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1. GİRİŞ
Hayat boyu eğitim çerçevesinde ülkemizce amaçlanan; problem çözme beceri ve
davranõşlarõ ile bilimsel düşünme alõşkanlõğõ kazanmõş, Cumhuriyetçi, Atatürk ilke ve
inkõlaplarõna bağlõ, milli ve manevi değerleri koruyan ve gelişmesine yardõmcõ olan, laik,
eleştirel düşünme, yaratõcõ düşünme, bilimsel düşünme, ilişkisel düşünme ve akõl yürütme
becerilerini kazanmõş, bilgili, insan haklarõna saygõlõ, toplumsal sorunlara duyarlõ çağ
insanõnõn içinde yaşadõğõ bir toplumun ihtiyacõ olan eğitimi karşõlamaktõr. Bilimsel, teknik,
ekonomik ve sosyal değişmenin hõzõ karşõsõnda insan kişiliğinin tam olarak gelişmesi için
eğitimin dünya ölçüsünde ve hayat boyu devam eden bir süreç olmasõ gerektiği anlayõşõndan
hareket eden hayat boyu eğitim; bireyleri toplum hayatõnda meydana gelen ekonomik,
kültürel, siyasi değişimlerle baş edecek düzeye getirmeyi de amaçlar.
Dünyamõzda ekonomik, kültürel, sosyal ve politik alanlarda yaşanan hõzlõ değişim ve
gelişim, ülkeleri eğitim alanõnda ciddi önlemler almaya zorlamaktadõr. Ülkelerin bir çoğu
eğitim sistemlerini sorgulayarak herkesin hayat boyu öğrenmesini sağlayacak şekilde
sistemlerini yeniden yapõlandõrmaktadõr. Bizim de bu yeniden yapõlanmada Avrupa
ülkelerindeki, Türk Cumhuriyetlerindeki ve Türk nüfusunun olduğu ülkelerdeki
vatandaşlarõmõzõ da bu sürece dahil etmemiz gerekmektedir.
Dünyada ve ülkemizde bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak
eğitim sistemimiz de geliştirilmekte ve ülke genelinde yaygõnlaştõrõlmasõ çalõşmalarõ hõzla
devam etmektedir. Planlõ dönemlerde alõnan kararlar ve belirlenen politikalar doğrultusunda
istenilen hedeflere ulaşõlmõştõr. Ancak çağõ yakalayabilmek ve gelişmelerin gerisinde
kalmamak için eğitim sistemimizde yeniden yapõlanma çalõşmalarõnõ çağõn gereklerini de
dikkate alarak planlõ bir şekilde yürütme zorunluluğu kabul edilen bir gerçektir. Hayat boyu
eğitim kavram ve uygulamasõ yenilenecek eğitim sistemimizin temel unsurlarõndan biri
olacaktõr. Komisyonumuz, öncelikle dünyada ve ülkemizde eğitim uygulamalarõnõn mevcut
durum tespitini yaparak, gelişmiş dünya ülkelerinin de gündemini büyük ölçüde işgal etmekte
olan Hayat Boyu Eğitim uygulamasõnõn hedef, ilke ve uygulama politikalarõnõ belirlemeye
çalõşmõştõr.

2. MEVCUT DURUM ve SORUNLAR
2.1 MEVCUT DURUM
2.1.1 DÜNYADA MEVCUT DURUM
1960’lõ yõllarda gelişmiş ülkelerde eğitim sistemleri tartõşõlmaya ve sisteme ciddi
eleştiriler yöneltilmeye başlanmõştõr. Eleştiriler, örgün eğitimin tek başõna bireylerin temel
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öğrenme ihtiyaçlarõna cevap verememesi ve örgün eğitim fõrsatõndan yararlanamayanlarõn
eğitimsiz kalmaya mahkum edilmesi noktalarõnda yoğunlaşmõştõr.
Bu eleştiriler sonucunda eğitim anlayõşõnda önemli değişimler yaşanmõş, 1960’lõ yõllarõn
sonunda eğitimde radikal değişim ihtiyacõ, değişimin merkezinde de eğitimin kendisini
yeniden tanõmlama ilkesi yer almõştõr. Yinelenen eğitim kavramõ ortaya atõlmõş, kavram
zorunlu eğitim sonrasõnõn tümünü kapsayacak kapsamlõ bir eğitim stratejisi olarak
tanõmlanmõştõr. Bu kavramõn getirdiği yenilik, eğitimin yinelenen bir biçimde bireyin tüm
yaşamõna yayõlmasõdõr. Yinelenen eğitimin temel ilkeleri;
• örgün ve yaygõn eğitim birbirini tamamlamalõ,
• kurumsal eğitim fõrsatlarõ geniş kitlelere yaygõnlaştõrõlmalõ,
• örgün eğitimde son kademe anlayõşõndan kurtulmalõ,
• lise ve yüksek öğrenimde eğitim ve iş hayatõ birbirini tamamlayacak biçimde
sürdürülmeli,
şeklinde sõralanabilir.
Seksenli yõllarda gelişmiş ülkelerde eğitime ayrõlan kaynaklarõn azaldõğõ ve çeşitli
sorunlar yaşandõğõ görülmektedir. Eğitimde yeniden bir sorgulama sürecine girilmiş ve bu
süreç sonunda herkes için hayat boyu öğrenme kavramõ ortaya atõlmõştõr. Bu kavramõn 1960’lõ
yõllarda ortaya atõlan yinelenen eğitim kavramõndan farkõ, bireyi merkez alan bir yaklaşõmõn
benimsenmesi, okul dõşõ öğrenime de önem verilmesi, okul rolünün değiştirilmesi, devletin
eğitimdeki ağõrlõğõnõn azaltõlmasõ, buna karşõlõk sosyal taraflarõn rollerinin güçlendirilmesidir.
Herkes için hayat boyu öğrenme kavramõnõn temel amaçlarõ;
• okul öncesi eğitimi nitelik ve nicelik açõsõndan yaygõnlaştõrma,
• ilk ve orta öğretimde gerçek bir öğrenme temeli oluşturma,
• okuldan iş hayatõna geçişleri kolaylaştõrma,
• yetişkinleri öğrenmeye özendirme,
• sistemin kaynaklarõnõ yenileme,
• sistem parçalarõ arasõnda tutarlõlõğõ sağlama,
olarak sõralanabilir.
Doksanlõ yõllarda herkes için hayat boyu öğrenme yaklaşõmõ çerçevesinde eğitim
sistemleri yeniden incelenmiş ve eğitim sistemlerinde aksadõğõ ileri sürülen hususlar beş
grupta toplanmõştõr.
Birincisi, mevcut sistemlerin amaçlarõ ya belirgin değildir ya da kullandõklarõ araçlar
amaçlarõna ulaştõracak uygunlukta görünmemektedir. Yeni kuşaklara, çocukluk ve ergenlik
döneminin belli bir süresi içinde bir defaya özgü bilgiler kazandõrõlmakta ve onlarõn yaşamlarõ
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boyunca yetecek bilgi ve becerilerle donatõldõğõ sanõlmaktadõr. Okul-öncesi eğitim düşüncesi
yaygõn değildir.
İkincisi, bilginin durmadan çoğaldõğõ ve hõzla eskidiği günümüzde; eğitim kurumlarõ
kitaplardan aktarõlan bilgilerin öğrenilmesine ağõrlõk vermektedirler. Oysa çocuklar, kitle
iletişim araçlarõ yoluyla okulda öğrendiğinden çok daha fazla bilgi edinmekte, buna karşõlõk,
onlara bu araçlardan faydalanmayõ öğretmek üzere çok az girişimde bulunulmaktadõr.
Üçüncüsü, okullarõn başarõ saplantõlarõ, sağlõklõ olmayan bir yarõşmaya yol açmakta ve
çok sayõda genç kendisini başarõsõz olarak damgalayan eğitim anlayõşõnõn acõmasõzlõğõ sonucu
öğrenimlerini terk etmektedirler.
Dördüncüsü, kullanõlan yöntemler, resmi yetkililer ile öğretmenlerin daima en iyisini
bildikleri varsayõmõna dayalõdõr. Amaçlarõ onlar saptamakta, öğrenme ortamõnõ onlar
belirlemekte, öğrenme hõzõnõ onlar düzenlemektedir.
Beşincisi, örgün eğitim sistemleri ,öğrenimin sadece okullar ile sürmediğini, evde,
içinde yaşanõlan toplumda, oyun sõrasõnda da sürdüğünü görmezlikten gelmektedir.
Görüldüğü gibi, her ne kadar doğru olanõ yapõyor görünse de, mevcut eğitim sistemleri
kendilerinden bekleneni verememektedir. Böyle bir durumda atõlmasõ gereken ilk adõm, açõk
ve net bir şekilde hedefleri yeniden gözden geçirmek, ya da yeni hedefler saptamaktõr. Aksi
taktirde, yukarõda sõralanan sorunlar, eğitimin gidişini farklõ yönlere çekebilmektedir. Eğer
eğitim sistemlerinin yönü hayat boyu öğrenme ve eğitim yönüne çevrilebilir ise, bu sorunlarõn
giderilmesi yönünde açõk ve uzlaşõlabilir hedefler üzerinde görüş birliği sağlamak zor
olmayacaktõr.
Ayrõca, okumaz-yazmazlõk sorunu da, içinde yaşadõğõmõz çağõn en ciddi sorunlarõndan
biridir. Geri kalmõşlõkla ve yoksullukta büyük ölçüde ilişkilidir, uluslarõn varlõklarõnõ
sürdürebilmeleri ve kalkõnabilmeleri için temel koşullardan biridir. Okumaz-yazmazlõk bir
kader değildir. Sõk sõk izlenmesi ve köklü çözümlerle önlenmesi gereken sosyal bir durumdur,
azimli bir şekilde ve sürekli olarak savaşõlmazsa hemen ortaya çõkmakta ve hõzla
yayõlmaktadõr.
Dünyadaki okuma-yazma ile ilgili rakamlar bizlerî karamsarlõğa ve cesaretsizliğe
sürükleyecek düzeydedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde okullaşma oranõnõn artmasõna,
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ilköğretimin hõzla yayõlmasõna ve parasõz olmasõna rağmen, dünyadaki okumaz-yazmazlarõn
sayõsõ da hõzla artmaktadõr, UNESCO'nun 1995 yõlõ verilerine göre dünyamõzda 15 ve daha
yukarõ yaşlarda 1 milyar okumaz-yazmaz vardõr. Bunlarõn %70.5'i Asya, %20,6sõ Afrika
kõtasõnda yaşamaktadõr, okumaz-yazmazlarõn %73'ü Hindistan, Çin, Pakistan, Bangladeş,
Nijerya, Endonezya, Brezilya, Mõsõr, İran Sudan olmak üzere 10 ülkede yoğunlaşmaktadõr.
Sadece %52,2'si, Hindistan ve Çin'de yaşamaktadõr.

Okumaz-yazmazlõğõn kalkõnma ile ilişkisine bakõldõğõnda dünyadaki okumazyazmazlarõn %95'inin gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu görülmektedir. Geriye
kalan %5 orandaki okumaz-yazmaz ise sanayileşmiş ülkelerdedir. Bu durum 50 yõldan bu
yana okumaz-yazmazlõk sorununun çözüldüğü sanõlan sanayileşmiş ülkelerde bile, son
yõllarda ihmal edilemeyecek düzeyde okumaz-yazmazõn olduğunu göstermektedir.
Kadõnlarda okumaz-yazmazlõk oranõ %34.9dur. Yani dünyada her üç kadõndan biri
okuma-yazma bilmemektedir, Erkeklerde bu oran %20.5'tir. Gençlere gelince, 15-19 yaş arasõ
dünyada 85 milyon genç okuma yazma bilmemektedir. Ayrõca gelişmekte olan ülkelerde 6-11
yaş arasõ 100 milyondan fazla çocuğun okula gitmediği saptanmõştõr.

2.1.2 TÜRKİYE'DE MEVCUT DURUM
Türkiye hõzlõ bir sanayileşme ve kentleşme süreci içerisindedir. Köyden kente olan
göçün ortaya çõkardõğõ kentleşme hõzõnõn işsizliğe etkisi, sanayi ve hizmet kesimlerinde artan
insangücü ihtiyacõnõn çok üzerinde seyretmektedir.
1924 yõlõnda kabul edilen “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” tüm eğitim kurumlarõnõn Milli
Eğitim Bakanlõğõ’nca (MEB) yönlendirilmesini öngörmektedir. Yine, 1973 yõlõnda yürürlüğe
giren 1739 Sayõlõ Milli Eğitim Temel Kanununda örgün ve yaygõn eğitim (yetişkin eğitimi)
politikalarõnõn belirlenmesi ve geliştirilmesinde, genel sorumluluk Milli Eğitim Bakanlõğõ’na
verilmektedir.
1973 yõlõnda 1739 sayõlõ Milli Eğitim Temel Kanunu ile oluşturulan Türk Milli Eğitim
Sistemi, yinelenen eğitim kavramõna güzel bir örnektir. Sistem örgün ve yaygõn olmak üzere
iki ana bölümden meydana gelmiş ve bu iki bölüm birbirinin tamamlayõcõsõ olarak kabul
edilmiştir. Yaygõn eğitim ile ilgili maddeler herkese hayat boyu öğrenme fõrsatlarõ sunacak
şekilde düzenlenmiş, sistemin yürütülmesinde devlete önemli roller verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlõğõ, kendine bağlõ çeşitli yaygõn ve örgün eğitim kurumlarõ ile,
kişilere yönelik, çeşitli yaygõn ve örgün eğitim sunmakla ve diğer Bakanlõklar ile yarõ-resmi,
gönüllü ve özel kuruluşlarca sunulan programlara destek olmak ve bu programlar arasõnda,
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ulusal ve yerel düzeylerde, eşgüdümü sağlamakla görevlidir. Ayrõca, Milli Eğitim
Bakanlõğõ’na bağlõ örgün eğitim genel müdürlükleri, örgün eğitim hizmetlerine ek olarak,
kendi alanlarõnda yetişkin eğitimi programlarõ da yürütmektedirler.
Kalkõnma planlarõ ile eğitimin ilişkisine bakõldõğõnda;
Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda 222 sayõlõ ilköğretim ve eğitim kanunun bazõ
hükümlerinin ülke şartlarõna uymadõğõ, bu konuda tecrübelerden yararlanõlarak köklü bir
düzenlemeye gidileceği belirtilmiştir. Ayrõca öğretmen-öğrenci oranõnõn düşürülmesi ve okul
programlarõnõn modern teknoloji ve ülke şartlarõna uygun duruma getirilmesi hedeflenmiştir.
Belirli oranlarda plan hedeflerine yaklaşõlmasõna rağmen özel öğretim kurumlarõ diğer
öğretim kurumlarõ kadar gelişmemiştir. Bugün dahi özel öğretim kurumlarõnõn oranõ %1.5
civarõndadõr.
İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda Temel Eğitimin kapsamõ genişletilmiş ve Temel
eğitim okul öncesi eğitimi ve İlköğretimi kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Üçüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda ise Temel Eğitimin yanõnda Mesleki ve Teknik
Eğitimin ağõrlõğõnõn artõrõlmasõ planlanmõş ama istenilen sayõsal hedefler tam olarak
gerçekleştirilememiştir.
Dördüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda ise ikili ve üçlü eğitim kaldõrõlarak okulsuz
köylerin okula kavuşturulmasõ öngörülmüştür. Programlarõn okulda işlevsel hale getirilmesi
de ayrõca bu planda belirtilmiştir.
Beşinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ öğrenciyi tanõma, yönetme ve yönlendirme
ağõrlõklõdõr. Bu plan döneminde MEB merkez ve taşra teşkilatõnda yapõlan yapõsal
değişiklikler de bu planõn değerlendirilmesini ve uygulamasõnõ nitelik olarak zorlaştõrmõştõr.
Altõncõ ve Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõnda eğitim göstergelerinde önemli
gelişmeler olmuştur. Planlõ dönemin başlangõcõndan itibaren eğitime ayrõlan kaynaklardaki
artõşa paralel olarak eğitimin her kademesinde okullaşma oranlarõ yükselme eğilimine
girmesine rağmen arzulanan düzeye ulaşmamõştõr.
Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlõğõ ve ilgili diğer bakanlõklar, kendi ilgi alanlarõnda,
kişilere yönelik, meslek kazandõrõcõ, gelir getirici programlar yanõnda, sağlõk, ev ekonomisi,
vatandaşlõk eğitimi vb. konularda da programlara sahiptirler. Fakat sunulan hizmetler, giderek
artan ihtiyaçlar karşõsõnda yetersiz kalmaktadõr.
Türkiye'deki okuma-yazma durumu da, dünyadaki okuma-yazma durumundan çok
farklõ değildir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana çok sayõda okuma-yazma
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kampanyasõ düzenlenmesine ve çocuklarda okullaşma oranlarõnõn artmasõna rağmen hala
günümüzde okuma-yazma bilmeyenlerin oranõ yüksektir. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda
da belirtildiği gibi, okumaz-yazmazlõk erkeklerde %11.2, kadõnlarda ise %28 oranõnda olmak
üzere ortalama %19,5 düzeyindedir. Bir başka deyişle Türkiye'de 5 yetişkinden birisi okumayazma bilmemektedir. Bu durum kadõnlarda daha da düşüktür: her 3 kadõndan birisi okumayazma bilmemektedir.
Okumaz-yazmazlarõn bölge ve şehirlere göre dağõlõmõna bakõldõğõnda Doğu ve
Güneydoğu bölgeleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde yoğunlaştõğõ
görülmektedir. Göçle birlikte büyük kentlerde okuma-yazma bilmeyenlerin giderek artacağõ
tahmin edilmektedir. Diğer taraftan evli ve anne durumunda kî kadõnlarõmõzõn yarõsõ okuma
yazma bilmemektedir. Yani Türkiye'deki hemen her 2 hanenin birinde annemiz okuma yazma
bilmemektedir.
Yaş gruplarõna göre bakõldõğõnda 6-14 yaş arasõ 1.5 milyon çocuk okula gitmemektedir.
Yine 15-19 yaş arasõ okuma-yazma bilmeyenlerin oranõ %13.8'dir. Gizli okumaz-yazmazlõk
oranõnõn da yaygõnlaştõğõ görülmektedir. Gizli okumaz-yazmazlar; elinde diploma ya da
okuryazarlõk belgesi bulunan, resmiyette okur yazar görülen ancak okuma yazmayõ bilmeyen
kişilerdir.

2.2 SORUNLAR
Mevcut eğitim sistemi bireylerde yaratõcõ ve eleştirici düşünceyi , üretmeyi,
yargõlamayõ, sorgulamayõ yeterince geliştirmekten uzak, öğrenmeyi öğretmeyen, insanlarõ ne
hayata ne de bir mesleğe tam olarak hazõrlayabilen, kitaba dayalõ, ezberci ve duruk bir yapõ
arz etmektedir. Mevcut sistem, insanlarda sağlam bir kişiliğin ve girişimciliğin oluşmasõna
katkõ sağlama yeteneğinden yoksun, geleceğin toplumunun gereksinimlerini dikkate almadan
dünyadaki gelişmeleri çok gerilerden izleyen bir sistem olarak varlõğõnõ sürdürmektedir.
Eğitim ve öğretimin amaçlarõnõn, programlarõnõn, içeriğinin, yöntemlerinin, ders araç ve
gereçlerinin güncelleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar oluşturulurken toplum gereksinimleri
dikkate alõnmalõ, cinsiyet ayõrõmõna yol açabilecek yaklaşõmlardan kaçõnõlmalõ ve geleceğe
dönük olma ilkesi gözden uzak tutulmamalõdõr.
Her kademede ki eğitim ve öğretimin kalite açõsõndan ölçme ve değerlendirme
standartlarõnõn belirlenmemiş olmasõ ya da bunlarõn dikkate alõnmamasõ ve bilimsel izleme ve
araştõrma sonuçlarõna göre anlamlõ değerlendirmeler yapõlarak sistemin bütün yönleri ile
sürekli olarak geliştirilememesi de önemli bir sorun olarak karşõmõza çõkmaktadõr.
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Ülke genelinde eğitimin toplum hayatõndaki önemi ve ağõrlõğõ yeteri kadar
anlaşõlamamõştõr. Bu önem ve ağõrlõk devletin eğitim politikalarõ ve uygulamalarõna gereken
ölçülerde yansõtõlamamõştõr.
Doğrudan örgün eğitim ve öğretim hizmeti sunan çeşitli kademelerdeki kurumlarõn
büyük bir çoğunluğu gerek fiziki imkanlar, gerekse araç gereç ve donanõm bakõmõndan iyi bir
eğitim ve öğretim ortamõ sağlayamamõştõr.
Bunlarõn yanõnda sistemin diğer boyutlarõnda görülen bazõ sorunlar aşağõdaki gibi
sõralanabilir:
• Eğitimi en şiddetli şekilde sarsan sorun işsizlik sorunudur. Türkiye uzun yõllardõr
işsizlik sorunu yaşamaktadõr. Türkiye'de hem sanayi hem de hizmetler sektöründe verimli
yeni istihdam alanlarõ açma yeterliliği düşük seyretmiştir. Bu sektörlerde ihtiyaç duyulan
nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi önem arz etmektedir.
• İşsizliğin ve işsizlik korkusunun etkileri eğitimin tüm kademelerinde her boyutuyla
yaşanmaktadõr. Aile ve öğrenci amacõnõ ve hayat planõnõ tayin etmekte zorlanmakta,
eğitimden , eğitimin işlevi olmayan beklentiler içine girmektedir.
• Tüm toplumlarõn en canlõ kesimi olan 11-21 yaş arasõ grup, Türkiye'de işsizliğin
etkilediği bir ortama maruz kaldõğõ ve de bu yaş grubundaki çocuklara hedef gösterilemediği
için, bir atalet ve bekleme dönemine dönüşmüş durumdadõr.
• Eğitim-ekonomi-istihdam bağlantõsõ halen yeterli düzeyde değildir. Ekonomik
faaliyetlerin önemli bir girdisi olan işgücünün niteliğini belirleyen en önemli etken eğitimdir.
Türkiye'de insan kaynaklarõnõn sevk ve idaresi zaman zaman söylenen ama çok iyi
uygulanamayan bir ibaredir. İnsanõ kaynak haline getiren unsur emeğin sunduğu niteliktir. Bu
nitelik ancak eğitimle yükseltilebilir. İnsana ve insanõn eğitilmişliğine yönelik bu yaklaşõm
eğitimin sonuçlarõnõ hayata intikal ettirilmesinde güçlük yaratmaktadõr.
• Üretimde insan unsurunun yerini talep belirler ve eğitime yol gösterir. Türkiye'de
halen bazõ firmalar çok genel bazõ iş nitelik taleplerini, tanõmlarõnõ açõk olarak ifade
edememekte, çeşitli mesleklerin veya bu mesleğin kademelerini birbirine ikame
edebilmektedirler. Bu, eğitilmişliğin önemini azaltõcõ bir uygulamadõr.
• Toplumsal statünün yalnõzca diplomaya bağõmlõ olmaktan kurtarõlmasõ, mesleki
yeterliliğe ve meslek ahlakõna da bağlõ olmasõ sağlanmalõdõr. Böylece kişi, mesleğinin
gerektirdiği kadar eğitim almakla yetinecek, mesleğindeki gelişmeleri kõsa süreli eğitim
faaliyetleri ile de takip edebilecektir. Ayrõca, eğitim sisteminin üniversite eğitimini özendiren
ve herkesi üniversite kapõlarõna taşõyan yapõsõ da değiştirilmelidir.
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• Eğitim istihdam ilişkisini olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biri de mesleki
tercihlerin isabetli yapõlamamasõdõr. Meslek seçiminin isabetli yapõlmasõ, ilerde meslek
değişikliği yapma ihtiyacõnõ da asgariye indirecektir. Bunun için mesleki rehberlik ve danõşma
hizmetleri yaygõnlaştõrõlmalõdõr.
• Eğitimden bir statü bekleme eğiliminin yüksek olduğu ülkemizde, yaygõn eğitim
yoluyla veya kendi kendilerine öğrenen vatandaşlarõmõzõn bu bilgi ve becerilerini, geçerliliği
olan bir belge ile belgelendirememeleri; onlarõn örgün eğitim dõşõnda bir şeyler öğrenme
arzusunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, yaygõn eğitimin önemli bir problemidir.
• Düzenlenen yaygõn eğitim programlarõnõn genelde ilköğretim seviyesindeki kişilere
yönelik olmasõ özellikle yüksek öğrenim gören kişilere hitap eden programlarõn sõnõrlõ
kalmasõ, örgün eğitimini tamamlamõş kişileri adeta yaygõn eğitimin kapsamõ dõşõnda
bõrakmaktadõr.
• Ülkemizde, yaygõn eğitim alanõnda uzaktan öğretim yöntemleri ile kendi kendine
öğrenme materyalleri istenilen ölçüde geliştirilememiştir. Bu durum, yaygõn eğitim
hizmetlerinin özellikle çalõşan kesime yaygõnlaştõrõlmasõna engel teşkil etmektedir.
• Yaygõn eğitim faaliyetleri arasõnda koordinasyon ve işbirliği sağlanamamasõ; bu
eğitimin sistem bütünlüğü içinde gelişmemesine kaynaklarõn verimli olarak
kullanõlamamasõna ve kurum ve kuruluşlar arasõnda da yetki çatõşmasõna sebep olmaktadõr.
Yaygõn eğitim alanõnda, bu eğitimi yapan kurum ve kuruluşlarõn tamamõna program
geliştirme vb. teknik konularda hizmetler vererek; onlarõ kaynaştõracak, aralarõndaki iletişimi
sağlayacak ve sistemin bütünlük içerisinde gelişmesine yardõmcõ olacak uzmanlõk birimleri
geliştirilememiştir.
Artõk Türkiye'de herkes kabul etmektedir ki, özellikle mesleki eğitime gereken önem
verilmeden ekonomik gelişmenin sağlanmasõ mümkün değildir. Toplam işgücünün yüzde %
77,8'inin, istihdamõn da 79,1'inin ortaokul veya daha alt seviyede eğitim düzeyine sahip
olanlar ile okuma-yazma bilmeyen kişilerden oluştuğu bir ülkenin uluslararasõ
pazarlarda rekabet etmesi son derece güçtür. Bu çerçevede eğitime harcanan kaynağõ
yatõrõm olarak kabul etmek ve getirisinin çok kõsa dönemde alõnamayacağõnõ kabul etmek
gerekir.

3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
Bilim ve teknolojideki hõzlõ ve kapsamlõ gelişmeler, fert ve toplum hayatõnõ önemli
ölçüde etkilemektedir. Günümüzde ferdin günlük hayatõnõ topluma uyumlu bir şekilde
sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişmeleri yakõndan takip edebilmesi de kendini yenilemesi
ile mümkün olabilecektir. Ferdin kendini sürekli yenilemesi ise ancak hayat boyu eğitim ile
mümkün olabilecektir. Eğitimden bir süre kopmuş olan fert toplumdan yani hayattan da
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kopma riski ile karşõ karşõya kalmaktadõr. Günümüzde bu derecede önem arz etmekte olan
hayat boyu eğitim kavramõnõn biraz daha ayrõntõlõ olarak incelenmesinde fayda
görülmektedir.

3.1 HAYAT BOYU EĞİTİM KAVRAMI
Eğitimin insan hayatõna bağlõ bir süreç olduğunun ortaya çõkmasõyla birlikte gündeme
gelen hayat boyu eğitim kavramõnõn anlamõnõ açõklamak için, kavramõn içinde yer alan yaşam,
hayat boyu ve eğitim kavramlarõnõ incelemek gerekir. Bu kavramlarõn anlamõ ve yorumu
geniş olarak hayat boyu eğitimin anlam ve kapsamõnõ belirtmektedir.
Eğitim, örgün eğitimin sonunda bitmemekte, hayat boyu sürmektedir. Eğitim bireyin
tüm yaşamõnõ kapsamaktadõr. Hayat boyu eğitim, bireyin özel, aile, sosyal ve mesleki
yaşamõnda en büyük gelişmenin sağlanabilmesi için bireyin yaşamõnõn tüm alanlarõnda
yürüttüğü örgün, yaygõn ve algõn öğrenmeyi kapsamaktadõr. Dolayõsõyla hayat boyu eğitim,
eğitim kademelerini ve biçimlerini, yani okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretimi ,örgün,
yaygõn ve algõn eğitimi kapsamakta ve birleştirmektedir.
Hayat boyu eğitimde, "eğitim kavramõ" en geniş anlamõyla kullanõlmakta ve eğitimin
tüm kademeleri ahenkli bir şekilde bütünleştirilmektedir.
UNESCO Genel Konferansõ 1976 yõlõnda Hayat Boyu Eğitime ilişkin şu açõklamayõ
benimsemiştir:
"Hayat boyu eğitim, mevcut eğitim sistemini yeniden yapõlandõrmayõ ve eğitimle ilgili
olup da eğitim sisteminin dõşõnda kalan tüm potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan genel bir
düzenlemedir. Bu tür bir düzenlemede erkekler ve kadõnlar kendi eğitimlerini bizzat kendileri
gerçekleştirirler."
Bu açõklamada üç temel görüş bulunmaktadõr:
1.Eğitim sisteminin bütünü, hayat boyu öğrenecek kişiler yetiştirecek şekilde yeniden
yapõlandõrõlacaktõr.
2. Algõn eğitim sektöründen olabildiğince yararlanõlacaktõr.
3.Bağõmsõz
öğrenmenin,
öğrenmeyi
öğrenmenin
önemi
üzerinde
durulacaktõr.(UNESCO,1976)
Bilgi ve becerideki hõzlõ değişmeler, bireylerin sadece bilinenler konusunda değil, aynõ
zamanda gelecekte karşõlaşacaklarõ konularda da eğitilmesinde rol oynayacak yeni eğitim
strateji ve hedeflerini dikkate almayõ gerektirmektedir. Diğer taraftan, iletişim, sanayi , sağlõk,
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tarõm vb. alanlarda hõzla ortaya çõkan gelişmeler, bu gelişmelerin sosyal, ekonomik, siyasal ve
kültürel hayata etkisi, bilgi, beceri ve değerlerin yenilenmesi sürecine hayat boyu devam
edilmesi ihtiyacõnõ doğurmaktadõr.
Hayat boyu eğitim, genelde kurumsallaşmõş eğitim ve okullara karşõ yöneltilen
eleştirilere bir cevap olarak görülmektedir. Geleneksel okul sistemleri, hõzlõ değişim sonucu
ortaya çõkan yeni eğitim ihtiyaçlarõnõ karşõlamada ve değişme de yetersiz kalmaktadõr.
Çocukluk ve gençlik dönemleriyle sõnõrlõ olan okul öğretiminin, değişen dünyanõn tüm
ihtiyaçlarõnõ karşõlamasõ asla mümkün değildir. Böyle bir dünya, diğer eğitim biçimlerine ve
diğer imkanlara zorunlu olarak ihtiyaç duymaktadõr.

3.2 HAYAT BOYU EĞİTİMİN AMAÇLARI
Hayat boyu eğitim üç temel amaca yönelmiş bulunmaktadõr. Bunlar, hayat boyu
öğrenmede fõrsatlar yaratarak bireylerin kişisel gelişimini sağlamak, toplumsal bütünleşmeyi
gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamaktõr.
1.Kişisel Gelişme: Hayat boyu eğitim, hayat boyu öğrenme stratejileriyle, birey aktif
öğrenme gizilgücüne odaklanmakta, ve bireyi merkez almaktadõr. Bireylere daha fazla seçme
ve girişim hakkõ tanõyarak, bireylerin ilgisine ve gereksinimine uygun eğitim sağlamayõ
amaçlamaktadõr. Her insan, çocuk, genç ve yetişkin, öğrenme ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere,
tasarlanmõş eğitim imkanlarõndan yararlanmalõdõr. İnsanlarõn varlõklarõnõ sürdürmek,
kapasitelerini sonuna kadar geliştirmek, beyin teknolojisini geliştirmek, onurlu bir biçimde
çalõşmak ve yaşamak, kalkõnma sürecine her anlamda katõlmak, yaşam standartlarõnõ
yükseltmek, bilinçli karar vermek ve öğrenmeyi sürdürmek için ihtiyaç duyduklarõ her türlü
öğrenmeyi kapsamaktadõr.
2.Toplumsal Bütünleşme: Hayat boyu öğrenme günümüze kadar küçük gruplarõn
yararlandõğõ bir süreç olarak kalmõştõr. Hayat boyu eğitim, bunu tersine çevirmeyi, yani
herkese hayat boyu öğrenme fõrsatlarõ sunarak, fõrsat eşitliğine katkõda bulunarak ve toplumun
demokratik temellerini güçlendirerek toplumsal bütünleşmeyi amaçlamaktadõr.
3.Ekonomik Büyüme: Beceri oluşturmada koşullarõ ve fõrsat eşitliğini gerçekleştirmek,
verimi arttõrmak, ekonomik büyümeyi ve yeni izler yaratmayõ teşvik etmek için gerekli
düzenlemeleri kapsamaktadõr.

3.3 HAYAT BOYU EĞİTİMİN İLKELERİ
Hayat boyu eğitimin uygulanabilmesi için tüm eğitim sisteminde aşağõdaki hususlara
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dikkat edilmesi gerekmektedir:
1.Ansiklopedik Bilgilere Son Verilmesi: Hayat boyu eğitimde kişisel girişkenlik,
yaratõcõlõğõ teşvik, aktif ve bağõmsõz öğrenme, bireyin kapasitesini sonuna kadar geliştirme
amaçlandõğõndan ezber bilgilere karşõ çõkõlmalõdõr. Hayat boyu eğitim çerçevesinde bilgiler
çeşitli kitle iletişim araçlarõyla verilecektir. Çeşitli disiplinlerle ilgili olarak ezberletilen
bilgiler, ansiklopedik bilgiler zamanla eskiyeceğinden buna son verilmelidir. Diğer taraftan
ansiklopedik bilgiler mantõk geliştirmeyi engellemektedir. Herkese temel bilgilerin yanõnda
işlemsel bilgilerin verilmesi esas alõnmalõdõr. Bundan böyle, bilgi nasõl öğretilir, kendi kendini
yetiştirme nasõl gerçekleştirilir, bilgi nasõl seçilir, diğer bilgilerle nasõl bütünleştirilir,
öğrenilenler uygulamaya nasõl aktarõlõr, sorularõ üzerinde durulmalõdõr. Eğitim, düşünme
biçimlerini, zihin faaliyetlerini ve eleştirebilmeyi geliştirme üzerinde yoğunlaştõrõlmalõdõr.
2.Okumaz-Yazmazlõğa Son Verilmesi: Bilgilerin öğrenilmesi, öğrenme ve sürekli
eğitim açõsõndan hayat boyu eğitimin en büyük engeli okumaz-yazmazlõktõr. Aynõ zamanda
toplumsal bütünleşme ve iş yaşamõnõ geliştirmenin de en büyük engeli olarak görülmektedir.
Bu nedenle hayat boyu eğitimin temel amacõnõ okuma-yazma öğretimi oluşturmalõdõr. Herkes
için zorunludur. Temel bir haktõr. Herkese sağlanmalõdõr. Ayrõca, geleneksel eğitim
sisteminde uygulandõğõ gibi, ansiklopedik bilgi vermeye devam edilecekse, yöntemler aynen
uygulanacaksa, bireyler okuma yazma öğrense de bir süre sonra unutacak ve gizli okumaz
yazmazlõğa düşeceklerdir .
3.Bilgilerin Geleneksel Yollarla Aktarõlmasõna Son Verilmesi: Aile ve toplum
rolleri, sağlõk, cinsiyet vb. konulardaki bilgiler aile ortamõnda insan ilişkileri yoluyla
aktarõlmaktadõr. Bilimsellikten uzak, deneme yanõlma yoluyla bulunan bu bilgiler hayat boyu
eğitim için hatalõ bir bilgi aktarõm şeklidir. Oysa, sorunlarõ çözmek, çağa ayak uydurmak,
öğrenmeyi öğrenmek, beyin teknolojisini geliştirmek için derinlemesine ve sistemli bilgiler
gerekmektedir. Hayat boyu eğitimde bireyin gelişmesi, sonraki öğrenmeleri için, ev, sağlõk,
sivil, sendika, cinsiyet, iletişim vb konularda bilgi aktarmak için her türlü kitle iletişim
araçlarõ kullanõlmalõdõr. Bu araçlar bireylere evde, işyerinde, günlük yaşamõn her yönünde
ulaşmalõdõr. Bu tür bilgilerin yayõlmasõnda devlet kontrol edici, yönlendirici, işbirliği ve
destek sağlayõcõ bir rol oynamalõdõr.
4.Aşõrõ Uzmanlaşmaya Son Verilmesi: Mesleki eğitimde aşõrõ uzmanlaşmaya son
verilmelidir. Uzun vadede iş konusunda
kişinin ihtiyacõ değişebilir, yeni iş alanlarõ
gelişebilir. Bireylere dar bir meslek anlayõşõyla tek bir işi öğretmek yerine, işi ile ilgili
sorunlarõ çözebilecek, yeni gelişmeleri takip edebilecek, beyin teknolojisini geliştirebilecek
geniş tabanlõ bir mesleki eğitim verilmelidir.
5.Her Düzeyde Geleneksel Eğitim Yöntemlerine Son Verilmesi: Ezberleme, kitaba
dayalõ bilgiler, öğretmenin anlattõklarõyla yetinme, pasif öğrenci ,eleyici sistem, sõnõf geçme
sistemi vb. sistemler hayat boyu eğitimin engelleridir. Bunlar azaltõlmalõdõr.
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Günümüzde çocuk ailenin en önemli uğraşõsõ haline gelmiştir. Çocuğun kişiliğinin
geliştirilmesi, sosyal başarõsõnõn artõrõlmasõ, ailenin üzerinde durduğu konulardõr. Çocuğun
kişiliğini geliştirmeye ilk yõllardan itibaren dikkat edilmelidir. Çocuk ailedeki bütün
tartõşmalara katõlmalõ, karar almayõ öğrenmelidir. Anne-baba otoritesi azaltõlmalõdõr. Gençler
geleceğin yetişkinleri olarak görülmeli, alõşveriş yapma, kültürel ve sportif faaliyetlere
katõlma, seçmeyi öğrenme gibi
hususlarla desteklenmeli, ihtiyaçlarõnõ bilmeli,
yönlendirilmelidir. Genç içinde yaşadõğõ aile ve toplum değerleriyle tanõştõrõlmalõdõr. Bu
süreçte eğitim değerleri ön plana alõnmalõdõr. Çocuk, genç ve yetişkinlere sorun çözme yollarõ
öğretilmelidir. Özellikle sorunu belirleme, bilgi toplama, bilgileri analiz etme, karar verme,
uygulama ve değerlendirme gibi altõ aşamalõ sorun çözme yolu öğretilmelidir.
6.Eğitimin Demokratikleştirilmesi: Hayat boyu eğitim herkese açõk olmalõ, kadõnerkek herkes eşit şekilde yararlanmalõdõr. Fõrsat eşitliğinin sağlanmasõ, bireylerin ekonomik,
sosyal, kültürel yaşama aktif olarak katõlmasõ vb. hususlara dikkat edilmelidir. Herkesin
bilgiye ulaşabilmesi için, kaynaklar herkese açõk olmalõdõr. Bireylerin sistemde yeteneklerine
uygun şekilde eğitim almasõna imkan verilmelidir.

3.4 BİR YAKLAŞIM MODELİ OLARAK HAYAT BOYU
ÖĞRENME
"Hayat boyu öğrenme" kavramõ, gelişen yaşam standartlarõna ayak uydurabilme,
globalleşen ekonomik dünyaya doğru atõlan adõmda insan gücünün etkili bir şekilde
kullanõlmasõ, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş alanlara aktarõlõp yayõlmasõ ve de üretim
ve hizmet sektörlerinde kullanõlacak bilgi ve becerilere sahip bir nüfusa olan ihtiyaç
doğrultusunda, insan yetiştirmeyi hedefleyen yeni bir yaklaşõmdõr. Hayat boyu öğrenme
kavramõnõn temelinde yatan anlayõş; değişimin bir olgu olarak kabul edilmesi olup, değişime
ayak uydurabilecek bir işgücü piyasasõ yaratmakla beraber, yeni değişimlerin gündeme
getireceği yeni iş ve beceri ihtiyaçlarõna da cevap verebilecek, geleceğe dönük yatõrõmlarõ olan
insan kaynaklarõ ortamõnõn da yaratõlmasõnõ kapsamaktadõr. Bu değişim ve gelişmeler
doğrultusunda bilgiyi bir üretim maddesi olarak gören yaklaşõm ağõrlõk kazanmakta, bilgiye
ulaşma yollarõnõn aranmasõ ve herkesin bu yolu serbestçe kullanabilmesi garanti altõna
alõnmaktadõr. Dolayõsõyla, bireysel özgüven ile yaşamõn anlamõnõ yeniden yorumlayabilecek,
bundan tat alabilecek bir toplum hedeflenmektedir.
"Hayat Boyu Öğrenme " yaklaşõmõnõn Türk eğitim sistemine yeni bir kavram olarak
girmesi 14 Aralõk 1960 tarihinde toplanan, içinde Türkiye'nin de bulunduğu OECD
ülkelerinin aldõğõ kararlarõn altõna atõlan imzalara kadar uzanmaktadõr. Bu kararlar:
• Üye ülkelerin erişilebilecek en üst düzeyde ekonomik gelişme ve iş sahasõ yaratma,
yaşam standartlarõnõ yukarõya çekebilme, mali tutarlõlõk sağlayarak dünya ekonomisine
katkõda bulunmak;

12

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik584.pdf…

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Hayatboyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim ÖİK Raporu

• Ekonomik gelişme sürecinde üye ülkeler için olduğu kadar, üye olmayan ülkelerinde
ekonomik gelişmelerine katkõda bulunacak, tutarlõ ve anlamlõ projeler ve planlar üretebilmek
• Çok kutuplu ve ayrõmcõlõğa karşõ olup, uluslararasõ kanun ve yaptõrõmlara bağlõ kalmak
koşulu ile dünya ekonomisinin büyümesine katkõda bulunmak olarak kabul edilmiştir. (Article
I ofthe OECD Convention).
Her ne kadar bu kararlar arasõnda doğrudan eğitim ile ilgili karar bulunmamakta gibi
görünse de, üzerinde görüş birliğine varõlan bu ilkeler, 1996 yõlõnõn Aralõk ayõnda, imzalarõn
atõlmasõndan tam 36 yõl sonra, yine OECD ülkelerinin ortak kararlarõ doğrultusunda, 21.
yüzyõlõn eşiğinde gelişme ve kalkõnmanõn temel taşlarõndan biri olarak "Hayat boyu
Öğrenme" kavramõnõn eğitimde yeni bir yaklaşõm olarak gündeme alõnmasõna temel dayanak
teşkil etmiştir. Bu kararlar doğrultusunda üye ülkelerden de bu kavrama sahip çõkmalarõ
önerisinde bulunulmuştur1 (OECD, 1996).
Hayat boyu öğrenme, bilgilerin güncel ve etkili bir şekilde kullanõlmasõnõ teşvik edici
bir yaklaşõmdõr. Bireyin fiziksel engellerini kaldõrõp, öğrenmeye yönelik istek, motivasyon,
olumlu tutum ve davranõş geliştirme gibi bilgi çağõ terminolojilerin yaşamõn tüm kesimlerine
ulaştõrõlmasõ da bu yaklaşõmõn hedefleri arasõnda yer almaktadõr.
Bireylerin, ailelerin, kadõnlarõn, çocuklarõn, yaşlõlarõn, ve her türlü sivil toplum
örgütlerinin kendilerini geliştirme ve yenilemelerine imkan sağlayacak öneriler "hayat boyu
öğrenme" kapsamõnda irdelenmektedir.
Sosyal uyumluluk, demokrasi, ekonomik gelişme, ve işsizliğin önlenmesi konusunda
önemli bir gösterge olan "hayat boyu öğrenme" yaklaşõmõnõn başarõsõ, beşikten mezara
öğrenme kavramõnõ da toplumsal hafõzamõza yerleştirecektir.

3.5 HERKES İÇİN HAYAT BOYU ÖĞRENME
1980'li yõllarda eğitimde yeni bir kriz dönemine girilmiştir. Krizin en belirgin
göstergesi, gelişmekte olan ülkelerde eğitime ayrõlan kaynaklarõn azalmasõdõr. Bu durum söz
konusu ülkelerin eğitimden beklentilerini karşõlayamadõklarõ şeklinde yorumlanabilir.
Beklentilerin karşõlanamamasõnõn çeşitli sebepleri olabilir. Eğitimin getirisinin uzun dönemde
alõnabileceği gerçeğini tam olarak kavrayamamõş olabilirler veya bu sektörde yanlõş yatõrõm
yapmõş olabilirler. Ancak, yaşanan sorunlar eğitimin yeniden sorgulanmasõnõ gündeme
getirmiştir. Bu çerçevede, OECD tarafõndan 'Herkes İçin Hayat Boyu Öğrenme' kavramõ
ortaya atõlmõş ve bu yaklaşõmõn amaç ve stratejileri ortaya konulmuştur.
Yinelenen eğitim stratejilerinde
de hayat boyu öğrenmenin hedef alõndõğõ
hatõrlanacaktõr. Ancak, 'herkes için hayat boyu öğrenme' yinelenen eğitimden daha farklõ bir
kavramdõr. Yinelenen eğitimde yaygõn eğitim, örgün eğitim temeline dayandõrõlmõştõr ve bu
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eğitimin biçimsel şekilde (kurumlarda) yürütülmesi esas alõnmõştõr. Herkes için hayat boyu
öğrenmede ise, bireyi merkeze alan bir yaklaşõm benimsenmekte ve biçimsel olmayan (eğitim
kurumlarõ dõşõnda) öğrenmelere de önem verilmekte, okullarõn rolleri değişmektedir. Ayrõca,
devletin eğitimde rolü azalmakta, ilgili sosyal taraflarõn rolleri ise güçlenmektedir.
Herkes için hayat boyu öğrenmenin anlamõ konusunda hala farklõ yorumlarõ vardõr.
Yinede farklõ yorumlarõn hemen hepsinde ortak olan öğeler göze çarpmaktadõr.
Bunlar:
• Eğitim ve öğretimin değeri ve etkisi konusunda güçlü inanç,
• Yaşõ, cinsiyeti, iş yaşamõndaki pozisyonu ne olursa olsun; herkesin evrensel öğrenme
fõrsatlarõndan yararlandõrõlmasõ,
• Eğitim- öğretim kurumlarõ dõşõndaki öğrenmenin öneminin yaygõn biçimde kabul
edilmesi,
• Hayat boyu öğrenmeyi geleneksel yöntemlerden ayõran temel hususun öğrenme ve
öğretme metot ve anlamõndaki çeşitlilikler olduğunun benimsenmesi,
• Öğrenmenin bireyin kişisel özelliklerine göre yapõlandõrõlarak, kişinin;
bağõmsõz, kendi kendine yönetilen öğrenme biçimine odaklaşma kapasitesinin arttõrõlarak
motive edilmesi,
• Hayat boyu öğrenme kavramõnõn, geleneksel öğrenme yaklaşõmõna alternatif olarak
ortaya çõktõğõnõn benimsenmesi, şeklinde özetlenebilir.
Bu yaklaşõmda okul, öğrencilerine bilgi aktarmadan ziyade, onlarõn öğrenme
kapasitelerini güçlendirme, yetenekleri doğrultusunda seçim yapmasõna yardõmcõ olma, kendi
kendilerine öğrenme alõşkanlõklarõ geliştirme ve teşvik etme rollerini üstlenmektedir. Artõk
okul, sadece örgün eğitim çağõndaki bireylere değil, tüm bireylere hizmet veren bir kurum
olarak düşünülmektedir. Eğitim sistemi, hangi yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve pozisyonda
olursa olsun, hiç kimseyi dõşlamamakta, herkesin kapasitesini en üst düzeyde kullanmasõna
fõrsat vermektedir. Böyle bir sistem;
• Seçici ve eleyici yaklaşõm yerine, tanõmlayõcõ ve yetiştirici yaklaşõmõ,
• Öğrenciyi okula uyarlama yaklaşõmõ yerine, hizmeti öğrenciye uyarlama
yaklaşõmõ,
• Öğrenciyi sürece uyarlama yaklaşõmõ yerine, süreci öğrenciye uyarlama yaklaşõmõ,
• Emek ağõrlõklõ yaklaşõm yerine, teknoloji ağõrlõklõ yaklaşõmõ,
• Seçeneksiz bilgi aktarma yaklaşõmõ yerine, esnek ve çok seçenekli bilgi üretici süreçler
yaklaşõmõ,
•Sona eren eğitim yaklaşõmõ yerine, hayat boyu süren
öğrenme yaklaşõmõ,
benimsemektedir.
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Eğitimin bireyselleştirilmesini hõzlandõran ve yaratõcõlõğõ ön plana çõkararak herkesin
zihinsel ve fiziksel gücünün en üst düzeyde yararlanmasõnõ amaçlayan bu yaklaşõmõ bir diğer
özelliği ise öğrenmeyi, ekonomik potansiyelin ötesinde yaşam kalitesini yükseltmenin bir
aracõ olarak kabul etmesidir.
Herkes için hayat boyu öğrenmeyi gerçekleştirmek için ülkeler farklõ stratejiler
uygulamaktadõrlar. Ancak, karşõlaştõğõ ortak sorunlarda bulunmaktadõr. Uygulamalar için
sadece yaygõn ve yüksek nitelikli öğrenme fõrsatlarõ hazõrlamak yeterli olmamaktadõr. Bu
fõrsatlarõn gerçek ihtiyaç sahiplerince ulaşõlabilir kõlõnmasõ için ülkeler, aşağõda bazõlarõ
açõklanan sorunlarõ da aşmak zorunda kalmaktadõr.
• Bireylerin yeni öğrenme fõrsatlarõnõ değerlendirme konusunda doğuştan gelen
çekingenliklerini gidermek ve neler yapabilecekleri konusunda bilinçlendirilmeleri için
rehberlik ve danõşmanlõk hizmetlerine ihtiyaç vardõr.
• Öğretmenlerde geleneksel eğitim anlayõşõna göre oluşmuş değerler ve bu değerleri
koruma eğilimi, hayat boyu öğrenmenin gerçekleştirilmesi için gerekli, yapõsal, örgütsel ve
eğitsel değişimlere engel teşkil edebilmektedir.
• Eğitimle ilgi birimlerin, hayat boyu öğrenmenin gerektirdiği değişim ve geniş bakõş
açõlarõnõ engelleyen örgütsel ve eğitsel yapõlarõ engel teşkil edebilmektir.
• Bir çok ülkede işverenler arasõnda iş yaşamõnõn gerektirdiği bilgi ve becerilerle
donatõlmõş iş gücüne olan ihtiyaç hissedilmektedir. Ancak, söz konuşu işgücünün
yetiştirilmesine yönelik politikalarõn desteklenmesi ve yaşama geçirilmesi çalõşmalarõna iş
verenlerden yeterli katkõ alõnamamaktadõr.
• Politika oluşturan ve karar verenler, çoğu kez ana ilkeleri yapay bir kabullenme
içersindedirler. Hayat boyu öğrenmenin hayata geçirilmesine ilişkin şartlarõ yerine getirmede
gerçek bir isteklilik gösterilmemektedir.
• Veliler arasõnda kendi çocuklarõnõn yararlarõnõ en yükseğe çõkarma eğilimleri vardõr.
Bu eğilim herkesin ihtiyaçlarõna cevap verecek reformlarõn gerçekleştirilmesi yönündeki
çalõşmalarõn etkinliği azaltmaktadõr. Mevcut öğrenme fõrsatlarõ, öğrenmeye en çok ihtiyacõ
olanlar için yetersizdir veya yoktur.
Ülkeler arasõnda bazõ farklõlõklar olsa da, herkes için hayat boyu öğrenmenin stratejik
hedefleri ve amaçlarõ altõ noktada benzerlik göstermektedir. Bunlar aşağõdaki şekilde
özetlenmektedir.
Nitelikli Okul Öncesi Eğitimi Yaygõnlaştõrma : Yaşamõn ilk yõllarõ hayat boyu
öğrenmede önemli bir yer tutmaktadõr. Bu dönemde düzeltilmeyen dezavantajlar yaşamõn ileri
dönemlerinde kalõcõ hale geleceği için nitelikli okul öncesi eğitimi fõrsatlarõnõn
yaygõnlaştõrõlmasõ, hayat boyu öğrenmenin temel hedeflerinden biridir.
İlk ve Ortaöğretimde Gerçek Bir Öğrenme Temelinin Oluşturulmasõ: Yaşamõn bu
döneminde sağlam ve güvenilir bir öğrenme temelinin Oluşturulmasõ, ilerisi için öğrenme
kapasitesi ve motivasyonunu yaratma bakõmõndan büyük önem taşõmaktadõr. Öğrenmede
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motivasyonu sürekli kõlmak ve yetenekleri geliştirmek için 'olumlu öğrenme ortamlarõnõn
yaratõlmasõna ihtiyaç vardõr. Yaratõlan bu ortamlar bireyselleştirilmiş öğrenme ve öğretme
stratejilerinin kullanõlmasõna yardõmcõ olmalõ, öğrenmede bireysel gelişmeye önem vermeli ve
bireysel gelişmeyi teşvik eden bir ölçme ve değerlendirme yaklaşõmõnõ benimsemelidir.
Müfredat programlarõ ve okullarõn örgütlenmesi yeniden gözden geçirilmeli, başarõsõzlõk riski
yüksek olan öğrencilere özel dikkat gösterilmelidir.
Okuldan İşe Geçişlerin Kolaylaştõrõlmasõ : Gençler, okuldan çalõşma yaşamõna geçişte
sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamaktadõrlar. Buna yönelik danõşmanlõk hizmetlerinin
sağlanmasõ, herkes için bu geçişi zorlaştõran engellerin ortadan kaldõrõlmasõ gerekmektedir.
Buna yönelik danõşmanlõk hizmetlerinin sağlanmasõ herkes için hayat boyu öğrenmenin temel
hedeflerinden biridir.
Yetişkinleri Öğrenmeye Özendirme: Yetişkinlerin iş yaşamõnõn değişken koşullarõna
uyumlarõna kolaylaştõrmak amacõyla, hayat boyu öğrenme fõrsatlarõnõn bu kesime ağõrlõklõ
olarak ulaştõrõlmasõ gerekmektedir. Yetişkinler arasõnda sürekli öğrenme fõrsatlarõna talebi
artõrmak için öğrenmeyi güdüleme, kolaylaştõrma ve ödüllendirme önem taşõmaktadõr. Bunun
gerçekleştirilmesinde, yetişkinlerin daha önceden aldõklarõ temel eğitimin güçlendirilmesi ana
stratejilerden biri olarak kabul edilmektedir.
Sistemin Parçalarõ Arasõnda Tutarlõğõn Sağlanmasõ: Sistemin değişik parçalarõ arasõnda
tutarlõlõğõn sağlanabilmesi için kurumsal ve kurumsal olmayan öğelerinin esnek yollarla
birleştirilmesi gerekmektedir. Tutarlõ bir sistemde bulunmasõ gereken en önemli öğelerden
birisi, daha önceki öğrenmeleri değerlendiren mekanizmalara sahip olmasõdõr.
Sistem Kaynaklarõnõn Yenilenmesi:
Nitelikli
öğrenme
ortamlarõnõn
oluşturulmasõnda bina, fiziki alt yapõ vb. sermaye yatõrõmlarõ önem taşõmaktadõr. Ancak
eğitim sistemlerinde 'kaynaklarõn' hepsini bina ve fiziki alt yapõ oluşturmaz. Eğitimciler ve
eğitici olmayan personelin bilgi, beceri, deneyim ve motivasyon düzeyleri, eğitim kaynaklarõ
içinde en büyük paya sahiptir. Bu sebeple, söz konusu personelin eğitimi, yerel-ulusaluluslararasõ bilgi kaynaklarõna ulaşma imkanlarõ büyük önem taşõmaktadõr. Bu hususun
gerçekleşmesi, herkes için hayat boyu öğrenmenin temel hedeflerinden biridir.
Gelişmiş ülkeler, herkes için hayat boyu öğrenme yaklaşõmõnõ gerçekleştirebilmek için
eğitimin yanõnda ilgili diğer sektörleri de içine alan kapsamlõ çalõşmalar yapmaktadõr.
Türkiye, eğitim sisteminde yapacağõ yeni düzenlemelerde, herkes için hayat boyu öğrenmenin
amaç ve ilkelerini göz ardõ edemez, ancak, kendi şartlarõna uygun stratejileri seçmesi doğaldõr.
'Bize uygun değil' söylemlerinin bazõ ön yargõlarõ gizlemek ve çağdaş anlamda bir değişime
karşõ direnç oluşturmak için kullanabileceğine de dikkat edilmelidir.
Sonuç olarak, bugün tüm ülkeler için hayat boyu öğrenme ilkesi gündemdedir. Ancak
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bu ilkenin uygulanmasõ esnasõnda yapõlacak değişiklikler ülkeden ülkeye farklõlõklar
göstermektedir. Çünkü ülkelerin bu ilkeye yüklediği anlam farklõ olabilmektedir.

3.6 ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
1.Hayat Boyu Eğitim kurumu kapsamõna giren her kurumun iyileştirilmesi için
hazõrlõklarõn tamamlanmasõ, öncelikle alt yapõ çalõşmalarõnõn hõzlandõrõlõp, kurumlarõn eğitime
hazõr hale getirilmesi sağlanmalõdõr.
Okul öncesi eğitim, yaygõn, örgün, ve algõn eğitim, meslek eğitimi gibi kurumlarõn
niteliklerini iyileştirme yönünde çalõşmalar yapõlmalõdõr.
2."Hayat Boyu Öğrenme" sürecinde kurumlar arasõ geçişlerin önündeki tõkanõklarõn ve
engellerin aşõlmasõ. Okul hayatõndan iş hayatõna atõlan toplumun her kesiminden bireylerin
değişik amaçlarla yeniden eğitim kurumlarõna dönebilmelerini sağlayõcõ düzenlemelere
gidilmelidir. Öğrenme süreci alanlar arasõ geçişlere uygun hale getirilmeli, bireylerin ilgi
duyduklarõ alanlara başlama ve/veya başka ilgi alanlarõna girişlerinde esneklik sağlayõcõ
yönde yeniden gözden geçirilmelidir.
3."Hayat Boyu Öğrenme" sürecinde görev alan tüm kurum ve kuruluşlarõn görev, yetki,
ve sorumluluklarõnõn finansman ve uygulamaya dönük beklentilerde göz önünde
bulundurularak yeniden tanõmlanmasõ gerekmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarõn başõnda
hükümet, sivil toplum örgütleri, eğitim birimleri, aileler, ve öğrenmeye dönük olumlu tutum
içerisinde bulunan toplumun her bireyi gelmektedir.

3.7 OKUMA-YAZMA
Okur-yazarlõk, genellikle bireyin yazõlõ işaretleri, yani okuma ve yazmayõ en basit
şekilde anladõğõ zaman başlamaktadõr. Eskiden sadece adõnõ okuyup yazabilene ve imzasõnõ
atabilene okur-yazar deniliyordu. Ancak zamanla bu sõnõrlõ anlayõş değişmeye başladõ. Son
yõllarda ise modern teknolojinin gelişmesi ve toplum hayatõna bilgisayarõn girmesiyle
birlikte, bilgisayar okur-yazarlõğõ kavramõ gündeme gelmiştir.
Hayat boyu eğitim çerçevesinde, okuma-yazma sadece okuma, yazma, aritmetik gibi
teknik becerilerin geliştirilmesi değildir. Okuma-yazma aynõ zamanda beyin teknolojisini
geliştirme, yani düşünme, anlama, sõnõflama sõralama eleştirme, analiz-sentez değerlendirme
gibi zihinsel yetenekleri de geliştirmektir. Okuma-yazma giderek çeşitli kişilerle iletişim
kurma, modern toplumun gereklerini yerine getirme, bilgili karar verme, öğrenmeyi
sürdürme, bireylerin kapasitelerini sonuna kadar geliştirme gibi hususlarõ da kapsamaktadõr.
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Hayat boyu eğitim sürecinde, okuma-yazma zihinsel yeteneklerin tümünde ve zihin
yapõsõnda değişmeler yapmak için planlanmalõdõr. Okuma-yazma ile elde edilen bilgilerin
uygulanmasõnõ içeren diğer yetenekler üzerinde de durulmalõdõr. Böylece birey, okuma-yazma
tekniklerini kullanarak ve bilgiyi uygulayarak her alanda kendisini geliştirebilmektedir.
Dolayõsõyla okuma-yazma, bireyin zihinsel ve bilişsel kapasiteleri ile ilgili diğer
yeteneklerinin gelişimi için zorunludur. 1988'te Paris Konferansõnda kabul edildiği gibi,
okuma-yazma temel bir haktõr. Bu haktan kimse uzak tutulamaz. Hayat boyu eğitimin
gerçekleştirilebilmesi için önce bu hakkõn yerine getirilebilmesi gerekmektedir.

3.8 OKUMA-YAZMADA ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
Ülkemizde okuma-yazma kavramõna sadece okuma-yazma ve aritmetik gibi teknik
becerilerinin geliştirilmesi gibi bakõlmamalõdõr. Okuma-yazma aynõ zamanda, beyin
teknolojisini geliştirme, yani düşünme, anlama, sõnõflandõrma, eleştirme, analiz sentez yapma
ve değerlendirme gibi zihinsel yetenekleri geliştirme aracõ olarak görülmelidir.
• 1985 yõlõnda Paris Konferansõnda da gündeme geldiği gibi okuma-yazma hakkõ tüm
vatandaşlara sağlanmalõdõr.
• Okuma-yazma belirli yõllarda ve belirli bilgilerle sõnõrlandõrõlmamalõ, dinamik bir
bakõşla sonraki eğitim çalõşmalarõnõn başlangõcõ olarak düşünülmelidir.
• Okuma-yazma demokratikleşmenin sağlanmasõ, ekonomik gelişme, nüfus artõşõnõn
önlenmesi, kültürün güçlendirilmesi, olumuz düşünce ve davranõşlarõn terk edilmesi için
önemli bir araç olarak düşünülmektedir.
• Bireye gerekli temel bilgileri kazandõrarak bireyin sosyal, kültürel,ekonomik ve
politik rollerine daha iyi hazõrlanmasõ sağlanmalõdõr.
• Bireyleri iş dünyasõndaki değişikliklere hazõrlamalõdõr.
• Sağlõk, çevre sorunlarõ, tüketici haklarõ, verimlilik gibi konulara daha duyarlõ bir
topluma ulaşmak için planlanmalõdõr.
• Gençlere,kadõnlara, engellilere, eğitimden yoksun gruplara, göçmenlere, kõrsal
kesimlere okuma-yazma öncelikli olarak verilmelidir.
• Bireylerin gizli okumaz-yazmazlõğa düşüşünü önleyecek önlemler alõnmalõ, okumayazma sonrasõ programlar düzenlenmelidir.
• Okumaz-yazmazlõğõ önlemek için gerekli programlar, materyaller, araçlar gereçler
yeniden gözden geçirilmeli ve beyin teknolojisini geliştirecek şekilde düzenlenmelidir.
• Okuma-yazma öğretecek kişilerin yetiştirilmeleri sağlanmalõdõr.
• Okumaz-yazmazlõğõn önlenmesinde kamu kurumlarõ, sivil toplum örgütleri,
üniversiteler, sendikalar ,dernekler vb. arasõnda işbirliği sağlanmalõdõr.
• "Günde bir saatinizi öğrenmeye ayõrõn" sloganõyla okuma-yazmayõ geliştirici
kampanyalar düzenlenmelidir.
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3.9 ÇOCUK EĞİTİMİ
Çocuk eğitimi, okul çağõna gelmemiş çocuklarõn eğitimini kapsar. Hayat boyu eğitimin
sürdürülebilmesi için zorunludur.
Çocuk eğitiminde önce çocuğun psikolojik bağõmsõzlõğõ sağlanmalõdõr. Ayrõca
arkadaşlarõyla
ve
grup
etkinlikleriyle
çocuğun
toplumla
bütünleştirilmesi
gerçekleştirilmelidir.
Çocuk bir toplumun en değerli varlõğõ ve geleceğinin teminatõdõr. Çocuklarõna önem
veren, onlarõn gelişmelerini sağlõklõ bir şekilde tamamlamalarõ için gerekli tedbirleri etkili bir
şekilde almõş olan toplumlar kendi geleceklerini teminat altõna almõş olurlar.
Hayat boyu eğitim çerçevesinde okul öncesi eğitim ile ilköğretim arasõnda sõkõ bağ
kurulmalõ, çocuk okula hazõrlanmalõdõr. Hayat boyu eğitim anlayõşõ, okulöncesi eğitim
açõsõndan ailenin önemine de dikkat çekmektedir. Çocuk aile ile etkileşime başladõğõ andan
itibaren hayat boyu eğitim sürecine girmektedir. Aile hayat boyu eğitimde işlevini çocuğun
gelişimi süresince sürdürmektedir. Bu nedenle ailenin de eğitimi söz konusudur. Hayat boyu
eğitim sürecine anne-baba da katõlmalõdõr. Hayat boyu eğitim yaklaşõmõnda, çocuk eğitimi
önemli bir yer tutmaktadõr. Bu dönem kişiliğin şekillendirilmesi, eğitimde fõrsat eşitliğinin
korunmasõ ve demokratikleşmenin sağlanmasõ açõsõndan büyük rol oynar.
Çocuk eğitiminde önce çocuğun psikolojik bağõmsõzlõğõ sağlanmalõ, toplumsallaşmasõ
sağlanmalõdõr. Çocuk eğitiminde temel dil becerileri geliştirilmeli, çocuk yazõlõ dille
tanõştõrõlmalõ ve yaratõcõlõğõnõn geliştirilmesi sağlanmalõdõr. Hayat boyu eğitim çerçevesinde
okulöncesi ile ilköğretim arasõnda sõkõ bağ kurulmalõ, çocuk okula hazõrlanmalõdõr. Çocuk
eğitimi açõsõndan ailenin önemine de dikkat çekilmelidir. Çocuk aile ile etkileşime başladõğõ
andan itibaren hayat boyu eğitim sürecine girmektedir.

3.9.1 Çocuk Eğitiminde Ulaşõlmasõ İstenen Amaçlar:

•Nitelikli Okul Öncesi eğitimin yaygõnlaştõrõlmasõ,
•Kitle iletişim araçlarõnõn etkin kullanõlmasõnõn sağlanmasõ,
•Çocuk eğitiminde sektörler arasõ işbirliği ve sivil toplum örgütlerinin aktif katõlõmõnõn
sağlanmasõ,
•İzleme ve yönlendirme sistemlerinin, çocuklarõn sağlõklõ büyümesi ve psiko-sosyal
/bilişsel gelişmesini izleyecek şekilde geliştirip yaygõnlaştõrõlmasõnõn sağlanmasõ,
• Aile danõşma merkezlerinin yaygõnlaştõrõlmasõ,
• Aile ve çocuk bilgi ağõnõn oluşturulmasõ,
•Tüm aile ve çocuklara ulaşabilme için sektörler arasõ işbirliğinin kuvvetlendirilmesi,
•İzleme sonuçlarõna göre özel eğitim gerektiren çocuklara kaynaştõrma eğitiminin
sağlanmasõ,
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•Anne-baba eğitim programlarõnõn, sağlõk eğitimi çerçevesinde çocuklarõn yaşatõlmasõ,
büyüme, beslenme ve gelişmesini sağlayacak şekilde geliştirilerek entegre bir yaklaşõmla
yaygõnlaştõrõlmasõ ve izlenmesi,
•Eğitimde fõrsat eşitliğinden kõz ve erkek çocuklarõnõn eşit oranda yararlanmasõnõn
sağlanmasõ, her türlü çocuk istismarõnõn önlenmesi,
•Çocuklarõn bireysel özellikleri, ilgi ve gereksinimlerine yönelik rehberlik hizmetlerinin
geliştirilmesi ve uygulanmasõ,
•Çalõşan çocuklarõn sorunlarõna çözüm üreten politikalarõn geliştirilmesi,
olarak sõralanabilir.

3.10. GENÇLERİN EĞİTİMİ
Genç eğitiminde amaç, bilgi aktarmak yerine öğrenmeyi öğrenen, temel kavramlarõ
anlayan, yorumlayan ve uygulayabilen, problem çözme beceri ve davranõşlarõ ile bilimsel
düşünme alõşkanlõğõ kazanmõş, Cumhuriyetçi, milli ve manevi değerleri koruyan ve
gelişmesine yardõmcõ olan , laik, eleştirel düşünme, yaratõcõ düşünme, bilimsel düşünme,
ilişkisel düşünme akõl yürütme becerilerini kazanmõş bilgi çağõ insanõnõ yetiştirmektir.
Genç eğitiminde;
a) Disiplinler ile eğitim türleri ve düzeyleri arasõndaki geçiş kolaylaştõrõlmalõ,
b) Öğrenme merakõnõ sürdürmek ve artõrmak amacõyla, okul ve kurslarda kullanõlan
öğretim programlarõnda değişiklikler yapõlmalõ, aynõ zamanda, bilgi edinmenin yanõ sõra
kendi kendine öğrenme alõşkanlõklarõnõn kazandõrõlmasõ ile eleştirme, düşünme, yaratma
yeteneklerinin geliştirilmesine daha fazla ağõrlõk verilmeli,
c) Okullar, yüksek öğretim ve yetiştirme kurumlarõ, toplumun tüm kesiminin
hizmetine daha açõk hale getirilmeli, eğitim ile çalõşma hayatõ arasõnda sõkõ bağlar kurulmalõ,
d) Okuldaki gençler ile tam zamanlõ öğrencilik hayatõnõ veya başladõklarõ eğitimi terk
eden gençlere, yetişkin eğitimi hakkõnda bilgi verilmeli,
e) Uygun olan hallerde, yetişkinlerin ve gençlerin aynõ eğitim programõnda bir araya
getirilmesi sağlanmalõ,
f) Gençlere yönelik programlarda, sadece onlarõn öğrenme ihtiyaçlarõ göz önünde
bulundurulmamalõ, onlarõn toplum hayatõna hazõr hale getirilmesine de dikkat edilmeli,
g) Sağlõk, cinsiyet, çevre vb. alanlarda sistemli bilgiler verilmeli,
h) Gençlere dönük her türlü rehberlik ve yönlendirme çalõşmalarõnda sürekliliğe özen
gösterilmeli,
i) Davranõşlarõnda ve eğitimde demokratikleşmeye dikkat edilmelidir.
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3.11 HAYAT BOYU EĞİTİM KAPSAMINDA YETİŞKİN (KADINLAR,
ERKEKLER, YAŞLILAR) EĞİTİMİ
Hayat boyu eğitim çerçevesinde yetişkin eğitimi; içeriği, düzeyi ve yöntemi ne olursa
olsun, ait olduklarõ toplumda yetişkin sayõlan kimselerin, sahip olduklarõ yetenekleri
geliştirmek, bilgileri genişletmek, mesleki ve teknik niteliklerini ilerletmek ya da bu
niteliklere yeni bir yön vermek ve bir yandan kişisel gelişmelerini gerçekleştirmek öte
yandan dengeli ve bağõmsõz biçimde sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katõlmak için
tutum ve davranõşlarõnda değişiklikler yaratmak üzere yararlandõklarõ eğitim süreçlerinin
tümü anlamõna gelmektedir. Ancak, yetişkin eğitimi başlõ başõna bir eğitim değil, hayat boyu
eğitim ve öğrenme sisteminin bir alt sistemi, onun ayrõlmaz parçasõdõr.
“Hayat boyu eğitim ve öğrenme” terimi bugünkü eğitim sistemini hem yeniden
düzenlemeyi hem de eğitim sistemi dõşõndaki eğitim potansiyelinin tümünü geliştirmeyi
amaçlayan kapsamlõ bir yaklaşõmõ ifade eder.
Bu tür bir yaklaşõmda, kadõnlar ve erkekler kendi eğitimlerinin gerçekleştiricisidirler.
Eğitim ve öğrenme, okula devam etme ile sõnõrlandõrõlmõş olmanõn çok ötesinde, hayat
boyu sürmeli, her türlü beceriyi ve bilginin her dalõnõ içine almalõ, mümkün olan her yoldan
yararlanmalõ ve kişiliğin eksiksiz gelişmesi için herkese fõrsat vermelidir.
Çocuklarõn, gençlerin ve her yaştan yetişkinlerin ne türden olursa olsun, hayat boyunca
katõldõklarõ eğitim ve öğrenme süreçleri bir bütün olarak görülmelidir.
Türkiye'de hõzla artan yaşlõ nüfusun, sosyo-kültürel özellikleri doğrultusunda yeni
donanõmlarla yaşamlarõ zenginleştirilmeli, yaşama bağlõlõklarõ sürdürülmeli, üretime yönelik
faaliyetlerle destekleyerek kendi bütçelerine ve ekonomiye katkõda bulunmalarõ
sağlanmalõdõr.
Yetişkin eğitiminde;
• Yaşanan sorunlar ile sosyal değişmelerin eğitici gözle anlaşõlmasõna yardõm etmek
ve sosyal adaletin gerçekleşmesine yönelik olarak toplumun ilerlemesinde aktif rol
oynama yeteneğini geliştirmek,
• Gerek ulusal, gerekse uluslararasõ düzeyde çeşitli gelenek ve göreneklere, kültürlere
karşõ anlayõş ve saygõ geliştirmek,
• İletişim ve dayanõşmayõ aile, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararasõ düzeyde
geliştirmek,
• Sistemli eğitim sonucunda, kişiliğin tam anlamõyla gelişmesine yol açacak yeni
bilgiler, nitelikler veya davranõş biçimleri kazanma yeteneğini geliştirmek,
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•

Erkek ve kadõnlara mesleki ve teknik bilgiler kazandõrarak, onlarõ çalõşma hayatõna
girme konusunda bilinçli ve etkin hale getirmek,
• Çocuk yetiştirme ile ilgili sorunlarõ gereği gibi kavrama yeteneğini geliştirmek
• Boş zamanlarõ yaratõcõ uğraşõlarla geçirmek ve ihtiyaç ya da istek duyulan bir bilgiyi
kazanma yeteneğini geliştirmek,
• Kitle iletişim araçlarõndan, özellikle radyo, televizyon sinema ve basõndan
yararlanmada gerekli olanõ seçme gücünü artõrmak, toplum tarafõndan çağõmõz
erkeğine ve kadõnõna iletilen çeşitli mesajlarõ yorumlama yeteneğini geliştirmek,
• Öğrenmeyi öğrenme yeteneği geliştirmek,
• Barõş, uluslararasõ anlayõş ve işbirliği çalõşmalarõnõ teşvik etmek,
• Çevreyi koruma, insanlõğõn ortak mirasõna ve kamuya ait mülke karşõ saygõ
duygusunu geliştirmek
dikkate alõnmasõ gereken unsurlardõr.
Bu eğitim esnasõnda ;
a) katõlanlarõn ihtiyaçlarõ esas alõnmalõ ve yetişkin eğitiminin geliştirilmesinde onlarõn
farklõ tecrübelerinden yararlanõlmalõdõr. Toplu olarak ilerleme görüşünden hareketle,
eğitimden yoksun gruplara öncelik verilmelidir.
b) yetişkinlerin yaşamlarõ boyunca hem kişisel gelişmeleri, hem de sosyal faaliyetleri
açõsõndan daha iyiye gitme yetenekleri ve azimleri dayanak noktasõ olmalõdõr.
c) okumaya ve kültür bakõmõndan yükselmeye karşõ ilgi uyandõrõlmalõdõr.
d) yetişkin öğrencilerin ilgileri uyandõrõlmalõ, canlõ tutulmalõ, kendilerine güvenleri
artõrõlmalõ, eğitim sürecinin her aşamasõnda aktif olarak katõlmalarõ sağlanmalõdõr.
e) çalõşmalarda, yetişkin öğrencinin, aile ve sosyal durumu, oturduğu yer ve kişisel
özellikleri dikkate alõnmalõdõr.
f) ihtiyaçlarõn saptanmasõ, program geliştirme, programõ uygulama ve değerlendirme
gibi eğitim sürecinin her aşamasõnda yetişkinlerin kararlara katõlmalarõ sağlanmalõ, eğitim
faaliyetleri yetişkinlerin çalõştõklarõ ve yaşadõklarõ çevrede değişiklik meydana getirme
amacõna hizmet edecek gibi planlamalõdõr.
g) kadõn ve erkeklerin yetişkin eğitimi faaliyetlerine eşit olarak girmeleri ve tam olarak
katõlõmlarõ sağlanmalõdõr.
h)bir yandan hayat boyu eğitime ve öğrenmeye bilimsel bir temel sağlanõrken öte
yandan eğitim ile çalõşmanõn hayat boyunca birbirlerini izlemesi sağlanmalõdõr.
i)bir eğitim kurumundan veya düzeyinden diğerine kolayca geçişin düzenlenmesi
planlanmalõdõr.
j) eğitim ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlar yetişkin eğitimi çerçevesinde amaçlarõnõ
daha ayrõntõlõ olarak belirlemelidir. Ayrõca, çalõşanlarõnõ hayat boyu eğitim kapsamõnda belirli
aralõklarla hizmet içi eğitim programõna almalõdõr.
k)özellikle yetişkinlerin eğitim sürecine katõlmasõnõ ve öğrenmesini etkileyen
özendiricilerin ve engellerin neler olduğu belirlenmelidir.
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l)aile sorumluluklarõ ile sosyal ve mesleki sorumluluklarõn yerine getirilmesi sõrasõnda
kadõn ve erkeklerin eşit sorumluluk almalarõ konusunda gerekli eğitim sağlanmalõdõr.
m)yetişkinlerin öğrenme konusunda sorumluluk alma derecesinin artõrõlmasõ için gerekli
önlemler alõnmalõdõr.
n) öğretici personelin kültür ve eğiticilik formasyon düzeyi arttõrõlmalõdõr.
o)öğrenme sürecinin psikolojik özellikler yönünden incelenmesinin önündeki engeller
kaldõrõlmalõdõr.

4. PLANLANAN YATIRIMLAR ve POLİTİKALAR
•Milli Eğitim Bakanlõğõna, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlara bağlõ her derece ve
türdeki okul ve kurumlarda uygulanan öğretim programlarõ ve eğitim materyalleri hayat boyu
eğitim yaklaşõmõ çerçevesinde ele alõnmalõdõr. Bu amaçla, eğitime ilişkin mevzuatlarda
gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.
•Yetişkin eğitimi demokratikleştirilmeli ve eğitime ayrõlan kaynaklardan bu amaca
ayrõlan pay arttõrõlmalõdõr.
• Toplam eğitim harcamalarõnõn gayri safi milli hasõlaya oranõ arttõrõlmalõdõr.
•İşçilerin ve genç insanlarõn eğitim düzeylerine uygun iş fõrsatõ sağlanmalõ ve
imkanlardan yararlanmada dezavantajlõ gruplarõn gereksinimlerine özel önem verilmelidir.
•Gençler için, okul-dõşõ iş ve meslek eğitim imkanlarõ yaygõnlaştõrõlmalõ ve
geliştirilmelidir.
•Okuldan ayrõlmayõ önleyecek önlemler araştõrõlmalõ ve titizlikle uygulanmalõdõr.
•Henüz su yüzüne çõkarõlmamõş bulunan büyük eğitim kaynaklarõ yetişkin eğitimi için
harekete geçirilmeli ve bu kaynaklarõn harekete geçirilmesinde gençliğin katõlõmõnõn önemi
dikkate alõnmalõdõr.
•Kültür ve eğitim imkanlarõndan yoksun kalmõş gruplara, onlara en yakõn olan ve
onlarõn günlük sorunlarõnõ paylaşan insanlar tarafõndan çoğu kez daha kolay yaklaşõlabildiği
gerçeği gözden uzak tutulmamalõdõr.
•Yetişkin eğitimcisi adaylarõnõn bulunmasõ, yetiştirme programlarõna kaydedilmesi ve
yetiştirilmeleri için çaba gösterilmelidir.
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•Türkiye'de hõzla artan yaşlõ nüfusun, sosyo-kültürel özellikleri doğrultusunda yeni
donanõmlarla yaşamlarõ zenginleştirilmeli, yaşama bağlõlõklarõ sürdürülmeli, üretime yönelik
faaliyetlerle desteklenerek kendi bütçelerine ve ekonomiye katkõda bulunmalarõ sağlanmalõdõr.
Bu amaçla, uygun yerleşim bölgelerinde "Yaşlõ Klüpleri" olarak işlev gören merkezler
oluşturulmalõdõr. Bu merkezlerde uygulanacak çalõşmalar; eğitim programlarõ, seminerler ve
üretime yönelik uygulamalõ çalõşmalarõ içermelidir.
•Emeklilerin aile içinde daha mutlu ve verimli olmalarõnõ sağlamak amacõyla,
emekliliğe hazõrlõk programlarõ düzenlenerek uygulanmalõdõr.
•Türkiye bugün vatandaşlarõna nitelikli eğitim sunabilecek kaynaklara sahiptir. Bu
çerçevede Milli Eğitim Sistemi, gelişmiş ülkelerin tümünün benimsediği ve herkesin hayat
boyu öğrenmesini hedefleyen eğitim reformlarõna ilgisiz kalmamalõ ve eğitim sistemi bu
kapsamda yeniden ele alõnmalõdõr. Böyle bir çalõşmada başarõlõ olabilmek için de hayat boyu
öğrenme ilkesinin kapsamõnõn iyi anlaşõlmasõ, bu konuda gelişme sağlamõş ülkelerin
deneyimlerinden yararlanõlmasõ ve hayat boyu öğrenme ilkesinin Türkiye şartlarõna
uyarlanmasõ önem taşõmaktadõr.
• Günümüzde artõk hiçbir eğitim son aşama değildir. Tüm bireylere yaşamlarõnõn her
döneminde kendilerini geliştirmelerini sağlayacak fõrsatlar sunulmalõdõr. Türkiye genç ve
dinamik nüfus yapõsõnõ kalkõnmanõn itici gücü haline getirebilmek için gelenekselleşmiş
eğitim ve işgücü politikalarõnõ, hayat boyu öğrenme kavramõ çerçevesinde yeniden gözden
geçirmelidir. Mesleki eğitimde örgün eğitime önem ve öncelik veren ve kaynak ayõran
politikanõn ciddi olarak tartõşõlmasõ ve başka seçenekler üzerinde durulmasõ gerekmektedir.
•Hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde özellikle yaygõn mesleki eğitime özel önem
verilmesi gerekmektedir.
•Türkiye'nin kõsa ve orta vadede çözmesi gereken en önemli sorunlarõndan biri istihdam
ve işsizlik sorunudur. Hayat boyu öğrenme faaliyetleri içinde hem niteliksiz işgücüne nitelik
kazandõracak çalõşmalar planlanmalõ, hem de işsiz nüfusu ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki
eğitim görmeye teşvik edecek düzenlemeler getirilmelidir. Özellikle çõraklõk eğitimi
sisteminin sorunlarõnõ çözerek uygulama alanõnõ genişletecek çalõşmalara girişilmelidir.
•Mesleki eğitimde hayat boyu öğrenme kavramõ özel öneme sahiptir. Çünkü bütün
mesleklerde bilgi hõzla yenilenmekte ve bu yenilenme süresi teknolojinin gelişimine göre
giderek kõsalmaktadõr. Meslek sahibi kişilerin sürekli hizmet içi eğitimden geçirilmesi
zorunluluk halini almaktadõr. Bu zorunluluk maddi imkanlarõ yeterli olan büyük işletmelerde
sorun haline dönüşmez iken küçük işletmelerin en önemli sorunlarõndan biri olarak karşõmõza
çõkmaktadõr. Ayrõca küçük işletmeler çoğu kez eğitim ihtiyacõnõn farkõnda değildir,
îşletmelere bu konuda hizmet vermesi gereken kurumlar arasõnda bu işletmelerin bağlõ olduğu
meslek örgütleri de bulunmalõdõr. Devletin sürekli eğitim faaliyetlerine toplumun her kesimi
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katkõ sağlamalõdõr.
•Gelişmiş ülkelerde yaygõn eğitim fõrsatlarõndan daha çok orta yaş grubundaki
üniversite mezunu ve meslek sahibi kişiler yararlanõrken gelişmekte olan ülkelerde yaygõn
eğitim, örgün eğitimden hiç ya da yeterince yararlanamamõş bireylere eğitim fõrsatõ
sağlamaktadõr. Ülkemiz için geçerli olan da ikinci uygulamadõr. Yaygõn eğitim imkanlarõnõn
arttõrõlarak yaygõnlaştõrõlmasõ için önlemler alõnmalõdõr. Kõrdan kente göç etmiş ya da yurt
dõşõndan dönen ailelerin, yerleştikleri yeni yere uyum sağlamalarõna, sosyal ve psikolojik
sorunlarõna yönelik gerekli bilgi ve becerileri kazandõrõlmasõna yönelik programlar
hazõrlanmalõdõr. Özellikle göç alan büyük şehirlerde yaygõn eğitim imkanlarõ arttõrõlmalõdõr.
•Geniş bir coğrafyada yer alan ülkemizde bölgeler arasõnda insan kaynaklarõ, sanayi,
doğal kaynaklar, ulaşõm imkanõ, istihdam imkanõ gibi çeşitli açõlardan farklõlõklar
bulunmaktadõr. Yaygõn eğitim faaliyetlerinin bu bölgesel özellikler ve farklõlõklar dikkate
alõnarak planlanmasõ ve yerel yöneticilerin mutlaka bu planlama içinde aktif rol almasõ
sağlanmalõdõr. Aynõ zamanda kamu kurum ve kuruluşlarõnõn yerel temsilcileri ile meslek
kuruluşlarõnõn ve yerel sivil kuruluşlarõn sõkõ işbirliğini sağlayacak düzenlemeler yapõlmalõdõr.
• Üniversiteye giremeyenleri meslek sahibi yapabilecek projeler geliştirilmeli, uzun
vadede ise üniversite önündeki yõğõlmalar kaldõrõlmalõdõr.
• Okul eğitimi bireyin kendi kendini yönlendirdiği hayat boyu eğitime yönlendirecek
şekilde uyarlanmalõdõr.
• Yaygõn eğitimde, eğiticilerin hizmet içi eğitim sõrasõnda, eğitim sunacaklarõ kesimler
hakkõnda toplumsal cinsiyet duyarlõlõğõ eğitimi kazanmalarõ sağlanmalõdõr.
• Yetişkin eğitimi programlarõnõn içeriği ve yöntemi öğrenenlerin birey olarak ilgi ve
gereksinimlerine cevap verecek ve tüm olarak toplumun gelişmesine katkõda bulunacak
biçimde düzenlenmeli, biçimsel olmayan yöntemler, özellikle karşõlõklõ tartõşma gruplarõnõn
oluşturulmasõ, iş içinde yetişkin eğitimi gibi yollarla, yetişkin eğitimine halkõn içtenlikle
katõlmasõnõ sağlayacak yollara ağõrlõk verilmelidir.
• Sendikalar, işveren kuruluşlarõ, resmi kurumlar, gönüllü ve toplumsal kuruluşlar,
eğitimin demokratikleştirilmesi, örgüt, uygulama, programlarõn içeriği ve öğretme
yöntemlerinin seçimi konularõnda kararlara etkin olarak katõlmalõdõr.
• Kadõnlarõn ve kõz çocuklarõn eğitim imkanlarõndan, hayat boyu eğitim imkanlarõndan
daha geniş ölçüde yararlanmalarõna yönelik önlemlere önem verilmelidir.
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• Ulusal ve uluslararasõ düzeyde geçerliliği olan mesleki belgelendirme ve sertifikasyon
sistemi kurulmalõdõr.
• Ülke genelinde bilgi alõşverişi sağlamak ve ulusal dokümantasyon merkezi olarak
çalõşmak, ülke çapõnda hayat boyu eğitim etkinliklerinin eşgüdümünü sağlamak ve devlet
kurumlarõ, üniversiteler ve özel eğitim kuruluşlarõ arasõnda yakõn işbirliğini güvence altõna
almak üzere yaygõn eğitim enstitüleri, hayat boyu eğitim enstitüleri olarak yeniden
yapõlandõrõlmalõdõr.
• Annelerin hayat boyu eğitim programlarõndan faydalanabilmeleri için çocuklarõnõn
bakõmõ ve diğer ihtiyaç duyabilecekleri konularda destek hizmeti verilmelidir.
• Sağlõğõn geliştirilmesi ve korunmasõ için bireyin güçlendirilmesi ve toplumsal destek
çok önemlidir. Bilgilendirme, bilinçlendirme, yetenek geliştirme ve alõşkanlõk kazandõrma
temel hedeflerdir. Bireyin edindiği sağlõk bilgilerini uygulama ve sağlõklõ yaşam biçimlerini
seçme gücünün kaynağõ kendine güven ve saygõdõr. Sağlõklõ yaşamanõn toplum tarafõndan
temel bir değer olarak benimsenmesi, yaygõn uygulama ve normatif özelliklere kavuşmasõ ve
toplumun etkin katõlõmõnõ gerçekleştirmek üzere sağlõk eğitimine önem verilmelidir.
• Madde kullanõmõ ve alõşkanlõğõ, her türlü istismarõn önlenmesi, iş güvenliği ve
kazalarõn kontrolü, kişisel sağlõk, aile sağlõğõ(cinsel sağlõk, üreme sağlõğõ, aile planlamasõ ..vs)
çevre sağlõğõ, tüketici sağlõğõnõ ilgilendiren konularda yetişmiş insan gücü olan sağlõk
eğitimcilerinden hayat boyu eğitimde yararlanmalõdõr. Bu amaçla, sağlõk eğitimcisi yetiştiren
Sağlõk Eğitim Fakülteleri yaygõnlaştõrõlmalõ, eğitim amacõ güçlendirilmelidir.
• Özellikle kõrsal kesimde, mesleki eğitimden yoksun kişilere nitelikli meslek
kazandõrma kurslarõ düzenlenmesi için yatõlõlõk sistemi kurulmalõ ve ihtiyaç duyulan mesleki,
soyal ve kültürel amaçlõ eğitim faaliyetlerinin, tüm yerleşim birimlerine ulaşõlamamasõndaki
güçlükler dikkate alõnarak merkezi yerlerde hayat boyu eğitim faaliyetlerine katõlõmõ
kolaylaştõracak "Yatõlõ Sistem" kurulmalõ ve uygun bölgelerde geliştirilmelidir.
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