metotlar›n na-
sihatten öteye gitmedi¤i söylenmektedir. Uygulanacak karakter e¤itimi program›nda
s›ra metot belirlemeye geldi¤inde klasik anlay›fl›n d›fl›na ç›k›lmal›, farkl› yöntem ve
teknikler bulunmal› ve tercih edilmelidir. 

Çocuklara seçim hakk›n›n tan›nd›¤›, aktif ö¤renme ortamlar› içinde birden fazla du-
yunun ö¤retime ortak edildi¤i, oyun ve e¤lence a¤›rl›kl›, kolay ve çabuk uygulanabi-
lecek, çocuklar›n zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel geliflim alanlar›n›n tümüne hitap
edebilecek metotlarla gerçeklefltirilecek etkinlikler haz›rlanmal›d›r. 

Okul, Aile, Çevre ‹flbirli¤i

Mekânlar ve muhatap olunan kifliler de¤iflse de sürece yay›lan çal›flmalar›n verimlili¤i
için e¤itimin devaml›l›¤› sa¤lanmal›d›r. Odak grup taraf›ndan belirlenmifl olan ay›n de-

¤eri ve bu de¤erin kazand›r›lmas› için okul, aile, çevre aras›nda iflbirli¤i hedeflenmeli-
dir. Yap›lan çal›flmalar ve sonuçlar›, karfl›l›kl› olarak bir platformda aktar›lmal› ve kri-

4 Ö¤rencilerin karakter geliflimlerine olumsuz etkisi olacak yerlerin denetimine önem vermek, ö¤rencilere hitap eden

mekanlarda onlar›n karakter geliflimlerine katk› sa¤layacak düzenleme ve gelifltirmelerde bulunmak…

F



li ö¤retmenlerin yoklu¤u gibi uygulama ile ilgili itirazlar say›labilir (Starrats

1994’den akt., Heft, 1995).

Oldukça kapsaml› bir elefltiri kaleme alan Kohn (1997, s. 429) ise karakter

e¤itimi programlar› konusunda oldukça ac›mas›zd›r: “Bugünlerde karakter

e¤itimi alt›nda yap›lmakta olan, ço¤unlukla çocuklara söyleneni yapmalar›n›

ve daha fazla çal›flmalar›n› içeren bir dizi nasihat ve d›flsal teflvikten ibarettir.

‹lginç biçimde dinî gruplar›n bir k›sm› onu kendi alanlar›n›n ihlali ve ok u l-

lar›m›z›  mahveden seküler hümanistlerin yeni bir takti¤i olarak görmektedir

(De¤erlendirme için bkz., Ryan &  Kilpatrick, 1996).

On y›l› aflk›n bir süredir çok yayg›n olarak uygulanan bu programlarla yani

Amerikan Tecrübesi ile ilgili elefltiriler de dikkate al›narak temel de¤erlerin ka-

zand›r›lmas›nda önemli bir avantaj yakalanabilir. Bu çerçevede;

(i) Ö¤retmen yetifltiren kurumlar›n programlar›n›n temel de¤erlerin kazand›-

r›lmas›yla alakal› e¤itimsel amaçlarla daha fazla ilgili olmas› (Reetz & Ja-

cobs, 1999; Ryan, 1997),

(ii) [Karakter e¤itimi programlar›na yap›lan en önemli elefltirilerden birinin te-

orik temellerinin zay›fl›¤› oldu¤undan hareketle] daha etkin programlar›n

karakterin do¤as› ve nas›l ö¤renildi¤iyle ilgili aç›k perspektifler ile geliflti-
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tik edilmesi sa¤lanmal›d›r. Böyle bir uygulama, aile ve çevreyi çal›flman›n bir parças›
konumuna getirerek planlaman›n içinde aktif yer alma sorumlulu¤u kazand›r›labilir.

Okul Ortam›

Çal›flmaya; muhatab› olan ö¤rencilerin, velilerinin ve yak›n çevrenin deste¤ini sa¤la-
yacak olan okulda da bir tak›m düzenlemelerin yap›lmas› gereklidir. Bu düzenleme-
lerle oluflturulacak okul iklimi sayesinde, hem karakter e¤itimi program›n›n yürütül-
mesi,  hem istikrar›, hem de belirlenen hedeflerle ulafl›lan sonuçlar›n kal›c›l›¤› sa¤la-
nabilecektir. Düzenlemeler ba¤lam›nda flunlar önerilebilir;

• Kurum, seçilen de¤eri destekleyecek, dikkati konu üzerinde yo¤unlaflt›racak görsel
malzemelerle süslenmeli.  

• Konunun çeflitli yönleriyle ele al›naca¤› münazara, panel, konferans ve benzeri
formlarda çal›flmalar düzenlenmeli. 

• Okulda ders d›fl› çal›flma ortamlar› olarak faaliyette bulunan kulüp ve e¤itsel kolla-
ra etkinlik önerileri haz›rlanmal›. 

• Okul genelinde ve s›n›flarda proje çal›flmalar› gerçeklefltirilmeli.

• Yap›lacak de¤iflik çal›flmalar sonucu ortaya ç›kan ürünler sergilenmeli. F



rilmesi ve de¤erlendirilmesi (Leming, 2000), 

(iii) Biliflsel temelli ve günün 15-20 dakikas›n› alan ve izole karakter e¤itimi

programlar›n›n ö¤renci davran›fllar›n› de¤ifltiremeyece¤inden dolay› ku-

rumdaki herkesin gün/hafta/ay/y›l›n de¤er/ler/iyle ilgili ve model olmas›

ve bunlar›n müfredata nüfuzunun sa¤lanmas› (Bulach, 2001),

(iv) Hem ö¤renciler analitik ve kritik düflünmeyi kazand›rmay› önemseyen

hem de ayn› zamanda flefkat, empati ve merhamet gösterme olgunlu¤u-

na sahip bireylerin yetiflmesini destekleyen bir karakter e¤itimi program›

gelifltirilmesi (Thomas, 1991) önerilmektedir.
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• Grup etkinlikleri düzenlenmeli.
• Aktif ö¤renme deneyimleri için geziler planlanmal›.
• Okul personeli de¤erlerle ilgili olarak bilinçlendirilmeli.
• Duvar gazeteleri, broflürler ve benzeri bas›l› materyaller haz›rlanmal›.
• Ailelere seçilen de¤erle ilgili seminerler verilmeli. 
• Çocuklar›n özdeflim kurabilecekleri canl› biyografiler okulda konuk edilmeli. 
• S›n›f panolar› düzenlenmeli.
• Okul toplant›lar›, de¤erlerle ilgili drama çal›flmalar› yap›lmal›, tiyatrolar sergilenmeli.

• “Moral Geceleri”, “Bilgi Paylafl›m› Güncesi”, “Paylafl›yoruz”, “Yaln›z De¤iliz” ve sair
isimlerle her ferdin buluflabilece¤i beraberlik saatleri düzenlenmelidir.

Program›n De¤erlendirilmesi

Etkinlikler için bir çal›flma formu haz›rlanmal›, bu formda uygulay›c›n›n çal›fl-
may› gerçeklefltirdikten sonra gözlem ve yorumlar›n› not alaca¤› bir bölüm de
bulunmal›d›r. Bu notlar, çal›flmalar›n verimlili¤i ile ilgili geribildirimleri olufl-
turacakt›r. Ö¤retmenlere, kazand›r›lmak istenen davran›fllar›n yayg›nl›¤›n› ölç-
mek için çocuklarla ilgili gözlemlerin de¤erlendirilece¤i yeni formlar da verile-
rek çal›flman›n geçerlili¤i ölçülmelidir. C
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Character Education Programs: An Approach for Acquiring 
Core Human Values

Citation/– Ekfli, H. (2003). Temel insanî de¤erlerin kazand›r›lmas›nda bir

yaklafl›m: Karakter e¤itimi programlar›. De¤erler E¤itimi Dergisi, 1 (1), 79−96. 

Abstract– In broad sense, character education is an effort to help the new genera-
tions understanding core human values, care about them, and behaving them tho-
rough explicit or hidden curriculum. Present study aims introducing the character
education programs mainly implemented in United States. For that, the definiti-
on, scopes, foundations and efficiency of some examples of the programs were dis-
cussed. The paper is concluded with partly critics of the programs and the points
we have to focus on while implementing them in the light of American Experien-
ce. 
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