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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) 24/06/1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1739 Nolu Millî
Eğitim Temel Kanunu.
b) 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
c) Bakanlık Makamının 06/12/2019 tarih ve 67951427-51.01-E.24338948 sayılı oluru.
"Evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik
ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturma" görevi ilgi (b)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
Başkanlığımıza verilmiştir.
İlgi (a) Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirtildiği gibi “…….ahlak ve millî kültürün
bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesi ve
öğretilmesi” işi, millî eğitimin temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle eğitimde başarının
ölçüsü olarak sadece sınav sonuçları alınamaz. Yapılan bu türden değerlendirmelerin sonucu
olarak toplumun geldiği nokta ortadadır. Bu nedenle eğitim sistemi insanı ontolojik ve
epistemolojik açıdan yeniden ele alarak, millî ve manevi değerlerimize uygun bir ahlak
anlayışı ile taçlandırmalıdır. Mevcut eğitim anlayışı çift kanatlı eğitim paradigmamızın
çoğunlukla tek kanadı ile ilgili araç, gereç ve bilgiler sağlamaktadır. Düşünce, duygu ve
eylemi insanda birleştirmeyen, kuram ve uygulamayı uzlaştırmayan bu tek kanatlı uçma
hevesi en önemli sorunlarımızdan biridir.
Yeni bir bakış açısı ile Talim ve Terbiyemizin temel hedefi; daha güçlü bir Türkiye için
ahlak telakkisine dayalı, insanı merkeze alan bir varlık ve bilgi anlayışına hayat vermek
olmalıdır.
İşte bu amaçla düzenlenen ve ilgi (c) Makam onayı ile uygun görülen, bütün paydaşlara
açık felsefe, ilahiyat, psikoloji, sosyoloji ve eğitim bilimleri vb. disiplinlerin de işe
koşulduğu, geniş katılımlı bir eğitim ve ahlak kongresi yapılacaktır. Okul odaklı, okulun
bileşenlerinden hareketle yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci ahlakının sorgulandığı, bir bütün
olarak insanı onurlandıran; toplumsal huzuru, barışı, saygıyı, sevgiyi besleyen ve geliştiren
bir ahlak anlayışının eğitim sisteminde nasıl tesis edilebileceği, yeniden nasıl yeşertilebileceği
çerçevesinde tartışmalar yapılacaktır.
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Bakanlığımız eğitim sisteminde ahlak eğitimini yeniden yapılandırma konusunda
gelecek vizyonu oluşturmasına yönelik fikir alışverişlerine ve disiplinlerarası tartışmalara
zemin hazırlayacak
kongreye
ait
detaylı
bilgilere
ve
başvuru formuna
http://egitimahlakkongresi.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılmaktadır.
Söz konusu kongrenin Müdürlüğünüze bağlı tüm okullara duyurulması, ayrıca il/ilçe,
okul/kurum resmi internet sayfalarında kongre duyurusunun yer alması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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