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MÜZİKAL YETENEĞİN OLUŞUMUNDA ETKİLİ
OLAN FAKTÖRLER: KALITIM VE ÇEVRE
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ÖZET
Müzikal yeteneğin oluĢumda etkili olan faktörleri incelemeyi amaçlayan bu
çalıĢmada, bireyin doğuĢtan getirdiği genetik faktörler ile doğum sonrasında maruz
kaldığı ortam üzerinde durulmuĢtur. DoğuĢtan getirdiği müzikal yeteneği sınırlı
düzeyde olan bireye sağlanan müzikal ortamın, yeteneğin geliĢtirilmesine katkısı
sınırlı olacağı gibi, doğuĢtan üst düzeyde müzikal yeteneğe sahip bir bireye
sağlanmayan müzikal ortam da yeteneğin zamanla körelip kaybolmasına neden
olabilir. Bu nedenle bu iki kavramın birbirinden ayrı düĢünülemeyeceği açıktır. Bu
çalıĢmada genetik faktörlerin ve müzikal ortamın birey üzerindeki etkisini ortaya
koymaya yönelik örnekler ve literatür taraması yer almaktadır.
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THE FACTORS ON THE FORMATION OF THE
MUSICAL COMPETENCE: GENETICS AND
ENVIRONMENT

ABSTRACT
The purpose of the study is to consider the factors on the formation of the
musical competence, expecially genetics and environment that the children have been
exposed after birth. As it would be a limited contribution to the development of
competence that the environment provided to individual with limited musical
competence, the musical environment is not provided to individual with a high level
of musical competence, can cause loss of this competence in the length of time.
Therefore, this two consept could not disconnected. This study has been illustrated
with examples and literatures the effects of genetical and environmental factors.
Keywords: Musical competence, Genetical factors, Environmental factors.
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1.

Giriş

Müzikal yetenek, müziğin temel taĢlarından olan iĢitme, algılama ve bellek
gibi alanlara iliĢkin bireyin doğuĢtan getirdiği gizil güçler olarak tanımlanabilir.
Müzikal yetenek, bireysel farklılıkların da etkisi ile her bireyde aynı derecede
bulunmamaktadır; ancak her çocuk az veya çok müziğe karĢı belli bir ilgi
duymaktadır.
Çocuğun müziksel özellikleri, genellikle çocukluk döneminin ilk yıllarından
itibaren kendini belli etmeye baĢlar. Bu olgu, çocukta müziksel oluĢum, geliĢim,
değiĢim ve biçimlenimin erkenden baĢladığını gösterir (Uçan, 1996). Her çocuk belli
bir müziksel eğilim ile dünyaya gelir, ancak tüm çocuklar aynı düzeyde müziğe
yetenekli değildir. DoğuĢtan getirilen bazı özellikler ile algılama düzeyindeki
farklılıklar çocuklar arasında bireysel farklılıkları da ortaya çıkarmaktadır.
Kimi çocuklar doğuĢtan absolüt olarak, kimi de amüzi rahatsızlığı ile
dünyaya gelirler. MRI (manyetic resonans görüntüleme) cihazı kullanılarak yapılan
anatomik bir çalıĢmada absolüt müzikçilerin beyinlerinin planum temporale
kısmında (temporal lob içindeki iĢitme korteksinin arka kısmı) sol taraf asimetrisi
olduğu saptanmıĢtır. Bu bulgu, absolüt müzikçilerin absolüt olmayanlara oranla
daha geniĢ bir sol planum temporale bölgesine sahip olduklarını göstermiĢtir. Bu
çalıĢmayı gerçekleĢtiren bilim adamlarının saptaması, iyi eğitimli absolüt
müzikçilerin, sol iĢitsel korteks içinde müziksel sesleri iĢlemede farklı bir nöronal
sürece sahip oldukları yönündedir (Hirata, ve ark., 1999). Beynin bu kısmındaki
planum temporal asimetrisi anne karnındayken bile tespit edilebilmektedir. Bu
durum genetik faktörler nedeniyle çocuklarda bireysel farklılıklar olabileceğinin en
büyük kanıtıdır.
Müziğe yeteneği olduğu belirlenen çocuklar, aynı çevresel faktörlere ve aynı
eğitime maruz kalmıĢ olsalar da aralarında bazı farklılıklar gözlemlenmektedir. Her
çocuğun müzikal yönden geliĢebileceğini varsayan Suzuki metoduyla yetiĢen
çocuklar arasında bile çok iyi düzeyde müzisyen olanlar ile orta düzeyde kalanlar
bulunmaktadır. Müzikal yeteneğin oluĢumunda ve geliĢtirilmesinde etkili olan
faktörleri açıklamayı amaçlayan bu çalıĢmada kalıtım ve çevrenin etkisi ortaya
konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla çalıĢmada, kalıtım ve çevrenin müzikal yetenek
üzerindeki etkisini konu alan araĢtırmalar ve örneklere yer verilmiĢtir.
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2.

Genetik Faktörlerin Etkisi

Yetenek sahibi olmanın doğuĢtan gelen bir özellik olduğu kabul edilirse,
müzik yeteneğinin olması ya da olmamasında yine kalıtımın etkisinden
bahsedebiliriz. Müzik yeteneğinden yoksun olmak olarak bilinen amüzi
rahatsızlığının genlerle olan iliĢkisi pek çok araĢtırmaya konu olmuĢtur. Buradaki
asıl problem, müziksel algıyla ilgilidir.
Ekonomi nobeli ödüllü Milton Friedman, müziğin baĢkentinde yaĢamıĢ
Sigmund Freud, Tıp alanında çalıĢan Che Gevara gibi dünya çapında tanınmıĢ
kiĢiliklerin amuzi rahatsızlığı bulunmaktaydı. Bu rahatsızlık, müzikal becerilerde
ciddi problem yaĢamalarına neden olsa da normal hayatlarını etkilememiĢtir (Peretz,
2008).
Normal müziksel yetisi olmayan bir insanı, diğer bireylerden ayıran Ģey
frekans ayrımlarında iki ezginin aynı ya da farklı olup olmadığını ayırt edememeleri,
seslendirmedeki yeteneksizlikleri, tanıdık bir ezgiyi Ģarkı sözleri olmadan
hatırlayamamalarıdır (Ayotte, Peretz and Hayde, 2002). Özetle bu problemlerin özü
müziksel içeriğin frekans süreciyle ilgilidir.
Müziksel algısı olmayan bireyler frekans yönlerini belirlemede zorluk
çekerler. Algısal sistem bir müzik parçasının önemli bölümünü kaçırmamak için
oluĢturulan küçük frekans değiĢimlerini analiz etmede etkin değildir. Bu durumun
doğuĢtan olduğu bilinmektedir (Peretz and Hayde, 2003).
Müzik algısı olmayan beyinler ölçülebilir sinirsel yapılara sahip değildir.
Sinirsel anomaliler manyetik titreĢim imgelerinin analiziyle ortaya çıkarlar.
Kavramsal amüzi yüz hatırlama rahatsızlığı, dil edinememe rahatsızlıkları gibi sinir
geliĢimsel rahatsızlıklarda görülür (Behrmann, Avidan, Gao, ve Black, 2007).
Örneğin, yüksel gri madde yoğunluğu konuĢma ve dil rahatsızlıklarında görüldüğü
gibi kavramsal müzik algısı olmayan bireylerde de görülür. Kavramsal ya da genetik
rahatsızlıların farklı gen dağılımlarından ötürü ortaya çıktıkları düĢünülmektedir
(Peretz, 2008).
Müziksel frekans süreci açısından bir rahatsızlığın genetik içeriği ikizler
üzerinde denenen bir araĢtırmanın sonuçlarında mevcuttur. Bu testte tek yumurta
ikizleri, çift yumurta ikizlerine göre daha benzer sonuçlar göstermiĢlerdir. Genetik
uyum, paylaĢılan gen uyumunun, paylaĢılan çevreden daha önemli olduğunu ortaya
koymuĢtur (Drayna, Manichaikul, de Lange, Snieder, ve Spector, 2001).
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Yapılan araĢtırmalara ek olarak; kavramsal amüzi rahatsızlığı olan ve ses
frekanslarını ayırt edemedikleri tespit edilen bu bireylerin konuĢmayı öğrenirken düz
ve monoton bir yapıda, tonlamalardan yoksun bir konuĢma sergilemeleri
beklenmektedir. Ancak çocuğun anadilini öğrenirken tonlama ve nüansları da
öğrenebildiği görülmektedir. Buradan müziksel rahatsızlıkların uygun çevresel
koĢullar ve deneyimler sayesinde belli oranda düzeltilebileceği sonucuna varılabilir.
Anadil yaklaĢımı ile müzik eğitiminin yaratıcısı Suzuki, okul öncesi
çocuklarla 30 yılı aĢkın sürede yaptığı denemeler ile her çocuğun az veya çok müzik
yeteneğine sahip olduğu ve bu yeteneğin doğru bir eğitim ile geliĢtirilebileceği
sonucuna vardı. Çocuklar nasıl ki doğdukları andan itibaren annelerinin
konuĢmalarındaki nüansları sürekli olarak dinleyerek ve taklit ederek, doğal ve
akıcı bir Ģekilde konuĢmayı öğreniyorlarsa; müzikal bir çevre içinde yaĢarlarsa,
müzikal eğitimlerinde de aynı sonuçlar alınacaktır. Suzuki, çocukların daha müzikal
çalabilmeleri için fiziksel ve duygusal bir ortam hazırlama ve verilen aktiviteleri
çocukla beraber yapma sorumluluğunu öğretmenlere ve ailelere vermiĢtir. Ona göre,
çocuğun yeteneğinin doğru bir Ģekilde geliĢmesi öğretmenin ve ailesinin
sorumluluğudur, eğer çocuk öğrenemiyor ise bu yetiĢkinlerin baĢarısızlığıdır (Kasap,
2005). Buradan, çocukların müziksel geliĢiminde ailenin ve çevrenin ne kadar
önemli bir role sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Aynı Ģekilde bazı araĢtırmalarda,
yukarıda bahsettiğimiz kavramsal amüzi rahatsızlığının da erken yaĢlarda verilen
müzik terapisi ile belli oranda düzeltilebileceği öngörülmektedir.
Anne ve babadan gelen genlerin müziksel yeteneğin geliĢimindeki etkisini
birçok örnekte görmek mümkündür. John Lennon 'ın hem ilk evliliğinden olan oğlu
Julian Lennon hem de Yoko Ono'dan oğlu Sean Lennon; Amerikan folk müziğinin
kült haline gelen ismi Johnny Cash'in çocukları Roseanne Cash ve John Carter Cash;
Hint sitar sanatçısı Ravi Shankar’ın kızı Norah Jones; Amerikalı efsanevi caz
piyanisti ve vokalisti Nat King Cole 'un kızı Natalie Cole; Bob Marley’in oğlu Ziggy
Marley; Julio Iglesias’ın oğlu Enriqe Iglesias; Bob Dylan’ın oğlu Jakob Dylan;
Sebastian Bach’ın oğlu Emanuel Bach; Leopold Mozart’ın oğlu Amadeus Mozart;
Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Timur Selçuk; Yurdaer Doğulu’nun oğlu Kenan
Doğulu; Azeri piyanist Nermin Ganiyev ile Arnavut çellist Hayrettin Hoxha’nın
oğlu ve usta kemancı Server Ganiyev’in torunu Elvin Hoxha ve daha pek çok örnek
sayılabilir.
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3.

Absolüt Duyuş

Son yıllarda farklı zamanlarda yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki
doğarken birlikte dünyaya getirilen genler, müzik yeteneği ve özellikle “herhangi dıĢ
bir referans (ölçüt) sesin yardımı olmaksızın herhangi bir sesi tanımlayabilme”
olarak tanımlanan absolüt duyuĢa sahip olmayı önemli ölçüde belirlemektedir
(Çuhadar, 2008). Ayrıca absolüt duyuĢ genetik ve çevresel faktörlerin etkileĢiminin
en belirgin yansımasıdır.
Uçan’a göre; (1994: 20) az sayıda kiĢide bulunan ve çoğu durumlarda kalıtsal
olduğu ve doğuĢtan geldiği kabul edilen; fakat son zamanlarda yapılan araĢtırmalarla
çevresel etmenlere de bağlı olduğu anlaĢılan absolüt duyuĢ (salt iĢitme) yeteneği,
çok küçük yaĢlarda müzik eğitimi almaya baĢlayanlarda daha erken ve kolay olarak
ortaya çıkan bir özelliktir. Böylece, erken çocukluk döneminden baĢlayarak
ilerletilen müzik eğitiminin önemi özellikle vurgulanmaktadır.
Yapılan birçok araĢtırmada Doğu Asya kökenli çocuklarda absolüt olma
oranının fazla olduğu tespit edilmiĢtir. Buna ek olarak Doğu Asya’da erken yaĢlarda
müzik eğitimine daha çok önem verildiği ve “sabit do” yöntemi ile absolüt duyuĢu
geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapıldığı da tespit edilmiĢtir (Gregersen ve ark.,
2000; Hirose ve ark., 2003). Konu ile yapılan tüm araĢtırmalar absolüt duyuĢa sahip
olmanın en önemli iki bileĢeninin kalıtım ve çevre olduğunu göstermektedir.
Psikologlar ve eğitimciler okulöncesi dönemde çocukların öğrenmeye karĢı
özel bir yetenek geliĢtirdiklerini vurgulamaktadırlar. Bu nedenle bu dönem boyunca
uygun çevresel faktörler çocuğun geliĢimi için oldukça önemlidir.
4.

Çevresel Faktörlerin Etkisi

Müzikal yeteneğin ortaya çıkıĢı için en önemli dönem doğumdan sonraki ilk
5 yıldır. Bu dönemde çocuğun müzik potansiyeli ve müziğe karĢı olan eğilimi
geliĢtirilmeye uygundur. Bütün çocuklar belirli bir müziksel potansiyel ile dünyaya
gelirler.
Ancak uygun çevresel koĢulların sağlanamaması durumunda bu müziksel
eğilimin müziksel bir baĢarıya dönüĢmesi olanaksız hale gelebilir. Örneğin ünlü
tenor Caruso insan gırtlağının sanatta ulaĢabildiği en üst seviyeyi kullananlardandı.
Sesini denetim altına alabilen, en güç pasajları çok rahatlıkla yapabilen, sesinin
sınırlarını zorlayabilen bir sanatçıydı. Fakat Caruso’nun yeteneği küçük yaĢta
değerlendirilememiĢ, sonradan fark edilmiĢtir (Malkoç, 2003).
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Müzik psikolojisi araĢtırmaları müziksel geliĢim için en kritik dönemi,
müziksel babıldama olarak belirlemiĢlerdir. Müziksel babıldama dönemi dil
öğrenimindeki babıldama dönemi ile benzerlik göstermektedir. Dil geliĢiminde
çocuk annesinin diline maruz kalarak babıldamaya baĢlar. Genellikle bu konuĢma
sesli ve sessiz harflerin birleĢimlerinden oluĢur ve hecelere dönüĢür. Çocuklara
formal olarak konuĢmayı öğretmeyiz onlar sadece kendi çevresel deneyimleri
sayesinde konuĢmayı öğrenirler. Müziksel babıldama döneminde de yine çocuk
müziksel çevresinden edindiği deneyimleri ile kendini geliĢtirir. Çocuk bazı tanıdık
Ģarkıların bölümlerini mırıldanır ya da kendi yarattığı ezgileri söyler. Ayrıca
vücudunu kullanarak ritmik hareketler yapabilir. Bu müziksel performansı
yetiĢkinlerin anlaması ya da yorumlaması oldukça zordur; çünkü bu durum
yetiĢkinlerinkinden oldukça farklıdır. Bu dönemde çocuk hem tonal hem de ritmik
olarak babıldayabileceği gibi ritmik olup tonal olmayan, tonal olup ritmik olmayan
bir Ģekilde de babıldayabilir. Çocuğun çıkardığı sesler monoton bir Ģarkı söyleme
Ģeklindedir. Bir Ģarkıda tek bir frekansa takılıp kalabilir ve bu frekanstan kısa ya da
uzun sesler çıkarabilir. Bu dönemin sonuna doğru çocuk tanıdık Ģarkıları ton içinde
kalarak söyleyebilir (Levinowitz ve Gordon, 1987).
Ritmik babıldama dönemindeki çocuk, duyduğu bir Ģarkıya vücudu ile tepki
verir; el çırpma, ayaklarını yere vurma ya da sallanma gibi tepkilerle ritimsel bir
performans sergiler. Bu hareketler her zaman müziğin ritmiyle uyumlu olmayabilir.
Ritmik babıldama döneminin sonlarına doğru çocuk Ģarkıların ritmine uyum
sağlayarak hareket etmeyi öğrenir. Çocuklar yetiĢkinlerin müzik anlayıĢından farklı
bir müzik anlayıĢına sahip olabilirler, bu durum çocukların performansının
yetiĢkinlerin standartlarına göre doğru olup olmadığıyla ilgilenmemelerini
açıklayabilir (Holahan, 1984).
Çocukların müziksel babıldama dönemindeki iĢitsel duyuları informal müzik
etkinlikleri ile geliĢtirilebilir. Müziksel iĢitmesi müzik dinleyerek, sözel müzik
yeteneği de Ģarkı söyleyerek ve dans ederek Ģekillenir. Nasıl ki çocuk anadilini
öğrenirken kendi deneyimleri ile öğreniyorsa, müzik yeteneğini geliĢtirebilmek
amacıyla informal eğitim ortamları yaratılmalıdır.
Müzik davranıĢ bilimcilerine ve eğitimcilerine göre müziksel güçlerin
biçimlendirilmesi açısından çok önemli görülen diğer bir dönem 9 ile 12 yaĢlar
arasıdır. Çünkü hızlı bir geliĢim içinde biçimlenen bireysel müzik yetenekleri en
yüksek noktaya bu yaĢlarda ulaĢır. (Uçan, 1996).
Belirtilen yaĢ aralığı, çocukların ilköğretim dönemine rastlamaktadır.
Çocukların müzikal yeteneklerinin erken fark edilerek doğru tanımlanması, çocuğa
verilecek olan müzik eğitiminin iyi planlanması ve saptanan hedefler doğrultusunda
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sağlıklı yürütebilmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda aile ve eğitim kurumu çocuğun
yönlendirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.
Yapılan bir çalıĢmada, bazı ailelerin, çocuklarının müziksel baĢarının
gereksinimlerini karĢılayacak kapasiteye sahip olmadığını düĢündükleri ve bu
sebepten dolayı müzik eğitimine baĢladıktan kısa bir süre sonra baĢarısız olan
öğrencilerin ailelerinin desteklerini geri çektikleri ya da yeterli zaman ve çabayı sarf
etmedikleri ortaya konmuĢtur. Bu durum, çocukların da yeterli müzik kabiliyetine
sahip olmadıkları gibi bir düĢünceye kapılmalarına sebep olmuĢtur. Sonuç olarak
çocuğunun yeterli derecede müziksel kabiliyete sahip olmadığını düĢünen
ebeveynler, çocuğu daha az stresli ve daha baĢarılı olacağı bir aktiviteye
yönlendirmektedir. Çocuğun müzikal yeteneğinin geliĢimini etkileyen birçok faktör
bulunmaktadır; araĢtırma sonuçlarına göre ebeveynler bu geliĢimde hayati bir rol
oynamaktadırlar (Mcpherson, 2009).
5.

Müzikal Ortamın Katkıları

Bireylerin müziksel yeteneklerini geliĢtirmek amacıyla küçük yaĢlardan
itibaren verilen müzik eğitiminin biliĢsel geliĢim ve dil geliĢimi, sosyal ve duygusal
geliĢim, bedensel ve psiko-motor geliĢim üzerindeki olumlu etkileri yapılan pek çok
araĢtırmaya (Ünalan, 2001; Jakobson, Cuddy ve Kilgour, 2003) konu olmuĢtur.
1999'da College-Bound Senrors Ulusal Raporundaki bir araĢtırma dikkat
çekmektedir. Raporda, müzik eğitimi alan öğrencilerin matematikte ve edebiyatta
müzik eğitimi almayanlara oranla daha baĢarılı oldukları saptanmıĢtır. Ayrıca 1998
yılında ABD’de, millî eğitimin yaptığı geniĢ bir araĢtırmanın sonuçları da müzik
eğitimi alan öğrencilerin akademik baĢarı ödüllerini, müzik eğitimi almayanlara göre
daha fazla aldıklarını kanıtlamıĢtır (ġendurur ve BarıĢ, 2002).
1997 yılında Shoew ve arkadaĢları tarafından yapılan bir çalıĢmada günlük
Ģarkı söyleme ve haftalık piyano dersi alan okul öncesi çocuklar incelenmiĢtir. Dört
aylık sürecin sonunda çocuklara uygulanan standart bir zeka testinde müzik dersi
alan çocukların almayanlara göre daha yüksek bir baĢarı gösterdikleri saptanmıĢ, 8
ay sonra ise geliĢmenin daha da büyüdüğü gözlemlenmiĢtir. 1981’de yapılan baĢka
bir araĢtırmaya göre Westinghouse bilim yetenek yarıĢmasında baĢarılı olanların %
40’ının baĢarılı müzisyenler olduğu ortaya çıkmıĢtır. Kaliforniya Sanat Konseyinin
1976’dan beri uygulanan eğitimde alternatifler programında müzik eğitiminin
çocukların biliĢsel baĢarısı üzerinde olumlu etkiler yarattığı ortaya çıkarılmıĢtır. Bu
programda müzik eğitimi süreçleri arttırıldığında çocukların matematik baĢarısında
normalden 1,5 kat fazla bir artıĢ görülmüĢtür. Öğrenci baĢarısını ölçmek için IQ ve
baĢarı testleri kullanılmıĢtır (ġendurur ve BarıĢ, 2002).
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Seslerin doğumundan itibaren çocuğu devinimlere yönlendirdiği
bilinmektedir. ġarkılardaki soluk belirteçlerine göre nefes alma, solunum kontrolünü
ve akciğer geliĢimini sağlayabileceği gibi; çalgılarla çalıĢma, hem büyük ve küçük
kasların geliĢimini hem psiko-motor geliĢimini olumlu etkiler. Bu etkinliklerin
gurup içinde sürmesi geliĢimi hem hızlandırır hem de iletiĢim becerilerine yeni bir
pencere açar (Eskioğlu, 2003).
Çocuk çalgı veya çalgı olarak kullanabileceği oyuncaklar sayesinde müzik
eĢliğinde hareket ederken, el-göz koordinasyonu, büyük ve küçük kasları geliĢir. Bu
da bedensel ve psiko-motor geliĢimini olumlu yönde etkiler. Ayrıca, bedenini etkili
biçimde kullanarak kendini ifade edebilmesine yardımcı olur, dikkat ve disiplin
kazandırır, estetik bir duygu ile hareketlerinde çeviklik ve aktiflik sağlar.
6.

Sonuç ve Öneriler

Çocukların doğumla beraber getirdikleri özellikler ve yetenekler, belirli
dönemlerde ortaya çıkarak anne ve babalara ipuçları verebilmektedir. Genetik
faktörlerin etkisiyle müzikal yeteneğe sahip çocukların erken zamanda tespit
edilerek uygun müziksel ortamın yaratılması, çocukların müzikal olarak geliĢip
yetiĢtirilmesinde çok önemli rol oynamaktadır.
Anne-babalar çocuklarındaki farklı yeteneği fark eder ve koĢullarını
çocuklarına göre yönlendirirse, çocuktaki üstün yetenek geliĢir ve kendini gösterir.
Aksi takdirde ilgisizlik, hor görülme, baskı görme, yeteneğinin anlaĢılmayıp farklı
davranıĢ içersinde bulunulması, çocuktaki yeteneği köreltir. Aile çocuğunun müziğe
karĢı olan yeteneğinde farklılık gözlemlediğinde; ona destek olmalı, sosyal
yaĢantılarını, eğitim koĢullarını ona göre düzenlemelidir (Malkoç, 2003).
Müzikal alandaki yeteneği fark edilen bir çocuğun, yeteneğini
geliĢtirebileceği eğitim kurumları (konservatuar, halk eğitim kursları, güzel sanatlar
liseleri vs.) araĢtırılmalıdır. Ġlkokul dönemindeki çocukların müzikal yeteneğinin
fark edilmesinde en büyük görev sınıf öğretmenlerine düĢmektedir. Sınıf
öğretmenleri çocukların özel yetenek alanlarını belirleyerek aile ile iletiĢime geçerek
çocuğun doğru bir biçimde yönlendirilmesine yardımcı olmalıdır.
Ġlköğretim dönemindeki çocuklar için müzik öğretmenleri etkili bir rol
üstlenerek, çocukların müziksel faaliyetlere, okul korolarına, çalgı kurslarına
katılmaları ve güzel sanatlar liselerine yönlendirilmeleri konusunda kararlı bir tavır
sergilemelidirler. Okullarda müzik dersi saatlerinin artırılması ve ya ders saatleri
dıĢında öğrenciler için çalgı kurslarının düzenlenmesi yararlı olacaktır.
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Çocukların müzikal geliĢimi için yaratılan uygun ortam, yalnızca müzik
alanına değil, tüm geliĢim alanlarına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle müziksel
ortamın yaratılması konusunda tereddüte düĢülmeksizin, her çocuğun bu imkândan
faydalanması sağlanabilmelidir.
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