VI. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI
1- Toplanma Tarihi : 18-23 Mart 1957
2- Şûra Gündemi :
1. Mesleki ve TeknikÖğretim
a) Erkek Teknik Öğretim
b) Kız Teknik Öğretim
2. Halk Eğitim
3- Dönemin Millî Eğitim Bakanı

Prof.Dr. Ahmet ÖZEL

4- Şûra Başkanlık Divanı:

Prof. Dr. Ahmet ÖZEL
Osman Faruk VERİMER Prof. Dr.İzzet BİRAND
Prof.Dr. İlhami CİVANOĞLU
Prof. Fehim FIRAT

5- Dönemin Millî Eğitim Bakanı'nın Şûra'yı Açış Konuşması
18-23 Mart 1957 tarihleri arasında toplanan VI. Millî Eğitim Şûrası Millî Eğitim Bakanı Sayın Ahmet ÖZEL’in
açış konuşması ile başlamıştır. Sayın Bakan özetle şöyle söylemiştir.
bulduk.

"VI. Maarif Şûrası'nın mesleki ve teknik öğretim ile halk eğitimi mevzularının görüşülmesine tahsis etmeyi faydalı

Mesleki ve teknik öğretimin dünya yüzündeki ehemmiyetine sayın şûra üyeleri her cephesi ile vakıftırlar; bu
konunun, asrın yeni vasıta ve metotlarından faydalanan memleketimizin ekonomik ve endüstriyel hayatıyla ne kadar sıkı bir
şekilde alakalı olduğunu da takdir etmektedirler.
İkinci mevzumuz olan halk eğitimi, bilhassa VI. Şûra’nın izhar ettiği arzu üzerine, bütünü ile ilk defa olarak, huzurumuza
getirilmektedir.
Bu eğitimin, ümmilikle mücadeleden başka, iyi yaşama, vatandaşlık ve sağlık bilgileri verme, halkı aydınlatma,
mesleklere hazırlama, verimi artırma ve umumiyetle mesleklerde ilerlemeyi sağlama gibi hedefleri olması da tabiidir.
Esasen eğitimin gayesi, ferdi sosyal hayata hazırlamak, seviyeli, moral hayata kavuşturmaktır. Bu da onu bir meslek
sahibi kılmak suretiyle tahakkuk safhasına girer. "
Ahmet ÖZEL
Millî Eğitim Bakanı

6- Şûrada Alınan Kararlar
1.

Yapı ve sanat enstitülerinin 1. devrelerinin ilk iki sınıfında atölye çalışmalarının o yaş çocuklarının özelliklerinin
dikkate alınarak azaltılması

2.

Enstitü kısımlarının öğrenim sürelerinin üç yıla çıkarılarak sanat lisesi hâline getirilmesi

3.

Bu okulların programlarının gözden geçirilerek, Yabancı Dil, Müzik, Beden Eğitimi derslerine de yer verilmesi

4.

İlkokul mezunları için çırak okulları açılması

5.

Teknikerlerin sorumluluk ve görevlerini tespit eden mevzuatın yeniden ele alınması

6.

Gündüz tekniker okullarının 2 yıl, akşam tekniker okullarının 3 yıl öğrenim süresinin olması

7.

Bu okullarda günün ihtiyaçlarına göre şube açılması

8.

Tekniker niteliğindeki personelin yetiştirilme işinin önceden planlanması
a)

Sanat enstitülerinin bazı bölümlerine kız öğrenci alınması karara bağlanmıştır.

Kız teknik öğretiminin amacı;
a. Genel eğitim
b. Ev kadınlığı eğitimi
c. Fertlerin, ailelerin, toplumun ve memleketin ihtiyacına göre mesleki eğitim vermek olarak tanımlanmıştır.
b) Halk eğitiminin gayeleri
c) Cehâletin taafiyesi
d) Okuma yazma oranının yükseltilmesi
e) Millî birliğin kuvvetlendirilmesi
f) Toplum kalkınması
g) Hizmet ülküsünün geliştirilmesi
h) Ahlâk terbiyesi
i) Tarih ve tabiat sevgisi
j) İç ve dış turizm bilgisi verilmesi
k) Halk eğitimi faaliyetleri için gönüllü eleman yetiştirilmesi
l) Halk eğitiminde görme ve işitme yolu ile eğitim
m) Şehir okullarında "köycü kardeş kolları"
n) Ordunun ve diğer bakanlıkların yardımı
o) Köy sanat ve endüstrisi
p) Halk eğitimi için eleman yetiştirilmesi konuları, ayrıca
q) Halk eğitim faaliyetleri için gerekli teşkilatla ilgili kanun tasarısı incelenerek kabul edilmiştir.
1.

Ticaret ortaokullarının ve ticaret liseleri bünyesindeki 1. devrelerin klasik ortaokullara denkliğinin sağlanması,

2.

Ticaret liselerinde öğrencilere daha fazla uygulamalı meslek bilgisi verilmesi,

3.

Yabancı dil saatlerinin arttırılması,

4.

Yabancı dille öğretim yapan kolejlerde ticaret şubesinin açılması,

5.

Kız enstitülerinde, sekreterlik şubelerinin açılması görüşlerini Şûra Genel Kurulu benimsememiştir.

