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Değer No: Değer Adı 
Kazanımlar Yöntem Değerlendirme 

1 Selamlaşma 

     Kültürel değer olarak selamlaşma Kişiler arası ilişkilerde yakınlaşma ve güven verici davranış geliştirir. Beyin fırtınası Öntest 

  Kişilerarası İlişkiler ve selamlaşma Selamlaşmanın önemini fark eder. Barış ve selamlaşma arasındaki ilişkiyi algılar. Eleştirel düşünce Yetenek Yönelim Testi 

  Selamlaşma ve güven ilişkisi Kişiler arası ilişkilerde güvensizlik engelini kaldırıcı davranışlar sergiler. Çoklu zekâ uygulamaları Açık uçlu sorular 

  Selamlaşma ve dostluk ilişkisi   Sokratikdiyalog yöntemi Anket 

  

 
Selamlaşma değerinin önündeki 

engeller  
 

  Altı şapka tekniği Mülakat 

      Sunum tekniği Gözlem 

      Yaparak yaşayarak öğrenme Öz değerlendirme ölçeği 

  

    Proje ve senaryo merkezli 

öğrenme 

Portfolyo dosyası 

      İşbirlikçi öğrenme Anksiyete ölçeği 

      Grup çalışması Ergen öznel iyi oluş ölçeği 

      Oyun yöntemi Son test 

  
 

  Drama   

      Müzik   

2 Sevgi ve Şefkat Kendi bireysel varlığını kabul eder. Dil ve anlatım yöntemi   

  

Öz sevgi  
Aile bireylerine karşı sevgi besler. 
 

    

  Aile sevgisi İnsanları sever ve bireysel farklılıklara saygı gösterir.     

  Doğa sevgisi  Doğaya ve bütün canlılara karşı sevgi duyar.     

  Vatan sevgisi Sevgi ve şefkat değerleri arasında ilişki kurabilir.     

  

İnsanlık sevgisi ve evrensel 

değerler 

Kültürel ve evrensel değerler arasında köprü kurar.     

  İlahi (spirituel) sevgi İletilmemiş sevginin sevgisizlikle eşdeğer olduğunu bilir.     

  Karşılıksız sevgi ve şefkat Kişilerarası ilişkilerde muhatabının sevgi diline uygun tepki verir.     

    İlgi göstererek ve sorumluluk alarak sevgisine davranışlarıyla kıymet verir.     

    Sevgisini paylaştırmasını bilir.     

    “Yaratılanı yaratandan ötürü severim”     

    ilkesini benimser.     



    Rahmet ve şefkat ilişkisini kavrar.     

3 Sorumluluk 

     Sorumluluk duygusu Sorumluluk bilincinin farkına varır. Beyin fırtınası Öntest 

  Kişisel sorumluluklar Kişisel sorumlulukların önemini kavrar. Eleştirel düşünce Yetenek Yönelim Testi 

  Sosyal sorumluluklar Sorumluluk ve özgürlük ilişkisini anlar. Çoklu zekâ uygulamaları Açık uçlu sorular 

  İnsani sorumluluklar Sorumluluk duygusu ve değer ilişkisini kurar. Sokratikdiyalog yöntemi Anket 

  Ailevi sorumluluklar Kişisel sorumluluk alanının farkında davranır. Altı şapka tekniği Mülakat 

  Milli ve vatani sorumluluklar Gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci gösteren davranışlar gösterir. Sunum tekniği Gözlem 

  

Tabii ve kültürel varlıklara karşı 

sorumluluklar 

Tabiivarlıkları bilinçli kullanmanın önemini kavrar. Yaparak yaşayarak öğrenme Öz değerlendirme ölçeği 

  

Hayat sorumluluğu Kültürel varlıkları koruma bilinci kazanır. Proje ve senaryo merkezli 

öğrenme 

Portfolyo dosyası 

  Sorumluluk ve özgürlük ilişkisi Çevreye karşı sorumlu davranışlar sergiler. İşbirlikçi öğrenme Anksiyete ölçeği 

  Vicdan İçinde yaşadığı topluma karşı sorumlu olduğunu bilir. Grup çalışması Ergen öznel iyi oluş ölçeği 

  Sorumluluk Duygusu ve Değerler Milli ve insani değerlere karşı sorumluluk geliştirir. Oyun yöntemi Son test 

  

Sorumluluk değerinin önündeki 

engeller  

Hak ve hukukumuzun olduğu her insana karşı sorumluluk bilinci taşır. Drama   

4 Özgürlük 

 

Müzik   

  İç ve Dış Özgürlük Akademik sorumluluklarının bilincinde olur.     

  Pozitif ve Negatif Özgürlük  Özgürlük kavramını anlamlandırır.     

  Zihinsel Özgürlük Özgürlük ve karakter gelişimi arasındaki ilişkiyi kurar.     

  İtaatsizlik ve Özgürlük Dengesi Özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi anlamlandırır.     

  Özgürlüğün Sınırları Özgürlüğün sınırsız sorumsuzluk olmadığının bilincindedir.     

  Aldatıcı Özgürlük Özgürlük ve itaat dengesini kurar.     

5 Gayret 

 

    

  

Gayreti Arttıran ve Azaltan 

Faktörler 

Gayret ve çalışmanın önemini kavrar.     

  Hedef ve Motivasyon Gayret ve emeğin önemini bilir.     

  Olumsuz Motivasyonlar  Gayret gerektirici davranışlar sergiler.     

  Gayretkeş Kişilerin Özellikleri Gayretli insanları takdir eder.     

  Beklentiler ve Gayret Gayretli olmaya isteklilik gösterir.     

  Sorumluluk Duygusu ve Gayret Gayret konusunda olumlu inanç, tutum ve davranışlar gösterir.     

  

Yapılan İşi Sevmek ve gayret 

ilişkisi 

Gayretin sabır ve ümitvar olma ile ilişkisini kavrar.     



  

İç motivasyondagayret faktörü Milli ve mukaddes değerler için gayret göstermesi gerektiğini idrak eder.     

  

Bireysel ve toplumsal iyilik ve 

refah için gayret 

İnsani haklar için ve evrensel değerleri yaşatma adına gayret göstereceğini bilir.     

  

  Bilim ve akademik faaliyetler konusunda gayretli olmanın önemini kavrar.      

    Tabii varlıkların korunmasında gayret gösterir.       

6 Yardımlaşma (İnfak) 

 

    

  Bencilliğin panzehiri yardımlaşma Yardımseverliğin önemini kavrar.     

  Yardımlaşmada ölçü Yardımlaşmaya yatkınlık gösterir.     

  Hayırda yarışmak Yardıma muhtaç kişiyle empati kurabilir.     

  

Düşmanlık duygularının panzehiri 

helalleşme 

Gönüllü olarak yardım kuruluşlarında görev alır.     

  Uzlaşma ve helalleşme Şartsız vermekten haz duyar.     

  Özeleştiri ve helalleşme       

  Haddini bilmek ve helalleşme       

7 İhlas ve samimiyet 

   

  

Eylem ve sözler arasındaki 

tutarlılık 

Davranış ve sözleri arasında tutarlılık gösterir. Beyin fırtınası Öntest 

  Samimiyet ve güven ilişkisi Duygularını tutarlı beden dili ve sözlü mesajlarla ifade eder. Eleştirel düşünce Yetenek Yönelim Testi 

  İçtenlik, Araç Erdemlerdendir  Samimiyet gösteren insanları takdir eder. Çoklu zekâ uygulamaları Açık uçlu sorular 

  İçtenlik ve Dürüstlük İki yüzlü davranışlardan rahatsız olur. Sokratikdiyalog yöntemi Anket 

  Gerçek Samimiyetin Belirtileri   Altı şapka tekniği Mülakat 

  

Samimiyet Testini Zamana 

Yaymak 

  Sunum tekniği Gözlem 

  Samimiyetin önündeki engel; Riya   Yaparak yaşayarak öğrenme Öz değerlendirme ölçeği 

  İçtenlik ve laubalilik ayrımı 

  Proje ve senaryo merkezli 

öğrenme 

Portfolyo dosyası 

  

Samimiyet  değerinin önündeki 

engeller 

  İşbirlikçi öğrenme Anksiyete ölçeği 

8 Sadakat 

 

Grup çalışması Ergen öznel iyi oluş ölçeği 

  Sadakat ve Sevgi Sadakat ve sevgi ilişkisinin güvenli bağlanma ile ilişkisini fark eder.     

  Sadakatte Karşılıklılık İlkesi  Sadakatli davranışlar sergilemeye isteklilik gösterir.     

  Sadakat ve özgürlük dengesi 

Olumlu ilişkileri onay sözcükleri, hediye ve hizmet davranışlarıyla takdir eder.     



  

Kişilik özellikleri ve sadakat 

değeri  

Sadakat ve sürdürülebilir ilişkinin kendine güvenli alan oluşturmak için önemi 

kavrar. 

    

  Sadakat Sorumluluk ilişkisi        

  Sadakatli olmakla bağımlılık farkı       

  Anlamlılık İhtiyacı Sadakati       

  Bencillik temelli bağlılık       

  

Sadakati Arttıran ve Azaltan 

Durumlar  

      

  

Sadakat değerinin önündeki 

engeller 

      

  Sevgi, saygı ve güven        

9 Cömertlik       

  Cömertlik ve sevgi 

Cömertliğin sevgiyi, geliştirdiği konusunda farkındalık kazanır. Cömertliğin 

işbirliğini geliştirdiğini bilir. 

    

  Cömertlik ve işbirliğini 

Cömertliğin sosyal duyguları ve davranışları (paylaşma, dayanışma, işbirliği) 

geliştirdiğini idrak eder. 

    

  

Paylaşmayı artıran bir davranış 

olarak cömertlik 

Cömertliğin paylaşmayı artırdığı, konusunda farkındalık kazanır.     

  

 Soysal duyguları geliştiren bir 

davranış olarak cömertlik  

Vermekle sahip olduklarımızın eksilmeyeceğini ve cömertliğin savurganlık 

olmadığını bilir. 

    

  Verici Olmak Mutlu Eder  Cömertliğin karşılıksız vermek anlamına geldiğini bilir     

  

Cömertlik İnsanı Yüceltir Vermekle fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik hali arasındaki bağlantıyı kurar.     

  

Bencilce Yapılan Yardımlar ve 

Gizli Yardımlar 

Cömertlik ve sosyal adalet arasındaki ilişkiyi idrak eder.     

  Cömertlik Savurganlık Değildir Cömertliğin sorumluluk ile ilişkisini bilir     

  Cömertliğin Faydaları       

  Bilgeliğin Cömertliğe Etkileri       

  

Modern Hayatın “Bencil” 

Cömertliği 

      

  Dinin Cömertliğe Yaklaşımı        

  Cömertlik Topluma Katkı Sağlar        

  

Paylaşmak Sosyalleşmeyi 

Hızlandırır 

      

  

İş Dünyasında Cömertliğin 

Karşılığı: Paylaşımcılık  

      



  Şefkatin Arkadaşı: Cömertlik       

  

Paylaşmak İnsanı Yalnızlıktan 

Kurtarır 

      

10 Özeleştiri ve Çoğulculuk 

   

    

Özeleştirinin insanın kendisini sorgulaması demek olduğunun farkında olur.  Beyin fırtınası Öntest 

  Özeleştiri ve kişisel sorgulama 

Özeleştirinin kişinin yanlışlarını görerek doğru karar vermeyi sağladığını bilir. Eleştirel düşünce Yetenek Yönelim Testi 

  

 Özeleştirinin doğru karar 

vermedeki rolü 

Özeleştiri yapan kişinin özdenetim mekanizması geliştirerek sosyal uyumu 

sağladığının bilincinde olur. 

Çoklu zekâ uygulamaları Açık uçlu sorular 

  Özeleştiri ve sosyal uyum Kişilerarası ilişkilerini özeleştiri temelli yapılandırır. Sokratikdiyalog yöntemi Anket 

  Ego Haritamız Özeleştiri sayesinde kişi kendini tanıyabileceğini farkında olur. Altı şapka tekniği Mülakat 

  Birinci Şart Kendini Bilmek Özeleştiri yaparak, zayıf ve güçlü yönlerini bilir. Sunum tekniği Gözlem 

  Özeleştiri ve Özdenetim  

Zayıf yönlerini geliştirmeye; güçlü yönlerini kendisi ve başkalarının faydası için 

kullanmaya çaba gösterir. 

Yaparak yaşayarak öğrenme Öz değerlendirme ölçeği 

  Çoğulculuk ve toplumsal katılım 

Özeleştiri sayesinde geri bildirimlere açık bir tutum sergilemesi gerektiğini idrak 

eder. 

Proje ve senaryo merkezli 

öğrenme 

Portfolyo dosyası 

  Çoğulculuk ve sağlıklı karar verme Bireysel güç ile toplumsal sinerjinin birbirini tamamladığını idrak eder. İşbirlikçi öğrenme Anksiyete ölçeği 

  

Farklılıklara saygı olarak 

çoğulculuk 

Çoğulculuğun toplumsal katılımı sağlayan bir ortam yarattığını bilir. Grup çalışması Ergen öznel iyi oluş ölçeği 

  Gerçeği bulmak için çoğulculuk 

Çoğulculuğun sağlıklı karar verme becerisi kazandırdığının farkına varır. Oyun yöntemi Son test 

    Farklılıkların çoğulculuk sayesinde yaşayabildiğini kavrar. Drama   

    Çoğulculuğun zenginlik olduğunu idrak eder. Müzik   

  

  Başkalarının fikirlerine saygı duymanın çoğulculuk ile olan ilişkisini kavrar. Dil ve anlatım yöntemi   

  

  Çoğulcu bir ortamda herkesin birbirine karşılıklı saygı duyduğunu kavrar.     

  

  Çoğulcu bir ortamın, açık sözlülüğü, ifade özgürlüğü beraberinde getirdiğini bilir.      

11 Cesaret       

  Cesaretin boyutları ve denge hali Risk alabilme ve girişimciliğin cesaret olduğunu bilir.      

  

Cesaret, Gereksiz Güç Gösterisi 

Değildir 

Cesaretin saldırganlık olmayıp güzel değer ve hedef için çalışmak yolunda çaba 

sarfetmek olduğunu kavrar.  

    



  

Tembellik, Cesaretin Düşmanıdır Bireyselleşmenin cesaret verici olduğunu idrak eder. Tembelliğin cesareti 

öldürdüğünü bilir. 

    

  

Cesaretin Önündeki Engel: 

Bireyselleşememek  

Başarılı olmanın cesaretten geçtiğini kavrar.      

  

Bireysel Cesaretin Toplumsal 

Yönü  

Adalet ve hak için cesur davranmak gerektiğini bilir.      

  İş Hayatında Cesaret  Vatanımızın bize ecdadımızın cesareti sonucu miras kaldığını öğrenir.     

  Cesaret, Risk Alabilme Becerisidir       

  İnsanı Cesur Kılan Durumlar        

  Cesareti Şekillendiren Unsurlar       

  Ümit ve Cesaret       

  İyimserlik ve Cesaret        

  Cahil Neden Cesurdur?         

  Cesaret ve sorumluluk       

  Cesaret ve adalet       

          

12 Helalleşme 

 

    

  

Kin, nefret ve intikam gibi 

duyguların insan ruhundaki etkisi 

Bağışlamanın bir özgürlük olduğunu bilir.  Beyin fırtınası Öntest 

  

Bağışlamanın insanın iyilik hali ile 

ilişkisi 

Kin, nefret ve intikam hırsı gibi duyguların insan ruhunda büyük bir yük 

oluşturduğunu idrak eder. 

Eleştirel düşünce Yetenek Yönelim Testi 

  

  Affedilmesi güç durumlarda kişinin, kötülük yapan karşısında güçlü ve sağlıklı 

görünerek,olumlu davranışlar sergileyerek intikam duygusundan kurtulabileceğini 

kavrar. 

Çoklu zekâ uygulamaları Açık uçlu sorular 

    Affetmenin dışsal değil içsel bir eylem olduğunu idrak eder.  Sokratikdiyalog yöntemi Anket 

  

  Kötülük yapana verilecek en büyük cezanın onu affetmek olduğunu öğrenir.  Altı şapka tekniği Mülakat 

  

  Kin ve intikamın kötülüğü aritmetik olarak artırdığını; bağışlamanın ise azalttığını 

idrak eder. 

Sunum tekniği Gözlem 

    Affetmenin yüce gönüllü insanların davranışları olduğunu öğrenir.  Yaparak yaşayarak öğrenme Öz değerlendirme ölçeği 

  

  Affetme ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi kurar. Proje ve senaryo merkezli 

öğrenme 

Portfolyo dosyası 

13  Hoşgörü, Müsamaha ve Barış 

 

İşbirlikçi öğrenme Anksiyete ölçeği 

  

Olaylara başkasının penceresinden 

bakmak 

Hoşgörünün ne olduğunu bilir ve nasıl uygulanacağını kavrar. Grup çalışması Ergen öznel iyi oluş ölçeği 



  Hoşgörü, Farklı Fikirlere Saygıdır Karşısındaki kişinin içinde bulunduğu şartları dikkate almayı öğrenir. Oyun yöntemi Son test 

  

Hoşgörünün Sınırları  Başkalarının kusurları karşısında daha müsamahalı davranma becerisi geliştirir. Drama   

  

Hoşgörünün Düşmanı Bencillik  Olumsuz olaylar karşısında bile olumlu noktaları fark edebilme becerisi kazanır. Müzik   

  

Paylaşma Kültürü  Haksızlık karşısında öfkelenmek yerine empatik yaklaşım sergilemesi gerektiğini 

bilir.  

    

  

Hoşgörüsüzlüğün Sebepleri  Hoşgörünün bireysel, aile ve toplumsal düzeydeki ilişkilerimizin kalitesine katkısını 

anlar. 

    

  

Duygusal Sağırlık ve Körlük Hoşgörünün fiziksel, duygusal, psikolojik iyilik haline katkısını kavrar.     

  

Pozitif hoşgörü Hoşgörü toplumsal sorumluluk almada proaktif davranış sergilemeyi teşvik ettiğini 

bilir. 

    

  Negatif hoşgörü Müsamahasız davranışların reaktif  davranışları artırabileceğini anlar.     

  Bencillik İyimserlik ve Barışçılık       

  Demokratik Değerler ve Barışçılık       

  Barış ve Çoğulculuk İlişkisi       

  

Barış ve Hoşgörü İlişkisiBencillik 

İyimserlik ve Barışçılık 

      

  Demokratik Değerler ve Barışçılık       

  Barış ve Çoğulculuk İlişkisi       

  Barış ve Hoşgörü İlişkisi       

14 Fedakarlık 

 

    

  

Fedakârlık ve evrensel değerler Fedakârlığın şahsi menfaatini düşünmeksizin vazgeçebilmek olduğunu kavrar.     

  Fedakârlık ve vazgeçebilme  Fedakârlığın temel değerlere adanmışlık olduğunu öğrenir.      

  

Modernizm ve Fedakârlık Temel evrensel değerler uğruna bireysel fedakârlık göstermekten kaçınmaz.     

  

Hayat Yarışı Herkes İçin Aynı 

Değildir  

Fedakârlığın karşılıksız bir eylem olduğunu bilir.     

  

Fedakârlığın Zıddı Bencilliktir Fedakârlığın başkalarının sorununun çözümüne aktif bir şekilde katılmak olduğunu 

öğrenir. 

    

  

Fedakârlık Genlerimizde Var 

mıdır? 

Kahraman insanların büyük fedakârlıklar yapan kimseler olduğunu idrak eder.      

    Fedakâr davranış sergiler.     



    Sosyal sorumluluk ve fedakârlık ilişkisini kurar.     

15 Adalet 

 

    

  Evrensel değer olarak adalet Her insanın evrensel haklara sahip olduğunu kavrar      

  Adalet duygusu Saygının başkalarının hakkına riayet etmek olduğun öğrenir.      

  

İnsan hakları temelinde adalet Başkalarının sahip olduğu haklara saygı göstermenin gerekliliğini idrak eder     

  Haksızlık karşısında çözüm arama Adaletin güce dayanmadığını bilir.     

  Kendi hakkını koruyabilme Toplumsal refahın adaletle sağlanıp sürdürülebileceğini idrak eder.     

  İnsan ilişkilerinde adaletin önemi Adalet ve terazi dengesini kavrar.     

  

Benmerkezcilik  Bir kişinin kendi kusur ve suçundan ötürü onun akraba ve yakınlarının 

suçlanamayacağının kavrar. 

    

  

Adalet Kavramında Dürüstlük ve 

Kasıt Unsuru  

Bir gemide 100 cani bir masum olsa o gemi batırılmaz anlayışını ilke edinir.     

  

Adalet Duygusunun İnsan 

Psikolojisine Etkisi  

Duyguların adaletin tecellisine engel olmaması gerektiğini kavrar.     

  

Adalet Doğuştan Gelen Bir Duygu 

mudur? 

      

  

Başkalarının Tepkilerine Göre 

Oluşan Adalet Anlayışı  

      

  Modernizm, Kapitalizm ve Adalet       

  Adaletsizliğin Bencillikle İlişkisi        

  Ailede Adalet Dengesi       

  Kardeş Kıskançlığı ve Adalet        

16 Şükür ve kanaat 

   

  

Gayrette kanaat  Kendisine verilen güzel şeyler karşısında içsel bir şekilde şükran duymayı öğrenir Beyin fırtınası Öntest 

  

Kanaat ve gayret ilişkisi Teşekkür etmenin ve minnettarlık duygusunun insanı daha mutlu kıldığını kavrar. Eleştirel düşünce Yetenek Yönelim Testi 

  Modern insanın kanaat sorunu Teşekkürün bir motivasyon aracı olduğunu bilir.  Çoklu zekâ uygulamaları Açık uçlu sorular 

  

Kanaat Duygusunun Doğru 

Yönetimi 

Şükür ve kanaatin sahip olduklarımızın önemini ve değerini idrak etmeyi 

sağladığının farkında olur.  

Sokratikdiyalog yöntemi Anket 

  

Kanaat ve şükür ilişkisi Şükür ve kanaatkarlık ile bereket ve bolluk arasında bir ilişki olduğunu öğrenir. Altı şapka tekniği Mülakat 

  

Kanaat ve temel ihtiyaçlar ilişkisi  Kanaatin, tembellik ve yılgınlık olmadığını, azim ve gayretin sonucunu beklemek 

olduğunu bilir.  

Sunum tekniği Gözlem 



  Kanaat ve tüketim Toplumsal kalkınma ve kanaat arasındaki ilişkiye göre davranır.  Yaparak yaşayarak öğrenme Öz değerlendirme ölçeği 

  

Kanaatin altı boyutu Bolluk içinde ihtiyacı kadar harcamayı bilir.  Proje ve senaryo merkezli 

öğrenme 

Portfolyo dosyası 

  

Toplumsal kalkınma ve kanaat 

ilişkisi 

İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı anlar. İşbirlikçi öğrenme Anksiyete ölçeği 

17 Vicdan ve Merhamet 

 

Grup çalışması Ergen öznel iyi oluş ölçeği 

  Yüce bir değer olarak merhamet Merhametin, yüce bir değer olduğu kavrar. Oyun yöntemi Son test 

  

Merhamet ve acıma duygusu 

arasındaki fark 

Merhamet etmenin güçlü bir irade gerektirdiğini idrak eder. Drama   

  Merhamet ve yüce gönüllü lük Merhametin acımaktan farklı bir duygu olduğunu bilir. Müzik   

  Çocuklarda Vicdan Gelişimi Merhametin güçlü bir empati becerisi gerektirdiğini idrak eder.  Dil ve anlatım yöntemi   

  Vicdan eğitimi Merhametin koşulsuz sevgi olduğunun farkında olur.      

  İçimizdeki polis 

Sosyal, fiziksel, psikolojik ve ekonomik açılardan dezavantajlı konumda bulunanlara 

karşı merhamet eder. 

    

  Merhametin farklı boyutları Merhametin sürdürülebilir çevrecilik yaklaşımı ile ilişkisini kavrar.      

  Merhamet ve koşulsuz sevgi Kendi varlığının da bir merhametin sonucu olduğunu bilir.     

  Merhamet ve sorumluluk duygusu Merhamet etmeyene merhamet olunmayacağını idrak eder.      

  Merhamet ve özgürlük ilişkisi Merhamet ve sorumluluk duygusu arasındaki ilişkiye uygun davranır.     

    Merhamet ve özgürlük ilişkisi kurar.      

    İnsanın kendisine de merhamet etmesi gerektiğini bilir.      

18 Dürüstlük ve şeffaflık 

 

    

  

Dürüstlük ve insanlar arası güven Dürüstlüğün insanlar arası güven duygusunun oluşumundaki rolünü bilir.     

  
Dürüstlük ve mutluluk Dürüstlüğün kişisel ve sosyal huzura katkısını bilir.     

  

Dürüstlük ve kendine güven Dürüstlüğün mutluluğun gerçekleşmesinde ve toplumsal barışın sağlanmasındaki 

etkisi konusunda farkındalık kazanır.  

    

  

Dürüstlük ve samimiyet Dürüst insanın konuşurken rahat olduğunu ve kendinden emin tavırlarla hareket 

ettiğini bilir.  

    

  

Doğruyu Söylemek, Dürüstlükten 

Farklıdır 

Konuşurken dürüstlüğün sadece gerçek hayatta değil sanal alemde de önemli olduğu 

konusunda beceri kazanır. 

    

  

Yalan, Yanlıştan Farklıdır Başkasının eşyasını, bilgisini, emeğini izinsiz almanın dürüstlükle bağdaşmadığını 

davranışlarıyla sergiler. 

    

  Dürüstlüğün Ölçüleri Dürüstlük ve samimiyet uyumunu davranışlarıyla gösterir.      

  

Dürüst Olmak Kendimizi İyi 

Hissettirir 

Doğru davranışı içselleştirir ve otorite figür olmadan sergiler.     



  Dürüstlüğün Psikolojik Etkileri       

  Toplumsal Dürüstlük       

  Modern Hayatta Dürüstlük       

  Sanal alemde dürüstlük       

19 Tevazu       

  

Alçakgönüllülüğe Etki Eden 

Duygular 

Mütevazı bir insanın hangi özelliklere sahip olacağını bilir.     

  Alçakgönüllülük ve eşitlik Alçakgönüllülüğü      

  Alçakgönüllülük ve adalet Tevazuun zıddının kibir olduğunu kavrar.     

  

Alçakgönüllülük ve çoğulculuk Tevazu sahibi olan insanların başkaları tarafından sevileceğini, kibirli insanların ise 

sevilmeyeceğini idrak eder.  

    

  Alçakgönüllü insan ve saygı Alçakgönüllülüğün utangaçlık olmadığını bilir.      

  Alçakgönüllülük ve üretkenlik Tevazuun gayretsizlik olmadığını bilir.     

  Alçakgönüllülük ve işbirliği Kibirli insanlar karşısında tevazu gösterilmeyeceğini bilir.     

  

Alçakgönüllülük ve kariyer 

planlaması 

Tevazu ve vakar dengesini kurar ve buna göre davranır.      

  Alçakgönüllülük ve kendini tanıma       

  Alçakgönüllülük ve şükür       

  Tevazu ve vakar        

  Modern Dünyada Alçakgönüllülük       

  

Sosyal Hayatta Alçakgönüllülüğün 

Sınırı  

      

20 Saygı ve Empati       

  Başkalarının duygularını anlama Karşısındaki insanın beden dilini anlar ve ona göre tepki verir.     

  İnsanları yargılamadan kabul etme Öznel değil nesnel bir iletişim kurmasını bilir.     

  İnsan ilişkilerine önem verme Karşısındakaki insanı olduğu gibi kabul eder.     

  

Temel insani değerleri benimseme 

ve saygı duyma Karşısındaki insanı doğru anlamak için gayret göstereceğini bilir.     

  

Sorunları çözmede nezaket 

içerinde davranabilme 

Kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranması gerektiğini 

bilir.     

  Başkalarını küçümsememe Kendisinin de aynı hale düşebileceğini hayal ederek davranışlarını kontrol eder.     

  

Empati ve sempatiyi ayırımını 

yapabilme İnsana acımak yerine, onun bakış açısını anlamaya çalışması gerektiğini bilir.     

21 Emanet ve Güven        

  Emaneti korumak Emaneti korumak ile güvenilir olmak arasındaki ilişkiyi kavrar.     



  

Allah’ın emanetleri: beden, sağlık, 

zaman Emanet ve iman arasındaki ilişkisi idrak eder.     

  Sosyal bir emanet olarak aile Emanetin imanın bir parçası olduğunun farkına varır.     

  Toplumsal emanetler Sözünde durmanın emin olmak anlamına geldiğini bilir.     

  Kutsal emanetler Sır tutmanın güvenilirlik olduğunu idrak eder.     

  Emanet-iman ilişkisi 

Allah’ın bize vermiş olduğunu beden, sağlık ve zaman emanetlerini korumanın 

güzelliğini fark eder.     

  El-Emin olmak Toplumsal emanetlere sahip çıkılması gerektiğini bilir ve sahip çıkar.     

  Sır da emanettir Kutsal emanetleri korur.     

  Emaneti korumak ve güven ilişkisi Ailenin bir emanet olduğunu bilir ve korur.     

  Sözünde durmak ve güvenilirlik Aile içi sadakatin güvenilirlik ile ilişkisini ve önemini kavrar.     

  Yaratıcıya güvenmek Yaratıcıya güvenmenin ruhsal huzurun sebebi olduğunu bilir.     

22 Sabır       

  Merdiven kanunu Yapılan işlerin basamaklar halinde gerçekleştiğini anlar.     

  

Zorluklar karşısında dayanıklı 

olma Sabır ve dayanıklılık arasındaki ilişkiyi kavrar     

  Yılmamak ve pes etmemek Öldürmeyen darbelerin güçlendireceğini yaşayarak anlar.     

  Aktif sabır ve otokontrol Sabır ve kendini kontrol etme arasındaki ilişkisini anlar.     

  

Şartların olgunlaşamasını 

beklemek Sabır ve evrensel kanunlar arasındaki uyum ilişkisini kavrar.     

  Sabır ve saygı ilişkisi Başkalarının haklarına saygı göstermek için sabır göstereceğini bilir.     

  Sabır ve tevekkül ilişkisi Tevekkül etmenin üzerine düşen işi yaptıktan sonra sonucu beklemek olduğunu bilir.     

  Sabır ve mutluluk ilişkisi Sabrın acı fakat meyvesinin tatlı olduğunu anlar     

23 Affetme        

  

Her şeyi kontrol edemeyeceğini 

bilmek Affetme sürecinin bir kabul etme süreci olduğunun farkına varır.     

  Nesnel bir bakış açısı kazanma Olayları olduğu gibi kabul eder ve kendi bakış açısını belirler.     

  Affetme ve barış ilişkisi Affetmeden bireysel ve toplumsal barışın sağlanamayacağını bilir.     

  Affederek özgürleşmek Affetmenin kişiyi özgürleştireceğini bilir.     

  Affetmek ve iç huzur ilişkisi Affetmenin büyük bir erdem olduğunu bilir.     

  Affetmek ve sorun çözme ilişkisi Sorunları yeniden çerçeveleyip anlamlandırır ve yoluna devam etmeyi öğrenir.     

  Affetme ve intikam ilişkisi Kin ve nefretin esiri olmaktan affetme sayesinde kurtulacağını anlar.     

24 İffet       

  İffet ve temizlik ilişkisi İffetin manevi bir temizlik olduğunu bilir     

  İffet ve güven Duygu düşünce ve davranışları temiz olan insan başkalarına güven verir ve kendisi     



de iç huzuru bulur. 

  İffet ve mutluluk İffetin manevi bir temizlik olduğunu bilir     

  İffet ve sadakat İffet ve aile saadeti arasındaki ilişkiyi kavrar     

  İffet ve samimiyet İffet ve kişisel bütünlük arasında bağlantı kurar     

  İffet ve inanç ilişkisi İffetli olmak, bireyin değerler sistemiyle tutarlı olmasını gerektirdiğini bilir.     

  İffet ve toplumsal huzur 

Bireyin değerler sistemi içerisinde hareket etmesinin toplumsal huzuru 

doğururduğunu bilir.     

  İffet ve sosyal sınırlar 

Bireyin değerler sistemi içerisinde hareket etmesinin sağlıklı sosyal sınırlar 

çizilmesini sağladığını idrak eder.     

  İffet ve tecessüs 

Kendi mahremini koruduğu gibi, başkalarının mahrem alanına da girmemesi 

gerektiğini bilir ve buna uygun davranır.     

 


