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Çocuğumuzun Ahlaki Gelişimi
Bizim Elimizde
Ahlak, insanın amaca yönelik olarak kendi arzusuyla iyi davranışlarda bulunup
kötülükten uzak durmasıdır. Başka bir söyleyişle ahlak; bir toplumda insanların
uymak zorunda oldukları davranış kurallarıdır.
“Ahlakın oluşumu ve ahlakın gelişimi konusundaki kuramlardan en çok bilineni Kohlberg’in
geliştirdiği Ahlaki gelişim ve yargı modelidir. Kohlberg’in geliştirdiği modele göre; birey,
çocukluktan yetişkinlik çağına kadar olan süreçte ailesinden ve yakın çevresinden öğrendiği
değerler ile sosyal gelişimini önemli ölçüde tamamlayıp, öğrendiği sosyal ve ahlaki
değerleri; kendi iş ve aile hayatına da yansıtarak alışılagelmiş bu süreci nesilden nesile
zenginleştirerek devam ettirir.”
Ahlak, insanların ilişkilerinde uymaları beklenilen kuralları ve yapılması gereken görevleri
belirler. Bu bakımdan en başta bir ahlak türü olarak kişi ahlakından söz edilmelidir. Kişi
ahlakında toplum üyelerinden beklenilen iyi davranış kalıpları ve dürüstlük, samimiyet, adil
olmak, sabır ve sükûnet sahibi olmak, alçak gönüllü olmak, kıskanç olmamak, kötü
alışkanlık sahibi olmamak ve daha birçok karakter kişi ahlakını ortaya koyan değer
yargılarıdır.
Kişi ahlakının devamında ise aile ahlakından söz etmek gerekir. Aile ahlakı bir toplumsal kurum olarak aile
içerisinde uyulması beklenilen davranış kurallarını ifade eder. Aile hiç şüphesiz toplumun temelidir. Dolayısıyla
aileyi oluşturan bireylerin aile kurumuna saygı duymaları, ahlaki davranış ve eylemlere önem vermeleri gerekir.
Eşlerin birbirlerine olan ahlaki sorumlulukları kadar, çocuklarına karşı da ahlaki sorumlulukları bulunmaktadır.
Anne ve babanın, çocukların ahlak sahibi bireyler olarak yetişmesinde çok önemli rolleri ve görevleri
bulunmaktadır. Çocuğa küçük yaşta verilecek düzgün eğitim, yaşamı boyunca yanlış olayların içine girmesini
önleyecek ve doğruları prensip edinerek, çevresi ile uyumlu yaşamasını sağlayacaktır. İnsanın ahlaki açıdan
kendisine, aile fertlerine ve çevresine karşı sorumlulukları vardır. Bu kişi çocuk da olsa görev ve sorumluluklardan
uzak tutulmamalıdır. Ahlaki değerlerin dil öğrenmek gibi küçük yaşlarda kazanılacağı da unutulmamalıdır.

Aile de Çocuğun Ahlak Eğitiminde İlkeler
Çocuklar gelişim özelliklerine göre eğitilmelidir. Her yaşın kendine özgü gelişim özellikleri ve gelişim görevleri
vardır. Her yaşın özelliklerinin ve görevlerinin anne ve babalar tarafından bilinmesi diğer eğitim alanlarında olduğu
gibi ahlak eğitiminde de çok önemlidir. Bu durumu bilmeyen anne babalar, gelişim çağlarındaki çocuğun, bazı
davranışlarını, ahlaksızlık olarak görmektedir. Burada bilinmesi gereken, bu davranışların, o gelişim çağının doğal
bir özelliği ve normal olduğudur. Anne baba tutumları da çocukların o dönemleri sağlıklı ve başarılı atlatmalarında
önemlidir. “Bu dönemin bir özelliği hiçbir şey yapamayız.” gibi yanlış anne baba tutumları çocukların bu dönemi
sağlıklı ve başarılı atlatamamalarına sebep olacaktır.
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Ailede İyi Bir İletişim Ortamı Oluşturulmalıdır
Çocuk, iyi bir ahlak eğitimini ancak iyi bir aile ortamında elde edebilir. Bu nedenle anne babanın çocuklarıyla
sağlıklı iletişiminden önce eşlerin birbirleriyle iletişiminin iyi olması gerekmektedir.

Ahlak Eğitimine, Çocuğun Doğum Anında Başlanmalıdır
Çocuğun eğitimi ve özellikle ahlak eğitimi uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreç doğumdan ölüme kadar
sürmektedir. Bu nedenle çocuğun ahlaki eğitimi doğumla birlikte başlar. Dünyaya yeni gelen bir bebeğin güvene
sevgiye ve ilgiye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanması çocuğun ahlaki gelişimi
açısından önem taşımaktadır.

Dengeli Bir Disiplin Sahibi Olunmalıdır
Disiplin, insanın yapmak istedikleri ile toplumun kısıtlamaları ve çevrenin istekleri arasında denge kurma
gereğinden kaynaklanır. Bu anlamda çocuğun davranışlarını disiplin altına almak, ona kullanılabilir özgürlük alanını
öğretmek demektir. Çünkü çocuğu tamamen özgür bırakmak, başkalarının haklarını çiğnemeyle veya kendisine ve
çevresine zarar vermekle sonuçlanabilir. Ceza ve disiplin birbirine karıştırılmamalıdır. Disiplin, kabul edilebilir
nitelikteki davranışları belirleyen kuralların ve kontrollerin tümüdür. Ceza ise çocuğun uymadığı kuralların
karşılığında ödediği bedeldir.

Ödül ve Ceza Yerinde Kullanılmalıdır
Ödül yapılan iyi bir davranışının karşılığında çocuğa verilen bir teşvik aracıdır. Ceza ise yapılan yanlış bir davranış
karşısında çocuğun davranışlarının sınırlandırılmasıdır. Ahlak eğitiminde de bu iki kavramın dengeli ve sağlıklı
kullanılması gerekmektedir.

Çocuğa İyi Bir Örnek Ve Model Olunmalıdır
Eğitimde en temel ve etkili yöntem, anne babanın iyi bir örnek ve model olmasıdır. Çocuklar özellikle belli bir yaşa
gelene kadar model alarak öğrenme yolunu tercih ederler. Bu nedenle anne babalar da çocuklarını yetiştirirken
sergiledikleri davranışlarına çok dikkat etmelidirler. Sürekli küfür eden eşi ile olan iletişiminde yalana sıklıkla
başvuran ve şiddeti hayatlarının bir parçası haline getiren ebeveynlerin çocukları da bu davranışları görerek
sergilemeye başlayacaklardır.

Çocuk Okulda da Takip Edilmelidir
Çocuğun okula uyum ve başarısı, anne ve babanın, onu yetiştirmedeki başarının bir ölçüsüdür. Ancak okula
başlamakla, anne babanın eğitici görevini tamamen öğretmene aktardığını düşünmesi de yanlış olur. Eğitim
okulda ve evde beraber yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle anne baba, çocuğu öğretim hayatında da
takip etmeli ve bu aşamada öğretmelerine yardımcı ve destekleyici olmalıdırlar.

Aile Bireyleri Birlikte Hareket Etmelidir
Çocuğun eğitiminde aile bireylerinin birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Davranış birlikteliği, eğitimde sonuç
almanın ilk ve temel şartıdır. Babanın hatalı olduğu bir davranış anne tarafından övgü ile karşılanırsa, annenin
endişe ettiği bir davranış da baba tarafından teşvik edilirse çocuğun eğitiminde başarılı olmak mümkün değildir.
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Çocukların ahlaki gelişimleri açısından iyi arkadaş edinmeleri de sağlanmalıdır. “Bana arkadaşını söyle, sana kim
olduğunu söyleyeyim.” sözünün de ifade ettiği gibi çocuğun arkadaşlarının onun eğitiminde çok önemli bir yere
sahip olduğu görülmektedir.
Ailenin sosyo‐ekonomik düzeyi de çocuğun ahlaki gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Farklı sosyo‐ekonomik
düzeydeki ailelerde farklı moral değerler ve sosyal baskılar vardır. Alt sosyo‐ekonomik düzeydeki aileler, orta sınıf
ebeveynlerinden daha farklı disiplin teknikleri uygulanmakta ve daha katı cezalandırma yöntemleri
kullanılmaktadır. Bu tip yöntemler ise çocuğun ahlaki gelişimi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.
Çocuğun ahlak eğitiminde en önemli kurum ailedir. Bunun yanında arkadaş ilişkileri, okul hayatı ve kitle iletişim
araçları çocuğun ahlaki eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Eğer çocuk iyi davranışlara yönlendirilmezse kötü
davranışlara yöneleceğinden çocuğun eğitimi ile ilgilenenlere büyük görevler düşmektedir.

KAYNAKLAR:
 Ergen ve Gelişimi Yetişkinliğe İlk Adım
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL, Yrd. Doç. Dr. Ayşe B. AKSOY
Nobel Yayınları, 2001, Ankara.
 Ailede Çocuğun Ahlaki Eğitimi
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN
Nobel Yayınları, 2006, Ankara
 http://www.aktuelpsikoloji.com/cocuklarda‐ahlak‐gelisimi
Psik. Dan. Nur Mulla, 2010

Sınıf İçerisinde Davranış Problemi Yaşayan
Öğrencilere Yaklaşımlar
Uzman Klinik Psikolog Canan
Sayıoğlu anaokul, ilkokul ve
ortaokul öğretmenlerine ‘’sınıf
içerisinde davranış problemi
yaşayan öğrencilere
yaklaşımlar’’ konulu
seminerini sunmuştur.
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CISV Türkiye 2014 Delegasyonları
Mini Kampı
11‐13 Nisan 2014 tarihleri arasında CISV Türkiye 2014 delegasyonları için
düzenlenen mini kamp TED Bursa Koleji’nde gerçekleştirildi.
Kampa bu yaz Türkiye’deki ve yurt dışındaki CISV kamplarına katılacak olan katılımcılar, liderleri, kamp sorumluları
ve JB’lerden oluşan toplam 58 kişi katıldı. Bu yaz 13 farklı kampa katılacak olan gençler gidecekleri kamplarda
uygulamak üzere ebru sanatı eğitimi aldılar ve kültürümüzü yansıtacak halk oyunları öğrendiler. Ayrıca
katılımcıların gittikleri kamplarda bilmeleri gereken kamp kuralları hakkında bilgiler verildi. CISV kamplarında
oynanan oyunlar ve söylenen şarkılar ile ilgili etkinlikler yapıldı.
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Nesin Matematik Köyü Gezisi
Okulumuz 8. Sınıf
öğrencileri
10 – 11 ‐ 12 Nisan
tarihlerinde matematik
sevdasının doğayla
buluştuğu “Nesin
Matematik
Köyü’’ndeydiler.
Nesin Matematik Köyü, İzmir`in
cennet köşelerinden Şirince Köyü`ne
1 km uzaklıkta, Nesin Vakfına ait 55
dönüm arazi üzerinde kurulmuştur.
Gençlerde
matematik
sevgisini
yeşertmek ve büyütmek amacıyla
kurulmuş olan köyde ilköğretim
düzeyinden
en
ileri
seviyede
araştırmaya
kadar
her
türlü
matematik etkinliği yer almaktadır.
Matematik Köyü’nde öğrencilerimiz
Ali Nesin ile üç gün ikişer saatlik ders
yapma
şansını
yakaladılar.
Matematikte
sayılar
arasındaki
düzeni
keşfederek,
oyunlarla
matematiğin tadına vardılar. Oyunları
doğru hamlelerle hangi kazanma
stratejileriyle
nasıl
kazanabileceklerini tartıştılar, şans
oyunlarındaki kazanma olasılıkları
üzerine çalıştılar. Öğrencilerimiz Ali
Nesin’in
verdiği
derslerde
matematiksel
düşünebilme,
soyutlama, çıkarım yapma, sonuçları
öngörme, modelleme ve planlama becerilerinin çağdaş bir insan için mutlak gereksinimler olduğunu keşfetti.
Matematik derslerinin yanı sıra köy hayatı deneyimi kazanan öğrencilerimiz doğaya saygı duymanın önemini
kavradılar.
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Tabi ki bu gezide sadece ders yoktu. Dersten arta kalan
vakitlerde de öğrencilerimizin Şirince ve çevresinde antik
ve doğal güzellikleri görme imkânı oldu. Öğrencilerimiz
Efes Antik Kentini ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret ettiler.
Kuşadası turunda güzel bir havada deniz kenarında
yürüyüş yaptılar. Eski bir Rum köyü olan Şirince ise kilisesi,
organik pazarı ve şarap mahzenleri ile gezmeye görmeye
değerdi.
Program kapsamında İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olan
Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na öğrencilerimiz için
düzenlenen bir tur gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz parkta
120 türden 1500 hayvanın kendi doğal ortamlarında kafes
ve tel olmadan yaşadığını, 3.000 ağaç ve 250 bitki türünü
görme fırsatı yakaladılar.

Çanakkale Gezisi
TED Bursa Koleji olarak öğrencilerimizde tarih bilincini yaşatmak, Mustafa Kemal
Atatürk’ün “onlar artık bizim de evlatlarımız” dediği tüm Çanakkale Şehitlerini
ziyaret etmek amacıyla 28 – 29 Mart 2014 tarihinde 7. sınıf öğrencilerimizle
Çanakkale gezisi düzenledik.
Gezimizde dönemin en büyük savaşlarından olan ve Kurtuluş Savaşı’mızın ruhu olan Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı
toprakları yerinde inceleme imkanı bulduk. Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiklerimizin bu vatanı bize hediye
ederken çektikleri sıkıntıları, vatan sevgisini, Atatürk’ün hiçbir zorluk karşısında yılmayışını rehberlerimizin sayesinde
bir daha dinledik. Gezinin sonunda Kilitbahir’de rehberimizin okuduğu, bizim de çok etkilendiğimiz şiirin bir bölümü,
bugünün anlam ve önemini ancak bu kadar anlatabilirdi.
“Mehmet toprak oldu,
Ustanın elinde çanak oldu, çömlek oldu.
Aşığın dilinde türkü oldu,
250 bin Mehmet şehit oldu,
250 bin Mehmet toprak oldu,
Toprak bize vatan oldu.”
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Bu vatanı kazanmak uğruna bedelini kanla ödeyen Mehmetçiklerimize ve Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’e
minnettarız. Hüznü, sevinci, gururu bir arada yaşadığımız bu iki günde öğrencilerimize şanlı tarihimizi ve millet olma
bilincini anlamanın heyecanını TED Bursa Koleji ailesi olarak hep birlikte yaşadık.

Gezimize emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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Hybrid Learning in the 21st Century: A
holistic Approach to English Language
Teaching
Sebit ve Türk Eğitim Derneği (TED) kolejleri işbirliği ile Milli
Eğitim Bakanlığında çalışan ilköğretim İngilizce
öğretmenlerine yönelik hazırlanan eğitimler kapsamında
09 Mayıs 2014 tarihinde TED Bursa Kolejinde öğretmen
eğitimcisi Deniz SAYIN tarafından “Hybrid Learning in the
21st Century: A holistic Approach to English Language
Teaching” başlığı altında 1 günlük eğitim planlanmıştır.
Başvuru süresi 1 Mayıs 2014’e kadardır.

Eğitim Programı
10.00‐11.00 Teaching Vocabulary
11.00‐11.30 Coffee Break
11.30‐12.30 Songs & Chants
12.30‐13.30 Lunch
13.30‐14.30 Games
14.30‐15.00 Coffee Break
15.00‐16.00 Speaking
Kayıt Formu: http://www.tedbursa.k12.tr/icerik.php?icerik=hybrid2014&solmenu=sol1
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