
MEDENİYET VE DEĞERLER KULÜBÜ EĞİTİMCİ SUNUMU



AMACIMIZ

14 asırlık temelleri olan köklü tarihimizde, bir 
faziletler medeniyeti kuran ecdadımızın bizlere 
teslim ettiği ahlaki ve insani değerleri sonraki 
nesillere aktarmak.



GENEL BİLGİLENDİRME

*Bu çalışma eğitimciler için hazırlanmış olup öğrenci
seviyesine uygun değildir.
*Eğitim öğretim faaliyetlerinin sekiz ay boyunca devam
edeceği düşünülerek MEB’in güncel takvimi göz önünde
bulundurularak hazırlanmıştır.
*Bilgi, kültür ve algı seviyeleri dikkate alınarak
birbirinden farklı eğitim teknikleriyle işlenip, bir eğitim
malzemesi haline getirilmiştir. Her ay için 2 konu
işleneceği uygun görülüp toplamda 14 konu ile
sınırlandırılmıştır.



UNSURLAR

*Öncellikli olarak danışman öğretmenlerimiz bu
kulübün omurgasıdır.
*Danışman öğretmenlerimiz müfredat eğitimini
uygulayacak kişilerdir.

Bu doğrultuda; öğretmenlerimizin öğrencilerimiz için
rol model olması ve aşağıdaki özellikleri taşıması
gerekmektedir;
1. Samimi
2. İletişim özellikleri kuvvetli
3. Milli ve manevi değerlerine bağlı

MEDENİYET VE DEĞERLER

MÜFREDAT

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ



MÜFREDATIN İŞLENİŞİ

A. Hedef Davranışlar
B. Kavram Açıklaması
C. Hikaye Anlatımı
D. Örnek Hayat
E. Şiir
F. Mizah
G. Asr-ı Saadet
H. Etkinlik ve Eğlence

• Kitapçığın uygulanmasında başarılı olmak için öncesinde mutlaka bir hazırlık yapılmalı.
• Ayrıca etkili iletişim için öğrenci ile göz teması kurulması ve anlatım usulünün öğrenci seviyelerine uygun tutulması

önemlidir.



A. HEDEF DAVRANIŞLAR

Beş veya altı maddeden oluşan bu
bölüm konunun ana çerçevesini çizmekte, bu
konunun işlenmesi neticesinde öğrencilerden
beklenen bilgi, davranış ve duygu seviyelerini
ifade etmektedir.

Bununla birlikte burada yazılı
maddeleri öğrenciler için birer mesaj ve bilgi
halinde de çevrilebilir.



B. KAVRAM AÇIKLAMASI

* Bu bölümü işlerken öğrencilerin düşüncelerine de müracaat
ederek diyalog tarzında sunum yapılabilir.
* Bu bölüm hazırlanırken “Bir eğiticinin öğrencileriyle karşılıklı
konuşması” tarzında işleneceği kabul edilmiştir.
* Kavram açıklamasında bilgi ve mesaj yoğunluktadır. Cümlelerin
anlaşılması ve hazmedilmesi için yer yer anlatımı durdurarak
metnin akışına uygun olarak öğrencilerin düşüncelerine yer
verilebilir.
* Kavram açıklamaları öncesinde öğrencilerle daha iyi diyalog
kurabilmek adına ufak notlar alınabilir.



C. HİKAYE ANLATIMI

Burada bir hususta dikkatli olunmalı; Eğer iyi bir hikaye
anlatıcısı değilseniz o zaman hikaye metnini en güzel
şekilde okumanız gerekmektedir.
*Hikaye anlatımında veya okunuşunda şu hususlara
dikkat edilmesi hikayenin öğrenciler üzerinde tesirini
arttıracaktır;
• Hikaye özümseninceye kadar birkaç kere okunmalı.
• Tonlamaya ve vurgulara özen gösterilmeli.
• Mümkünse hikaye kahramanları farklı tonlarda

seslendirilmeli.



Bu kısım okunurken herhangi bir tonlama
yapmamak, anlatımı son derece cansız ve renksiz bir
hale getirir.

Oğlunun babasına tepkisi, babasının verdiği
cevaplar ayrı tonlarla verilmelidir. Bu şekilde yapılan bir
anlatımda hikayeyi dinleyen öğrenciler adeta anlatılan
olayı yaşadıklarını hissedeceklerdir.

Hikaye esnasında belirli noktalarda hikayeyi
kesip o anda olay akışıyla ilgili öğrencilere sorular
sorulabilir, öğrencilerin düşünceleri alınabilir.

ÖRNEK



D. ÖRNEK HAYAT

İşlenen ahlaki değerlerle ilgili olarak bu bölümde,
güzel bir insanın hayatından örneklere yer verilmiştir.
Burada dikkat edilecek hususlar da aynen hikayeler de ki
gibidir.

İşlenen konularla ilgili öğrencilerin yaşadığı
bölgedeki örnek şahsiyetler varsa anlatılabilir. Ayrıca
öğrencilerden de bildikleri örnek şahsiyetleri anlatmaları
istenebilir.



E. ŞİİR

Bu bölümün hazırlanmasından maksat, bir ahlaki
değerin öğretilmesinin yanı sıra öğrencilerimizin eğitim ve öğretim
hayatlarına renk ve güzellik katmak, kültürlerini arttırmak ve
onlara şiir zevki kazandırmaktır.

Bu başlık altında işlenen şiirlerin öğrenciler tarafından
ezberlenmesi istenebilir. Bu çalışma esnasında fon müziği
kullanılması ciddiyet ve farkındalığı artırabilir.



F. MİZAH

• Bu köşede fıkra, bilmece ve zeka soruları yer
almaktadır.

• Her hafta bir etkinlik yapılabilir.
• Öğrencilerin kendilerinin de fıkra anlatması

istenebilir.
• Bilmece bölümünde ise cevabı doğru bilen

öğrenci onure edilebilir ya da
ödüllendirilebilir.



G. ASR-I SAADET

• Asr-ı saadet yazılarını işlemeye başlamadan önce ve bu bölümü
bitirdikten sonra öğrencilerle Fatiha okunup Peygamber Efendimiz
(s.a.v)’ ın ruhlarına hediye edilebilir.

• Bu yazı vesilesi ile öğrencilere sık sık salavat ve dua disiplini
kazandırabilir.

• Asr-ı Saadetten verilen örnekler, bu konudaki en mükemmel ve zirve
örnekler olduğu için günümüzde anlaşılması ve uygulanması zor
görülebilmektedir. Bu bölüm işlendikten sonra, yapacağınız
yorumlarla o günün olaylarının günümüzle bağlantısını
kurulmalıdır.

• Bir Müslüman olarak görevimizin, bu örneklere elimizden
geldiğince yaklaşmaya çalışmak olduğunu anlatılmalıdır.



H. ETKİNLİK VE EĞLENCE

Bu bölümde üç türlü etkinlik değişik şekillerde
uygulanmıştır.
1) Psiko-drama
2) Foto-yorum
3) Eğitim-öğretim çalışmalarınıza renklilik

katacak farklı uygulamalar



PSİKO-DRAMA VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Faaliyetlere uygun öğrencilerin seçilmesine,
• Gerekli malzemelerin önceden tedarik edilmesine,
• Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri

bir ortam sağlanmasına,
• Etkinlik neticesinin yorumlanması ve konuyla

bağlantısının kurulmasına,
• Etkinliğe geniş katılım sağlanmasına, dikkat

edilmelidir.



FOTOYORUM VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Fotoyorum etkinliğinin bulunduğu sayfa büyükçe bir
fotokopi çektirilip her öğrenci için bir nüsha
yaptırılabilir.

• Sorular sırasıyla sorularak öğrencilerin cevaplaması
istenmelidir.

• Her öğrencinin aktif olarak katılmasına özen
gösterilmelidir.

• Etkinliğin hedefinden uzaklaşmaması için gerekirse
küçük müdahalelerde bulunulmalıdır.

• Etkinliğin sonunda genel bir yorum ve değerlendirme
yapılarak etkinlik sonlandırılır.



DİN BİLGİSİ

• Din bilgisi bölümü konuları yaş grubuna uygun olarak mümkün
olduğunca özet olarak işlenmiştir.

• Eğitimcilerin, öğrencilerin bilgi ve yaş seviyelerine göre açıklama
yapmaları ve konuyu daha anlaşılır hale getirmeleri
gerekmektedir.

• Bu bölümden maksat, belli ilmihal bilgilerini öğrencilere dikte
etmek değildir. Öğrencilerimizin bu bilgileri öğrenmeleri kadar
uygulamaları da önemlidir.

• Öğrenmeyi sağlamak için farklı yöntemlerin uygulanması
gerekebilir. Soru cevap uygulamasına, belirli bilgilere ait
uygulamaların takibi için çizelgeler( Örneğin namaz çizelgesi,
kuran okuma çizelgesi vb.) hazırlanarak öğrencilere verilmesi gibi
farklı uygulamalara başvurulabilir.



SON OLARAK

Farklı coğrafyalarda yaşayan, ismini bilmediğimiz
eğitimci bir kardeşimiz, dokümanlardaki bir hikayeyle, bir
etkinlikle ya da bir cümleyle, bizim varlığından bile
haberdar olmadığımız bir öğrenci kardeşimizin gönlüne
ulaşabilir de bir merhamet, bir muhabbet tohumu
ekebilirse ne mutlu TÜGVA ailesine…



TEŞEKKÜRLER


