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ÇOCUK NEDİR? 

 Ebeveynden olan, ama ebeveyne ait olmayan 
müstakil bir ruhtur, insan. 

 Bembeyaz kundağa sarılıp saf bir güzellikle 
ağlayarak kucağımıza verilen ve bembeyaz kefene 
sarıp tertemiz bir ruhla ağlayarak uğurladımız bir 
sonsuzluk yolcusu. 

 Annenin önce kanıyla sonra sütüyle sonra 
sevgisiyle beslediği ortak bir bedenden ibaret olan 
varlık. 

 Sınırlı saatlik dünya dershanesinde sonsuz hayata  
hazırladığımız bir öğrenci. 

 Kocaman bir çınar olmak üzere babaya teslim edilmiş 
küçücük bir fidan. 

 

 



ÇOCUK NEDİR? 

 Çocuklar bir fidan gibidir, dört şey onları 
yaşatır; 

Güneş; Sevgidir, kesildiğinde dünya kararır, hayat biter. 

Hava; Saygıdır, yaşamak için sürekli verilmesi gerekir. 

Su; İlgidir, ilgi kesilirse ağaç solar yahut kurda yem olur.    

Toprak; Aildedir, kök koparsa ilk üçünün kıymeti yoktur. 

 



ÇOCUKLAR FİDANDIR 

 Güneş sevgisini, fidanlarınızı hiç karşılık 
beklemeden ve ayrım yapmadan, her hâlükarda 
cömertçe verir.  

 Hava saygıda hiç kusur etmez her an 
fidanlarınızı yalnız bırakmaz, oksijen taşımada 
emre âmâdedir. 

 Su ilgisiyle, hem gökten rahmet olur yağar, 
yerden pınar olur taşar, alakayı hiç kesmez. 

 Toprak öyle sarılır ki fidana gün gelir ağaç olur; 
onu sökmek isteyenler toprağı parçalamak 
zorundadır. 



AİLEDE DİN VE  DEĞERLER EĞİTİMİ İLKELERİ 

1. Mutlu ve güvenli bir aile ortamı oluşturmak. 

2. Çocuğun gelişim özelliklerini dikkate almak. 

3. Dengeli bir disiplin uygulamak. 

4. Çocuğa iyi örnek, model kişilik olmak. 

5. Aile bireylerinin tutarlı ve istikrarlı olması. 

6. Kültürün ve değerlerin anlatılması ve 
öğretilmesi. 

7. Çocuğun sosyal çevresini düzenlemek. 

8. Manevi (ruhsal) rehberlik etmek. 
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 1. Mutlu ve güvenli bir aile ortamı 

oluşturmak. 

 Sadakat ve bağlılık 

 Etkili birliktelik 

 Sağlıklı İletişim 

 Takdir ve teşvik 

 Rol performansları 

 Manevi ortam 

 Kriz ve zorluklarla başa çıkma 
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2. Çocuğun gelişim özelliklerini dikkate almak. 

 İnsanın fıtratı (ruh, akıl, nefs, vicdan) 

 İnsanın mizacı ve karakteri 

 İnsan denen varlığı tanırsak gelişim dönemleri kriz 

değil bir fırsattır. 

Ahlak öncesi dönem (0-3) 

Bencillik dönemi (3-5) 

Duygusal vicdan dönemi (6-12) 

Akılcı vicdan dönemi (13-21) 
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3. Dengeli bir disiplin uygulamak. 

 Kuralları ve ölçüleri koymak, pozitif disiplin. 

 Yetki ve sorumlulukları öğretmek, bildirmek. 

 Ödül vermek ve takdir etmek. 

 Yaptırım uygulamak. 

 Doğru niyet ve pozitif sabır  

 Kararlılık ve istikrar 

 Kadere inanç ve tevekkül 
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 4. Çocuğa iyi örnek ve model kişilik olmak. 

 Anne baba olmanın gerektirdiği erdemlere sahip 

olmak. 

 Bir eğitimci olarak kendini geliştirmek. 

 Çocuğa sevgi, saygı ve ilgi göstermek. 

 Değerleri birlikte yaşamak, etkili zaman 

geçirmek. 

 Ailenin mahremiyet duygusunu muhafaza etmek. 

 Model kişilik olma bilincini canlı tutmak.  
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 5. Aile bireylerinin tutarlı ve istikrarlı olması 

 Dünya görüşlerinde ve ilkelerde  ortaklık. 

 Tutum ve davranışlarda uyum. 

 Görüş ve zevklerdeki farklılıklara saygı. 

 Alınan kararları uygulamada istikrar ve tutarlılık. 

 Konum, yetki ve sorumlulukları gözetmek. 
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 6. Kültürün ve değerlerin anlatılması ve öğretilmesi. 

 Ahlaki, manevi, sosyal, milli, estetik vb. değerlerin 

anlatılması. 

 Yaparak, yaşayarak anlatım. 

 Sözlü ve davranışla anlatım. 

 Akademik öğretim. 

 Yazılı ve görsel bilgi kaynaklarından faydalanma 

 Film, tiyatro, konser, seminer vs. 
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 7. Çocuğun sosyal çevresini düzenlemek.  

 Aile ortamı 

 Sosyal medya 

 Yazılı, görsel ve görüntülü yayınlar 

 Okul ortamı 

 Arkadaş ortamı 

 


