Milli Eğitim Bakanlığı ve
Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Yetkilileriyle Workshop Yapıldı
MEB ve BNGV yetkililerinin katılımıyla 26 Mart 2008’de workshop yapıldı.
Workshop’ta Onur Sistemine göre Sınav (Gözetimsiz Sınav) ve “Zilsiz Okul” yöntemlerinin
okullarımızda uygulanması bağlamında en iyi 6 sorunun bulunması çalışması yapıldı.
Belirlenen bu 6 soruya oluşturulan yanıtlarla sözkonusu uygulama için bir yol haritası hazırlamak
üzere rapor hazırlandı ve MEB’e takdim edildi.

Yazıya Gelen Yorumlar

Öğren ki herkes mutlu olsun
27 Mayıs 2008´de söylemiş
AHMET NURAY SANATIN DERİNLİKLERİNDEKİ GİZEMİ TANIMLIYOR
Her sanatçının gizemli bir dünyası vardır. Yaratıcılık kavramının sanatçı dünyasındaki tanımı kendi
içsel düşüncelerinin dışa vuran yansıması olarak tanımlanabilir. Buna rağmen günümüze dek
öğrendiklerinin ötesinde kişisel keşiflerini daima ön planda tutmalıdır. Var olan bilgilerin ötesinde
kendine has üslubu ile tasarladığı fikirleri topluma mal etmenin ayrıcalığı sadece sanatçılara ait olan
bir anlatım biçimidir.
Bana göre her sanatçının yaratıcı gücü büyük bir potansiyel oluşturabilir.Sanatçının aklından geçenleri
belirli bir üslup şeklinde geleceğe ışık tutabilecek nitelikte yansıtmalar ortaya koydukları fikirlerin
işlevsel hale dönüşmesi ile mümkün olur.
Yapıtlarına kendinden bir parça veren her sanatçının kimliğini yansıtır.
Sanatçı belleğine öğrenimi nakşeder öğrenilenlerin ötesinde kendi iç benliğinin vazgeçilmez
yaratıcılığını ilave ederek ortaya çıkan fikir ve yapıtlarının eşine ender rastlanan örneklerini var eder.
Sanatın gizemli dünyasındaki yolculuk her yaratıcı fikrin geleceğe ışık tutması gibidir. Bilinmeyenleri
keşfetmek yapılmayanları oluşturmak yalın olmak kadar (tek) değişken olmanın da(çeşitlilik)
gerektiğini söylemekte fayda var sanırım.

Her karakterin ayrı frekanslarda aynı konuları değişik algılaması ve tanımlaması,sanatın gizemli
dünyasına renk katar,can verir,ışık tutar.Her bir birey ayrı düşünmesi her bir sanatçı ayrı bir üslup
kullanarak sanata kendi penceresinden bakması birçok konusu olan bir ortamın kullanım alanının
işlevsel hale gelmesi gibidir.Sanat kritize edilebilir mi?Evet,sanat eleştirilebilir mi?Tabii ki evet.Sanatçı
ve yapıtları herkesin tarafından taktir görmeli mi?Hayır.Yazılan bütün fikirler benimsetilmeli mi?Tabii
ki hayır.Karşıt fikirler olmasa,sanatın boyut atlaması mümkün olmayacağına göre çatlak seslerin bile
sanatın gizemine katkıları nedenli olmuştur?Bunu hepimiz zaman zaman görmüşüzdür.Ancak ben
yinede pozitif fikirlerin sanatın gerçek maystroları olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.
AHMET NURAY’IN SEVGİ ANLAYIŞI
Sanat benim için var da
Senin için yok mu sanırsın
Sevgi sevilenin hakkıdır derken,
Sevilemeyenler sevilmeyecek mi sanırsın
Karşıt fikirler hep negatif derken,
Hiç mi pozitif olmazlar sanırsın…
Yeter ki sevilmeyeni sevmeyi öğren.
Öğren ki herkes mutlu olsun.
Mutsuzluk sevilmeyenin duygusu,
Mutluluk sevilmeyeni sevmenin olgusu,
Olsun olanlar, varsın kırılsın kırılanlar,
Sen yine de beraberlikten vazgeçme
Sevmeyeni de sev sevilmeyeni de…
Sevmek de sevilmeyi bilmek de bir sanattır.
AHMET NURAY
http://www.ahmetnuray.com

