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Haşan Kasap
TM OK UOA Komisyonu Başk.

“ Okullarda Olimpik ve Sportif Eğitim” konferansı
Yunanistan’ın Naoussa kentinde 27-30 Ocak 1997’de yapıldı.
14 ülkenin olimpiyat kom itelerini temsilen üniversite
öğretim üyeleri ve UNESCO temsilcisinin katılımı ile oluşan
Uluslararası bir konferanstı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitemizi temsilen Ulusal
Olimpik Akademi Komisyonu Başkanı olarak bu konferansa
katıldım.
Kaülımcılar Naoussa’da,
1. Okullarda Olimpik Eğitimin Amaçlarını tartışan grup
ve,
2. Olimpik Eğitim Programlarının uygulama prensiplerini
tartışan grup, olmak üzere iki ayrı grup halinde ve iki ana
başlıkta konunun uluslararası düzeyde ana prensiplerini
belirlediler.
Bu prensipler çerçevesinde her ülkenin Ulusal Olimpiyat
Komiteleri aracılığı iie kendi Milli Eğitim sistemlerine
uygun olarak hazırlayacakları program ve çalışmaları
A ğu stos
‘97’de
Olympia’da
yapılacak
toplantıda
sunabileceklerdir.
Ağustos ‘97 konferansına katılım biçimi, birleştirilmiş
toplantıda tartışıldı. Buna göre;
1. Ülkelerden davet edilecek program uzmanları ve
p edagoglarca
öncelikle
ilköğretim
program ının
(müfredatın) uluslararası düzeyde belirlenmesi,
2. Hazırlanan genel prensipler çerçevesin de ulusal
olimpiyat komitelerinden öğrencilerin davet edilmesi ve bir
örnek çalışmanın çocuklar üzerinde uygulanması,
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3. Ülkelerin hazırladıkları programları sunmaları (bazı
katılımcılar çalışmaların video aracılığı ile sunulmasını teklif
ettiler),
4. Olympia’da yapılacak konferansın süreci,
5. Açılış kapanış törenlerinin nerede nasıl yapılacağı,
konulan tartışıldı ve ön konferansa katılan üyelere daha
sonra bildirilmesi kararlaştırıldı.
TM OK
Olimpik
akademi
kom isyonum m uzun
hazırlamakta olduğu programın bu konferansa yetiştirilmesi
ve orada sunulması mümkün olabilecektir.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitemizin iki yıldan bu yana
İstanbul’da, “Okullarda Olimpik Eğitim” plot çalışmalarını
katılımcılara duyurma olanağım bulduk. A yrıca bu
konferansa katılmamız, “Okullarda Olimpik Eğitim ”
program ını hazırlamaya başladığım ız bu günlerde,
çalışmalara ışık tutması yönünden çok yararlı oldu.
Olimpik Akadem i K om isyonum uz Dünyada bilinen
“Okullarda Olimpik Eğitim” programlarının tüm örneklerine
sahip bulunmaktadır (Avustralya, İngiltere, Kanada,
Rusya..) Naoussa prensipleri çerçevesin de Türk Milli
Eğitiminin amaçlarına uygun bir programın, Haziran ‘97’ye
kadar tamamlanacağını umuyoruz.
Olimpik Akademi Komisyonunun Yüksekokulumuzdaki
üyeleri:
Doç. Dr. Haşan Kasap, Yrd. D oç. Dr. Aysel Babalık, Öğr.
Gör. Ümit Kesim, Öğr. Gör. Dr. Salih Pınar, Öğr.Gör. Hayal
Köksal’dan oluşmaktadır.

