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Teknoloji ve Yaşamboyu Öğrenme
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 Yaşamboyu öğrenmeyi ve geleneksel öğrenme ile farklılıklarını ayırt edebilecek,
2 Yaşamboyu öğrenmenin ilişkili olduğu kavramları açıklayabilecek,
3 Yaşamboyu öğrenmenin temel ilke ve stratejilerini açıklayabilecek,
4 Yaşamboyu öğrenmede kullanılan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin temel özelliklerini ve
geleneksel öğrenme ile farklılıklarını saptayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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GİRİŞ
Çok değil, yaklaşık yirmi yıl öncesine kadar
bireyin sahip olması gereken bilgi ve beceriler geleneksel yöntemlerle, lisans eğitimini de içeren
uzunca bir süreç içinde kazandırılmaya çalışılmakta, elde edilen bilgi ve beceriler de bu sürecin
sonrasında bireyin kişisel, sosyal ve mesleki yaşamında ortaya çıkan sorunların giderilmesinde yeterli olabilmekteydi. Oysa günümüz toplumlarında
değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak bilginin
süreklilik içinde yenilenmesi ya da güncellenmesi,
bireyin sahip olduğu bilgi ve becerilerini yaşamında uzun soluklu kullanabilmesini engellemektedir.
Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim, günümüzde bilginin hızla
üretilip elde edilmesine, yayılmasına, paylaşılmasına ve tüketilmesine olanak sağladığından, bireyin
de başarılı bir yaşam sürdürebilmek için hızlı bir
şekilde bilgi ve becerilerini güncelleyebilmesini ve
yenileyebilmesini gerektirmektedir.
Bireyin iş ve sosyal yaşamında başarılı olabilmesi, güncel bilgiyi yakalayabilmesi ve karşılaştığı
sorunu kendi kendine ve anında giderebilmesi için
her konuda bilgi gereksinimini istediği zaman ve
yerde karşılayabileceği farklı öğrenme ortamlarına
ihtiyacı vardır. Bunlardan biri de öğrenme olanaklarını bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yaşamın tümüne yayarak bireyin var olan potansiyeli
ile yeterliklerini devamlılık ilkesiyle yaşamı boyunca geliştirmeyi amaçlayan yaşamboyu öğrenmedir.
Yaşamboyu öğrenme çeşitli kaynaklarda hayat
boyu öğrenme, sürekli öğrenme, sınırsız öğrenme,
yetişkin eğitimi ya da halk eğitimi gibi farklı adlarla
açıklanmaktadır. Dahası bu kavram, sürekli öğrenim, sürekli eğitim terimleri ile eş anlamlı düşünülebilmektedir. Bunun nedeni, sözü edilen kavramların temelinde, eğitimin bireyin doğduğu andan
itibaren başlayan ve yaşamı boyunca devam eden
bir süreç olduğu düşüncesi yatmaktadır.

YAŞAMBOYU ÖĞRENMENİN
TANIMI VE KAPSAMI
Yaşamboyu öğrenme, genel olarak, bireyin kendi kişisel, sosyal ya da mesleki yeterliliğini çeşitli
nedenlere bağlı olarak yaşamı boyunca değiştirmek ya da geliştirmek istemesidir. Bu gelişim ya
da değişimin altında yatan nedenlerden biri de hiç
şüphesiz bilgideki değişmenin sürekliliği ve hızının
günümüz bireylerini sürekli bir öğrenme gerek-

sinimi içinde bırakmasıdır. Dolayısıyla öğrenme
olanaklarını yaşamın tümüne yayılmasını vurgulayan yaşamboyu öğrenme, bireyin sahip olduğu ya
da olmasını istediği yeterliklerini yaşamı boyunca
geliştirmeyi ya da değiştirmeyi amaç edinen devamlı bir süreçtir. Bu nedenle yaşamboyu öğrenme
bireyin bilinçli, gönüllü, kendini güdüleyerek ve
amaçlı biçimde yaşamı boyunca öğrenmeye devam
etmesi ilkesiyle açıklanabilir.

Geniş anlamda ifade edildiğinde öğrenme, bireyin yaşamı içinde sürekliliği olan
bir süreçtir.

Yaşamboyu öğrenme bireyin kişisel gelişiminin yanı sıra içinde bulunduğu toplumda sosyalleşmesine, etkin bir vatandaş olarak yer edinmesine,
rekabet edebilme gücüne ve istihdamını arttırmaya da yardımcıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Komisyonu eğitim politikaları içinde
yaşamboyu öğrenmeyi kişisel, toplumsal, sosyal
ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin bilgi,
beceri, ilgi ve yeterliklerini geliştirmek amacıyla yaşamı boyunca katıldığı formal ya da informal her
türlü öğrenme etkinliği olarak açıklamaktadır. Bu
öğrenme etkinliklerinin amacı, bilginin, becerilerin, değerlerin ve iletişimin geliştirilmesidir. Bu
nedenle öğrenme etkinlikleri, çıraklık eğitiminden,
işyerinde eğitime kadar çok farklı öğrenme türlerini kapsamaktadır. Öğrenme için kullanılan araçlar
da geleneksel teknolojilerden oluşabileceği gibi,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin modern araçlarıyla
da gerçekleşebilir.

Yaşam boyu öğrenmenin amacı tüm yaş
gruplarındaki bireylerin nitelikli öğrenme
olanaklarına ve çeşitli öğrenme deneyimlerine eşit ve açık biçimde erişim sağlamalarını kolaylaştırmaktır.

Buraya kadar verilen bilgiler ışığında, yaşamboyu öğrenme işbaşında ve mesleki eğitimin ötesinde bireylerarası iletişim, takım çalışması, duygusal
zeka ve problem çözmeye dayalı becerileri de kapsayan bir tutum ve disiplin olarak ele alınmalıdır.
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Başka bir deyişle, yaşamboyu öğrenme denildiğinde, iş başında eğitim anlaşılmamalıdır, çünkü
bu yönde gerçekleştirilen eğitim, bir kurum ya da
organizasyonda olumlu sonuçlara ulaşabilmek için
bireylerin sadece kurum yararına olumlu davranışlar, bilgi ve beceriler kazanmasına yönelik bir
süreci içermektedir ve merkezinde kurum vardır.
Oysa öğrenme süreci bireyin normal alışkanlıkları ve davranış kalıplarının değişiminde fiziksel ve
zihinsel süreçleri içerir ve merkezinde birey vardır.
Dolayısıyla yaşamboyu öğrenmenin temelinde, bireyin çalışma yaşamının uzun süreli sürdürülebilirliği üzerine odaklanan ve kontrolün kurum değil
bireyin elinde olduğu ve bireyin yaşamı boyunca
kazandığı tüm öğrenmelerini içeren bir süreç söz
konusudur ve bu türde öğrenmenin sorumluluğu
da tamamen bireyin elindedir. Dolayısıyla yaşamboyu öğrenen bireylerin;
• Öğrenme ilgi ve gereksinimini saptayabilen,
• Öğrenme inancına sahip,
• Öğrenmeye istekli ve merakı olan,
• Bilgi okuryazarı,
• Öğrenme motivasyonuna sahip,
• Öğrenmede kararlılık gösteren ve
• Öğrenmeyi düzenleyebilen kişiler olması
beklenmektedir.
Yaşamboyu öğrenmenin temel hedefi bireyin
yaşamı boyunca bireysel olarak eğitimine devam
etmesini sağlayacak yeterlikleri kazandırmaktır. Bu
hedefe ulaşabilmek için bireyin içinde bulunduğu
bilgi toplumuna uyumunun sağlanması ve bu toplumda yaşamını daha iyi kontrol edebilmesi için
ekonomik ve sosyal yaşamın tüm evrelerine etkin
şekilde katılımına olanak sağlanması gerekmektedir. Başka bir deyişle, yaşamboyu öğrenme bir yandan birey ve toplum için öğrenme kültürü oluşturmayı amaçlarken, diğer yandan sosyal ve ekonomik
yenilenmeyi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2001 yılında hazırladığı raporda yaşamboyu öğrenmenin üç temel
amaca hizmet ettiğini açıklamıştır. Bunlar; yaşamboyu öğrenmede fırsatlar yaratarak bireyin kişisel
gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayarak daha güçlü bir toplum oluşturmaktır. Benzer
şekilde yaşamboyu öğrenmenin aktif vatandaşlığın,
sosyal kaynaşmanın ve istihdamın gelişimi için temel bir politika olduğunu vurgulayan Avrupa parlamentosu yaşamboyu öğrenmenin bir zorunluluk
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olarak algılanmaması gerektiğini aşağıda belirtilen
temel amaçlarla açıklamaktadır:
• Bütün insanlara yaşamları boyunca nitelikli
bir eğitime ulaşabilmelerinde eşit fırsatlar
sunan bir toplum ve bireylerin talep ve gereksinimlerini ön planda tutan bir eğitim ve
öğretim sistemi tesis etmek
• Hızla değişen iş ve meslek yapıları, çalışma
yöntemleri ve işyeri organizasyonlarına bireylerin uyumunu sağlamak
• Çağdaş yaşamın her alanında, özellikle
sosyal ve siyasal yaşamda, bireylerin aktif
katılımını teşvik etmek ve bu amaca bağlı
olarak da bireyleri gerekli niteliklerle donatmak.
Yaşamboyu öğrenme bireyin kariyer seçiminden istihdam edilebilirliğine kadar pek çok alanda
bireye olumlu yönde artan kazanımlar sağlamaya
yardımcıdır, yani birey ne kadar fazla öğrenirse, o
kadar fazla kazançlı çıkacaktır. Yaşamboyu öğrenme her ne kadar birey odaklı ise de bu türde bir
öğrenme yaklaşımının faydası sadece bireye değildir, işverenler ve uluslar da bu öğrenme yaklaşımından fayda sağlamaktadır. Örneğin işverenlerin iyi
eğitimli iş gücüne sahip olması, üretime ve rekabet
edebilme potansiyeline olumlu yönde yansıyabilecektir. Öte yandan ülke nüfusunun becerilerinin
yaşamboyu öğrenme ile desteklenmesi ve geliştirilmesi, kurumsal etkililik ve verimliliğe bağlı olarak
yerel ürünlerin küresel pazarda rekabet etme şansını artırabilecektir. Anlaşılacağı üzere yaşamboyu
öğrenmenin paydaşları sadece bireyler değildir, bireyin içinde bulunduğu her alan yaşamboyu öğrenmenin kapsamında yer almaktadır.
Yaşamboyu öğrenme doğası gereği kişisel işlere
odaklı olduğundan bireyin öğrenmesinde tek bir
model yoktur, birden çok uygulama şekli vardır.
Bunlar; kişisel gelişim, planlı gelişim, rastlantıya
bağlı gelişim ve deneyime dayalı gelişimdir.
Kişisel gelişim, bireyin, bireyler arası ve bireyler içindeki beceri ve yeterliklerinin gelişimini ifade
eder.
Planlı gelişim, bireyin çalışma yaşamı boyunca
almış olduğu formal dersler, diplomalar, lisansüstü
eğitim ya da teknik yeterlikler gibi çeşitli eğitim biçimlerini içerir.
Rastlantıya bağlı gelişim, bireyin iş yaşamı ve
iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan planlanmamış
öğrenmesini ifade eder.
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Deneyime dayalı gelişim, kısaca bireyin yaparak öğrenmesidir. Bu gelişim türü bireyin, diğer bireylerin yaptıklarını gözlemleyerek ve uygulamalar
yoluyla ileri düzey beceriler ve yeterlikler kazanmasını içerir.

Yaşamboyu Öğrenme ve Geleneksel
Öğrenmede Farklılıklar
Bilim ve teknolojideki hızlı ve kapsamlı gelişmeler her alanda sürekli değişim yaratmakta ve
yeni talepler ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla günümüzde her birey, gelişim ve değişime uyum sağlamak kişisel yeteneklerini, işe ilişkin becerilerini
ve yeterliliklerini geliştirmek için sürekli öğrenme
durumuyla karşı karşıyadır. Bu gelişim ve değişime
uyum sağlama ise, sadece okul dönemlerinde öğrenilen bilgilerle mümkün olamayacağından bireyin
kendini sürekli yenilemesi ve geliştirmesi ancak yaşamboyu öğrenme ile mümkün olabilecektir.
Yaşamboyu öğrenme geleneksel dediğimiz ve
zorunlu örgün eğitim sonrasında başlayan bir süreç değil, aksine temellerinin aile içinde atıldığı ve
bireyin tüm eğitim yaşamı sırasında ve sonrasında
devam eden bir süreçtir. Bu nedenle, bireyin bilgi
ve beceri potansiyelini, yeterliklerini yaşamı boyunca geliştirmeyi hedefleyen ve devamlı bir süreç
olarak görülen yaşamboyu öğrenmede okul, öğren-

me için bir zorunluluk değildir. Bu bakış açısıyla
yaşamboyu öğrenmeyi geleneksel öğrenmenin alternatifi olarak değil, geleneksel öğrenmeye çağdaş
bir yaklaşım olarak değerlendirilmeliyiz, çünkü bu
çağdaş yaklaşım içinde öğrenme bireyin kendi merakı, ilgisi, güdülenmesi ve kararlılığına bağlı açık
bir tutumdur ve bireyi her zaman ve her yerde yeni
bilgiler aramaya yöneltir. Öğrenme sürecindeki bu
esneklik ile birlikte bireyin değişime açık ve istekli
oluşu, iş ve sosyal yaşamındaki yeniliklere kolaylıkla adaptasyonunu ve katılımını sağlar. Dolayısıyla
yaşamboyu öğrenme birey için sadece bir gereksinim değil, yaşamının daha nitelikli olabilmesinin
bir aracıdır ve bireyin sahip olduğu yeteneklerini
geliştirerek en üst düzeye çıkarabilmeye hizmet
eder. Bu bağlamda, yaşamboyu öğrenmenin, geleneksel öğrenmeye göre öne çıkan dört özelliğinden
söz edebiliriz. Bunlar; yapılandırılmıştan yapılandırılmamışa bütün öğrenme biçimlerini kapsayan
ve yaşamla bağlantılı sistemik bir öğrenme görüşünün sağlanması, öğrenenin merkeze konulması,
öğrenenin bireysel farklılıklarını dikkate alarak
öğrenme motivasyonunun sağlanması ve eğitim
politikasının kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımlar yanında bir yurttaş olarak ülkesine kazanımlar sağlayacak çeşitli amaçlara vurgu (OECD,
2001; OECD, 2004) yapabilmesidir.

Tablo 6.1 Geleneksel Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme
Geleneksel Öğrenme

Yaşamboyu Öğrenme

• Öğretici bilginin kaynağıdır.

• Öğretici bilginin kaynağı için yol gösteren, rehberdir.

• Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.

• Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.

• Öğrenenler kendi kendine çalışır.

• Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir.

• Öğrenenler kendilerinden beklenen içeriği
tamamladıktan sonra testler yardımıyla
değerlendirilir, bir sonraki öğrenme içeriğine
erişime izin verilmez.

• Değerlendirme, öğrenme stratejilerine rehberlik etmek ve gelecekteki öğrenmelerine yol göstermek için
yapılır.

• Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.

• Öğretici/rehber/danışman bireysel öğrenme planları
geliştirir.

• Öğretici hizmet öncesi eğitim alır, süreç
içinde hizmet içi eğitimlere katılır.

• Öğretici/rehber/danışman yaşamboyu öğrenendir.
Hizmet öncesi eğitimleri ile sürekli mesleki gelişmeleri
birbirleri ile bağlantılı olarak devam eder.

• Öğrenme sürecinde “iyi” öğrenenler belirlenir
• Bireyler yaşamları boyunca öğrenme olanağına
ve bunların ileri eğitimlerini sürdürmelerine
sahiptir.
fırsat verilir.
Kaynak: World Bank, 2003
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Tablo 6.1 incelendiğinde, geleneksel öğrenmenin gerçekleştirildiği kurum olan okullarda temel
bilgi kaynağının öğretmen olduğu görülmektedir.
Ancak teknolojide yaşanan gelişmeler bilginin elde
edilmesi, kullanılması ve paylaşılmasında farklı becerilerin kazanılmasını zorunlu kıldığından, okullara ve öğretmenlere yeni işlevlerin yüklenmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle okul, öğrenenin yaşamı
boyunca sahip olduğu ilgi ve yeteneklerini geliştirebilmek için öğrenme içeriğini farklı yöntemlerle ve öğrenme biçimleriyle sunabilmelidir. Ayrıca
öğretmenler doğrudan bilgi kaynağı olmanın ötesinde, öğrenene bilgiye ulaşmada seçenekler sunmalı ve kendi kendilerine öğrenmelerine rehberlik
etmelidir. Böylece okul ve öğretmen bireyin ilgi ve
yeteneklerini geliştirmede ve toplumsal yaşamında
karşılaştığı sorunlarını giderebilmede bütünleştirici bir rol oynayabilecektir, çünkü bireyin sahip
olduğu davranışlarının, algılarının ve bilgilerinin
içeriğini yaşantıları oluşturur. Birey öğrenmeyi ve
kendini yetiştirmeyi yaşamı boyuncu sürdürdüğünden, okulların ve öğretmenlerin de bu doğal
dinamiği etkili, verimli, çekici ve sürdürülebilir
biçimde desteklemesi gerekmektedir. Bu nedenle,
öğrenmenin sadece gençler için ve okulda gerçekleşebileceği algısından uzaklaşılarak, yaşamboyu devam eden bir süreç olduğu gerçeğinin anlaşılması
gerekmektedir. Bu düşünceyle Uluslararası Eğitimi
Geliştirme Komisyonu 1972 yılında yaşamboyu
öğrenmenin gerekliliğine dikkati çeken bir rapor
hazırlamıştır. Raporda aşağıda sıralanan öneriler
getirilmiştir:
• Eğitimi okul yaşı ve binaları ile sınırlamak
yanlıştır.
• Eğitim, hem okul içinde hem de okul dışında gerçekleşen etkinlikler bütünü olarak
düşünülmelidir.
• Eğitsel etkinlikler daha esnek olmalıdır.
• Eğitim, yaşam kadar uzun bir varoluşsal süreklilik olarak tasarlanmalıdır (EURYDICE
European Unit, 2000; UNESCO World
Report, 2005).
Geleneksel eğitim kurumları temelde bireylere
bilginin aktarılması ile ilgilenirken, yaşamboyu öğrenme yaklaşımı, bireysel yeteneklerin gelişimi ve
kişisel öğrenme kapasiteleri üzerine yoğunlaşır. Bu
yaklaşımın özünde ise kişilere “öğrenmeyi öğretme” anlayışı bulunmaktadır. Bu nedenle eğitimde
yaşamboyu öğrenme yaklaşımının gerçekleşebil-
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mesi için bireylere nasıl öğrenebileceklerinin öğretilmesi yani “öğrenmeyi öğrenme” becerisinin ve
bilgi okuryazarlığı becerilerinin okullarda kazandırılması gerekmektedir
1
sıra sizde
Sizce geleneksel eğitim kurumları yaşamboyu öğrenme yaklaşımını gerçekleştirebilmek için nasıl bir yol izlemelidir?

YAŞAMBOYU ÖĞRENME İLE
İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
Yaşamboyu öğrenme bireyin aktif ve sürekli
olarak bilgiyi kullanmasını gerektirir. Gereksinim
duyduğu bilgiye anında ulaşıp, kendi bilgi, beceri
ve yeterlikleriyle örtüştürüp kullanabilen, dahası
buna yenilerini katabilen bireyler yaşamboyu öğrenebilen bireylerdir. Yaşamboyu öğrenme bireyin
doğduğu andan yaşamının sonuna kadarki evreyi
kapsayan uzun bir öğrenme süreci olarak tanımlansa da, bireyin herhangi bir sorununu çözmede
ya da gereksinim duyduğu bilgiye ulaşabilmede ve
elde ettiği bilgiyi kullanabilmede bilgi okuryazarı
olması gerekmektedir. Bu nedenle yaşamboyu öğrenmenin ilişki olduğu temel kavramlardan biri hiç
şüphesiz bilgi okuryazarlığıdır.

Yaşamboyu Öğrenme ve Bilgi
Okuryazarlığı
Yaşamboyu öğrenme felsefesi gereği bireyin sürekli aktif olarak bilgiyi kullanmasını gerektirir. Yaşamı boyunca herhangi bir nedene bağlı olarak gereksinim duyduğu bilgiye ulaşıp, bu bilgileri kendi
ilgi, beceri ve yeteneklerine adapte edebilen ve yenilerini katabilen bireyler ise yaşamboyu öğrenebilen bireylerdir. Bu nedenle bilgiye ulaşma ve bilgiyi
kullanma becerisi olarak tanımlanan bilgi okuryazarlığı yaşamboyu öğrenmenin de temel taşıdır.

dikkat
Yaşamboyu öğrenme bir amaç ise bilgi okuryazarlığı bu amacın gerçekleştirilebilmesinin aracıdır.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı
gelişim ve değişimler, bilgiyi hem ekonomik hem
de sosyal bir güç odağı haline getirmiştir. Geçmişte
bilginin yalnızca basılı ortamda üretildiği ve paylaşıldığı düşünüldüğünde, bireylerin bilgi okuryazarı
olması için yalnızca okuma-yazma, konuşma, dinleme ve hesaplama gibi temel becerilerinin olması
yeterliydi. Oysa teknolojinin hızlı gelişim ve değişimine bağlı olarak bilginin üretimi, üretilen bilginin
elde edimi, kullanımı ve paylaşımının da akıl almaz
yoğunlukta ve hızda akıyor olması, bireylerin karar
verme sürecini kısaltmıştır. Bu da var olan bilgilerin güncelliğinin ve geçerliliğinin kısa sürede yitip gitmesine neden olmaktadır. Başka bir deyişle,
günümüz bilgi toplumunda bireylerin başarılı olabilmesi ve toplumda istediği yeri edinebilmesi için
sahip oldukları bilgi ve becerilerini sürekli olarak
yenilemesi ve geliştirmesi gerekmektedir.
Yaşamboyu öğrenme, yaşamın belirli bir dönemine sıkıştırılmış geleneksel öğrenme anlayışının
tersine, sürekli değişen yaşam koşullarına uyum
sağlamak amacıyla evde, işte, okulda vb. her yerde
bireyin yaşamı boyunca sürecek bir öğrenme sürecine işaret etmektedir. Böylece birey gerek gündelik
yaşamında gerekse mesleki yaşamında karşılaştığı
her türlü sorunun giderilmesinde gereksinim duyduğu yeterlikleri kazanabilmek için sürekli bilgi
okuryazarı olmak zorundadır.
Doyle’a göre (1994) bilgi okuryazarı;
• Doğru ve yeterli bilginin karar verme için
temel oluşturduğunun bilincinde olan,
• Bilgi gereksinimini fark eden,
• Bilgi gereksinimine bağlı olarak sorularını
formüle eden,
• Bilginin potansiyel kaynaklarını belirleyebilen,
• Başarılı bir bilgi arama stratejisi geliştirebilen,
• Bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanarak
bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşabilen,
• Bilgiyi değerlendirebilen,
• Uygulama yapabilmek için bilgiyi düzenleyen,
• Mevcut bilgi yapısı içinde yeni bilgiyi birleştirebilen,
• Bilgiyi eleştirel düşünme ve sorun çözmede
kullanabilendir.

Yukarıda sıralanan özellikler incelendiğinde,
bilgi okuryazarının bilgiye erişimden kullanmaya
ve bilgiyi değerlendirebilmeye kadar pek çok beceriye sahip olması gerektiği görülmektedir. Aynı
zamanda bilgi okuryazarının etkin teknoloji kullanma becerisinin de olması beklenilen bir durumdur, çünkü bilginin hızla alınıp paylaşıldığı ve bir o
kadar çabuk tüketildiği günümüzde, teknoloji kullanımı bilgiye erişimde vazgeçilmez bir unsurdur.
Bu nedenle bilgi okuryazarlığı gelişen teknoloji
ile birlikte, “ağ okuryazarlığı” “teknoloji okuryazarlığı” “bilgisayar okuryazarlığı” “web okuryazarlığı”
“çoklu ortam okuryazarlığı” “medya okuryazarlığı”
vb. çeşitli kavramlarla ilişkilendirilerek tanımlanmaya çalışılmıştır.

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

Bilgiye dayalı her sorunun çözülebilmesi ya da
gereksinimin giderilebilmesi anlamına gelen bilgiye
dayalı beceriler, bilgi okuryazarının sahip olması gereken becerilerdir. Bu beceriler Bruce’a göre (1997)
aşağıda belirtilen boyutlarla açıklanmaktadır:
• Bilgi teknolojisini kullanma becerisi
• Bilgi kaynaklarını kullanma becerisi
• Bilgi sürecini yönetebilme becerisi
• Bilgiyi kontrol edebilme becerisi
• Bilgi birikimi oluşturabilme becerisi
• Bilgi birikimini geliştirebilme becerisi ve
• Bilgelik yani başkalarına yararlı olma becerisidir.

Öğrenmeyi öğrenme, birey yaşamında
açık uçlu bir etkinliktir ve bireyin doğumundan yaşamının sonlanmasına kadar
devam eden çabalarıdır.

121

Teknoloji ve Yaşamboyu Öğrenme

Yaşamboyu öğrenme sürecinde bilgiye dayalı becerilerin etkili ve verimli olabilmesi için bilgi okuryazarının yaşadığı sorun ya da gereksinimi
doğru tespit edip, uygun stratejilerle bilgiyi elde
etmesi gerekmektedir. Ayrıca var olan sorunun çözümüne ilişkin elde ettiği bilgileri doğru okuyup
değerlendirebilmesi, amacına uygun olarak düzenleme yapabilmesi ve bu süreci bir bütün olarak
değerlendirebilmesi gerekmektedir. Böylece bilgi
toplumunda yaşayan bireyler “öğrenmeyi öğrenme” becerisi kazanarak yaşamboyu öğrenmelerine
devam edebileceklerdir. Başka bir deyişle “öğrenmeyi öğrenme” becerisiyle öğrendiklerini düzenleyebilecek, yeniden anlamlandırabileceklerdir.

dikkat
“Öğrenmeyi öğrenme” becerisine sahip olma,
bilgi çağında yaşayan bireyin başarılı olmasının
ve yaşamboyu öğrenmesinin anahtarıdır.

Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin
Eğitimi
Bireyin yaşamı boyunca “öğrenmeyi öğrenme”
becerisini kazanabilmesi, kendi yaşamından sorumlu olduğunun bilincine varmasıyla yani kendini yetişkin olarak görebilmesiyle mümkün olabilecektir.
Yetişkin kavramı genel olarak, bireyin ergenliği ile
başlayan ve biyolojik, psikolojik, sosyal ve yasal açıdan olgunluk düzeyine ulaştığı yaşam dönemi olarak
tanımlanır. Bu kavramdan hareketle yetişkin eğitimi, kendilerini yaş ve sosyal rol bakımından yetişkin
olarak gören ve kendi yaşamından sorumlu olduğunun bilincinde olan bireylerin, kişisel, sosyal ve
mesleki yaşamlarındaki ilgi ve gereksinimleri karşılamaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırma süreci
(Merriam ve Brockett, 1997) olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla eğitimin ya da öğrenmenin belirli
bir zaman ve mekanla sınırlı olamayacağını ve bireyin doğumundan ölümüne kadar devam edeceğini
vurgulayan yetişkin eğitimi sanılanın aksine, zorunlu eğitimin tamamlanmasından sonra başlayan bir
süreç değildir ve bu şekilde değerlendirilmemelidir.
Androgoji olarak da adlandırılan yetişkin eğitimi,
mesleki eğitimden boş zaman etkinliklerinin düzenlenmesine, tamamlayıcı eğitim etkinliklerinden vatandaşlık eğitimine kadar çok geniş yelpazede eğitim
etkinliklerini kapsar.
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Androgoji terimi ilk kez, 1833 yılında Alman eğitimci Alexander Kapp tarafından,
Plato’nun eğitim prensiplerinden hareketle yaşam boyu öğrenme ihtiyacını vurguladığı kitabında kullanılmıştır ve ona
göre bu terim yetişkinlere yönelik eğitim
uygulamalarını kapsar. Yetişkin eğitimi
ile aynı anlamda ele alınan Androgoji’nin
günümüzdeki tanımlaması ise Knowles
tarafından yapılmıştır. Androgoji’ye göre
öğrenenler öğrenme ihtiyaçlarını kendileri
belirlerler ve bu ihtiyaçlara göre planlamalarını gerçekleştirirler.

İlgili alanyazın incelendiğinde, yetiştirme ve
geliştirme kavramlarıyla ilişkilendirilerek açıklanan
yetişkin eğitiminin genellikle iş ortamında, açık ve
uzaktan eğitim veren kurumlarda ya da mesleki eğitim kursları ve halk eğitim merkezleri gibi formal
olmayan yaygın eğitim kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir. Türkiye’de devlet
tarafından yaygın eğitim bünyesinde
sağlanan yetişkin eğitiminin, çoğunlukla, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne
bağlı Halk Eğitim Merkezleri tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Bu merkezlerde yetişkin
olarak adlandırılan 14 yaş ve üzeri bireylere temel
okuma yazmadan, mesleki eğitimlere ya da genel
kültür edindirmeye kadar çeşitli kurslar verilmektedir. Ancak yetişkin eğitimi belirli bir plan ve
programa bağlı kalmadan, yaşam içinde kendiliğinden informal olarak gerçekleşebileceği gibi, eğitim kurumları tarafından bir program çerçevesinde
yapılandırılmış biçimde de gerçekleşebilir. Hangi
eğitim yaklaşımıyla gerçekleşirse gerçekleşsin etkili
ve verimli bir yetişkin eğitiminden söz edebilmek
için yetişkin olarak adlandırılan bireylerin;
• Kendini doğru olarak algılaması
• Deneyimlerinin olması
• Öğrenmeye hazır olması
• Öğrenme yöneliminin olması ve
• Öğrenme motivasyonlarının olması gerekmektedir.
Knowles’ın (1990) yetişkin eğitiminin olabilmesi için açıkladığı bu temel ilkeleri, yaşamboyu
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öğrenen bireyler için tanımlanan özelliklerle hemen hemen aynıdır. Gerek yetişkin eğitimi gerekse
yaşamboyu öğrenme kavramının özünde, bireylerin küresel dünyada var olabilmeleri ve nitelikli bir
yaşam sürdürebilmeleri için bilgi ve beceri birikimlerini sürekli yenilemeleri gerektiği vurgusu vardır.
Yetişkin eğitiminde bunu başarabilmenin yolu
yaşamboyu eğitimdir. Dolayısıyla süreç açısından
bakıldığında, yaşamboyu öğrenmenin yetişkin eğitimi ile benzer anlam, amaç ve işlevleri kapsadığı
söylenebilir, çünkü her iki kavramın ortaya çıkma
gerekçesi hemen hemen aynıdır ve çoğu kaynakta bu iki kavram birbirinin yerine ya da birbiriyle
bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Ancak her ne
kadar yaşamboyu öğrenme kavramı yetişkin eğitimi ile birlikte anılsa da, yaşamboyu öğrenmenin
sadece yetişkinlerin eğitimiyle sınırlı olmadığı unutulmamalıdır.

•

•

•

•

YAŞAMBOYU ÖĞRENMEDE
İLKELER VE STRATEJİLER
Yaşamboyu öğrenme bireyin doğduğu andan
yaşam süresinin sonuna kadar devam eden her türlü
eğitim faaliyetini kapsayan çok geniş bir kavramdır.
Çağın ihtiyaçları doğrultusunda hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel yaşamdaki değişimlere ayak
uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmış olan yaşamboyu öğrenme, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte
olan ülkelerde eğitim düzeyi ve istihdam koşulları
açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir.
Avrupa Birliği Komisyonu 2000 yılında Yaşamboyu Öğrenme Memorandumu’nu kabul ederek,
birliğe üye ve aday ülkelerde yaşamboyu öğrenmenin gelişimine olumlu yönde katkı sağlamıştır. Birlik yaşamboyu öğrenmeyi, “bilgi, beceri ve yeterliği geliştirmek amacıyla belirli bir süreyle yapılan
eğitim faaliyetlerinin tümü” şeklinde tanımlamıştır. Dahası, yaşamboyu öğrenme tanımının sadece
ekonomik bakış açısıyla ya da yetişkin öğrenenlerle
sınırlı olmadığı, öğrenmenin yapılandırılmış, yarı
yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış tüm öğrenme biçimlerini kapsayıcı şekilde olması gerektiği, istihdamla ilgili amaçlar kadar bireysel, sosyal ve
vatandaşlık amaçlarını da kapsadığı vurgulanmıştır. Avrupa Toplulukları Komisyonu 1999 yılında
hazırladığı sonuç raporunda, yaşamboyu öğrenme
stratejisi için bazı destekleyici ilkeleri şu şekilde sıralamıştır:

•

•

•

•

Yaşamboyu öğrenmede birey, toplum, sosyal sınıflar, ekonomi ve istihdamla ilgili
kurumlar arasında güçlü bağlar kurulmalıdır. Aynı zamanda yaşamboyu öğrenme
demokratik ilkeleri ve insan haklarını içermelidir.
Eğitim ve öğretimin her aşamasında yaşamboyu öğrenmenin kurulmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunulmalıdır.
Yaşamboyu öğrenme tüm bireylerin sosyal,
kültürel ve ekonomik ilgi ve gereksinimlerini kapsayacak öğrenme fırsatları sunmalıdır.
Temel eğitim ve öğretim yaşamboyu öğrenmenin ilkesidir. Bireylerin yaşamları
boyunca karşılaşacakları yeni bilgi, beceri,
tutum ve deneyimlere karşı cesaretlendirilip, desteklenebilmesi için, bireylere okuma, yazma ve hesap yapabilme gibi temel
bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir.
Yaşamboyu öğrenme bireysel yetenekleri
desteklemeli, istihdam olanağını artırmalı
ve insan kaynaklarını yeteneklere bağlı olarak en iyi şekilde kullanımını sağlamalıdır.
Ayrıca, demokratik toplumda etkin katılımı sağlamak için sosyal dışlanmışlığın önlenmesine ve cinsiyetler arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır.
Yaşamboyu öğrenme, ailenin de katılımıyla
eğitim ve öğretim sürecinde yenilikçi ve esnek yaklaşımların gelişimini desteklemeli,
öğrenme sürecinde bireylerin güdülenebilmesini, girişimde bulunmasını ve sorgulama
yapabilmesini teşvik etmelidir.
Yaşamboyu öğrenme bireylerin, öğrenenlerin eğitim, öğrenim ve kişisel gelişimlerinde
artan sorumluluklarının gelişimini talep etmeli, buna bağlı olarak yetişkin öğrenenlere
gerektiğinde uygun danışmanlık ve rehberlik sağlamalıdır.
Sürekli yaşamboyu öğrenmede fırsat eşitliğinin her aşamada desteklenmesi temel bir
hedef olmalıdır.
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•

İş birliği içerisinde bireyler, kurumlar, girişimciler, bölgesel otoriteler, merkezî hükümetler, sosyal sınıflar ve genelde toplum
kendi sorumluluk alanları dahilinde yaşamboyu öğrenmenin her boyutuna yönelik
olumlu tutumların geliştirilmesi ve eğitim
öğretim ile diğer öğrenme etkinliklerine katılımın önündeki engellerin azaltılması için
gerekli koşulları oluşturmalıdır.

internet
Yaşamboyu Öğrenme Stratejisini desteklemek
amacıyla Avrupa Toplulukları Komisyonunun
yukarıda sıralanan önerilerini daha ayrıntılı inceleyebilmek için http://aei.pitt.edu/4937/1/4937.
pdf adresine başvurabilirsiniz.

Bir önceki sayfada sıralanan ilkeler ışığında,
Avrupa Birliği Komisyonu yaşamboyu öğrenme
memorandumunda 21. yüzyıl yaşamboyu öğrenme çerçevesinin nasıl olması gerektiğini altı temel
stratejiyle açıklamıştır. Bunlar;
1. Herkes için temel beceriler,
2. İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım,
3. Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin
geliştirilmesi,
4. Her türlü eğitime değer verilmesi/belgelendirilmesi,
5. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi,
6. Eğitimin olabildiğince öğrenenlere yakınlaştırılmasıdır. Böylece eğitim zorluğu olan
kesimlere ulaşmak için bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanma, yerel ve bölgesel
merkezli girişimler için yaşamboyu öğrenme yaklaşımlarından yararlanma ve bilgi
toplumuna ayak uydurabilmek için bilgi
ağlarından yararlanma gibi konulara vurgu
yapılmaktadır.
Genel olarak açıklanan bu temel stratejiler çerçevesinde, yaşamboyu öğrenme uygulamaları, ülke
gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamada farklılıklar gösterse de temelde görüş birliğinin sağlandığı üç temel dayanak; yaşamboyu öğrenme tanımının sadece ekonomik bakış açısıyla ve yetişkin
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öğrenenlerle sınırlı olmadığı, örgün, yaygın, açık ve
uzaktan ya da serbest tüm öğrenme yaklaşımlarını
içine alacak biçimde kapsayıcı olduğu ve öğrenme
amaçlarının bireyin kişisel, sosyal, kültürel, mesleki gelişiminden aktif vatandaş olarak yapabileceklerine kadar geniş bir yelpazeyi içermesi gerektiği
üzerinedir.
Son yıllarda, bilgi toplumu olma gayreti içerisinde olan diğer ülkeler gibi, ülkemizde de bilginin önemi anlaşıldığından, kimlerin hangi bilgiyi
nerede ve nasıl kazanabilecekleri, kazanılan bilginin nerede ve ne amaçla kullanılabileceği konuları
tartışılır hale gelmiştir. Bu durumda daha sistemli
ve organize bir yapıya ihtiyaç duyulduğundan Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk kez 2009 yılında ülkemiz için yaşamboyu öğrenme strateji belgesini
yayımlamıştır. Hazırlanan bu strateji belgesinde,
yaşamboyu öğrenme kavramının Türkiye ve dünyadaki algılamalarına vurgu yapılmış, ülkemizde
yaşamboyu öğrenme altyapısının nasıl güçlendirileceği ve kaliteli öğrenmeye erişimin nasıl kolaylaştırılabileceğine yönelik öncelikler belirlenmiştir.
Bunlar;
1. Yaşamboyu öğrenmenin eş güdümü için
tarafların görev ve sorumluluklarının açıkça
belirtildiği bir yasal düzenlemenin yapılması
2. Toplumsal farkındalık artırılarak yaşamboyu öğrenme kültürünün oluşturulması
3. Etkin izleme, değerlendirme ve karar verme
için veri toplama sisteminin güçlendirilmesi
4. Tüm bireylere okuma yazma becerisi kazandırılarak okuryazar oranında artış sağlanması
5. Temel eğitim başta olmak üzere eğitimin
tüm kademelerinde okullaşma oranlarında
artış sağlanması
6. Eğitim kurumlarının fiziki altyapısı ile eğitici personel sayısının ve niteliğinin ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi
7. Öğretim programlarının değişen ihtiyaçlar
doğrultusunda sürekli güncellenmesi
8. Bireylerin çağın değişen gereksinimlerine
uyum sağlayabilmeleri amacıyla bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanımının etkin
hale getirilmesi
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9. Yaşamboyu öğrenme kapsamında mesleki
rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi
10. Yaşamboyu öğrenmeye katılım sürecinde
dezavantajlı bireylere özel önem verilmesi
11. Mesleki yeterlilik sistemi aktif hale getirilerek kalite güvence sisteminin kurulması
12. Öğretim programları arasındaki ve okuldan-işe, işten-okula geçişlerin kolaylaştırılması
13. İşgücünün niteliğinin uluslararası rekabet
edebilir seviyeye ulaştırılması
14. Yaşamboyu öğrenmenin finansmanının taraflarca paylaşılmasının sağlanması
15. Yaşamboyu öğrenme kapsamında uluslararası işbirliğinin ve hareketliliğin artırılması
16. Yaşlıların sosyal ve ekonomik hayata etkin
katılımlarını artırmak üzere yaşamboyu
öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi gibi
konuları kapsamıştır.
Türkiye’de öğrenme imkânlarına erişimin toplumun her kesimine yayılarak bir öğrenme kültürünün geliştirilmesi ve ülkemizin sahip olduğu
insan kaynakları ile dünyadaki rekabet gücünün
en üst seviyeye çıkarılması vizyonu ile 2009 yılında ülkemiz için hazırlanan bu yaşamboyu öğrenme
strateji belgesi esasen bilgi toplumu olma hedefli
bir sosyal dönüşüm projesinin başlangıcıdır. Sonrasında, belirlenen bu öncelikler çerçevesinde, 2014
yılında sonraki dört yılı da kapsayacak şekilde ülkemiz için 2014-2018 dönemi için yaşamboyu öğrenme strateji belgesi ve eylem planı hazırlanmıştır.
Bu belgenin hazırlanmasındaki amaç, ülkemizde
toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir yaşamboyu öğrenme sistemini oluşturmak
ve bu sistemi işler ve sürdürülebilir duruma getirmektir. Hazırlanan strateji belgesi ve eylem planında yer alan öncelikler altı boyutta belirlenmeye
çalışılmıştır. Bunlar;
1. Toplumda yaşamboyu öğrenme kültürü ve
farkındalığının oluşturulması,
2. Yaşamboyu öğrenme fırsatlarının ve sunumunun artırılması,
3. Yaşamboyu öğrenme fırsatlarına erişiminin artırılması,
4. Yaşamboyu öğrenme için rehberlik ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi,

5. Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik
sistemin geliştirilmesi,
6. Yaşamboyu öğrenme izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesidir.
2014-2018 yaşamboyu öğrenme strateji belgesi
ve eylem planı özetle, ülkemizde yaşayan bireylerin bu sistem içerisine çekilmesi, ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda gelişimlerinin sağlanması,
gelişimlerinin sürdürülebilir duruma getirilmesi ve
sonuçta kazanılan bilgi, beceri ve deneyimlerinin
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kullanımına
olanak sağlayacak şekilde ortam hazırlanması için
tüm paydaşların sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi amacını
taşımaktadır.

internet
Türkiye’de yaşamboyu öğrenmenin mevcut durumunun ne olduğu, yaşamboyu öğrenmede
öncelikli alanların neler olduğu ve bunun için
hazırlanmış olan yaşamboyu öğrenme belgesinin uygulamaya konulabilmesi için atılması gereken adımların neler olduğunu ayrıntılı olarak
inceleyebilmek için http://www. resmigazete.
gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-8-1.pdf adresinden yararlanabilirsiniz.

2
sıra sizde
Sizce yaşamboyu öğrenme stratejilerinde
dikkat edilmesi gereken temel konular
neler olmalıdır?

YAŞAMBOYU ÖĞRENMEDE
YENİ YAKLAŞIM: KİTLESEL AÇIK
ÇEVRİMİÇİ DERS
Yaşamboyu öğrenmede en büyük etkenlerden
biri internet ve internete dayalı web teknolojilerinde yaşanan gelişimdir. Özellikle 2000’li yıllarda
internet ve internete dayalı teknolojilerdeki hızlı
değişim ve gelişim beraberinde bilginin üretimini, elde edilmesini, paylaşımı ve tüketimini büyük
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ölçüde etkilemiştir. Bu teknolojilerin sunduğu olanaklar sayesinde bilgi, “herkes için bilgi” sloganıyla
küresel hale gelmiştir. Bu gelişmeler birey için yeni
öğrenme yollarının ve ortamlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öğrenen birey için öğrenme süreci, “ öğrenmeyi öğrenme” olarak değişim
göstermiştir. Yani birey, pasif bilgi alıcısı olmaktan
çıkıp, bilgiyi üreten, şekillendiren, sentezleyerek
yeni bilgiyi üretebilen kişiler konumuna gelmiştir. Bilgiye erişmenin, bilgiyi uygulayabilmenin ve
bilgi üretebilecek yeterliğe sahip olmanın yolu ise
eğitimdir. Bu yüzden eğitimin yaşamboyu sürmesi,
hem bireyler hem de uluslar için hayati bir zorunluluk olmuştur (Miser, 2002).
Yaşamboyu öğrenme yaklaşımı, öğretme ve
öğrenme eylemini geleneksel eğitim sisteminin
tekelinden çıkarmış, bireyi öğrenme sürecinde bilginin pasif alıcısı olmaktan, zamansal ve mekânsal
bağımlılıktan kurtarmıştır. Böylece süreç, öğretme
merkezli anlayıştan uzaklaşarak öğrenme merkezli anlayışa yönelmiştir. Başka bir deyişle öğrenme,
birey için zaman ve mekan anlamında bağımsız,
dilediği anda ve yerde gerçekleşebilecek bir süreç
haline gelmiştir. Yaşamboyu öğrenmenin temeli,
bireyin gereksinim duyduğu bilgi ve becerileri yaşamı boyunca sürdürebilir kılarak, başarılı olmalarını
sağlamaktır. Günümüz toplumlarındaki bireyler
için sürdürülebilir başarıyı yakalamak ise en değerli
olandır. Kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD) günümüz bireylerinin bilgi gereksinimlerini karşılayarak sürdürülebilir başarıyı yakalamalarında etkili
uygulamalardan biridir.

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersin Tanımı
ve Kapsamı
Eğitim, teknolojideki sürekli yenilik ve gelişimlerden en çok etkilenen alanlardan biridir ve özellikle internet ve internete dayalı web teknolojileri
bilginin küresel olarak dolaşımına ve paylaşımına
izin verdiğinden, eğitim de herkes için standart
hale dönüşmüştür. Eğitimin isteyen herkesin erişimine açık olmasını sağlayan uygulamalardan birisi
de Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerdir (Massive Online Open Courses:MOOC).
İlk olarak Nisan 2001’de Massachusetts Institute of Technology (MlT)
tarafından duyurulan Açık Ders Kaynakları projesi iki temel amaca hizmet etmektedir. Bunlardan birincisi;
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eğitimciler, öğrenciler ve bireysel öğrenenler için
MIT’nin tüm ders kaynaklarına ücretsiz ulaşmasını sağlamak, ikincisi ise bu uygulamanın küresel
anlamda etkisini artırmaktır. Bu düşünceden hareketle Carson (2005) Açık Ders Kaynaklarını;
• Ders formatında düzenlenmiş
• Çoğunlukla ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen
• Sayısal ortamda bulunan
• Kullanım ve adaptasyona belirli lisans koşulları (creative commons) ile açık
• Tek başına sertifika ya da diploma vermek
amacıyla kullanılmayan
• Yüksek kaliteli eğitim kaynakları olarak
açıklamıştır.
Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders uygulaması ise en
iyi içinde yer alan kavramlarla açıklanabilir. Bunlar;
Kitlesellik, açıklık, çevrimiçi ortam ve ders özelliğine sahip olmadır. Şimdi sırasıyla bu kavramların
hangi konulara odaklandığını birlikte inceleyelim.
Kitlesel: Çok büyük, devasa anlamına gelen
bu ilk kavram, genellikle büyük öğrenen sayılarıyla ilişkilendirilmektedir. Burada sözü edilen
kitlesellik 400 öğrenenle olabileceği gibi, 4000 ya
da 40.000 ve üzerindeki öğreneni de temsil edebilmektedir. Dolayısıyla kitlesellik öğrenen sayısının niceliğinden çok kapsamı ile ilgilidir. Başka
bir deyişle, kitlesellik özelliği ile fiziksel kampüs
sınırlarının dışında küresel mega sınıf kavramına
dikkat çekilmekte, ayrıca, öğrenenlerin farklılığından, kullanılan araçların sayısına kadarki çeşitliliğe
vurgu yapılmaktadır.
Açık: Açık olma kavramı, bu uygulamanın küresel mega sınıflardaki esnekliğine vurgu yapmaktadır. Başka bir deyişle açıklık, bilgiyi talep eden
bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısını ifade etmektedir.
Öğrenen ayrıca dilediği anda bu ders uygulamalarına katılma ve ayrılma kararına, dersler süresince
dilediği kadar etkileşimde bulunabilme, bilgiyi
üretme veya tüketme özgürlüğüne sahip olabilir.
Çevrimiçi: Bu kavram kitlesel açık ders uygulamalarının, çevrimiçi ortamda ve ağlar üzerinden
yürütülmesini ifade eder. Kitlesel açık çevrimiçi ders
uygulamalarının kitlesel olabilmesinin nedeni, öğrenme amacıyla yararlanılan çevrimiçi ortamın ve
kullanılan web’e dayalı teknolojilerin öğrenenlere diledikleri zaman ve yerde diğer öğrenenlerle ve öğretici
ile etkileşimde bulunabilmesine olanak sağlamasıdır.
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Ders: Öğrenme içeriğinin akademik olarak yapılandırılmasını, eğitsel bir plan çerçevesinde ve
pedagojik yaklaşımlarla ders içeriğinin tasarımlanmasını ifade eder.
Bu öğrenme yaklaşımında bilginin salt sunumu
açık ders kaynakları ve diğer öğrenme kaynaklarıyla sağlanmasına karşın, öğrenme bilgi ile etkileşime geçmeyi gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle
KAÇD’ler çok büyük ölçekte etkileşimli katılımı
sağlayan ve web üzerinden açık erişimi hedefleyen,
internet aracılığıyla kayıt olunarak içeriğin takip
edilebileceği çevrimiçi dersler olarak tanımlanır.
Merkezileşmeyi yani hiyerarşik yapıyı reddeden, gönüllü katılıma dayalı, gizlilikten uzak ve bireyleri belirli bir düşünce amacıyla bir araya getiren
KAÇD’lerin en güçlü yanı çeşitliliğe ve farklılıklara fırsat tanımasıdır. Yaş, cinsiyet, din, dil, eğitim düzeyi, ülke vb. farklılıkları ortadan kaldırarak
belirli bir kitleyi ağlar üzerinde buluşturan KAÇD
uygulamalarındaki çeşitlilik, paylaşılan bilgi ya da
düşüncenin başarılı bir şekilde oluşumunda ve tartışmaların verimli olabilmesinde zenginleştirici rol
oynamaktadır.
Kitlesel açık çevrimiçi dersler ilk olarak 2008
yılında, George Siemens ve Stephen Downes’ın
bağlantıcı yaklaşımın benimsendiği “Connectivism and Connective Knowledge” adlı dersi çevrimiçi ortamda kitlesel olarak açmasıyla başlamıştır.
Siemens ve Downes’a göre KAÇD’lerde öğrenme
ve bilgi, bir bağlantı ağından kaynaklanmaktadır.
Başka bir deyişle KAÇD’ler bağlantıcılık kuramı
üzerine inşa edilmiştir. Bağlantıcılık sayısal çağda ağlar üzerinde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklayan bir öğrenme yaklaşımıdır (Siemens,
2004; Downes, 2012). Bu yaklaşıma göre öğrenme
sadece öğretenden öğrenene bilgi aktarımıyla değil,
öğrenenlerin aktif katılımlarıyla ve öğretim kaynaklarıyla aktif etkileşimlerle gerçekleşmektedir.
Sözü edilen ders önceleri 24 öğrenci kontenjanı ile
sınırlı iken, Siemens ve Downes’ın içeriği açık ve
çevrimiçi yapılandırmasıyla 2325 öğrenenin kayıt
yaptırdığı kitlesel bir derse dönüşmüştür (Downes,
2011). Dersin yakaladığı bu başarı, kitlesel açık
çevrimiçi dersler konusunda eğitimcilerin, yükseköğretim kurumlarının ve özel kâr amacı güden
kurumların dikkatini çekmiş ve alanda yeni uygulamaların geliştirilmesine neden olmuştur.

Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Türleri
KAÇD’lerin kullanımının yaygınlaşmasıyla
birlikte farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. İlk uygulamalarda bağlantıcı anlayışa göre tasarımlanmış
KAÇD’ler (connectivist- cMOOC) görülmekle
birlikte sonrasında, xKAÇD (extention MOOC)
olarak adlandırılan öğretimci bir anlayışa sahip olan
KAÇD’ler hazırlanmaya başlamıştır.
Öğretimci anlayışa sahip KAÇD’lerde içerik
öğretici tarafından önceden belirlenmiş öğrenme
çıktıları doğrultusunda yapılandırılmakta, öğrenenler arasındaki etkileşim ise daha sınırlı olarak yapılandırılmaktadır. Bu nedenle bu türdeki
KAÇD’ler daha çok içerik aktarımına ve tekrarına
odaklanan, bunu yaparken de video sunumlarından, kaynak paylaşımından, sınavlardan yararlanan
bir yapıdadır. Bu özelliği nedeniyle geleneksel öğrenme yaklaşımlarını tercih eden KAÇD’ler olarak
değerlendirilebilirler. Bilginin tekrarı ve sunumu
bu türdeki KAÇD’lerin odak noktasıdır.
Bağlantıcı KAÇD’ler, içeriğin farklı öğretim
tasarım ilkeleri kullanılarak oluşturulduğu, öğrenenlerin özellikle sosyal ağlar üzerinden sınırsız
etkileşim kurabilmesine olanak veren bir yapıdır.
Bu sistemde amaç, farklı bakış açısına sahip öğrenenlerin birbirleriyle etkileşime girerek, paylaşımda bulunarak yeni bilgiler üretmelerine olanak
sağlamaktır. Başka bir deyişle bu yaklaşımın özünde yaratıcılık ve özerklik bulunmaktadır. Bilginin
üretimi ve artırılması bu türdeki KAÇD’lerin odak
noktasıdır.
Ayrıca son zamanlarda bağlantıcı ve öğretimci
yaklaşımları bir arada sunan, karma öğrenme yaklaşımını benimseyen ve daha geniş bir katılımcı
yelpazesine hitap eden melez KAÇD’ler (Hybrid
MOOC) ortaya çıkmaya başlamıştır. Melez
KAÇD’ler her iki yaklaşımı da benimseyerek öğrenenlere daha geniş bir yelpazede seslenmekte ve bu
anlamda farklı KAÇD deneyimlerinin yaşanmasına olanak tanımaktadırlar.

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin
Özellikleri
Kitlesel açık çevrimiçi derslerde içerik web üzerinde tek bir yerde yapılandırılmaz, içeriğin yapısında çok farklı araç kullanımı vardır. Bu dersler
katılımcıların ağ üzerinden içeriğe erişimi için gerekli tüm özellikleri taşır, başka bir deyişle dersler
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herkese açıktır ve katılımı genellikle ücretsizdir.
Çoğunlukla yüksek sayıda katılımcıdan oluşan kitlesel bir yapısı vardır.
Öğrenme çevrimiçi ağlar üzerinde gerçekleşir.
Bağlantıcı veya öğretimci KAÇD’lere göre öğrenen
ve öğretici rollerinde değişiklikler olabilir ve öğrenme sorumluluğu esnek bir yapı içerisinde öğrenendedir.
Bağlantıcı ve öğretimci KAÇD’ler kıyaslandığında öğrenenlerden farklı etkinlikleri yerine
getirmeleri gerektiği görülmektedir. Levy’ye göre
(2011) bağlantıcı Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders sisteminde öğrenenlerin dört çeşit etkinlikte bulunması beklenmektedir. Bunlar: Değişik kaynaklara
ulaşmak, kaynakların izini sürmek, eriştiği kaynakları bir araya getirmek, kişisel hesaplar oluşturmak,
kendi düşüncelerini bir araya getirip yeni anlayışlar
geliştirmek ve diğer öğrenenlerin de yaptığı gibi
ortaya çıkardıkları ürünleri paylaşmaktır. Bununla beraber öğretimci Kitlesel Açık çevrimiçi Ders
sisteminde içeriğin öğreten tarafından sunumu ve
genellikle öğrenenin içeriğin tekrarına yönelik öğrenmesi ve devamında sınavlar, akran değerlendirmesi gibi yöntemlerle başarının ölçülmesi durumu
vardır. Bağlantıcı KAÇD’lerin aksine öğretimci
KAÇD’lerde öğrenenin sorumluluğu daha azdır.
Görüldüğü üzere öğrenme etkinliğinin ağlar
üzerinde bir yansıması olarak açık ders malzemeleri ve diğer kaynaklar bilgi kaynağı; Kitlesel Açık
Çevrimiçi Dersler ise öğrenme ortamları olarak
görev yapmakta; yaşamboyu öğrenme için harika
fırsat ve deneyimler sunmaktadır. Dolayısıyla bu
durumdan hem dersi verenler hem de alan kişiler
karşılıklı olarak faydalanabilmektedir.
KAÇD’lerin kullanıcılarına sağladığı temel faydalar ise aşağıda belirtilmektedir. Bunlar;
• KAÇD’lere farklı bağlantılarla erişebilme
olanağının olması
• KAÇD’lerin istenilen herhangi bir dile
uyarlanabilir olması
• Katılımcılara ve içeriğe bağlı olarak farklı
çevrimiçi araçların kullanılabilir olması
• Zaman ve mekan sınırlamalarının olmaması
• Hızlı şekilde katılımcılara bilgilendirmeler
yapılabilmesi
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•

İçeriğin tüm katılımcılar tarafından paylaşılabilir olması
• Öğrenmenin daha informal ortamda gerçekleşmesi
• Öğrenmenin farklı paydaşlarla bağlantılı
olarak gerçekleştirilebiliyor olması
• Dersi takip edebilmek için bir diplomaya
sahip olmak zorunlu değildir, sadece öğrenme isteğinin olması yeterlidir
• Herhangi bir KAÇD’e katıldığınızda kendi
ağınızı ve kişisel öğrenme ortamınızı bu sisteme dahil edebilme olanağının olması
• KAÇD’lere katılım yaşamboyu öğrenme
becerilerinizi geliştirmeye, kendi öğrenme
biçiminizi ve bilgiyi elde etme yolunuzu belirlemeye yardımcıdır.
KAÇD’lerin kullanıcılarına sağladığı yararları
yanında kullanım amaçları da farklılıklar göstermektedir. Ancak genel olarak KAÇD’lerin amaçları
altı ana grupta toplanmıştır (Hollands ve Tirthali,
2014). Bunlar:
• KAÇD’lerin daha fazla kişiye ulaşmasını
sağlamak ve kullanımını yaygınlaştırmak
• KAÇD’ler yoluyla marka oluşturup devamlılığı sağlamak
• Giderleri azaltarak ya da gelirleri arttırarak
ekonomiyi güçlendirmek
• Eğitim çıktılarını arttırmak
• Eğitim öğretime yenilik getirmek
• KAÇD’lerin öğretme ve öğrenme üzerindeki
etkilerini belirleyen araştırmalar yapmak

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin
Geleneksel Sistemdeki Derslerden
Farkları

•

KAÇD’ler yüzyüze verilen geleneksel sistemdeki derslerden pedagojik
olarak bazı farklılıklar göstermektedir.
Glance’a göre (2013) bu farklılıklar
şöyle sıralanmaktadır:
Çevrimiçi öğrenme etkinliği: Çevrimiçi öğrenme katılımcılarına yüzyüze eğitimin hiçbir şekilde sunamayacağı herhangi bir yerde
ve herhangi bir zamanda ders materyallerine ulaşım esnekliği sunar.

Dijital Okur Yazarlık

•

•

•

•

•

Hatırlama ve testlerin öğrenme açısından
önemi: KAÇD’lerde genel olarak bir konu
ya da kavramı hatırlamak için çeşitli videolar ve bununla ilgili çoktan seçmeli testler
kullanılmakta, bu da gerçek ve kalıcı öğrenmeye fayda sağlamaktadır.
Tam (mastery) öğrenme: KAÇD’ler katılımcılara belirli bir konuyu tam olarak
öğrenmeleri için gerekli kaynakları (video,
benzetimler, anlatımlar, linkler, bloglar vb)
sunarak herkesin kendi hızında ve bireysel
özelliklerine bağlı olarak içeriği takip edebilmesine başka bir deyişle tam öğrenebilmesine olanak sağlar.
Akran ve kendi kendini değerlendirme: Çok
sayıda katılımcının olduğu KAÇD’lerde
bireyin kendi ilerleme durumu ya da diğer
katılımcıların ilerleme durumları anında
otomatik olarak değerlendirilebilmektedir
Kısa formatlı videolar: KAÇD’lerde kullanılan kısa videolarda katılımcılar kendi
öğrenme hızlarına bağlı olarak görüntüyü
durdurma, geriye alma olanağına sahip olabilmektedir. Böylece içeriğe dönüp konuyu
keşfetmeleri daha kolay olabilmektedir.
Çevrimiçi forumlar ve tartışma grupları:
KAÇD’lerde kullanılan forumlar ve tartışma grupları katılımcıların soruları ya
da problemlerinin üstesinden gelmede en
etkin ve sıklıkla kullanılan ve diğer katılımcılardan yardım alınan bir ortamdır ve
genellikle yüzyüze derslere alternatif olarak
sunulan, sosyal öğrenme modelini temel almış bir öğretim şeklidir.

Sonuç olarak, KAÇD’ler bir yaşamboyu öğrenme deneyimidir ve sayısal çağın bize sunduğu fırsatları bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla derleyerek öğrenenlere sunmaktadır. Bilginin sürekli
değiştiği ve yenilendiği sayısal bilgi çağında yaşamboyu öğrenme, küresel dünya vatandaşlarının da
kendilerini yenilemeleri ve öğrenme ihtiyaçlarını
gidermeleri açısından oldukça önemlidir.
KAÇD ortamlarının öğrenenlerden beklediği
tek ön koşul öğrenme isteğidir. KAÇD’ler, bireylere
hem yaşamboyu öğretim fırsatı sunmakta hem de
farklı yaklaşımlarla bireylere araştırmayı, öğrenmeyi, öğrendiklerini analiz etmeyi ve öğrendiklerini
yansıtmayı öğretmektedir. Bunu da sadece yapılandırılmış biçimde eğitim ve kurumsal yapının kapsamında değil, açık ve uzaktan öğrenmenin temel
felsefesi olan her zaman, her yerde, herkes için eğitim
anlayışıyla hayatın hemen hemen her anında, herhangi bir yerde, açık veya gizil bir şekilde gerçekleşebilmektedir (Bozkurt, 2015).

3
sıra sizde
Yaşamboyu öğrenme yaklaşımında yeni
bir uygulama olan KAÇD’lerin özünde
var olan kuramsal yaklaşım sizce nedir?
Bu kuramsal yaklaşımda bilgi nasıl tanımlanır?
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bölüm özeti

1

Yaşamboyu öğrenmeyi
ve geleneksel öğrenme ile
farklılıklarını ayırt edebilecek

Yaşamboyu öğrenme, genel olarak, bireyin kendi kişisel, sosyal ya da mesleki yeterliliğini çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşamı boyunca değiştirmek ya da geliştirmek istemesidir.
Bu nedenle yaşamboyu öğrenme etkinlikleri, çıraklık eğitiminden, işyerinde eğitime kadar çok farklı
öğrenme türlerini kapsamaktadır. Öğrenme için kullanılan araçlar da geleneksel teknolojilerden oluşabileceği gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin modern araçlarıyla da gerçekleşebilir.
Yaşamboyu öğrenme geleneksel dediğimiz ve zorunlu örgün eğitim sonrasında başlayan bir süreç
değildir. Aksine temellerinin aile içinde atıldığı ve bireyin tüm eğitim yaşamı sırasında ve sonrasında
devam eden bir süreçtir. Bireyin bilgi ve beceri potansiyelini, yeterliklerini yaşamı boyunca geliştirmeyi
hedefleyen ve devamlı bir süreç olarak görülen yaşamboyu öğrenmede okul, öğrenme için bir zorunluluk değildir. Bu bakış açısıyla yaşamboyu öğrenme geleneksel öğrenmenin alternatifi olarak değil,
geleneksel öğrenmeye çağdaş bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.
Yaşamboyu öğrenme bireyin kendi merakı, ilgisi, güdülenmesi ve kararlılığına bağlı açık bir tutumdur
ve bireyi her zaman ve her yerde yeni bilgiler aramaya yöneltir. Öğrenme sürecindeki bu esneklik ile
birlikte bireyin değişime açık ve istekli oluşu, iş ve sosyal yaşamındaki yeniliklere kolaylıkla adaptasyonunu ve katılımını sağlar. Dolayısıyla yaşamboyu öğrenme birey için sadece bir gereksinim değil,
yaşamının daha nitelikli olabilmesinin bir aracıdır ve bireyin sahip olduğu yeteneklerini geliştirerek en
üst düzeye çıkarabilmeye hizmet eder. Bu bağlamda, yaşamboyu öğrenmenin, geleneksel öğrenmeye
göre öne çıkan dört özelliğinden söz edebiliriz. Bunlar; yapılandırılmıştan yapılandırılmamışa bütün
öğrenme biçimlerini kapsayan ve yaşamla bağlantılı sistemik bir öğrenme görüşünün sağlanması, öğrenenin merkeze konulması, öğrenenin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrenme motivasyonunun
sağlanması ve eğitim politikasının kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımlar yanında bir yurttaş
olarak ülkesine kazanımlar sağlayacak çeşitli amaçlara vurgu yapabilmesidir.

2

Yaşamboyu öğrenmenin
ilişkili olduğu kavramları
açıklayabilecek

Yaşamboyu öğrenme, felsefesi gereği bireyin sürekli aktif olarak bilgiyi kullanmasını gerektirir. Yaşamı
boyunca herhangi bir nedene bağlı olarak gereksinim duyduğu bilgiye ulaşıp, bu bilgileri kendi ilgi,
beceri ve yeteneklerine adapte edebilen ve yenilerini katabilen bireyler ise yaşamboyu öğrenebilen
bireylerdir. Bu nedenle bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanan bilgi okuryazarlığı
yaşamboyu öğrenmenin de temel taşıdır. Çok değil bundan birkaç yıl öncesine kadar bilginin yalnızca
basılı ortamda üretildiği ve paylaşıldığı düşünüldüğünde, bireylerin bilgi okuryazarı olması için yalnızca
okuma-yazma, konuşma, dinleme ve hesaplama gibi temel becerilerinin olması yeterliydi. Oysa teknolojinin hızlı gelişim ve değişimine bağlı olarak bilginin üretimi, üretilen bilginin elde edimi, kullanımı
ve paylaşımının da akıl almaz yoğunlukta ve hızda akıyor olması, bireylerin karar verme sürecini kısaltmıştır. Gelinen bu durum, var olan bilgilerin güncelliğinin ve geçerliliğinin kısa sürede yitip gitmesine
neden olmaktadır. Bu nedenle, günümüz bilgi toplumunda bireylerin başarılı olabilmesi ve toplumda
istediği yeri edinebilmesi için sahip oldukları bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenilemesi ve geliştirmesi, başka bir deyişle bilgi okuryazarı olması gerekmektedir.
Yaşamboyu öğrenmenin ilişkili olduğu kavramlardan bir diğeri Androgoji yani Yetişkin Eğitimidir.
Yetişkin eğitimi, eğitim ya da öğrenmenin belirli bir zaman ve mekanla sınırlı olamayacağını ve bireyin
doğumundan ölümüne kadar devam edeceğini vurgular.Bu nedenle yetişkin eğitimi, zorunlu eğitimin
tamamlanmasından sonra başlayan bir süreç değildir ve bu şekilde değerlendirilmemelidir. Yetişkin
eğitimi, mesleki eğitimden boş zaman etkinliklerinin düzenlenmesine, tamamlayıcı eğitim etkinliklerinden vatandaşlık eğitimine kadar çok geniş yelpazedeki eğitim etkinliklerini kapsar.
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3

Yaşamboyu öğrenmenin
temel ilke ve stratejilerini
açıklayabilecek

Yaşamboyu öğrenme sadece ekonomik bakış açısıyla ya da yetişkin öğrenenlerle sınırlı değildir. Bu öğrenme yaklaşımı yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış tüm öğrenme biçimlerini
kapsayıcı şekilde olmalıdır. Ayrıca, istihdamla ilgili amaçlar kadar bireysel, sosyal ve vatandaşlık amaçlarını da kapsamalıdır. Sözü edilen bu ilkeler yaşamboyu öğrenmenin temel ilkelerini oluşturmaktadır.
Bu temel ilkeler çerçevesinde; herkesin temel becerilere sahip olmasını sağlamak, insan kaynaklarına
daha fazla yatırım yapmak, eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak, önceki
eğitimleri kabul etmek ve bu eğitimleri belgelendirmek, gerektiğinde isteyen bireylere yaşamboyu eğitimleri için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlamak ve bu eğitimi öğrenenlere yakınlaştırmak yani
kolayca ulaşılabilir olmasını sağlamak yaşamboyu öğrenmenin temel stratejilerini oluşturmaktadır.

bölüm özeti

4

Yaşamboyu öğrenmede kullanılan Kitlesel Açık
Çevrimiçi Derslerin temel özelliklerini ve geleneksel
öğrenme ile farklılıklarını saptayabilecek

Kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD) günümüz bireylerinin bilgi gereksinimlerini karşılayarak sürdürülebilir başarıyı yakalamalarında en etkili ve güncel uygulamalardan biridir. Bu öğrenme yaklaşımında
bilginin salt sunumu açık ders kaynakları ve diğer öğrenme kaynaklarıyla sağlanmasına karşın, öğrenme
bilgi ile etkileşime geçmeyi gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle KAÇD’ler çok büyük ölçekte etkileşimli
katılımı sağlayan ve web üzerinden açık erişimi hedefleyen, internet aracılığıyla kayıt olunarak içeriğin
takip edilebileceği çevrimiçi dersler olarak tanımlanır.
İlgili alan yazın çoğunlukla iki tür KAÇD üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar bağlantıcı ve öğretimci
KAÇD’lerdir. Bağlantıcı veya öğretimci KAÇD’lere göre öğrenen ve öğretici rollerinde değişiklikler
olabilir ve öğrenme sorumluluğu esnek bir yapı içerisinde öğrenendedir.
Bağlantıcı ve öğretimci KAÇD’ler karşılaştırıldığında, öğrenenlerden farklı etkinlikleri yerine getirmeleri gerektiği görülmektedir. Bağlantıcı KAÇD’lerde öğrenenin dört çeşit etkinlikte bulunması beklenmektedir. Bunlar; değişik kaynaklara ulaşmak, kaynakların izini sürmek, eriştiği kaynakları bir araya getirmek, kişisel hesaplar oluşturmak, kendi düşüncelerini bir araya getirip yeni anlayışlar geliştirmek ve
diğer öğrenenlerin de yaptığı gibi ortaya çıkardıkları ürünleri paylaşmaktır.Oysa öğretimci KAÇD’lerde
içeriğin öğreten tarafından sunumu ve genellikle öğrenenin içeriğin tekrarına yönelik öğrenmesi ve
devamında sınavlar, akran değerlendirmesi gibi yöntemlerle başarının ölçülmesi durumu vardır. Bu
nedenle bağlantıcı KAÇD’lerin aksine öğretimci KAÇD’lerde öğrenenin sorumluluğu daha azdır.
KAÇD’ler yüzyüze verilen geleneksel sistemdeki derslerden pedagojik olarak bazı farklılıklar göstermektedir. KAÇD’lerde öğretme öğrenme etkinliği çevrimiçi ortamda gerçekleştirilir. Bu türdeki uygulamalarda bir konu ya da kavramı hatırlamak ve kalıcı bir öğrenme sağlamak için çeşitli videolar ve bununla
ilgili çoktan seçmeli testler kullanılır. KAÇD’ler katılımcılara belirli bir konuyu tam olarak öğrenmeleri
için gerekli kaynakları sunar ve herkesin kendi hızında ve bireysel özelliklerine bağlı olarak içeriği takip
edebilmesine olanak sağlar.
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neler öğrendik?

1 Yaşamboyu öğrenme ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A. Yaşamboyu öğrenme, kontrolün kurum değil
bireyin elinde olduğu bir öğrenme anlayışıdır.
B. Yaşamboyu öğrenme, işbaşında eğitimi ifade
eder.
C. Yaşamboyu öğrenme, bireyin yaşamı boyunca
kazandığı tüm öğrenmelerini içeren bir süreçtir.
D. Yaşamboyu öğrenme, öğrenme olanaklarını
yaşamın tümüne yayılmasına vurgu yapar.
E. Yaşamboyu öğrenme, öğrenme sürecinde
bireylerin bilinçli, gönüllü ve kendini güdülemesi temeli üzerine kuruludur.

2 Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenme
konusunda gerçekleştirilen uygulama şekillerinden
biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kişisel gelişim
Planlı gelişim
Raslantıya bağlı gelişim
Akademik gelişim
Deneyime dayalı gelişim

3 Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenme sürecini, geleneksel öğrenme sürecinden ayıran
özelliklerden biri değildir?
A. Öğrenenin merkezde olması
B. Bireylerin sahip olduğu yetenekleri geliştirerek
en üst düzeye çıkarmayı hedeflemesi
C. Yapılandırılmıştan yapılandırılmışa bütün
öğrenme biçimlerini kapsaması
D. Okulun öğrenme için bir zorunluluk olması
E. Eğitim politikasını kişisel, sosyal, kültürel ve
mesleki kazanımlar yanında ülkesine kazanımlar sağlayacak şekilde oluşturması

4 Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Eğitimi
Geliştirme Komisyonu tarafından yaşamboyu
öğrenmenin gerekliliğine işaret eden önerilerden
biri değildir?
A. Eğitimi okul yaşı ve binaları ile sınırlamak
yanlıştır.
B. Eğitim, hem okul içinde hem de okul dışında
gerçekleşen etkinlikler bütünü olarak düşünülmelidir.
C. Eğitsel etkinlikler daha esnek olmalıdır.
D. Eğitim, yaşam kadar uzun bir varoluşsal süreklilik olarak tasarlanmalıdır.
E. Eğitimin etkililiği öğretici rehberliğinde, yapılandırılmış bir yapıda sunulmasını gerektirir.

5

Yetişkin eğitiminden söz edebilmek için yetişkin olarak adlandırılan bireylerin sahip olması
gereken bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bu özelliklerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Psikolojik desteğe ihtiyaç duyması
Kendini doğru olarak algılaması
Öğrenme yöneliminin olması
Deneyimlerinin olması
Öğrenmeye hazır olması

6 KAÇD uygulamalarında, bilgiyi talep eden
bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların
ortadan kalktığı öğrenme yapısını ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Çevrimiçi
Kitlesellik
Açıklık
Ders
Geleneksellik

7 Aşağıdakilerden hangisi KAÇD uygulamalarının amaçlarından biri değildir?
A. Daha fazla kişiye ulaşmak ve kullanımını
yaygınlaştırmak
B. Marka oluşturup devamlılığı sağlamak
C. Eğitim çıktılarını artırmak
D. Eğitim ve öğretime yenilik getirmek
E. Geleneksel eğitimi ortadan kaldırmak
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8

10 Aşağıdakilerden hangisi 21. yy. yaşamboyu
öğrenme çerçevesinde yer alan temel stratejilerden
biri değildir?

A. Davranışçı öğrenmeye dayalı uygulamalar
B. Akran ve kendi kendini değerlendirme uygulamaları
C. Çevrimiçi forumlar ve tartışma grupları
D. Tam öğrenmeye dayalı uygulamalar
E. Çevrimiçi öğrenme etkinlikleri

A. Herkes için temel beceriler
B. İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım
C. Eğitimin öğrenenlere yakınlaştırılması
D. Eğitime geleneksel yöntemlerle devam edilmesi
E. Her türlü eğitime değer verilmesi

neler öğrendik?

Aşağıdakilerden hangisi kitlesel çevrimiçi
dersleri geleneksel sistemdeki derslerden ayıran
özelliklerden biri değildir?

9 George Siemens ve Stephen Downes’ın
KAÇD uygulaması aşağıdaki kuramlardan hangisi
üzerine kurulmuştur?
A.
B.
C.
D.
E.

Bilişsel
Duyuşsal
Davranışçı
Bağlantıcı
Yapıcı
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1. B

Yanıtınız yanlış ise “Yaşamboyu Öğrenmenin Tanımı ve Kapsamı” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Kitlesel Açık Çevrimiçi
Dersin Tanımı ve Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “Yaşamboyu Öğrenmenin Tanımı ve Kapsamı” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Özellikleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

3. D

Yanıtınız yanlış ise “Yaşamboyu Öğrenme ve
Geleneksel Öğrenmede Farklılıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Kitlesel Açık Çevrimiçi
Derslerin Geleneksel Sistemdeki Derslerden
Farkları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Yaşamboyu Öğrenme ve
Geleneksel Öğrenmede Farklılıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Yaşamboyu Öğrenmenin Tanımı ve Kapsamı” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Yaşamboyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. D

Yanıtınız yanlış ise “Yaşamboyu Öğrenmede
İlkeler ve Stratejiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6

Sıra Sizde Yanıt
Anahtarı

Sıra Sizde 1

Sıra Sizde 2

Sıra Sizde 3
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Okullarda yaşamboyu öğrenme yaklaşımının gerçekleştirilebilmesi için öncelikle öğrenme ortamlarının teknoloji kullanımı ve işbirliğine olanak sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Öğrenme ortamları öğrenenlerin
farklı kaynaklardan bilgiye ulaşabilmelerine, gereksinim duydukları bilgiyi
problem çözme, karar verme ve planlama amacıyla kullanabilmelerine ve
yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerine olanak sağlamalıdır. Teknoloji bilgiye
erişim aracı olarak kullanılmalıdır. Öğreticilerin rolü doğrudan bilgiyi aktaran olmak yerine bilgiye ulaşmada rehber, yol gösteren niteliğinde olmalıdır.

Toplumda yaşayan her birey için yaşamboyu öğrenme stratejilerinin uygulanabilir olması için öncelikle bütün öğrenme biçimlerinin belirlenmesi ve
tanınması gerekmektedir. Her düzeyde yeterlikler belirlenmeli, becerilerin
geliştirilmesine yönelik olarak paydaşlarla işbirliği içinde çalışılmalıdır. Öte
yandan öğrenme gereksinimi olan bireylerin öğrenmeye erişebilmesi için
olası fırsat eşitsizliklerinin giderilmesi ve bunun için yeterli düzeyde kaynak
tahsisi yapılması gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için eğitim
kurumlarından özel sektöre, kamu kurumlarından sivil toplum örgütlerine
kadar uzanan geniş bir yelpazede işbirliğinin olması gerekmektedir.
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin temelinde “bağlantıcılık” kuramı yer almaktadır. Bu kurama göre bilgi, ağlar üzerinde dağınık biçimde yer almaktadır. Bilginin edinimi, öğrenme ağları oluşturabilmeyle ve ağlar arasında gezinebilme
becerisiyle mümkündür. Bilgi, öğretenden öğrenene aktarılarak değil katılımla
ve bireylerin öğrenme kaynaklarıyla etkileşimi sonucu gerçekleşir. Bağlantıcılık
kuramında öğrenenler bilgiyi aktarmak yerine ağlar aracılığıyla bilginin kaynağı ile iletişime geçiş ilişki kurar dolayısıyla bilgi tek bir yerde değil web üzerinde dağınıktır ve bireylerin bu dağınık yapıyla etkileşimi sonucunda oluşur.

Dijital Okur Yazarlık

Kaynakça
Bozkurt, A. (2015). Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
(Massive Open Online Courses - MOOCs) ve
sayısal bilgi çağında yaşamboyu öğrenme fırsatı.
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
(AUAd), 1, 56-81.
Bruce, C. S. (1997). Seven Faces of Information Literacy,
Carson, S. (2005). MIT OCW program evaluation
findings report. http://ocw.mit.edu/OcwWeb/
Global/AboutOCW/evaluation.htm. Erişim
tarihi: 25 Mayıs 2015.
Downes, S. (2011). ‘Connectivism’ and connective
knowledge. http://www.huffingtonpost.
com/stephen-downes/connectivism-andconnecti_b_804653.html Erişim tarihi: 29.Mayıs
2015.
Downes, S. (2012). Connectivism and connective
knowledge: Essays on meaning and learning
networks. http://www.downes.ca/files/books/
Connective_Knowledge-19May2012.pdf Erişim
tarihi: 29 Mayıs 2015.
Doyle, C. S. (1994). Information literacy in an
information society: A concept for the information
age. Syracuse, NY: ERIC.
EURYDICE European Unit, 2000. Lifelong
Learning:The contribution of education systmes
in the Member States of the European Union,
Brussels:Eurdice European Unit. UNESCO World
Report, 2005 From the Information and Social
to Knowledge Societies (Paris UNESCO).
Glance, D. (2013). The teaching and learning
foundations of a MOOCs. http://
theconversation.com/the-teaching-and-learningfoundations-of-moocs-14644 Erişim tarihi 29
Mayıs 2015.
Hollands, F. & Tirthali, D. (2014). Why Do
Institutions Offer MOOCs? Online Learning,
18(3). http://olj.onlinelearningconsortium.org/
index.php/jaln/article/view/464 Erişim Tarihi 29
Mayıs 2015.

Knowles, M.S. (1990). The adult learner: A neglected
species(4.th.ed). Houston, TX: Gulf.
Levy, D. (2011). Lessons learned from participating
in a connectivist massive online open course
(MOOC). In Y. Eshet-Alkalai, A. Caspi, S.
Eden, N. Geri. and Y. Yair (Eds.), Proceedings of
the Chais Conference on Instructional Technologies
Research 2011: Learning in the Technological
Era (pp. 31-36). The Open University of Israel,
Raanana. http://www.openu.ac.il/research_
center/chais2011/download/f-levyd-94_eng.pdf
Erişim tarihi: 25 Mayıs 2015.
Merriam, S. B., and Brockett, R. G. (1996). The
Profession and Practice of Adult Education, San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
Miser, R. (2002). Küreselleşen dünyada yetişkin
eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi, 1 (2), 55-60.
MoocGuide-2. Benefits and challenges of a Mooc.
http://moocguide.wikispace.com Erişim tarihi:
26 Mayıs 2015.
OECD, 2001. Knowledge and skills for life: First
results from PISA 2000. Paris: OECD.
OECD, 2004. Lifelong Learning – The Danish
Qualification System – Background Report to
the OECD – March, 2004.
Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning
theory for the digital age. elearnspace. http://
www.elearnspace.org/Articles/connectivism.
htm Erişim tarihi: 20 Mayıs 2015.
World Bank. 2003. Lifelong Learning in the Global
Knowledge Economy: Challenges for Developing
Countries. Washington, DC. © World Bank.
http://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/15141 License: CC BY 3.0 IGO.
Erişim Tarihi: 5 Haziran 2015.

Implementation, results and overall assessment of the
European Year of Lifelong Learning (1996). Report
from the Commission to the Council, the European
Parliament, the Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions submitted in
accordance with Article 8 of European Parliament
and Council Decision No 2493/95/EC. COM
(99) 447 final, 15 September 1999.http://aei.pitt.
edu/4937/1/4937.pdf. Erişim tarihi: 29 Mayıs
2015.

135

