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YAŞAM BOYU ÖĞRENME
BU BÖLÜMÜN KONU BAŞLIKLARI:
•
•
•

Yaşam boyu öğrenme nedir?
Yaşam boyu öğrenmeye neden gereksinim duyulmaktadır?
Yaşam boyu öğrenmenin kapsamı
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YAŞAM BOYU ÖĞRENME
YAŞAM BOYU ÖĞRENME NEDİR?
•

Farklı tanımlarda bulunulabilir:
•
İnsanın "resmi" öğrencilik sıfatını taşıdığı sürenin ardından, tüm hayatı
boyunca sürdürdüğü öğrenme etkinliğidir.
•
Farklı zaman ve farklı yerlerde esnek, çeşitli ve kullanılabilir yaşam boyu
sürdürülecek olan öğrenme etkinliğidir.
•
Kulich (1982) yaşam boyu öğrenmeyi bireye yaşamları boyunca eğitimin
sunulması olarak tanımlamıştır.
•
White (1982) bireylerin yaşamlarını yönetebilmeleri için gerekli bilgileri
edinmesi şeklinde ele almıştır.

•

1970’lerde UNESCO’nun politikası olan yaşam boyu öğrenme, OECD başta
olmak üzere bütün eğitimciler ve eğitim politikacıları arasında sürekli eğitim
kavramı olarak popülerleşmiştir.
•
UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
•
OECD: The Organisation for Economic Co-operation and Development
(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
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YAŞAM BOYU ÖĞRENME NEDİR?
•

•

Eğitim biçimleri:
•
Örgün eğitim: Resmi olarak planlanan ve ardışık biçimde düzenlenen,
öğretmen ve öğrencinin üzerine düşen görevlerin açıkça tanımlandığı,
öğretmenin eğitim amacıyla öğrenciyi yönetmeye çalıştığı ve sorumluluk
aldığı, öğrencilerin yazılma veya alınmasıyla ilgili işlemlerin yerine
getirilmesini gerektiren eğitimdir.
•
Yaygın eğitim: Öğrencilerin yazılması veya alınması gibi işlemleri
gerektirmeyen veya bu gibi işlemleri istemeyen eğitim programları
•
Algın eğitim: Her bireye yaşam boyu günlük yaşantılardan, eğitimsel
etkilerden ve çevre kaynaklarından - aileden, komşulardan, işten,
oyundan, pazardan, kitaplardan ve kitle iletişim araçlarından - tutumlar,
değerler, beceri ve bilgiler kazandıran süreç
Yaşam boyu öğrenme yukarıdaki tüm eğitim biçimlerini içerir.
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YAŞAM BOYU ÖĞRENME
YAŞAM BOYU ÖĞRENME NEDİR?
•

Yaşam boyu öğrenme kavramının daha önce ortaya atılan eğitim
kavramlarından bazı farkları:
•
Bireyi merkez alan bir yaklaşımın benimsenmesi,
•
Okul dışı öğrenmeye önem verilmesi,
•
Eğitimin belli bir zaman diliminde sınırlandırılmaması
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YAŞAM BOYU ÖĞRENME
YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE NEDEN GEREKSİNİM DUYULMAKTADIR?
•

•

Yaşam boyu öğrenimin ortaya çıkmasında çeşitli sosyal, ekonomik ve kişisel
nedenler yatmaktadır:
•
Sanayinin ve toplumun hızlı değişen ihtiyaçlarına yanıt vermede örgün
eğitimin yeterli çevikliği gösterememesi
•
Yaşam boyu öğrenmenin öğrenmede fırsatlar yaratarak bireylerin kişisel
gelişimlerini sağlaması
•
Yaşam boyu öğrenmenin toplumsal bütünleşmeyi kolaylaştırması
(özellikle yoğun göç hareketlerinde)
•
Yaşam boyu öğrenmenin ekonomik büyümeye ve istihdama olumlu
katkıda bulunması
Özellikle hızlı gelişen meslek alanlarında yaşam boyu öğrenmenin
önemi büyüktür.
•
Bilgisayar mühendisliği ise en hızlı gelişen uzmanlık alanlarından
biridir.
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YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN KAPSAMI
•

•

Yaşam boyu öğrenme; kişisel, sivil, sosyal ve/veya istihdam ile ilişkili bir bakış
açısı içinde bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla tüm yaşam
boyunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinliklerini kapsamaktadır.
•
Yaşam boyu öğrenme; örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik
eğitim ve becerilerin kazanılmasını sağlayan kursları, iş yerinde
kazanılan mesleki becerileri ve diğer becerilerin kazanılmasına yol açan
öğrenmeyi de içermektedir.
•
Bu yüzden yaşam boyu öğrenme yaş, statü ya da eğitim seviyesine
bakılmaksızın okullarda, üniversitelerde, evde, işte ya da toplum içinde
diğer herhangi bir yerde gerçekleştirilebilmektedir.
Yeni bir kavram olan yaşam boyu öğrenmenin, Türk eğitim sistemine girmesi
1960 yılında toplanan, içinde Türkiye’nin de bulunduğu OECD ülkelerinin
aldığı kararla olmuştur.
•
AB çapında ve ulusal düzeyde bir çok rapor ve girişim için sunumun
kaynağı incelenebilir.
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YAŞAM BOYU ÖĞRENME
ALINTILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“21. yüzyılın cahilleri okuma yazması olmayanlar değil; öğrenmeyi, unutmayı
ve yeniden öğrenmeyi beceremeyenler olacaktır” – Alvin Toffler
“Eğitim; dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır” – Nelson
Mandela
“Öğrenmeyi bıraktığınızda, ölmeye başlarsınız!” – Albert Einstein
“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına
koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.” – Mustafa Kemal Atatürk
“İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak
ve izlemek şarttır. ” – Mustafa Kemal Atatürk
“Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim.
Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiç birini yapamazdım.” – Mustafa
Kemal Atatürk
“İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar.” – Cervantes
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” – Hz. Ali
“Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret.” –
Konfüçyus
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