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MEKTUBU 

 Değerli Velimiz… 

 Eğitim, sadece okulla sınırlandırılamayacak, hayatın her alanında ve her zaman var olan bir süreç-

tir. Okulun yanı sıra ev, park, işyeri… Kısaca insanın yaşadığı her yer bir eğitim alanıdır.   

 Göz aydınlığımız, üzerlerine titrediğimiz yavrularımızın hayatta başarılı olabilmeleri ve iyi bir 

eğitim alabilmeleri için her fırsatı değerlendirmeli imkânlar ölçüsünde fırsat oluşturmaya çabalamalıyız. 

Okullarımız çocuklarımızı sadece sınavlara hazırlayan yapılar değildir, okullar sınavların yanında yav-

rularımızı hayata da hazırlar. Sınavlarda ülke sıralamasında hep zirvede olan Denizli’miz, siz değerli 

velilerimizin de özverili çabasıyla zirvede kalmaya devam edecektir.  

 Evlerimizi sınıflarımızın, velilerimizi de eğitim ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Ailenin 

dâhil olmadığı hiçbir etkinliğin istediğimiz ölçüde başarılı olamayacağının farkındayız. Sizlerin desteği 

fedakâr öğretmenlerimizin gayretleriyle yolumuza devam edeceğiz. 

 Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 2016-2017 eğitim yılında EDEP (Eğitimde Değerler 

Eğitimi Programı)’i uygulamaya başlıyoruz. Uzman bir ekibimizin gayretleriyle tamamlanan progra-

mımıza göre her ay bir değerimiz okullarımızda işlenecek, o değerle ilgili etkinlikler yapılacak. Okulla-

rımızda yapılacak etkinliklerin yanında öğrencilerimizin aileleriyle birlikte evde de o ayki değerle ilgili 

birtakım çalışmaların yapılması çocuğumuz için pekiştirici olacaktır. 

 Kıymetli velimiz, 

 İlk kez bu ay uygulamaya başladığımız (EDEP) Eğitimde Değerler Eğitimi Programımızın bu ayki 

teması vatanseverliktir. Kasım ayı boyunca okullarımızda bu değerimizle ilgili etkinlikler yapılacaktır. 

Siz de evinizde çocuklarınıza ayırdığınız zamanlarda; vatanseverlikle ilgili metinler okuyabilir, vatanse-

verlikte isim olmuş insanların hayatlarını sohbetlerinizde gündeme alabilirsiniz. Vatanın ne olduğu, va-

tansız kalmanın ne gibi sonuçları doğurduğu, bir vatana sahip olmanın bedeli, özellikle son dönemde 

ülkemizin yaşadığı sıkıntılar, vb. konularda çocuğumuzun da katıldığı karşılıklı konuşmalarla sohbet 

ortamı oluşturulabilir. Ayrıca çocuklarınızla vatanımızın dünya haritasında nerede yer aldığı, vatanı ve 

milletimizi temsil eden bayrağımızın rengi ve üzerindeki işaretlerin taşıdığı anlam, İstiklal Marşımızın 

anlamı ve yazılma şartları gibi konularda da düşüncelerinizi paylaşınız. Vatan sevgisinin sadece sözde 

kalan bir duygu olmadığının bilinmesi için vatandaşlık bilinci için yerine getirmemiz gereken sorumlu-

luklar (vergiyi zamanında ödeme, işini en iyi yapma düşüncesine sahip olma… Örnekler çoğaltılabilir.) 

ın ne olduğu konusunda da beyin fırtınası yapabilirsiniz. Mümkünse çevrenizde ziyaret edebileceğiniz 

bir şehit yakını ya da gazi varsa onlar ziyaret edilebilir. 

 Çocuklarımızın örnek alacağı ilk kişilerin aile bireyleri olduğunu hatırlatır; saygı ve sevgi ile gü-

zel günler dileriz. 
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