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Yaşam Boyu Öğrenme
Sokrates, ölüm döşeğindeyken bir öğrencisi ziyaretine gelmiş. Öğrencisinin elinde kemençe
gibi küçük bir saz varmış. Sokrates biraz konuşmuş, sonra da demiş ki, «şunu çalmayı bana
öğretsene». Öğrenci gülmüş, “Hocam siz bunu çalmayı öğrenseniz de neye yarar…
Çalamayacaksınız ki!” demiş. Sokrates ise “….. Asıl zevk çalmakta değil ki, öğrenmekte”
demiş.
Aynı şekilde Demokritos da “ İhtiyarlıyorum ama öğreniyorum” diyerek öğrenmenin kendi
başına ne denli büyük bir erdem olduğunu belirtmiştir.(Halman, 2005).

Yaşam Boyu Öğrenme
• Yaşam

boyu öğrenme, “kişisel ilgi, ihtiyaç ve becerilere bağlı olarak bireylerin
hayatları boyunca devam eden öğrenme sürecidir” (Heimstra, 1976; s. 16)

• Demirel’e (2009) göre ise, “Temel ilkesi bilinçli ve amaçlı olarak yaşam boyunca
öğrenmeye devam etmek olan yaşam boyu öğrenme, bir öğrenme alışkanlığı ve bir
davranış biçimidir.”

Yaşam Boyu Öğrenme
• Avrupa

Birliği, yaşam boyu öğrenmeyi; “bireyin yaşamı boyunca bilgisini, becerilerini,
yeterliklerini bireysel, sosyal ya da mesleki olarak geliştirmeyi amaçlayan tüm faaliyetleri”
şeklinde tanımlamıştır. (Avrupa Komisyonu,2002).

Yaşam Boyu Öğrenme
• Yaşam boyu öğrenme bireyin yeni durumlara
ayak uydurabilmesini sağlayarak bireyleri
hem etkin kılar, hem de toplumda ve iş dünyasındaki
gelişimlere katılımını artırır (Berberoğlu, 2010).

Yaşam Boyu Öğrenmenin Hedefleri
Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyon Raporunda (2001:10) ise genel olarak yaşam
boyu eğitimin amaçlarıı üç başlık altında toplanmıştır:
1.Yaşam boyu öğrenmede fırsatlar yaratarak bireylerin kişisel gelişimini sağlama,
2. Toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirme,
3. Ekonomik büyümeyi sağlama.

Yaşam Boyu Öğrenmenin Kapsamı
• Yaşam boyu öğrenme kavramı toplumun tüm kesimlerine, sadece okul dönemiyle sınırlı

olmayan ve toplumsal, bilimsel ve kültürel değişimleri takip etmelerini sağlayacak eğitim
olanakları sunulmasını amaçlar.

•

Yaşam boyu öğrenme, her türlü bilgi, beceri ve niteliğin hayat boyunca kazanılması ve
güncellenmesi anlamına gelmektedir.

• Formal eğitimin sınırlarının dışına çıkan ve her türlü informal eğitimi de içine alan yaşam

boyu öğrenme bilgi ve yeterliliklerin gelişimine olanak yaratarak bireylerin bilgi toplumuna
uyumunu sağlar.

Yaşam Boyu Öğrenmenin Kapsamı
• Yaşam boyu öğrenme, örgün ve yaygın eğitim süreçlerini kapsayan bir kavramdır. Örgün
eğitimin bir alternatifi değil, bireyde örgün eğitim sonrası eksik ve yetersiz kalan bilgi ve
becerilerin sonradan tamamlanması veya bireyin keşfedilmemiş yeteneklerinin
keşfedilmesi olarak görülmektedir.

• Bilgi

çağının öğrenen toplumunda, yaşam boyu öğrenme, yaşamın belli bir dönemine
sıkıştırılmış eğitim ve öğrenme becerilerinin aksine, sürekli değişen koşullara uyum
sağlamak için her yerde ve bütün yaşam boyunca süren bir öğrenme sürecidir. Yaşam boyu
öğrenme aynı zamanda temel becerilerin güncellenmesi yoluyla kişilere yeni fırsatlar
yaratabilme ve daha ileri düzeyde öğrenim olanakları sunma anlamına da gelmektedir
(Odabaş &Polat, 2008).

Yaşam Boyu Öğrenmenin Kapsamı
• Yaşam boyu öğrenme örgün ve yaygın eğitim yoluyla verilen genel ve mesleki eğitim ve

öğretimin yanında, bireyin eğitim-öğretim kurumları dışında bilgi ve beceri kazanmasına
yol açan öğrenmeleri de içermektedir. Bu çerçevede yaşam boyu öğrenme, okullar ve
üniversitelerin yanında; işte, evde ya da herhangi bir yerde gerçekleştirilebilmektedir.

• Yaşam boyu öğrenme yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü ve eğitim düzeyi bakımından
herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Bireylerin, toplulukların ve tüm toplumun mesleki ve
sosyal başarılarına yol açacak biçimde bilgi, anlayış ve becerilerin kazanılmasını
destekleyen sürekli ve planlı bir etkinlik olarak görülmelidir (MEGEP, 2007).

Yaşam Boyu Öğrenme Kavramının Ortaya Çıkışı
• Öğrenmenin, bireylerin yaşamlarının her anında gerçekleşebildiği eskilerden beri bilinen bir

gerçek olmasına karşın, okul sınırlarının ötesinde, bireylerin hayatları boyunca devam
etmesi gerekliliği resmi olarak ilk kez 1972 yılında UNESCO tarafından hazırlanan raporda
dile getirilmiştir (Faure ve ark., 1972).

• Söz

konusu raporda yaşam boyu öğrenmenin, eğitim düzeyi ve yaşı ne olursa olsun,
yediden yetmişe herkesin yaşamları boyunca gereksinim duydukları alanlarda öğrenmesini
ve kendini geliştirmesini temel alan bir yaklaşım olduğu ifade edilmiştir (Unesco, 2013)

Yaşam Boyu Öğrenme Kavramının Ortaya Çıkışı
• Özellikle 1980’lerden sonra bir olgu olarak Türk toplumunda yer almaya başlayan yaşam
boyu öğrenme kavramı ülkemizdeki yükseköğretim kurumları açısından ele alındığında ise
pek çok üniversitenin bu kapsamda çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlediği görülmektedir.

• YÖK (2007), “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” başlıklı raporu ile üniversitelerin yaşam
boyu öğrenmeye yönelik katkısını vurgulamış ve yükseköğretimin geniş kitlelere
ulaşmasını ve yaşam boyu öğrenmeyi açık biri biçime dönüşmesini hedeflemiştir

Yaşam Boyu Öğrenme Kavramının Ortaya Çıkışı
• Yaşam

boyu öğrenme olgusunun Türkiye’nin geçirdiği toplumsal, siyasal, ekonomik ve
teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim sistemi başta olmak üzere tüm alt sistemlere
giderek artan bir ivme ile yansıdığı söylenebilir.

• Bu

konuda özellikle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün kurulması ve
Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri bünyesinde «Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi»
Ana Bilim Dallarının açılması önemli gelişmelerdendir.

Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri
Yaşam boyu öğrenme becerilerinin alan yazında farklı araştırmacılar tarafından farklı
biçimlerde sınıflandırıldığı görülmektedir.
Knapper ve Cropley (2000), yaşam boyu öğrenme becerilerini aşağıdaki gibi ifade etmiştir;

• Sözel ya da numaralarla ifade edilmiş soyut bilgiyle başa çıkabilme becerisi,
• Analitik beceriler,
• Problem çözme becerileri,
• Uyum sağlama becerileri,
• Teknik beceriler.

Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri
• Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Komisyonu tarafından “Yaşam Boyu Öğrenmede

Anahtar Yeterlikler-Avrupa Çerçevesi” adı altında yaşam boyu öğrenme için
gerekli olan sekiz temel yeterlik belirlenmiştir.(Figel, 2007). Bu raporda sunulan
anahtar yeterlikler şunlardır:

Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri
• Ana dilde iletişim
• Yabancı dilde iletişim
• Matematiksel beceriler ve fen ve teknolojideki
temel beceriler

• Dijital beceriler
• Öğrenmeyi öğrenme
• Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterlikler
• Girişimcilik
• Kültürel farkındalık ve ifadelendirme

Ana Dilde İletişim
• Kavramları, duygu ve düşünceleri sözlü ve yazılı olarak ana dilde ifade etme ve
yorumlayabilme yeteneği; uygun ve yaratıcı bir şekilde eğitim hayatı, iş hayatı,
boş zaman etkinlikleri gibi sosyal ve kültürel ortamlarda iletişim kurabilme
yeteneği

• Bu yeterliğe ilişkin gerekli;
• Bilgi: Anadile ilişkin yeterli kelime, dil bilgisi ve sözel/edebi etkileşim türleri
bilgisine sahip olmak

• Beceri: Birçok iletişimsel duruma ilişkin sözel ve yazı dilinde iletişim becerilerine
sahip olmak ve kendi iletişimini kontrol etme, yönetme becerisi

• Tutum: Anadilde iletişim kurmaya yönelik olumlu tutum ve kişiler arası iletişime
ilgililik

Yabancı Dilde İletişim
• Anadilde gerekli olan yeterlik alanlarına ve iletişim becerilerine sahip olmanın
yanı sıra kültürler arası anlayış ve bağlantı kurma becerilerine sahip olmak

• Bu yeterliğe ilişkin gerekli;
• Bilgi: Birçok iletişimsel duruma ilişkin sözel ve yazı dilinde iletişim becerilerine
sahip olmak, sosyal gelenekler ve kültürel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmak

• Beceri: Sözlü mesajları anlama becerisi, diyalogu başlatma, devam ettirme ve
sonlandırma becerisi

• Tutum: Kültürel farklılıklara saygı, dil ve kültürler arası iletişime ilgi

Matematiksel Beceriler ve Fen ve Teknolojideki Temel
Beceriler
• Günlük yaşamda karşılaşılan problemleri çözmek için matematiksel düşünmeyi
kullanabilme, insan istek ve gereksinimlerini karşılayabilmek için fen ve teknoloji
alanındaki bilgi ve becerileri uygulayabilme

• Bu yeterliğe ilişkin gerekli;
• Bilgi: Temel matematiksel kavramlar, işlemler, yöntemler ve doğal yaşam ve
fen/teknoloji ile ilgili kavram, ilke ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olma.

• Beceri:

Günlük yaşama ilişkin karşılaşılan durumlarda matematiksel ilke ve
süreçleri uygulayabilme becerisi, bir karara veya sonuca varmak için teknolojik
araçlardan yararlanabilme becerisi

• Tutum:

Gerçekleri sorgulama ve geçerliğini değerlendirmeye ilişkin olumlu
tutum, bilimsel ve teknolojik gelişmelere duyulan merak ve isteklilik

Dijital Beceriler
•

Bilgi iletişim teknolojilerinin yetkin ve etkili kullanımı (bilgiye ulaşmak,
değerlendirmek, saklamak, üretmek, sunmak ve değiştirmek için bilgisayarı
kullanma ve internet üzerinden sosyal ağlara katılma)

• Bu yeterliğe ilişkin gerekli;
• Bilgi: Bilgi iletişim teknolojilerin

yapısı, rolü ve sunduğu olanaklara ilişkin
farkındalık ve temel bilgisayar yazılımları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olma

• Beceri: Bilgiyi araştırma, toplama ve işleme becerisi; internet tabanlı hizmetleri
araştırma, ulaşma ve kullanma becerisi

• Tutum:

Kültürel ve sosyal amaçlarla bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaya
ilişkin olumlu tutum geliştirme

Yabancı Dilde İletişim

Öğrenmeyi Öğrenme
• Kendi öğrenmesini düzenleyebilme, etkili bilgi ve zaman yönetimi, bireyin kendi
öğrenme süreç ve gereksinimlerinin farkında olması, başarılı bir şekilde
öğrenmek için engellerin üstesinden gelebilme yeteneği

• Bu yeterliğe ilişkin gerekli;
• Bilgi: Kendi öğrenme stratejilerini, kendi beceri ve yeterliklerinin güçlü ve zayıf
yönlerini bilme

• Beceri:

Kendi öğrenmelerini gerçekleştirme, kontrol etme ve sürdürebilme
becerisi, işbirliği ile grup halinde çalışabilme becerisi

• Tutum: Öğrenmeye, araştırmaya, öz-düzenlemeye ilişkin olumlu tutum

Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yeterlikler
• Kişisel,

kişiler arası ve kültürler arası yeterlik, sosyal ve iş hayatına etkili ve
yaratıcı bir şekilde katılabilmek için gerekli yeterliklere sahip olma, gerektiğinde
uzlaşıyı sağlayabilme, sosyal yaşama aktif ve demokratik olarak katılma

• Bu yeterliğe ilişkin gerekli;
• Bilgi: Farklı ortam ve kültürlerde kullanılan iletişim örnekleri ve davranışlarını
bilme

• Beceri:

Farklı ortamlarda yapıcı iletişim kurabilme becerisi, farklı görüşlere
anlayış ve hoşgörü gösterebilme becerisi,

• Tutum:

Toplumsal değerlerdeki çeşitliliğe saygı, kültürler arası iletişime ilgi
gösterme

Girişimcilik
• Sosyal

ve ticari etkinlikler için gerekli olan bilgi ve beceriler; etik değerlerin
farkında olma; yaratıcı, yenilikçi olma ve risk alma; görüşlerini eyleme
dönüştürebilme, hedefleri gerçekleştirmek projeler planlama ve yönetme
yeteneği

• Bu yeterliğe ilişkin gerekli;
• Bilgi: Ekonomi ve iş hayatına

dönük temel işleyişi bilme, fırsatları

değerlendirebilme

• Beceri: Proje yönetme becerisi, bireysel veya takım halinde çalışabilme becerisi
• Tutum: Hedeflere ulaşmak için gerekli motivasyona ve kararlılığa sahip olma

Kültürel Farkındalık ve İfadelendirme
• Görüş,

yaşantı ve duyguların yaratıcı bir şekilde müzik, edebiyat ve görsel
sanatlar yoluyla ifade edilmesinin öneminin farkında olma

• Bu yeterliğe ilişkin gerekli;
• Bilgi: Yerel ve ulusal anlamda

kültürel mirasın farkında olma, çağdaş kültür

hakkında bilgi sahibi olma

• Beceri: Bireyin kendi yaratıcı görüşlerini başkalarıyla ilişkilendirebilme becerisi,
yaratıcı düşünme becerisi

• Tutum: Kültür, benlik duygusu, kültürel ifade etme çeşitliliğine ilişkin olumlu
tutum

Yaşam Boyu Öğrenme İçin Gerekli Öğrenen Özellikleri
1. Meraklılık
2. Öz-yönetimli öğrenme
3. Bilgi okur-yazarlığı
4. Öğrenmeyi öğrenme

Meraklılık
Yaşam boyu öğrenme gelecekte, hem kişisel hem de iş yaşamında yeni bilgi ve beceriler
edinmeyi sağlayan yetenek ve özellikleri kapsamaktadır. Bunlardan biri de meraklılık
özelliğidir.
“Merak”, genel olarak bilgi edinmeye karşı gereksinim ya da arzu olarak tanımlanmaktadır.
Merak, kişinin herhangi bir durumu öğrenmeye karşı duyduğu arzuyu anlatan bir kavramdır.
Genel anlamda merak “yeni, zor ve belirsiz olayları fark etme, ortaya çıkarma ve keşfetme
arzusu ve bu durumla başa çıkma potansiyeli” olarak da tanımlanabilir.

Meraklılık
• Bireyin

çevresinde olan bitenleri bilme ve anlama ihtiyacı, tarihin ilk dönemlerine
dayanmakta ve bu ihtiyaç, onun hem kendisini hem de içinde yaşadığı toplumu
geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

• Einstein

(1952)’ın “….. özel yeteneklerim yok, sadece sıradan insanlardan daha fazla
meraklıyım.” sözü de meraklı olmanın, bireyin kendini geliştirmesi konusundaki önemini
vurgulamaktadır (Isaacson, 2007).

Meraklılık
• Alan

yazın incelendiğinde, araştırmacıların meraklılığı şu etkinliklerle tanımladıkları
gözlenmektedir:

• Çevredeki yeni, ilginç, aykırı ya da gizemli öğelerin üzerine gitme; araştırma veya yönetme

gibi olumlu tepkiler verme; çevre veya bireyin kendisi hakkında daha fazla öğrenmek için
istek ve arzu gösterme; çevreyi inceleyip yeni deneyimler araştırma ve daha fazla bilgi
edinimi için araştırma ve incelemede ısrarcı olma.

Meraklılık
• “Meraklılık” güdülenmenin merkezini oluşturmaktadır. Meraklı bir öğrenen araştırmaya,
problem bulmaya, soru sormaya ve irdelemeye eğilimlidir.

• Meraklı insanlar, sorulmamış sorulara, gizli gerçeklere, farklılıklara karşı duyarlıdır ve kendi
bilgi ve anlayışındaki eksiklikleri belirleyebilmektedir. Bu tür bireyler dikkatli gözlem
yapma, varsayımları belirleme, antitez üretme ve kışkırtıcı sorular sorma yeteneklerine
sahiplerdir.

Meraklılık
• Kısaca bilgi edinmeye duyulan arzu ya da ihtiyaç olarak tanımlanabilen merak duygusuna
sahip bir birey çevredeki aykırı, yeni ve gizemli olaylara ilgi duyar, çevresinde gelişen
olayları inceleme ve yönetme arzusu hisseder, kendisi ve çevresi hakkında bilgi sahibi
olmak için araştırma ve inceleme yaparak yeni deneyimler yaşamaya hevesli olur (Demirel
ve Coşkun, 2009).

Öz-yönetimli Öğrenme
• Bireyin bilme ve öğrenme ihtiyaçlarını belirlemesi ve buna uygun olarak kendi öğrenmesini
yönetmesi öz-yönetimli öğrenme (kendi kendine öğrenme) becerisini ifade etmektedir.

• Öz-yönetimli

öğrenme, Knowles (1975)’un tanımladığı üzere; bireyin öğrenme
gereksinimlerini belirlemesi, bu gereksinimler doğrultusunda amaçlarını ortaya koyması,
amaçlarına ulaşmak için uygun öğrenme yollarını kullanması ve öğrenme çıktılarını
değerlendirmesini içermektedir.

Öz-yönetimli Öğrenme
• Öz-yönetimli öğrenme, öğrenme hedeflerini oluşturabilme, başkalarının yardımını alarak

veya almadan kendi öğrenme ihtiyaçlarını tanımlayabilme, öğrenmek için girişimde
bulunabilme ve kaynak belirleyebilme, öğreneceği bilgiye ilişkin doğru öğrenme stratejisi
seçip uygulayabilme ve öğrenme sonuçlarını değerlendirebilme sürecidir. (Tough 1979;
akt. Merriam ve Caffarella, 1999).

Öz-yönetimli Öğrenme
• Öz-yönetimli öğrenme, bireylerin öğrenmeleri konusunda inisiyatif almalarına, kendilerine

güvenlerinin artmasına, derinlemesine öğrenme isteği duymalarına ve böylece daha amaçlı
öğrenmeler gerçekleştirmelerine katkıda bulunur.

• Öz-yönetimli öğrenen bireyler, öğrenmeye açık, meraklı, güdülenmiş ve öğrenmeye değer
veren bireyler olarak tanımlanmaktadırlar (Jennett, 1992).

Öz-yönetimli Öğrenme
• Bireydeki merak duygusu ile öz-yönetimli öğrenme kavramlarını birbirinden ayrı tutmak
pek mümkün değildir. Çünkü merak duygusuna sahip olan birey öğrenmeye açık, soru
soran, merakı ve ilgisi doğrultusunda öğreneceklerini planlayıp belirleyen ve öğrendiklerini
irdeleyendir.

• Alanyazında

meraklılık ile öz-yönetimli öğrenmenin ilişkisini irdeleyen bazı çalışmalar
bulunmaktadır (Edmondson, Boyer ve Artis, 2012). Bu araştırmaların bir kısmında, özyönetimli öğrenme ve meraklılığın birlikte akademik başarıyı arttırdığı ifade edilirken
(Reio, 2004); bir kısmında da merak, keşfetme ve oyun içeren etkinliklerin öz-yönetimli
öğrenmeye katkı sağladığı vurgulanmaktadır (Deci ve Ryan, 1982).

Bilgi Okuryazarlığı
• Yaşam boyu öğrenme, etkin ve sürekli bilgi kullanımını gerektirmektedir. Etkin ve sürekli

bilgi kullanımının temelinde ise, herhangi bir sorunu çözmede ya da herhangi bir konuda
karar almada gereksinim duyulan bilgiye etkin ve yeterli olarak erişim ve bu bilginin
üretken bir biçimde kullanımı bulunmaktadır.

• Yaşam boyu öğrenmenin temelinde yer alan, gereksinim duyulan bilginin bulunmasından

ve bu bilginin etkin bir şekilde kullanılmasından kastedilen ise “bilgi okuryazarlığı”
becerileridir.

Bilgi Okuryazarlığı
• Yaşam boyu öğrenmenin anahtarı olarak da görülen “bilgi okuryazarlığı”, bilgiye erişme ve
erişilen bu bilgiyi etkin bir biçimde kullanma becerileri biçiminde tanımlanmaktadır.

• Bilgi

okuryazarlığı, herhangi bir sorunun çözümü ya da bir işin gerçekleştirilmesi için
gereksinim duyulan bilginin elde edilmesi ve bu bilginin kullanılması becerileridir.

Bilgi Okuryazarlığı
• Bilgi okuryazarı olmak, bilgiye gereksinim duyulduğunda bunu hissetmek ve gereksinim
duyulan bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve etkili olarak kullanabilmektir.

• Bilgi

okuryazarlığı, herhangi bir sorunun çözümü ya da bir işin gerçekleştirilmesi için
gereksinim duyulan bilginin etkin olarak elde edilmesi ve değerlendirilmesi becerileridir. Bu
beceriler şunlardır:

Bilgi Okuryazarlığı
• Bilgi ve bilgi teknolojilerinin anlaşılması ve kullanılması
• Demokratik bir toplumda üretkenlik ve verimlilikte öncü olunması
• Hızla değişen çevreye uyum sağlanması
• Bireysel yada mesleki yaşama ilişkin sorunların çözümü için gereken bilginin bulunması ve
değerlendirilmesi

• Gelecek nesiller için daha iyi bir geleceğin sağlanması
• Yazma ve bilgisayar kullanma becerisine sahip olunması.

Öğrenmeyi Öğrenme
• Bilgi birikimine yetişmenin neredeyse imkansız olduğu günümüz bilgi çağında önemli
olan artık bilginin doğrudan bireye aktarılması değil, bireyin gerek duyduğu bilgilere
nasıl ve hangi yollarla ulaşacağının öğretilmesidir.

Öğrenmeyi Öğrenme
• Bu nedenle, önemli olan bireylerin kendi içinde olan öğrenme arzusu, diğer insanlardan
da bir şeyler öğrenebileceği fikri ve farklı türdeki bilgilere de değer verebilme yetisidir.
(Hoskins, B. &Crick, D., 2008; Akt. Hoskins&Fredriksson, 2008).

• Bu

düşüncenin yaygınlaşması ise başarılı olmanın anahtarı olarak öğrenebilme
becerisine sahip olmayı işaret etmekte yani “öğrenmeyi öğrenme” kavramının önemini
göstermektedir.

Öğrenmeyi Öğrenme
• Hofler

(2003) “Bu hızlı değişim çağında dünyaya egemen olacaklar “öğrenenler”
olacaktır, “bilenler” ise çoktan artık var olmayan bir dünyanın parçasıdır” diyerek
öğrenmeyi öğrenmenin önemini vurgulamıştır (Akt. Berber, Ş., 2003).

• Diğer bir deyişle “bilmek” sürekli gelişen ve değişen bir çağda yaşadığımız bugünlerde

artık yeterli değildir ve olmayacaktır; “öğrenmek” ise sürekliliği olan ve asla bitmeyecek
bir durum olduğu için hayat devam ettikçe varolacaktır.

Öğrenmeyi Öğrenme
• Öğrenmeyi

öğrenme, daha etkili öğrenmek için beceri ve stratejileri geliştirmeyi ve
yaşam boyunca öğrenmek için bu beceri ve stratejileri kullanmayı sürdürmeyi
içermektedir (Demirel, 2008).

• Öğrenmeyi

öğrenme son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eğitim
politikasının temel amacı haline gelen yaşam boyu öğrenme kavramının özünü
oluşturmaktadır (Mouzakitis & Tuncay, 2011).

Öğrenmeyi Öğrenme
• Öğrenmeyi öğrenen bireylerin sahip olduğu beceriler

şu şekilde özetlenebilir: (Smith,

1996.

• Kendi öğrenmelerini kontrol altına alabilir.
• Kişisel öğrenme planı yapabilir.
• Bir öğrenen olarak kendi güçlü ve zayıf noktalarını tespit eder.
• Kendine uygun bir öğrenme stili oluşturur.
• Öğrenmeye engel olan kişisel sorunların üstesinden gelebilir.
• Öğrenme için en uygun durumları belirler.

Öğrenmeyi Öğrenme
• Hayattan ve günlük tecrübelerden de bir şeyler öğrenir.
• Televizyon, radyo ya da bilgisayardan nasıl faydalanacağını bilir.
• Tartışma ya da problem çözme gruplarına nasıl katılacağını bilir.
• Seminer ya da konferanslardan çıkarımlar yapar.
• Başkalarının da daha etkili öğrenmelerine yardımcı olur.

Öğrenme Stratejileri
• Öğrenme stratejileri öğrenme sürecini kolaylaştırdığı varsayılan düşünce ve davranışlar
olarak görülebilir. Bu düşünce ve davranışlar bir öğrenme hedefinin gerçekleştirilmesine
yöneliktir.

• Öğrenme

stratejileri, öğrencilerin öğretme-öğrenme süreci içinde ya da bireysel
hazırlıklarında kendisine sunulan bilgileri zihinsel süreçlerinden geçirerek, ona anlam
vermesi ve kendine mal etmesi için gerekli olan çabaları ortaya koyması şeklinde
tanımlanabilir.

Öğrenme Stratejileri
• Öğrenme

stratejisi, bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerin her

biridir.

• Öğrenme

stratejileriyle, öğrencinin bilgiyi işleyerek ve kalıcı biçimde öğrenmesini
sağlamak amaçlanır. Bu nedenle öğrenme stratejileri, öğrencinin, öğretilecek yeni bilgiyi
seçme, düzenleme ve bütünleştirme biçimini etkilemesi beklenen davranış ve
düşüncelerden oluşur.

Öğrenme Stratejileri
• Öğrenme

stratejileri öğrencinin kolay ve kalıcı öğrenmesini sağlamanın yanı sıra,
öğrenmedeki verimliliğini artırır ve öğrenciye bağımsız öğrenebilme niteliği kazandırır.

• Öğrenme

stratejilerinin temel işlevi, öğrencilerin öğrenmelerini denetlemelerini ve
yönlendirmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, her öğrenme konusu ya da durumu için farklı
öğrenme stratejileri kullanabilirler. Bu da öğrenme stratejilerinin çeşitlendirilebilir ve
gerektiğinde değiştirilebilir nitelikte olduklarını gösterir.

• Değişik öğrenme stratejilerini kullanabilen ve yeni öğrenme stratejileri geliştirebilen
öğrencilerin, kendi kendilerine etkili öğrenmeyi gerçekleştirebildikleri söylenebilir.

Öğrenme Stratejileri
• Öğrenme stratejilerini şu şekilde belirlemek mümkündür:
• Bilginin sesli veya sessiz olarak tekrar edilmesi
• Materyalin aynen yazılması
• Metin kenarına işaret koyma
• Metnin altını çizme
• Zihinsel imajlar/imgeler oluşturma

Öğrenme Stratejileri
• Bellek destekleyiciler
• Analoji (benzetim) yaratma
• Kendi ifadeleri ile açıklama
• Özet çıkarma
• Soru sorma
• Anahatlar (outline) oluşturma
• Kavram ve bilgi haritası oluşturma

Öğrenme Stratejileri
• Kendine soru yöneltme ve cevaplama
• Kendi kendine olumlu konuşma
• Kaygıyı azaltma
• Zaman yönetimi

Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Okulda
Kazandırılması
• Yaşam

boyu öğrenme becerilerinin okullarda konu öğretmen tarafından anlatılırken
kazanılamayacağı açıktır, bu beceriler öğrenen merkezli etkinliklerle kazandırılabilir.
Öğretmenler bu becerileri öğrencilere kazandırmada sorumlu kişilerdir. Öğretmenler hem
kendi becerilerini geliştirmek hem de öğrencilerin becerilerini geliştirmek için yaşam boyu
öğrenmeye ilişkin yeterliklere sahip olmalıdır (Selvi, 2011).

Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Okulda
Kazandırılması
• Knowles (1972) yaşam boyu öğrenme becerilerinin okullarda geliştirilmesine ilişkin bazı
önerilerde bulunmuştur:

• 1. Öğrenmenin öğrencilerde ilgi ve merak uyandıracak şekilde düzenlenmesi.
• 2. Öğrencilere farklı türde sorular yöneltmek
• 3. Öğrencileri doğru ve güvenilir kaynaklara yönlendirmek veya bunları sağlamak (Coşkun
Diker, 2009).

Yaşam Boyu Öğrenme Anlayışının Öğretim
Programlarına Yansımaları
• Yaşam boyu öğrenme kavramının doğuşu örgün eğitimin yetersizliklerine bağlanmaktadır.

Bu yetersizliklere bir defaya özgü bilgiler kazandırılması, kitaplardan aktarılan bilgilerin
öğrenilmesine ağırlık verilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yetersizliği, başarı saplantısı
nedeniyle öğrenmeye karşı geliştirilen olumsuz algı, bireysel farklılıkların dikkate
alınmaması örnek gösterilebilir.

Yaşam Boyu Öğrenme Anlayışının Öğretim
Programlarına Yansımaları
• Örgün eğitimle ilgili bu kısıtlılıklar

karşısında geliştirilen, beşikten mezara kadar öğrenme
anlayışını temele alan ve okul öncesi yaşlardan emeklilik sonrasına kadar uzanan tüm
formal ve informal öğrenmeleri kapsayan yaşam boyu öğrenme anlayışının dayandığı
temel kabuller, ansiklopedik bilgilere, okumaz-yazmazlığa, bilgilerin geleneksel yollarla
aktarılmasına, ve geleneksel öğretim yöntemlerine son verilmesi şeklinde sıralanabilir.

• Bu bağlamda öğretmen nitelikleri de sorgulanmalı ve yaşam boyu öğrenme becerilerine

sahip öğretmenlerin yetiştirilmesine ayrıca önem verilmelidir. Öğretmenlerin gelişmeye
açık
ve yaşam boyu öğrenebilen bireyler olmaları gerektiği ilgili alanyazında
vurgulanmaktadır.

Yaşam Boyu Öğrenme Anlayışının Öğretim
Programlarına Yansımaları
• Ülkemizde

uygulanmakta olan öğretim programlarının yaşam boyu öğrenme özellikleri ve
becerileri açısından geçmişe kıyasla daha duyarlı ve donanımlı olduğu söylenebilir.

• Yaşam

boyu öğrenme ile uyumlu olarak, “öğrenmeyi öğrenen”, öğrenmeyi yaşamının
geneline yayan, etkili öğrenme becerilerine sahip bireyler yetiştirme amacına daha da
yaklaşıldığı dikkati çekmektedir.

Yaşam Boyu Öğrenme Anlayışının Öğretim
Programlarına Yansımaları
• Öğretim programlarında vurgulanan temel yeterlik ve beceriler; “anadilde iletişim, yabancı
dillerde iletişim, öğrenmeyi öğrenme, dijital yeterlik, bilim ve teknoloji yeterliği,
matematik yeterliği, sosyal ve kamusal yeterlik, inisiyatif alma ve girişimcilik algısı, kültürel
farkındalık ve ifade” olmak üzere belirlenmiştir.

Yaşam Boyu Öğrenme Anlayışının Öğretim
Programlarına Yansımaları

Yaşam Boyu Öğrenme Anlayışının Öğretim
Programlarına Yansımaları
• Yine de programların vizyonlarında yer alan ve yaşam boyu öğrenmeye işaret eden bu
beceri ve özelliklerin, kazanım ve etkinliklere yeterince yansıtılmadığını söylemek yanlış
olmayacaktır.

• Öte

yandan, her değişim süreci belli bir zaman alır ve sistemlerin değişmesi için
parçaların yavaş yavaş değişmesi gerekir. Bu sebeple, yaşam boyu öğrenme
yaklaşımının ülkemiz ilköğretim programlarında şimdi olduğundan daha yerleşik ve yaygın
bir duruma gelebilmesi için önümüzde daha yapılması gereken çok şey olduğu açıktır.

• Ancak, mevcut öğretim programlarının öğreneni merkeze alan ve bireyin bilişsel, duyuşsal

ve devinişsel alanlardaki gelişimini vurgulayan özellikleri, Avrupa Birliği süreci ile de uyumlu
olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını temele alan eğitim sistemimiz için kayda
değer gelişmeler olarak değerlendirilebilir.

Öneriler
Sonuç olarak ...

• Öğrenme stratejileri öğretiminin öğretim programlarına etkin bir şekilde entegre edilmesi,
• Hem program tasarılarında, hem de uygulamada üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel,
yaratıcı ve yansıtıcı düşünme gibi) geliştirmeye dönük etkinliklere ağırlık verilmesi,

• Öğrencilerde öz-yönetimli öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalara yer
verilmesi,

• Okulların öğrenciler için çok kanallı, teknoloji kullanımına ve işbirliğine olanak yaratan
öğrenme ortamları düzenlemeleri

Öneriler
• Probleme dayalı öğrenme gibi öğrenme sorumluluğunun öğrenciye ait olduğu yöntemlerin
sıklıkla kullanılması

• Öğrenme

ortamlarının, öğrencilerin çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşabilecekleri; bilgiyi
problem çözme, karar verme ve planlama amacıyla kullanabilecekleri; bilgiyi günlük
yaşama transfer edebilecekleri, teknolojiyi bilgiye erişim aracı olarak kullanabilecekleri
ortamlar olarak tasarlanması

YAŞAM BOYU ÖĞRENEN bireyler yetiştirme amacına hizmet edecek uygulamalar olarak
önerilebilir.

Yaşam Boyu Öğrenme

