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Milli Egitim Bakanhgt'nrn
bu yrl yUriirli.iSe koydugu
ortadgretimdeki ders
da$rtrmrnda; sanatsal ve
beden egltimi derslerini
azalttr$r veya segmeli derse
dcinUgttird0gU
g6riilmektedir.

Nitelikli bir genglik 
'yaratmak isteniyorsa onlan

koreltmek yerine, bedensel
ve ruhsal ydnden daha
geligkin olmalarr
sa$lanmahdrr. Sanatr ve
sporu daha bilimsel
yilntemlerle gocuklanmrza
agrlamak, en iyi 60reti
metotlanhr uygulamak
beklentimizdir. "A!ag
yagken dSilir" 6zdeyigini
ilgi tutarak gocuklanmtza;
resim; miizik, tiyatro,
drama, sanat dallannrn
yanrnda sporu da kUguk
yaglarda sevdirmeliyiz.

Okul onlerinde gdr0len
giddet, uyulturucu, kapkag
vb... istenmezler, okullann
iqine kadar srzmrgken,
gengleri bedensel ve ruhsal
olarak koreltmeye ganak
tutmakanlagrlamamaktadtr. de0ildir.Sanattnve

75 milyonluk illkemizde sporun da bilimsel igerikli
her daldaki spor aktgr uriutulmamalldtr.
kulilplerinde yerliden gok
yabancr sporcunun.olmasl
dtig0ndiiriictidilr.
Qocuklanmrz yeteneksiz
de$illerdir. Onlann
yetenekleri k09iik yaglardan
baglanarak ortaya
grkarrlmahdri,

Okullar resim. mOzik.
tiyatro ve spor etkinlikleri
igin donanrma
kavuiturulmah, iyi yetigmig
ogretmenlerle
e$itilmelidirler.

Uluslararasr soortif
yangmalarda dcikUltiyoruz.
Qakma i$imlerle (ftirk
vatandaghgrna gegerek)
yanglann kazantlmasr,

Qa$dag ve kalkrnmrg bir
illke olma soylemled6
olmaz, Daha iyi bir egitim,
sanatsal ve bedensel
artrnmlarla olabilecektir.
Genglerimizi baganlanyla,
i.ilkeyi ve dunyayr sanat ve
spoida bUyiileydn bir
sonugla yetigtirmeliyiz.
Ezberci, kopyacr bir egitimle
k6rlenen genqlerimizin
elinden tutarak onlan g0n
rgr$rna gtkarmalryz.

Gengler, resim yaparak
frrganrri darbelerini,
m0zikle rut\sal- , --

rbhatlamayr ve karaktor
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genglerimizi golgeliyor.
41 yrl egitiminlg;;6s ,; I

oldum. Uzun soluklu €gitim
ydneticiligimde sanat ve
spor alanlannda nice
yetenekli gocuklan, gengleri
gdrdtim.

Qo$u k6reldiler,
kayboldular. DUnya
devletleri egitimde yetenek . .

geligimine 6nem veriyorken,
bizler krsryoruz. Gelecegin
ressamrnr, miizisyenini,
soorcusunu kim bulacak?,.
Bir gocu$un gelece$ini
gekillendirme araylgtna
velisiyle birlikte kirh
kogacak?.. Tabii ki okullar
ve ogretmenler!..

Qocuklar, ya$aniln gUzel
renklerini olugturmanrn ve
ses trnrsrnrn ahenkli
yankrsrnrn farkr4a varmayr
resim ve mUzikle edinirler.
Yagam yalnlz "sayrsal
birikimler, girdiler"
degildir.

Qocuklar milzik dersinde
cogkularrnr, resimlerle'
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Rulilar Sanatla,
Bedenler Sporla Geliqir

d0gtlnme terapilerini ve
sporla enerjilerini kullanmayr
algrlayarak 6Srenirler.

Besim, miizik, tiyatro ve
spor ogrbtileri, okul igi, drsr
ve toplumsal giddeti ,

dnleyen onemli bir olgudur.
Okullardaki sanatsal ve ,

sportif dersler dgrencilerin
., "bir ruh tenefftisiidiia"
I 'Odrenci, sanatsal.

derslerle dogonce ve
yetenek geligkinli6i,

, sporla da iizgiirce
i bedensel serpilmeyl
i edinir. Kendine g0teni
; artar.'Yaprcr; yarattcl vo
, iiretici " bir birey olurlar.
, hehkldrl tanlrlar, seslbri
j ayr$trfrrlar ve yagamtn
: g0zelliklerini giir0rler. Bu
' giitelliklore engel'olmayaftm!...

Sanatsal dgretiler ve spor
gocuklann ruhsal, bedensel
saghkh ve kigilikli geligiminin.
de kaynagrdu.

Qocuklann daha gok
yararlanmalan igin her

. okulda resmi - ig at<ilyeleri,
m0zik, spor salonu ve
ItitaFihf< olmehdir, Bilim
saysal verilerle srnrrlr


