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ÖNSÖZ

Üniversitelerde  Halk  Eğitimi  bölümlerinin  yerini  Yaşam  Boyu  Öğrenme  bölümlerinin  aldığı  koşullarda,

yaşam boyu öğrenme kavramının içeriğini,  kapsamını,  tarihçesini  araştırmak önemli  hale  gelmektedir.  Çağdaş

toplumlarda eğitime büyük bir  değer  verilmektedir.  Eğitimin  beşikten mezara kadar  sürmesi  gerektiği  fikri  yeni

değildir.  Ancak şu da bilinen bir  gerçektir  ki  formel eğitim  dışındaki  eğitim  süreçleri  geniş  kitleler  ve  otoriteler

tarafından  daima  ihmal  edilebilir  olarak  algılanmıştır.  Bireylerin  okul  hayatından  sonra  eğitimle  kurdukları  ilişki

hep tartışmalı olagelmiştir.

Her  toplum  gelişimini  hızlandırmak  için  kendisine  ulaşılması  gereken  hedefler  koymaktadır.  “bilgi  çağı”

olarak kodlanan günümüz dünyasında bu hedeflere ulaşmak daha  da  önem  kazanmaktadır.  Toplumun  belli  bir

düzeye gelmesinin de tek tek bireylerin kendilerini  daha fazla geliştirmelerinden geçtiği  göz  önüne  alındığında,

gelişmiş (developed)  ülkelerin daha da gelişmek,  az gelişmiş  olanların diğerlerini  yakalamak için birey-  toplum

ilişkisine daha fazla eğilme gereği duymaları daha iyi anlaşılmaktadır. Yaşam boyu öğrenme kavramı da tam bu

noktada devreye girmektedir.

Ancak  yaşam  boyu  öğrenmenin  ortaya  çıkışına  bakıldığında  yalnızca  toplumun  gelişme  ihtiyacına  yanıt

vermek  üzere  gündeme  gelmediği  görülmektedir.  Araştırmanın  merkezine  oturtulan  kavramın,  asıl  olarak

ekonomik  hedeflerle  ilişkili  olduğu  tespiti  yanlış  olmayacaktır.  Ayrıca  AB’nin  bu  konuda  özellikle  2000  yılından

bugüne ürettiği politikalar ve aldığı kararlar, bu yargıyı doğrular nitelikte olmuştur.    

Yaşam boyu öğrenme özellikle 2000 yılında Avrupa  Birliği’nin  Lizbon  Konseyi’nde  aldığı  kararlardan  bu

yana, her AB üyesinin ve AB’ye üye olmayı hedefleyen ülkelerin gündemlerine aldıkları bir  başlık olmuştur. Diğer

yandan AB üyelerine bakıldığında - ki çoğu “gelişmiş” ülke kategorisinde  kabul edilir-  içlerinden herhangi birinin

yaşam boyu öğrenmeyi  tüm topluma yayabildiğini  söylemek zordur. GSMH’i oldukça yüksek olan ve belli  hayat

standardını yakalayan  ülkelerde  bile  yaşam  boyu  öğrenmeyi  tüm  topluma  yayma  sorununun  yaşanması  dikkat

çekici bir unsurdur ve üzerinde durulmayı hak etmektedir. 

        Araştırmada yaşam boyu öğrenmenin tarihsel  kökeni  ve AB’deki  yasal  dayanakları  bağlamında  dünyada

yaşanan küreselleşme rüzgarı ve bunun eğitime etkileri,  politik  süreçlerde ağırlığı giderek  daha fazla hissedilen

uluslar  arası  örgütlerin  yaşam  boyu  öğrenme  konusunda  geliştirdikleri  tutumlar  ile  kavramın  Avrupalı

akademisyenler tarafından yerleştirildiği çerçeveler etrafında bir  tartışma yürütülecektir.

Dünyadaki  yenilikler  Türkiye’ye  genellikle  gecikmeli  olarak  gelmektedir.  Bundan  dolayı  yaşam  boyu

öğrenme  kavramı  ve  bu  konuda  süren  tartışmalardan  kamuoyunun  ya  hiç  haberi  olamamaktadır  ya  da  geç

olmaktadır.  Bu konudaki  açığı kapatmak üzere, yurtdışında konuyla ilgili  süren teorik  ve kavramsal  tartışmaların
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zenginliğinden yararlanılarak AB’nin konuya yaklaşımı bütünsel bir çerçeve içinde sunulmaya çalışılacaktır. 

                                                                                                     Aynur  Özcan
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ÖZET

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME STRATEJİLERİ

AB Resmi Belgelerindeki  Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımının

İncelenmesi

Özcan, Aynur

Yüksek Lisans, Halk Eğitimi Bölümü

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meral Uysal

Temmuz 2008, 101 sayfa

        Bu  araştırmada  Avrupa  Birliği’nin  yaşam  boyu  öğrenmeye  bakışı  incelenmeye  çalışılmıştır.  AB’nin  resmi

metinlerinde  yaşam  boyu  öğrenme  konusunda  yer  verilen  açıklamalar  ve  düzenlenen  anlaşma  ile  raporlar

gözden  geçirilmiştir.  Böylece  AB’nin  konuya  ilişkin  geliştirdiği  bakış  açısı  çözümlenmeye  çalışılmıştır.  Bu

kapsamda AB’nin, birlikte çalıştığı ve benzer politikalara sahip olduğu uluslar arası örgütlerden OECD, DB, DTÖ

’nün yaşam boyu öğrenme yaklaşımları incelenmiştir. Böylelikle konu bir bütünlük içinde ele alınmaya çalışılmıştır.

Bu  bütünlüğü  tamamlamak  için  küreselleşme  sürecinin  yaşam  boyu  öğrenme  kavramı  üzerindeki  etkileri  de

araştırılmıştır. Terimi  tarihsel  bir  çerçeveye oturtmak için ise ilk  ortaya  çıkışı  ve  gelinen  nokta  ile  bundan  sonra

yaşam boyu öğrenme ile ilgili AB merkeze alınmak üzere, hedefler saptanmaya çalışılmıştır. 

        

        Araştırma modeli  olarak  belgesel  tarama  yöntemi  kullanılmıştır.  AB’nin  yaşam  boyu  öğrenme  kavramına

yaklaşımı  ve  bu  konuda  geliştirdiği  politikaların  çözümlenmesi  amaçlandığından  metin  incelemesi  yöntemi

kullanılarak çalışma tamamlanmıştır. 

        

        Bu inceleme sonucunda AB’nin  yaşam  boyu  öğrenme  politikalarının  küreselleşme  süreciyle  uyum içinde

olduğu, piyasa ekonomisinin gereksindiği insan tipini yetiştirmenin bir aracı olduğu sonucuna varılmıştır.  
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ABSTRACT

EUROPE  UNION’S LIFELONG LEARNING STRATEGIES; SEARCHING                                     FOR

LIFELONG  LEARNING APPROACHES INCLUDED IN EUROPE                                                                       

UNION’S OFFICIAL DOCUMENTS

Özcan, Aynur

 Department of Popular Education

Thesis Advisor: Prof. Dr. Meral Uysal

July 2008, 101 pages

With this thesis,  the perspective of Europe Union about the lifelong learning was tried to be  scrutinized.

The  explanations  included  in  the  official  documents  and  signed  treaties  also  reports  were  revised.  Thus  the

perspective  of Union was tried to  be  revealed.  Within  this  context,  perspectives  of  international  organizations

such  as,  OECD,  WB,  WTO  which  work  hand  in  hand  with  the  Union  and  have  similar  policies  about  lifelong

learning were investigated.  Thus the topic  was tried to be handled in integrity.  In order  to achieve this goal  the

effects of globalization process over lifelong learning was researched.  For historical  framework  of  the  term  its

first  occuration and its  usage today  and  also  the  main  goals  in  the  future   were  scrutinized  in  the  view  of  the

Union at first.   

As a research model documentary scanning method was applied.  Since the purpose was to analyze EU

approaches about lifelong learning term and the policies of EU, the study was completed by applying document

research method. 

It was concluded that EU lifelong policies  were in  the  accompliance  with  the  globalization  process  and

were the instruments of raising human prototypes that market economy needs.
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1. GİRİŞ

        AB’nin yaşam  boyu  öğrenmeye  genel  bakış  açısının  tespit  edilmeye  çalışıldığı  bu  araştırmada,  kavramın

tarihsel  arka  planı,  bugün  kullanıldığı  bağlam,  küreselleşme  sürecinde  nasıl  algılandığı  ve  nereye  oturtulduğu

irdelenmiştir. 

        Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi ve sınırlılıkları yer almaktadır.

Problem

Son  yıllarda  hayatın  hemen  her  alanında  birçok  değişim  yaşanmaya  başlamıştır.  Teknolojinin  gün

geçtikçe  daha  çok  sayıda  yenilik  sunması,  insan  hayatını  bir  yandan  kolaylaştırdığı  gibi  beraberinde  kimi

zorlukları  da  getirmektedir.  İletişim  imkanlarının  çoğalmasıyla  birlikte  kıtalararası  ekonomik,  kültürel  ve  siyasi

ilişkiler de gelişmiştir. Bu süreçte öne çıkanın ise ekonomik ilişkiler  olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  Söz

konusu dönemde tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanı da bir dönüşüme uğramıştır.

Eğitim  konusu   her  dönemde  olduğu  gibi  içinden  geçilen  dönemde  de  sürecin  ihtiyaçlarına  göre

şekillenmektedir.  Althusser’in  (2003)  devletin  ideolojik  işlevlerini  incelediği  çalışmasında  belirttiği  gibi  eğitim,

mevcut düzenin hakim sınıfların kendi kültür ve yaşam biçimlerini topluma kabul ettirme araçlarından birisidir. 

Söz  konusu  şekillenmenin  hangi  zeminde  gerçekleştiğinin  daha  iyi  görülebilmesi  için  hem  dünyadaki

gelişmelerin  ne yönde olduğuna hem de Türkiye’deki etkilerine yakından bakmak yararlı olacaktır. Bunun için de

son dönemde özellikle öne çıkarılan yaşam boyu öğrenme kavramı üzerinde daha özel olarak durulması ihtiyacı

kendisini  hissettirmektedir.  Bu  konuda  öncelikle  Avrupa  Birliği’nin  yaklaşımları  ve  ilişki  içinde  olduğu  uluslar

arası  kuruluşlardan  DB,  OECD,  DTÖ’nün meseleye  yaklaşımları   incelendiğinde  daha  bütünlüklü  bir  çerçeve

yakalanabilecektir.

Genel  olarak  eğitim  başlığının  ne  ekonomiden  ne  toplumsal  koşullardan  ne  de  dünyadaki  değişim  ve

dönüşümlerden ayrı düşünülemeyeceği  açıktır.  Apple (2006)  eğitim  ve  iktidar  ilişkisini  irdelediği  çalışmasında,

dünyada  ekonomik  ve  ideolojik  olarak  yayılan  neoliberal  saldırının  eğitim  politikalarının  yönelimlerinin  ciddiye

alınmasını gerektirdiğine   işaret  etmektedir.  Duman’a (2000)  göre  de,  özellikle  yetişkinler  eğitimine,  toplumsal

değişmenin  yönlendirilmesi  konusunda önemli  sorumluluklar düşmekte bu yüzden de  kaçınılmaz  olarak  siyasal

bir konu olmaktadır.  
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AB’nin yaşam  boyu  öğrenme  politikalarını  daha  iyi  anlamak  için  eğitim  politikalarının  yönelimini  sağlıklı

değerlendirmek önem kazanmaktadır.  Sayılan’a  göre  (2006)  AB’nin  eğitim  politikaları  liberalleştirme  yönünde

işlemektedir.  Piyasanın  talepleri  doğrultusunda  kamusal  eğitimin  ticarileşmesi  ve  özel  girişimciliğin

desteklenmesi,  eğitimin  içeriğinin  piyasaya  uyarlanmasının  uygulanan  politikaların  belkemiğini  oluşturduğunu

söylemek yerinde olacaktır. 

Sayılan’a  göre  (2006)  günümüzde  “bilgi  toplumu,  bilgi  ekonomisi,  bilgi  teknolojileri,  eğitim  reformu,

yönetişim, performans kriterleri, yaşam boyu öğrenme, öğrenme toplumu, e- öğrenme” gibi  küresel  söylemlerin

arkasında yaklaşık yirmi beş yıldır sürdürülen neo-liberal ekonomi politikaları bulunmaktadır.

Bugün  dünyadaki  hakim  anlayış,  piyasanın  kurallarının  ya  da  kuralsızlığının  her  alanda  kendini

hissettirmesidir.  Eğitim alanının da bu  egemen bakış açısından payını almaması düşünülemez. Ancak ne  yazık

ki,  çoğu  zaman  bu  gerçek  gözden  kaçmaktadır.  Eğitim  kavramının  kendisinin  taşıdığı  olumlu  anlamdan  ve

akıllara getirdiği  gelişme,  ilerleme gibi  insanlığa ve topluma katkı,  daha ileriye  taşıma  gibi  çağrışımlardan  olsa

gerek  genellikle  az  önce  sözü  edilen  piyasanın  gerekleriyle  birlikte  düşünmekten  kaçınılmaktadır.  Oysa  ki  bu

bağı kurmaktan çekinildiği sürece güncel yönelimleri anlamak zorlaşacaktır.

Sayılan  (2005)  yaşam  boyu  öğrenme  bağlamında  Türkiye’de  temel  eğitim  sorununu  tartıştığı

çalışmasında, yaşam boyu eğitimin 1960’ların dünyasında ve modernleşmenin sonuçlarına ilişkin beklentilerin  ve

umutların  henüz  kırılmadığı  koşullarda,  eğitim  ve  öğrenme  olanaklarının  yayılacağı  ve  bu  yolla  eğitim

eşitsizliklerinin  üstesinden  gelinebileceğine  ilişkin  iyimser  öngörüler  temelinde,  savaş  sonrası  dönemin  refah

toplumu/  sosyal  devleti  ile  ulusal  kalkınma  bağlamında  biçimlendiğinin  altını  çizmektedir.  Bugüne  gelindiğinde

ise aynı iyimserlikten söz etmek ne kadar gerçekçi bir tutum olacaktır? Yine aynı çalışmada yetişkin eğitimi/  halk

eğitimi  alanında  günümüzde  liberal  paradigmanın  ağırlık  kazandığı,  “kişisel  gelişme”nin  artık  en  iyi  ihtimalle

verimlilik  stratejileri  çerçevesinde,  bireylerin  daha  hızlı  ve  etkin  niteliklendirilmesi  anlayışına  dönüştüğü  ve  bu

süreçlerin dışında kalanların ise unutulduğu vurgulanmaktadır. 
 

AB’nin  yaşam  boyu  öğrenme  stratejilerinin  temelinde  ülke  ekonomilerini  güçlendirmek  için  gereken

nitelikli  işgücünü sağlamaya dönük bir  eğilim olduğu gözlenmektedir.  Nitekim AB çatısı altında  çalışma  yürüten

yaşam  boyu  öğrenme  ile  ilgili  Konsey  2002’de,  yeni  temel  becerileri  tanımlama  ihtiyacı  duymuştur.  Bu  yeni

beceriler arasına iş piyasasının tam da ihtiyaç duyduğu ‘girişimcilik’  dahil edilmiştir. 

 

Yaşam  boyu  öğrenme  becerilerinin  yeniden  tanımlanması  tesadüfi  değildir.  Küreselleşme  yönelimi  ile

birlikte gitmektedir. Ekonomi ile ilgili  bir örgüt olan OECD’nin de gelişmelere uzak kalmayıp 1996’dan bu yana

eğitimde  yaşam  boyu  öğrenmeyi  temel  meselelerden  biri  olarak  görmeye  başlaması,  liberal  paradigmanın

eğitim alanına dahil edilmesinden başka bir  şey değildir.  Zaten AB de hızlı ekonomik ve sosyal  değişimin,  bilgi
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odaklı  topluma  hızlı  geçişin,  yaşlanan  Avrupa  nüfusunun  getirdiği  basıncın  eğitimde  yeni  bir  yaklaşımı

gerektirdiğini gizlememektedir.  Elbette tüm bu değişimler  “verili  topluma uyum” (Okçabol  ve Gök, 2005)  içinde

gerçekleşmektedir ya da gerçekleşmesi öngörülmektedir.      

Nasıl  ki  eğitimden  farklı  kesimlerin  yararlanması  eldeki  olanaklar  çerçevesinde  söz  konusu  oluyorsa

yaşam  boyu  öğrenme  denince  de  durum  farklı  olmamaktadır.  Sayılan’a  (2005)  göre,  yaşam  boyu  öğrenme

gelişmiş  kapitalist  ülkeler  için  “aktif  yurttaşlık”ı  hedeflemek  anlamına  gelirken  dünyanın  geri  kalanı  için  temel

eğitim ya da yaşamsal sorunları çözme anlamı taşımaktadır.   

Okçabol  ve  Gök  (1995),  eğitimin  insanların  kendilerini  sınıf,  cinsiyet,  dil  ve  inanç  ayrımı  olmadan,

yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirmelerine yardımcı olacak temel bir hak olduğu görüşüne katılmaktadır.  AB

’nin  eğitimle  ilgili  hedeflerine  bakıldığında  ise  özel  sektöre  teşvikler  yapılmasının  amaçlar  arasında  olduğu

görülmektedir.  Burada  da  söz  konusu  olan  “verili  toplum”un  baz  alınması  ve  düzenlemelerin  buna  göre

yapılmasının öngörülmesidir. 

Ercan’a (2005) göre, serbest  piyasanın mitleştirildiği  1980’li  yıllardan itibaren değişim sürecine giren en

önemli alanlardan biri de kamusal alan olmuştur. Güçlendirilmiş devlet dolayımında kamusal  alan her geçen gün

özelleştirme  adına  daraltılırken,  diğer  yandan  kamu  kaynaklarının  özel  kesime  aktarılması  sonucunda  kamu

kesimi  açıkları  sürekli  artış  göstermiştir.  Kamusal  alan  kapsamında  olmazsa  olmaz  kabul  edilebilecek  olan

eğitim ve sağlık gibi  hizmetlerin artan  ölçüde  piyasa  ilişkilerine  çekilmesi  toplumun  çok  geniş  kesimlerinin  de

temel hizmetlerden sınırlı ölçüde yararlanmasına neden olmuştur. 

 Yaşam boyu eğitimden yaşam boyu öğrenmeye geçişin, 1990’lı yıllarda gündeme gelmesi  ile  birlikte  AB

nezdinde  hayata  geçirilmeye  çalışılan  karar   ve  kavramların  daha  çok  taşıdıkları  anlamlar  incelenmektedir.

“taşıdıkları  anlamlar”  derken  kastedilen,  geniş  kitleler  için  ne  anlama  geldiği  ve  hayatlarını  ne  şekilde

etkilediğidir. Türkiye’nin de bu sürecin takipçisi olması ve içine girmeye çalışması da dikkate  alındığında trendin

çözümlenmesinin  önemi  daha  iyi  anlaşılacaktır.  Ancak   eğitim  taraf  olmayı  gerektiren  bir  iş  olduğu  için

araştırmada  tercih  edilen  tarafın  toplumsal  ilerleme,  piyasanın  değil  insanların  ihtiyaçlarını  önemseyen  bakış

olduğunu belirtmekte yarar olacaktır. 

  Çocuk,  genç ve yetişkinlerin  hep birlikte  öğrendiği,  kuşaklar  arasında bilgi  alış-verişi  olan, okul  dışında

bir şeyler öğrenmenin en az okulda öğrenilenler kadar önemli olduğu bir ortama ihtiyacımız var. Bir  amaç olarak

insanın kendini  geliştirmesini  önemsemek gerekir.  Bu  da  yalnız  öğrenmenin  ya  da  eğitimin  üstünde  durmakla

değil,  asıl olarak insanın gelişimine önem vermekle olacaktır (Torres, 2001).

Yaşam boyu öğrenmenin,  eğitimdeki  ve toplumdaki  eşitsizlikleri  azaltmaya  ve  insanların  kendilerini  çok
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yönlü  geliştirmelerine  hizmet  etmeye  yarayıp  yaramadığını  sorgulamanın  bir  görev  olarak  kendisini  dayattığı

söylenebilir.  Bu  ihtiyaçtan  yola  çıkarak  günümüzde  yaşam  boyu  öğrenmeye  yüklenen  anlamlar  ve  gündelik

hayatta bunların karşılıklarının incelenmesi gerekmektedir. 

Bu araştırmanın problemini, yaşam boyu öğrenmenin tarihsel  süreci  içinde AB’nin yaşam boyu öğrenme

stratejilerinin  neler olduğunun, küreselleşme sürecinde yaşam boyu öğrenme kavramına nasıl bir  yer  verdiğinin

ve eğitimi serbest piyasa ekonomisi ile nasıl ilişkilendirdiğinin belirlenmesi konuları oluşturmaktadır.

 Amaç

        Bu  araştırmanın  genel  amacı,  yaşam  boyu  öğrenmenin  tarihsel  kökenini,  yaşam  boyu  öğrenmeye  farklı

yaklaşımların  neler  olduğunu,  küreselleşme  ve  yaşam  boyu  öğrenme  ilişkisinin  nasıl  gerçekleştiğini  ve  AB’nin

eğitimle serbest piyasa arasında nasıl bir ilişki kurduğunu araştırmaktır.

  

Araştırmanın alt amaçları ise yanıtı aranacak şu sorulardır:

1.  Yaşam  boyu  öğrenme  alanında  AB’nin  2013  yılına  kadar  gerçekleştirmeyi  önüne  koyduğu  hedefler

nelerdir?

2. 2000 yılında Lizbon’da düzenlenen Avrupa Konseyi  toplantısında yaşam boyu öğrenme ile  ilgili  alınan

kararlar nelerdir?

3.  2000  yılından  itibaren  her  yıl  bahar  aylarında  düzenlenen,  Lizbon  Konseyi’nden  sonra  alınan  yolun

tartışıldığı toplantılarda yaşam boyu öğrenme konusundaki gelişmeler ve alınan kararlar nelerdir?   

4. AB bünyesinde faaliyet  gösteren Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nin yaşam boyu  öğrenme  ile

ilgili aldığı kararlar nelerdir?

5.  Socrates,  Leonardo  da  Vinci  ve  Youth  gibi  programların  kapsanmasıyla  geliştirilen  yaşam  boyu

öğrenme programının hedefleri nelerdir?

6. Yaşam boyu öğrenmeye destek veren uluslar arası kuruluşlardan olan OECD, DB ve DTÖ, 

               a) Konu ile ilgili hangi kararları almışlardır?

               b) Yaşam boyu öğrenmeye bakış açıları nasıldır?

 Önem

Bu  çalışmanın  anlamı,  yaşam  boyu  öğrenme  kavramının  teorik  analizine  ve  söz  konusu  analizin

anlaşılmasına getirdiği katkılarda yatmaktadır. Kavramın kavramsallaştırılması yeni bir olgudur.  Bundan dolayı bu

konudaki  çalışmalar  1990’lı  yıllardan  itibaren  yoğunlaşmaktadır.  Türkiye’de  ise  konu  ile  ilgili  literatür  çok  fakir
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olduğu için yaşam boyu öğrenmenin teorik çerçevesi de pek bilinmemektedir.  

Bu  alandaki  çalışmaların  yok  denecek  kadar  az  olması  nedeniyle  yaşam  boyu  öğrenme  alanına

odaklanma  ihtiyacı  duyulmuştur.  Ayrıca  yurtdışında  bu  konunun  giderek  daha  fazla  önem  kazanması,  süren

tartışmaları  takip  etmeyi  ve  bir  yerinden  tutmayı  gerektirmektedir.  Ek  olarak  Yıldız’ın  da  belirttiği  gibi  (2002),

yetişkin eğitimi  aynı anlama gelmek üzere  yaşam  boyu  öğrenmenin  kuramsal  temelleri  üzerine  şimdiye  kadar

pek bilimsel araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle bu bakir alanda söz söylemek gereği duyulmuştur.  

Araştırmada  AB  kapsamında  hayata  geçirilen  yaşam  boyu  öğrenme  stratejileri  incelenmiş  olup,  başta

Avrupa Komisyonu’nun kendisinin  hazırladığı ya da hazırlamakla  görevlendirdiği  kuruluşların  raporlarından  elde

edilen  bilgiler,  uluslar  arası  kuruluşların  raporlarıyla  birlikte  ele  alınmıştır.  Böylelikle  yaşam  boyu  öğrenme

konusuna ilişkin benzer ya da farklı yaklaşımların neler olduğu anlaşılmıştır.

Bundan başka Türkiye’nin parçası  olmaya çalıştığı AB’ye üyelik sürecinin gündemde olduğu şu günlerde

birliğin eğitim politikalarını yakından takip etmek bir ihtiyaca da denk düşmektedir.     

Sınırlılıklar

          Bu araştırma amaçta belirlenen soruların yanıtlarıyla ve yöntem kısmında sıralanan belgelerin  incelenmesi

ile sınırlıdır.

  

           Araştırmada yer verilen belgeler şunlardır:

• Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi’nin yaşam boyu öğrenme ile ilgili tavsiye kararları (2006);

• Avrupa Konseyi’nin bütünleşme politikaları ile ilgili aldığı stratejik kararlar (2006);

• Avrupa  Komisyonu’nun  Avrupa  Eğitim  ve  Öğretim  Sistemlerindeki  etkililik  ve  eşitlik  ile  ilgili

hazırladığı bildiri (2006);

• Lizbon Özel Avrupa Konseyi: Yenilik ve Bilginin Hakim olduğu Avrupa’ya Doğru (2005);

• Avrupa Komisyonu’nun, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Alanı” başlıklı bildirisi (2001);

• Avrupa Komisyonu’nun Stockholm Bahar Konseyi’ne katkı olarak hazırladığı bildiri (2001);

• Avrupa Toplulukları Resmi Dergisi’nde yayınlanan yaşam boyu öğrenme ile ilgili  Konsey  kararları

(2002);

• Avrupa Komisyonu’nun Bahar Konseyi’ne destek olarak hazırladığı çalışma metni (2003);

• Avrupa Komisyonu’nun Bahar Konseyi’ne destek olarak hazırladığı çalışma metni (2005);

• Avrupa Komisyonu Yıllık Raporu (2006);
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• Avrupa Komisyonu’nun Bahar Konseyi için hazırladığı bildiri (2006).

 

Kısaltmalar

AB                                                 Avrupa Birliği

ABD                                              Amerika Birleşik Devletleri

CEDEFOP                                    European Centre for the Development of

                                                      Vocational Training                                                                                                       

              

COM                                             Commission

DB                                                 Dünya Bankası

DTÖ                                              Dünya Ticaret Örgütü 

EC                                                 European Commission

EU                                                 European Union

GSMH                                           Gayri safi milli hasıla

OECD                                           Organisation for Economic Cooperation

                                                      and Development

UNESCO                                      United Nations Educational, Scientific and 

                                                      Cultural Organization
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2. YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLERİ

Yaşam Boyu Öğrenme Kavramının Tarihsel Kökeni

Yaşam boyu öğrenme kavramının daha önceki  yüzyıllarda sözünün edildiğini  söylemek zordur. Daha çok

20.  asra  ait  bir  kavram  olduğunu  söylemek  mümkündür.  Yaşam  boyu  öğrenme,  daha  sonraki  bölümlerde

yakından  inceleneceği  üzere  küreselleşme,  bilgi  toplumu  gibi  kavramsallaştırmalarla  birlikte  anılmaktadır.

Teknolojideki  gelişmelerle  beraber  her  şeyin  başdöndürücü  bir  hızla  ilerlediği  görüşünün  genel  kabul  gördüğü

koşullarda  eğitim  alanının  da  bu  “hızlı  gelişmeler”den  uzak  bırakılması  beklenemez.  Nitekim  çağa  ayak

uydurularak eğitim de gerekli görülen değişimden geçirilmektedir.

Ünal, Tural ve Aksoy’a göre (2005) kapitalist işleyiş içinde, tüm mal ve hizmetler ticari etkinliklerin  konusu

olabilmektedir.  Bugün  bilgi  ticari  bir  maldır,  bireysel  ya  da  toplumsal  ihtiyaçları  karşılamaktan  çok  değişim

değeri  için  üretilmektedir.  Bilginin  üretilmesi  ve  aktarılması  ile  ilgili  bir  süreç  olan  eğitim  süreci  de  aynı  ticari

mantık içinde gerçekleşmekte dolayısıyla eğitim de gittikçe daha karlı bir alan olarak görülmektedir. 

Bilginin metalaşma sürecinin yaşanmasından dolayı eğitim hızla ve küresel  ölçekte ticarileşmektedir.  Bu

yüzden belirli  sosyal  sınıflar için  daha fazla ayrıcalık anlamına gelmektedir.  Diğer  yandan yaşam boyu öğrenme

ile ilgili  programlar,  neoliberalizmin yere göğe sığdıramadığı eğitim projeleri  olarak sunulmaktadır.  Yaşam boyu

öğrenme  “eğitim  paketleri”  olarak  alınıp  satılabilen  mesleki  eğitimden  demokrasi  eğitimi  gibi  hayatın  başka

başka  alanlarına  yayılan  zaman  ve  mekan  esnekliğine  sahip  ideal  bir  küresel  eğitim  projesi  olarak  lanse

edilmektedir (Ünal, 2007).

Yönelimin  bilginin  metalaşmasına  doğru  olduğu  dönemde,  eğitim  sürecinin  tüm  hayata  yayılması

gerektiği fikri cezbedici bir perspektif olarak öne çıkmaya başlamıştır. Bir  tür şemsiye kavram olarak görülen ve

diğer  tüm başlıkları  kapsadığı  düşünülen  yaşam  boyu  öğrenme  kavramı,  tam  da  sermayenin  ihtiyaçlarına  yanıt

verebilecek  bir  terim  olarak  gündeme  gelmiştir.  Elbette  tüm  bunlar  kendiliğinden  gerçekleşmemiştir.

Günümüzde  giderek  daha  çok  ağırlığı  hissedilen  birtakım  uluslararası  kuruluşlar  aracılığıyla  eğitim  alanındaki

yönelimin belirlendiğini ifade etmek yerinde olacaktır. Başta OECD, UNESCO, DB olmak üzere -bu zincire AB’

yi  de  katmak  gerek-  piyasa  ekonomisinin  lokomotifi  denebilecek  örgütler,  sıkışma  gördükleri  noktalarda

kendilerine üye ülkeleri fikir babalığından mahrum bırakmamaktadır. 
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Küresel  sermaye  hiçbir  gelişmeyi  tesadüflere  bırakma  niyetinde  değildir.  Toplumların  ve  bireylerin

öğrenme deneyimlerini  kendi  gereksinimlerine göre belirleyebildiği  bir  işleyiş,  pek çok  belirsizliği  beraberinde

getireceği  için  sermaye açısından tercih edilir  değildir.  Dahası devletler,  şirketler  ve küresel  örgütler,  toplumsal

yaşamı bugünü ve geleceğiyle sermayenin çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istemektedirler (Ünal, 2007).

Şemsiye  özelliği  atfedilen  yaşam  boyu  öğrenme  kavramının  kapsamını  belirlemek  gerçekten  kolay

değildir. Eğitimle ilgili her alanı kapsadığı varsayıldığında bu sefer de, “Hangi  başlıkla ne ölçüde bağdaştırılacak,

hangi noktalarda bir  içiçelik  söz konusu olacak,  bu gelişmelerin  pratiğe izdüşümü  ne  şekilde  olacak?”  soruları

ister istemez insanın kafasına takılmaktadır.     

Torres’e göre (2001)  yaşam boyu öğrenme kavramı çekiciliği  olan bir  kavram olmakla birlikte,  kendisini

hayata  geçirme  işi  oldukça  karmaşık  bir  konudur.  Yaşam  boyu  öğrenmenin  gerektirdiklerini  anlamak  son

derece  önemlidir.  Bu  kavramla  birlikte,  farklı  sistemlerin  içiçe  girmesini,  kapsayıcılığı,  farklılaşmayı  ve  mevcut

eğitim sistemi  ile okul kültürünün dönüşümünü de anlamak gerekmektedir.  İşte o zaman yaşam  boyu  öğrenme

perspektifinden bakılmış olacaktır. 

 Yaşam  boyu  öğrenmenin  kavramın  kendi  muğlaklığından  ötürü,  teorik  ve  kavramsal  olarak

çözümlenmesinde zorluklar ortaya çıkmaktadır.  Bu  zorluklar  çalışma  boyunca  kendini  hissettirebilir.  Ama  buna

rağmen amaç, anılan kavramı belli  bir  çerçeveye oturtmaya çalışmak olacaktır.  Ne de  olsa  “katı  olan  her  şeyin

buharlaştığı” dönemlerin yavaş yavaş geride  kalmaya başladığı kabul edilmektedir.  Tarihin  ilan  edilen  sonu  da

bir  türlü  gelmediğine  göre  insanoğlunun  önüne  çıkan  yeni  kavramsallaştırmaları  açıklama  ve  bir  çerçeveye

yerleştirme  çabasından  vazgeçmesi  için  bir  neden  kalmamaktadır.  Yeryüzünde  hayat   devam  ettiği  sürece

anlam arayışı ve bunun sonucunda bilimin gelişmesi de devam edecektir.     

Ercan’a göre (2006) yaşam boyu eğitim 1971’de UNESCO’nun geliştirdiği çok insani bir  kavram iken ve

insani bir içeriğe sahipken, şimdi piyasanın istekleri üzerine şekillenmektedir. 

UNESCO’nun  böylesi  bir  kavramsallaştırmaya  ihtiyaç  duymasına  ve  masumane  bir  şekilde

geliştirmesine  tereddütle  yaklaşmak  gerekmektedir.  Çünkü  söz  konusu  dönem  2.  Dünya  Savaşı’nın  ağır

tahribatının  etkilerinin  sürdüğü,  genel  olarak  dünya  ekonomisinin  de  büyük  bir  durgunluğa  doğru  gittiği  bir

dönemdir.  Bir  kavram  tek  başına  insani  olarak  görülebilir  ama  asıl  önemlisi  hangi  gerekçelerle  gündeme

getirildiğidir.  O  yüzden  de  içeriğini  belirleyenin,  kavramı  kullanıma  sokanların  olduğunu  söylemek  yanlış

olmayacaktır. 

Yaşam  boyu  öğrenme  çalışmalarının  başından  beri  bugün  küreselleşmenin  baş  aktörleri  olan  örgütler
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tarafından örgütlenmesi, işin içinde politik kaygıların olduğunun kanıtıdır (Ünal, 2007).

Wallis  hazırladığı  çalışmasında  (2002),  yaşam  boyu  eğitim  kavramının  amorf  bir  yapıda  olduğunu

belirtmektedir. Daha geniş bir yelpazeden zaman içinde sınırlanarak ekonomik faydacılığa indirgenmiştir.   

Kavramın yapısının amorf olması istenen niyete uyarlanmasında işleri kolaylaştırmıştır. Şöyle ki,  bir  insanın

tüm hayatına yayılan eylem ve etkinlikler  dizisi  olarak  kurgulayınca  ilk  bakışta  kulağa  hoş  gelebilmektedir.  Kim

istemez  ki   kendini  geliştirmeyi  hem  de  hayatı  boyunca  durmaksızın  geliştirmeyi.  İşin  bu  yanı  cezbedici  olan

yandır. Kimsenin tam boy karşı çıkamayışının özünde de bu yumuşak karın yatmaktadır.  Öte yandan, eğer  hiçbir

kavram  havada  asılı  duran,  içine  doğduğu  koşullardan  etkilenmeyen  ve  onları  etkilemeyen  biçiminde

düşünülmeyecekse, son 20-30 yılda kendisinden giderek  daha fazla söz edilen yaşam boyu öğrenmeyi  iyi  tahlil

etmek gerekecektir.

Araştırmada  yaşam  boyu  eğitim  yerine  yaşam  boyu  öğrenme  (lifelong  learning)  kavramı  kullanılmıştır.

Çünkü yaygın kullanım bu şekildedir. Bir de  yaşam boyu eğitim ve yaşam boyu öğrenme arasında önemli  farklar

olduğunu not düşmekte yarar olacaktır. Asıl önemlisi de son yıllarda ikincisinin daha sık kullanılmasının bilinçli  bir

tercih  olmasıdır.  Hatta  çoğu  yerde  durum  tamamen  yaşam  boyu  öğrenme  lehine  değişmiştir.  Bu  da  eğitimin

başka bir  deyişle uzun, meşakkatli  ve kalıcı davranış değişikliğini  hedefleyen sürecin yerini,  tabiri  caizse  “hap”

bilgileri  bünyeye  alıp  değişen  koşullara  hemen  ayak  uydurmaya  dönük  pragmatik  bir  öğrenme  anlayışının

almasının sonucunda gerçekleşmektedir.       

Field’a  göre  (akt.  Field,  2003)  yaşam  boyu  öğrenme  kavramı  sosyal  bilimlerin  konusu  olmaktan  çok

politikanın  konusu  olagelmiştir.  Bu  durum  bazı  araştırmacıların  kavramın  değerini  sorgulamasına  yol  açmıştır.

Yaşam  boyu  öğrenmenin  son  yıllarda  güncel  politik  başlık  olarak  epeyce  yer  tuttuğu  söylenebilir.  Avrupa

Komisyonu’nun da eğitim politikalarının merkezinde duran bir  kavram haline gelmiştir.  Aynı zamanda OECD’nin

tam desteğini de arkasına almaktadır. Bundan da kolayca şu sonuca ulaşılabilir:  Yaşam boyu öğrenme kavramı

OECD’nin hedefleriyle başka bir deyişle ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu bir kavramdır.   

Bir  kavramın  politikanın  ya  da  sosyal  bilimlerin  konusu  olması  ne  anlama  gelmektedir?  Eğer  sık  sık

eğitimle ilgili merciilerin raporlarında, ki bu merciilerin arasında OECD, DB, DTÖ gibi  uluslararası ticari  örgütleri

de saymak gerek, yer almaktaysa buna karşılık sosyal bilimlerde araştırma konusu olamamaktaysa elbette hem

bilimselliğini  hem de geniş halk kitleleri  nezdindeki  yararını sorgulamak anlamlı  hale  gelecektir.  Akıllara  takılan

diğer  bir  soru  da  acaba  ekonomik  hedeflerle  özellikle  de  birtakım  uluslararası  örgütlerin  önüne  koyduğu

hedeflerle  yaşam  boyu  öğrenme  kavramı  uyuşmasaydı  bugün  eğitim  politikalarının  merkezinde  yer  alabilir

miydi?  Zaten bu ticari  örgütlerin kavramın  savunuculuğuna  soyunmaları  ve  dillerinden  düşürmemeleri  kamunun

yararının  değil  piyasanın  ihtiyaçlarının  öne  çıktığının  bir  habercisi  olarak  okumak  mümkündür.  Dolayısıyla  tüm
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hayatın sermayenin çıkarlarına göre düzenlendiği  dikkate  alındığında  eğitim  politikalarının  merkezinde  yer  alan

kavramları da çözümlemek kolaylaşacaktır.  

Eğitimin  iş  çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde uyarlanması ve aynı  zamanda  devletin  eğitim

harcamalarını azaltması ne anlama gelebilir diye bakılınca insanların öyle pek de yüksek tahsil  almalarına ihtiyaç

duyulmadığı ortaya çıkmaktadır.  Herkesin genel kültürünün yüksek olmasına gerek duyulmamaktadır.  Aynı bakış

açısına göre daha fazla kutuplaşmış bir  eğitim sistemi  tercih nedenidir.  Diğer  yandan hızla değişen bir  çevrede

geniş kitlelerin genel kültürü edinmesi yerine temel becerileri kazanmaları daha işlevsel  olacaktır.  Aynı zamanda

bilgi ve becerilerini tüm iş hayatları boyunca koşullara adapte edebilmeleri tercih edilir olacaktır (Hirtt, 2003). 

Emeğini  satarak  yaşamını  sürdürenlerin  birbirleriyle  ikame  edilebilir  özellik  göstermeleri  sermayenin

çıkarınadır.  İşleri  ‘temel  bilgi  beceriye’  sahip  herkesin  yapabileceği  bir  mekanizma  öngörülüyorsa,  bu  durum

işverene, işe alma, maliyeti düşük tutacak çalışma koşullarını dayatma ve işten çıkarma konusunda bir serbestlik

sağlayacaktır. Kapitalizm, bu mekanizmayı işletebilmenin koşullarını yaratmaktadır (Ünal, 2007). 

Kişilerden iş  hayatları boyunca adaptasyon beklenmesine belki de yaşam boyu öğrenme değil iş  yaşamı

boyunca öğrenme demenin daha anlamlı  olabileceğine  işaret  edilebilir.  Gerçekten  de  herkesin  yüksek  tahsilli

olmasının, bugünkü piyasa koşulları düşünülünce amacı aşan bir  yanı olacağı açıktır.  Kaldı ki  birilerinin  çok daha

fazla kazanabilmesi geniş kitlelerin arasından sıyrılıp öne geçmelerine bağlı  olacaktır.  Bu yüzden de eşitsizlikten

palazlanan  kesimlerin  kendi  çıkarlarının  zedelenmesine  göz  yummalarını  beklemek,  boşuna  olacaktır.  Benzer

şekilde  genel kültürün  büyük  kalabalıklara  içkin  bir  özellik  olması  yerine  seçkin  azınlığın  ayrıcalığı  olması  daha

akla  yatkın  görünmektedir.  Aksi  takdirde  temel  beceri  gerektiren  öyle  çok  uzun  ömürlü  olmayan  işleri  kim

yapacaktır?  Dolayısıyla  mevcut  sistemin,  işlerin  görülmesi  adına  çalışanların  sürekli  kendilerini  yenilemesi  ve

adapte olmasıyla sürdürülebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yaşam  boyu  öğrenme  kavramını  öne  çıkarıp  başlıbaşına  bir  eğitim  anlayışı  gibi  ele  alan  bir  yaklaşım

vardır.  Söz  konusu  bakış  açısını,  yaşam  boyu  öğrenmeyi  hem  eğitimin  hem  de  ekonomik  sorunların  çözümü

olarak gören OECD gibi  örgütler   paylaşmaktadır.  Buna  göre  geleneksel  eğitim  ve  yaşam  boyu  eğitim  biçimi

olmak üzere iki anlayış söz konusudur.  Geleneksel  eğitim terkedildiğinde eğitimin  sorunları çözülmüş olacaktır.

Yalnız  unutulan  nokta  şudur  ki  yaşam  boyu  öğrenme  anlayışında,  verili  koşullar  öyle  insanın  kendini  çok  yönlü

geliştirmesine  uygun  koşullar  değildir.  Aksine  acımasız  bir  rekabetin  olduğu,  güçlü  olanın  kazandığı,  gelirler

arasındaki  uçurumun  giderek  arttığı  koşullardır.  Dolayısıyla  geleneksel  eğitim  anlayışındaki  özellikleri  aratacak

bir noktaya gelinmesi bile mümkündür.   

Bagnall’a göre (2005) yaşam boyu öğrenme kavramının geleneksel  eğitim anlayışından  ayrıldığı noktalar

şunlardır: 
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• Geleneksel  eğitimde,  eğitim  hizmetinin  sağlanması  öne  çıkarken  yaşam  boyu  öğrenmede,  öğrenme

etkinliğinin kendisi öne çıkarılır;

• Geleneksel  eğitimde takip  edilen müfredatın  üzerinde  durulurken  yaşam  boyu  öğrenmede  öğrenmenin

sonuçları başat önemdedir;

• Öğrenmenin içeriği yerine sürecin birey tarafından nasıl yönetileceği önem kazanır;

• Geleneksel  olanda eğitim deyince akla çocuk ve gençler  gelirken  yaşam  boyu  öğrenmede  tüm  hayata

yayılan bir eğitim uğraşı söz konusu;

• Geleneksel  eğitim  anlayışında  belirli  kurallar  içerisinde  sınırları  önceden  çizilmiş  davranış  ve  tutumlar

geçerliyken,  yaşam  boyu  öğrenmede  bilginin  edinilmesi  süreci,  ucu  açık  olup  tamamen  bireye  ve

birtakım düzenleyici rolü üstlenmiş kuruluşlara bırakılmıştır;

• Önceden  belirlenmiş  amaçlara  ulaşıldığında  işlevi  büyük  oranda  biten  bir  anlayıştan  amacın  değişen

koşullara göre tekrar tekrar adapte edilmesini içeren esnek bir modele geçiş;

• Toplumun ihtiyaçlarını baz alan bir anlayıştan bireyin ihtiyaçlarına odaklanan bir anlayış;

• Eğitimin  gelenek,  ideoloji  ve kültür öğelerinin  içiçe  geçirilmesiyle  verildiği  bir  anlayıştan,  bilginin  kişinin

kendisinin ve koşullarının belirlediği bir biçimde bütünsellikten kopuk olarak verildiği bir anlayış. 

Satır  aralarına  bakıldığında  birçok  noktayı  yakalamak  mümkün  hale  gelmektedir.  Eğitim  hizmetinin  kim

tarafından ne şekilde  sağlanacağı  açık  olmayacak,  öğrenme  öne  çıkacaktır.  Dolayısıyla  devletin  kamu  hizmeti

olarak  eğitimi  vermesi  arka  plana  düşmüş  olmaktadır.  Bunlar,  özelleştirmelerin  hızla  yayıldığı  koşullarla  uyum

içinde  olan  gelişmelerdir.  Müfredat,  başka  bir  deyişle  önceden  verilmesi  planlanan  bilgiler  tukaka  ilan

edilmektedir.  Öğrenmenin  kendisi  ve  başta  bireyin  kişisel  gelişimine  kattıkları  değil,  sonuçları

önemsenmektedir.  Bu  da  akla,  bu  sonuçlardan  en  çok  kimlerin  yararlanacağı  sorusunu  getirmektedir.  Ne

öğrenildiğinin  değil  bu  sürecin  nasıl  yönetildiğinin  daha  fazla  vurgulanması,  cahil  de  kalınsa  önem  verilen

noktanın, girişken davranarak durumu idare etmek olduğu gözlenmektedir.

  Yaşam  boyu  öğrenmenin  tüm  hayata  yayılan  eğitim  aktiviteleri  olarak  sunulması,  en  cazip  görünen

yönlerindendir.  Oysa  altında,  yaşlı  nüfusun  iş  hayatına  dahil  edilmesi  gerçeğinin  yattığını  farketmek  hiç  de  zor

değildir. Nitekim AB raporlarında bu husus açık bir şekilde dile getirilmektedir.

  

  Geleneksel  eğitim  anlayışının  tersine,  bilginin  edinilmesi  sürecinin  ucu  açık  bırakılarak  birtakım  gönüllü

kuruluşlara havale edilmesi, süreç sonucunda hangi değerlerin  öğrenenlere aktarılacağı konusundaki  endişeleri

haklı  çıkarmaktadır.  Sözgelişi,  misyoner  bir  kuruluşun  eğitim  sürecine  dahil  olduğunu  ve  müfredat  konusunda

serbest bırakıldığını varsayalım. Elbette ki sürecin sonunda kuruluşun kendi  özel amaçları  doğrultusunda öğrenci

yetiştirmesi gayet doğal olacaktır. 
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  Toplumun  ihtiyaçları  değil  bireyin  ihtiyaçlarının  baz  alınması  beklenmektedir.  Bireyin  ihtiyaçlarının  ise

toplumdan kopuk ele alınması atomizasyon ve yabancılaşma tehlikesini beraberinde getirebilecektir. 

Eğitimin  gelenek,  kültür  ve  ideolojiyi  akla  getirmesi  birilerini  rahatsız  etmiş  olacak  ki,  bilgiyi  kişinin

kendisinin  ve  koşullarının  belirlemesi  istenmektedir.  Kişinin  koşulları,  istediği  bilgiyi  elde  etmeye  uygun

olmadığında bu sorunun nasıl çözüleceğine dair ipucu ise sunulmamaktadır. 

Uluslar arası aktörlerin  sahiplendiği  yaşam boyu öğrenme anlayışında,  belirli  amaçlar  olmayacak,  esneklik

olacaktır. Koşullara göre amaçlar yeniden şekillenecektir. Kimse aynı amacın hiç değişmeden yerinde kalmasını

bekleyemez.  Ancak  yeni  anlayışın  savunucuları   önceden  belirlenen  amaçlara  saldırmaktadır.  Öte  yandan,

esnekliğin  girdiği  yere  başka  gelişmelerin  damga  vurması  yaşanan  bir  olgu  halini  almıştır.  Şöyle  ki  esnek

çalışma saatleri denince, artık herkes iş yerinde daha fazla kalmayı anlamaktadır.  Esnek eğitim modeli  denince

de belirsiz amaçlar ve nereye doğru gideceği öngörülemeyen bir süreç anlaşılması kaçınılmaz olacaktır.

Yaşam  boyu  öğrenme  en  çok  da  Avrupalı  işadamlarının  yoğun  ilgisine  mazhar  olan  bir  kavram  haline

gelmiştir. Eğitim, sermaye ve hükümetler arasındaki  bağlantının en net kurulduğu alan da yaşam boyu öğrenme

politikalarıdır.  Çok  uluslu  şirketler,  piyasa  ekonomisinin  esnek  ve  uyum sağlayabilir  işgücüne  duyduğu  ihtiyacı

karşılayabilmek  için  yaşam  boyu  öğrenme  kavramına  sıkı  sıkıya  sarılmıştır.  Yeni  teknolojilerin  geliştirilmesi,

sanayideki  gelişmeleri  yakalayabilmek  için,  becerilerini  yeni  koşullara  hızlıca  adapte  edebilen  işgücünü

gündeme  getirmiştir.  Yaşam  boyu  öğrenme  politikasına  ağırlık  vermenin  arkasında  yatan  temel  politik  etmen,

Avrupa’daki  büyük  iş  çevrelerinin  kazanç  seviyelerini  düşürmemek  için  gerekli  eğitim  altyapısını  kurmaya

çalışmalarıdır (Murphy,1997).  

Bir  kavramın  kimler  tarafından  baştacı  edildiği  az  çok  kullanımına  dair  fikir  verebilir.  Eğer  iş  adamları

sahiplenmekteyse  çok  rahat  bir  şekilde  onların  yararına  işlediği  sonucu  çıkarılabilir.  Çünkü  kimse  işini

kolaylaştırmayacak  yöntemleri  gündeme  getirmez  ve  savunuculuğuna  soyunmaz.  Hele  ki  kazanç  seviyesini

artırmaya çalışan iş  adamları  ve uluslar arası şirketler  söz  konusuysa  bu  tespit  çok  daha  fazla  geçerlidir.  Peki

yaşam boyu öğrenmenin iş adamlarının başka bir  deyişle sermaye çevrelerinin yararlandığı ve yararlanacağı bir

kavram  olmasında  kötü  bir  yan  var  mıdır?  Eğer  arzu  edilen  tüm  hayata  yayılan,  kişinin  çok  yönlü  gelişimi

anlamına  gelen  türden  öğrenmeler  ise  durup  bir  daha  düşünmek  gerekecektir.  Sadece  işgücü  yönüyle

ilgilenilmesi ister istemez az önce sayılan özellikleri baltalayacaktır.  

Murphy’e  göre  (1997)  yetişkin  eğitimi  alanında  yaşam  boyu  öğrenme  anahtar  kavramlardan  biri  haline

gelmiştir.  Bununla  birlikte  yetişkin  eğitimine  hiçbir  zaman  politik  olarak  nötr  bir  uygulama  olarak

bakılamayacağını  vurgulamaktadır.  Yetişkin  eğitimcileri  de  her  zaman  belirli  güç  ilişkilerine  tabi  olarak

çalışmışlardır.
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Yaşam  boyu  öğrenme  ile  yetişkin  eğitimi  iç  içe  olan  kavramlar  haline  gelmiştir.  Bir  yetişkinin  öğrenme

sürecini  yaşam boyu ilan edince ister  istemez diğer  alan  da  bundan  nasibini  almaktadır.  Gerçi  şimdiye  kadar

yetişkin eğitimi  alanı çok daha fazla kendine özgü bir  çizgide yol almıştır. Bilir’e göre (2005)  yetişkin eğitiminin

evrensel olarak genel kabul gören esas işlevi meslek öğretimidir. Meslek eğitimi ise bireye iş  hayatındaki  belirli

bir  meslek  ile  ilgili  bilgi,  beceri  ve  iş  alışkanlıkları  kazandıran  bir  eğitim  sürecidir.  Durum  böyle  olunca  sahip

olunmak  istenen  mesleğin  gerektirdiği  bilgiler  öğrenildiğinde  yetişkin  eğitiminin  sınırlarına  da  yaklaşılmış

olunacağını kabul etmek gerekmektedir.  Bundan başka,  yaşam boyu  öğrenme  eğitim  alanına  daha  fazla  dahil

edildikçe yetişkin eğitiminin pratikteki yeri giderek işgal edilmiş olacaktır. Diğer  yandan elbette her iki  kavramın

da  mevcut  güç  ilişkileri  çerçevesinde  şekillendiğini  görmek  önemlidir.  Gramsci’nin  1971’de  kaleme  aldığı

eserinde belirttiği gibi, ‘hegemonik tüm ilişkiler eğitimle ilgili olanlardır’ (akt. Crowther, 2004).  Başka bir  deyişle,

her tür öğrenme belirli güç ilişkileri içerisinde gerçekleşmektedir.  

   

1996’nın  Avrupa’da Yaşam Boyu Öğrenme Yılı ilan edilmesi  ise  yaşam  boyu  öğrenme  kavramının  Avrupa

Birliği  nezdinde  gayet  bilinçli  olarak  öne  çıkarılmasından  başka  anlama  gelmemektedir.  Kavramı

yaygınlaştırmak  için  birçok  konferans,  seminer,  söyleşi,  fuar,  yarışma  ve  pilot  proje  hayata  geçirilmiştir

(Murphy,1997). 

AB’nin karar  organları  olan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa  Konseyi’nin  23  Ekim  1995’te  bir  sonraki  yılın

Avrupa’nın yaşam  boyu  öğrenme  yılı  olması  ile  ilgili  aldığı  karar,  Birliğin  kurucu  antlaşmasındaki  126  ve  127.

maddelere  dayandırılarak  alınmıştır.  Büyüme  ile  ilgili  Beyaz  Kitap’ta  sözü  edilen  rekabet  gücü  ve  istihdam

başlıkları  işsizliği  önlemede  ve  sosyal,  ekonomik  değişimi  sağlamada  eğitim  ve  öğrenmenin  önüne  geçen

başlıklar  olmuştur.  Söz  konusu  kararda  eğitim  sistemlerinin  sürekli  uyumunun  gözetilmesinin  Avrupa

ekonomisinin  rekabet  gücü  açısından  stratejik  bir  önemi  olduğu  belirtilmiştir.  Aynı  metinde  mesleki  eğitimin

genel eğitimle  doğrudan ilişkilendirilerek  gereken önemin verilmesi  gerektiği  vurgulanmıştır.  Gene söz  konusu

belgenin 2.maddesinde yaşam boyu öğrenme, Avrupa’nın  rekabet  gücü bağlamına yerleştirilmiştir  (1996 yılının

“Avrupa  Yaşam  Boyu  Öğrenme  Yılı”  ilan  edilmesi  ile  ilgili  2493/95/EC  No’lu  Avrupa  Parlamentosu  ve  Avrupa

Konseyi’nin aldığı karar).    

Asıl olan rekabet gücü olunca çok yünlü insani gelişim zorunlu olarak rafa kalkmak durumundadır.  Çünkü bir

kez başat  ilke olarak rekabet  alınınca belli  bir  seviyeye gelinse bile  onunla yetinilmeyecek demektir.  Hep daha

fazlasının  istenmesi  doğal  olacaktır.  O  zaman  öğrenmenin  anlamı  da  direkt  olarak  piyasanın  bu  özelliğiyle  ne

oranda uyuşulduğu ile ilgili olacaktır. Bilgi deryası içinde de yüzülse rekabetçi bir yan taşınmıyorsa ve sermayeye

bir  fayda  getirilmiyorsa  edinilen  bilgiler  boşuna  edinilmiş  olacak  ve  yaşam  boyu  öğrenmeye  rekabet  gücü

kanıtlanıncaya kadar devam denecektir. Bununla birlikte  Bilir’in (2005)  vurguladığı üzere eğer birey yaşam boyu

eğitim sürecine piyasa istediği için katılırsa anlamı başka,  kendini  geliştirmek için katılırsa başka olmaktadır.  İlk
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tercih piyasayı güçlendirirken diğerinde bireyi  güçlendirmeye  dönük  bir  çaba  anlaşılmalıdır.  Kendini  geliştirme

azmindeki  birey  en  azından  kendi  kendisiyle  yarışırken  daha  insani  bir  çabadan  söz  etmek  mümkün  hale

gelmektedir. 

Yaşam  boyu  eğitimden  yaşam  boyu  öğrenmeye  doğru  alınan  yolu  betimleyerek,  ikincisinin  tarihsel

kökenlerini  ortaya koyup yetişkin eğitimi,  meslek eğitimi  ve piyasa ekonomisi  ile  ilişkilerine  değindikten  sonra

bu konuda hangi yaklaşımların geliştirildiğine göz atmak yararlı olacaktır. 

         

 Yaşam Boyu Öğrenmeye Farklı Yaklaşımlar

Yaşam boyu öğrenme yaygınlık kazandıkça teorik boyutunu araştıran akademisyenlerde de artış olmuştur.

Kimi  araştırmacılar,  yayınlanan belgelere kullanılan dil  ve ifadeler  açısından  odaklanmıştır.  Bundan  yola  çıkarak

da  söylem  çözümlemelerine  girişmiştir.  Bazı  araştırmacılarsa  geliştirilen  kavramların  dönemin  tarihsel  ve

toplumsal koşullarından bağımsız düşünülemeyeceğine dikkati çekmişlerdir.

Bu  araştırmada  J.Field’ın  sınıflaması  esas  alınmaktadır  ve  her  yaklaşım  bu  çerçevede  pratikteki

izdüşümleriyle birlikte açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Liberal  yaklaşım.  “Öğrenen  toplum”  kavramı  toplumun  tamamının  öğrenme  eylemine  girişmesini

anlatmada giderek  daha fazla kullanılmaya başlamıştır.  Ancak gerçekten toplumdaki  tüm kişiler  öğrenmeye  mi

soyunmuştur?  Durum  bundan  mı  ibarettir?  Ne  yazık  ki  bu  soruya  olumlu  yanıt  vermek  oldukça  güçtür.  “insan

sermayesi”  (human  capital)  kavramıyla  birlikte  gelişmeleri  düşünmek   ön  açıcı  olacaktır.  Daha  doğrusu

sermayenin muradı daha iyi anlaşılacaktır. İşte Nicoll’a göre de (2002) gelişmeler, liberal  yaklaşım çerçevesinde

ele alındığında, küreselleşmenin artan basıncına yanıt vermek ve  küresel  piyasalarda  rekabet  gücünü  korumak

isteyen çevrelerin neden yaşam boyu öğrenmeye sıkı sıkıya sarıldığını anlamak kolaylaşmaktadır.    

Bu  yaklaşıma  göre  liberal  ekonomi  yaşadığı  tıkanmayı  aşmak  için  yaşam  boyu  öğrenmeye  kurtarıcı

gözüyle  bakmaktadır.  Tüm  canlı  ve  cansız  varlıkların  sermaye  olarak  görüldüğü  koşullarda  sıra  insanın  da

sermaye  olarak  görülmesine  gelmiştir.  Bir  kez  sermaye  olarak  bakılınca  da  veriminin  maksimum  seviyeye

çıkarılması ana hedef haline getirilmiştir.  Ancak bu şekilde  rekabet  gücü korunabilecektir  ve küresel  piyasaların

rahat nefes alması söz konusu olabilecektir.

Söylemsel  yaklaşım.  Söylemsel  yaklaşım,  yaşam  boyu  öğrenme  politikalarını  (policies),  Beyaz  Kitap

gibi  dokümanlarda  kullanılan  dilden  kalkarak  eleştiren  bir  yaklaşımdır.  Bu  yaklaşımda  politikalar  metin  olarak

görülmektedir (Field, 2002). 

Bu yaklaşımın savunucuları Derrida,  Foucault  gibi  söylemcilerden  ilham  alarak  tezlerini  geliştirmektedir.
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Buna göre bir  cümlede kullanılan her kelimenin ardında bir  mesaj  yatmaktadır.  Tercih edilen sözcüğe bakılarak

asıl söylenmek istenen anlaşılmalıdır. 

Edwards ve Nicoll’un (2001) hatırlattığı gibi metinlerde yer alan retorik  ve metaforlar  okuyucuyu etkilemek

için kullanılmaktadır (akt. Taylor, 2004).  

Böylece yaşam boyu öğrenme ile ilgili  dokümanları  incelerken  kullanılan   dile  bakılarak  çıkarsamalarda

bulunmak mümkündür. Tercih edilen her kavram ya da ifade bir bakış açısını yansıtacaktır. 

Nicoll  ve Edwards yaşam boyu öğrenme ile ilgili  dokümanlarda  kullanılan  dili  çözümleyerek  eleştirel  bir

bakış açısı getirmişlerdir. Teorik olarak da post-yapısal  toplumsal ve kültürel teoriye katkı koymuşlardır.  Bununla

birlikte kullandıkları yöntemin yeni olduğu söylenemez. Yaptıkları iş,  önemli  gördükleri  metinleri  eleştirel  bir  gözle

okumaktır. Yürüttükleri çalışmalarda yalnızca verilmek istenen mesajı çözmekle uğraşmışlardır.  Bu mesajı  alacak

olanların algıları ve tepkileri üstünde ise durulmamıştır (Field, 2002).    

         Neo-Marksist yaklaşım. Yaygın bir bakış açısına göre yaşam boyu öğrenme politikaları, rekabetçi  küresel

kapitalizmin  ihtiyaçlarına  yanıt  vermeye  dönük  indirgemeci  ve  faydacı  pratiklerin  hayata  geçirilmeye

çalışılmasından ibarettir (Field, 2002).

Neo-marksist  yaklaşımın  merkezinde  özelleştirme  argümanı  bulunmaktadır.  Yaşam  boyu  öğrenme

söyleminin ticarileşen öğrenme faaliyetinin kapitalist, neo-liberal gündemle birlikte  ele alınması anlamına geldiği

savunulmaktadır. Bu bağlamda vatandaşlar, politik arenadaki aktörler yerine, yaşam boyu öğrenme piyasasında

öğrenme  olanaklarının  özel  tüketicileri  olarak  yeniden  tanımlanmaktadır.  Öğrenmenin  kendisi  her  şeyin  başı

haline  getirilmiştir.  Toplumdaki  konumunuz  sahip  olduğunuz  beceriler  ve  bunları  geliştirme  ya  da  koşullara

uydurma yetinizle belirlenmektedir.  Öğrenme kavramının bu denli  bireyselleştirilmesi  başka bir  deyişle öğrenen

kişiyle  anılır hale getirilmesi,  öğrenme ya da öğrenememenin  sorumluluğunun  da  toplumsal  düzlemden  kişisel

düzleme  kayma  tehlikesini  beraberinde  getirmektedir.  Böylelikle  de  devlete  düşen  rol  azalmış  olmaktadır

(Bagnall, 2005). 

Neo-marksist yaklaşımda klasik marksist yaklaşımda olduğu gibi  eğitim,  kapitalist  ekonominin rekabetçi

ihtiyaçlarına iş  gücünün kapasitesini  daha fazla artı değer  üretecek şekilde  artırması yoluyla hizmet etmektedir.

Yalnız  marksist  yaklaşımdan  ayrıldığı  yan,  örneğin  yaşam  boyu  öğrenme  kavramını  sahiplenerek  küresel

kapitalizmin kendi sonunu hazırlaması  gibi  bir  sonucun beklenmemesidir.  Bu anlamda neo-marksistler  oldukça

karamsardır (Field, 2002).

Marksist  yaklaşımlardan  bahsetmişken  genel  olarak  eğitime  bakış  konusunu  biraz  daha

ayrıntılandırmakta yarar olacaktır. Eğitimin devletin asli görevleri arasında yer alması marksist yaklaşıma içkin bir
23



özelliktir. Korolyov’a göre (1989), marksizm gelecekteki eğitimin özelliklerini şu şekilde ortaya koymaktadır:

• Sınıfsal ayrımların ortadan kalktığı bir toplumda insanlar çok yönlü olarak geliştirilmiş  yeteneklerini

çok yönlü olarak hayata geçirme şansı bulacaklardır;

• Eşitsizliklerin olmadığı bir toplumda her bireyin özgürce gelişmesi ön plana çıkacaktır;

• İş  ve  eğitim  alanlarının  birbiriyle  bağlantılı  olmasının  sonucunda  çok  yönlü  teknolojik  (politeknik)

eğitim ile bilimsel eğitimin biraradalığı pratikte gözetilecektir;

• Belli  bir  yaştan  itibaren  üretici  iş  yalnız  toplumsal  üretimi  artırmak  için  değil,  aynı  zamanda  çok

yönlü gelişmiş insanı ortaya çıkarmanın biricik yolu olarak planlanacaktır.

Marksist  yaklaşımın  eğitim  başlığını  ele  alış  biçimine  değinilmesinin  nedenleri  arasında  yaşam  boyu

öğrenmeye  de  iki  asır  öncesinden  göndermede  bulunması  sayılabilir.  Bundan  başka  toplumsal  düzlemden

bireysel  düzleme  kayışın  yaşandığı  dönemde  söz  konusu  ağırlık  kaymasının  farklı  yaklaşımlardaki  tezahürlerini

irdelemek yaşam boyu öğrenmenin kapsamını ve taşıdığı anlamları çözümlemek açısından önemlidir.  

Jones’a göre (2005) özelleştirme küresel bir olgudur. Eğitim piyasası  da uluslararası bir  uygulamadır.  Bir

politika olarak özelleştirme ise Dünya Bankası, OECD, AB gibi örgütler tarafından hayata geçirilmektedir. 

        Görünen o ki  özelleştirme gibi  yaşam boyu öğrenme de küresel  bir  olgu haline gelmektedir.  DB,  OECD,

AB gibi küresel aktörlerin kavramı sahiplenmesinden bu sonuç çıkmaktadır. 

Okulların yeniden düzenlenmesi ve yaşam boyu öğrenmeye ağırlık verilmesi özelleştirmeyi daha fazla öne

çıkarmak anlamına gelmektedir. Şöyle ki, OECD de geleneksel anlamda okulun ve öğretmenin giderek  yerlerini

bilgi  sağlayıcılarına  bırakacaklarını  belirtmektedir.  Bu  da  merkezi  olarak  planlanan  eğitim  yerine  özel  sektöre

devrolan eğitim demektir (Hirtt, 2003).    

Bugün kendilerine İnsan Kaynaklarını Geliştirme Uzmanı diyen yetişkin eğitimcileri  işyerinde öğrenmenin

beceri  kazanmaktan  öte  anlamlar  taşıdığını  söylerken  tezlerinde  haklıdır.  Ama  unuttukları  şudur  ki,  yapılan  işin

büyük bir kısmı piyasanın dışında kalmaktadır.  Yerine getirilen işin,  sermayenin kazancına ne kattığına bakılırken

toplumun üyelerinin neler kazandığı  kimsenin  umurunda  olmamaktadır.  Böylelikle  insan  kaynaklarını  geliştirme,

para kazanma için öğrenme amacına sıkı sıkıya bağlı kalmış olmaktadır (Cunningham, 1993). 

         Otorite  yaklaşımı.  Otorite  yaklaşımına  göre,  yaşam  boyu  öğrenme  kavramında  otoriter  bir  boyut  söz

konusudur. Toplumun yeniden düzenlenmesinde yaşam boyu öğrenmeye daha fazla rol biçilmesi, insanların belli

kurallar  içinde  hareket  etmesini  beklemekle  birlikte  düşünülmektedir.  Bu  bakış  açısını  savunanlar,  toplumda

sosyal kontrolü sağlamanın bir yolu olarak yaşam boyu öğrenmenin görüldüğünü belirtmektedir (Field, 2002).
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Otorite  yaklaşımına  göre  toplumsal  hayat  disipline  edilmektedir.  Bunun  amacı  özelleştirme

uygulamalarına  uyum  sağlamaktır.  Yaşam  boyu  öğrenme,  dışarıdan  kodlanmış  düzenlemelerin  başında

gelmektedir.  Böylece  kimlikler  yeniden  oluşturulmuş  olmaktadır.  Toplumsal  ilişkiler  son  derece  kurallı  olarak

görülmektedir. Her türden ilişki belirli kurallara bağlanmıştır (Bagnall, 2005).

Otorite  yaklaşımının politikaya süreç olarak  bakması  ve  ekonomiyle  ilgili  olmayan  değişkenlerin  etkisini

kabul etmesi  neo-Marksist  yaklaşımdan farklılığını ortaya koymaktadır.  Aynı zamanda diğer  yaklaşım karşısında

dengeleyici  bir  özellik  kazanmasını  sağlamaktadır.  Yalnız  otorite  yaklaşımının  olumsuz  denebilecek  yanları

toplumu  kolay  ikna  edilebilecek  bir  toplam  olarak  görmesi  ve  değişim  potansiyelini  yok  saymasıdır.  Resmi

belgeler ile orda yazılanların hayata geçirilmesi arasındaki mesafe çok kısa kabul edilmektedir (Field,2002).

Field’a göre (2002)  otorite  yaklaşımının çıkışı İngiltere odaklıdır.  Yeni İşçi  (New  Labour)  hareketine  tepki

olarak çıkmıştır. Yaklaşımın en iyi bilinen savunucusu Frank Coffield’tır. Coffield,  yaşam boyu öğrenmenin sosyal

kontrolün  yeni  bir  biçimi  olduğunu  düşünmektedir.  Onun  meslektaşı  olan  Kathryn  Ecclestone  bıraktığı  yerden

devam ederek yaşam boyu öğrenmenin otoriter  yanlarını, çağdaş batı toplumunda riskten kaçınma eğilimleriyle

açıklamaya girişmektedir. 

Yaşam boyu  öğrenmeyi  otorite  ile  bağlantılandırarak  açıklamaya  çalışanlar  da  kendi  aralarında  tam  bir

fikir  birliğine  sahip  değildir.  Birleştikleri  nokta  yaşam  boyu  öğrenmeye  otoriteler  tarafından  toplumun  bir  tür

dizginlenmesi  rolü  verilmesidir.  Bunun  dışında  devlete  bakışta,  devletin  rolünün  ne  olması  gerektiğinde  ve

toplumun yeni düzenlemeler karşısındaki tavrının ne olması gerektiği konularında ayrışmaktadır.

 Kopuş yaklaşımı.  Kopuş yaklaşımı, özelleştirme ile söylemsel  yaklaşımları  destekler  niteliktedir.  Buna

göre  yaşam boyu eğitim ile yaşam boyu öğrenme arasında köklü farklar  söz konusudur. İlki,  insanın  çok  yönlü

gelişimini  ve  çevresine  yararlı  olmasını  öne  çıkarırken  ikincisi  varolan  eşitsizliklerin  üstünün  örtülmesine

yaramaktadır. Bu anlamda yaşam boyu eğitim politikaları  yalnızca yaşam boyu eğitim ile ilişkilendirilebilir.  Aksi

takdirde yaşam boyu eğitim kavramının kendisinin içi boşalmış olacaktır (Bagnall, 2005). 

Görüldüğü  gibi,  liberal  yaklaşım  hariç  diğerlerinde  yaşam  boyu  öğrenmeye  mesafeli  bir  tutum  söz

konusudur. Hatta daha da ötesi, kavramın bugün kullanıldığı bağlam giderek eleştiriye tabi tutulmaktadır.
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Küreselleşme ve Yaşam Boyu Öğrenme

Küreselleşme  son  yıllarda  gittikçe  daha  sık  olarak  telaffuz  edilmeye  başlanan  bir  kavramdır.  Bunda

teknolojinin ilerlemesinin ve ticarette yeni pazarlar bulma arayışının payı büyüktür. Bugün iletişimin  giderek  daha

fazla  yaygınlaşmasıyla  küreselleşme  hızlanmıştır.  Ancak  söz  konusu  kavramı,  sermaye  birikim  süreçleri  ile

birlikte düşünmek gerekmektedir.

Ünal, Tural ve Aksoy’a göre (2005)  1970’lerin ilk  yarısında artan ekonomik bunalım, kapitalizmin küresel

ölçekte  yeniden  yapılanmasıyla  aşılmaya  çalışılmıştır.  Azalan  gelirler  ve  düşen  kar  oranları  ile  tanımlanan,  bu

yüzden de yoğun bir  işsizliğin  olduğu  ortamda  kurum  ve  süreçleriyle  bir  bütün  olarak  toplumsal  örgütlenmenin

küresel  ölçekte  yeniden  yapılandırılması  gündeme  gelmiştir.  Geçmişteki  sosyal  devlet  uygulamalarını  ortadan

kaldırmaya dönük bu yapılandırma süreci “küreselleşme süreci” olarak adlandırılmıştır.  

Artık karları  artırma hem de ne pahasına olursa olsun artırma dönemidir.  İşsizliğin  ise  tamamen  ortadan

kalkması  hedefler  arasında  değildir.  Zaten  tam  istihdam  sağlanırsa  rekabetedebilirlik  özelliği  tehlikeye

girecektir.   

Sweezy’e  göre  (1997)  kapitalizmin  yakın  geçmişinde,  1974-75  durgunluk  döneminden  sonraki   en

önemli üç gelişme şunlardır:

1) Toplam büyümenin yavaşlaması; 

2) Çok uluslu şirketlerin dünya çapında yayılması; 

3) Sermaye birikiminin mali piyasalara yönelmesi.

Tüm  bu  gelişmelerin  sonucunda  farklı  ülkelerdeki  sermayeler  bir  araya  gelme,  şirket  evlilikleri

gerçekleştirip  çok  uluslu  şirketler  kurma  ve  sınırları  geride  bırakma  eğilimi  gösterir  oldular.  Aynı  eğilimin

sonucunda birtakım özelliklerin genele mal edilmesi düşüncesi de giderek  yaygınlık kazanmaya başladı.  Genele

mal  etme  elbette  özgün  olanı,  o  ülkeye  has  olanı  bir  kenara  koyarak  olabilirdi.  Örneğin  bir  ülkenin  eğitim

sisteminden  söz  ediliyorsa  farklı  yanları  budanarak  genelin   buyruğuna  girmesi  gerekiyordu.  Ancak  bu

aynılaştırma  işlemi  sonrasındadır  ki  geleneksel  eğitim  anlayışının  yerine  yaşam  boyu  öğrenme  devreye

girebilirdi. Ve elbette bu yönelim başat politikalar  doğrultusunda olmalıydı. Neydi  bu başat  politikalar  ve bunlara

yön veren güçler hangileriydi?  Karlsen’e göre (2002)  küreselleşmenin ne  olduğunu  anlamak  için,  altında  yatan

yönlendirici  güçleri  anlamak  önemlidir.  Dünya  Ticaret  Örgütü  (DTÖ),  Uluslararası  Para  Fonu  (IMF),  Dünya

Bankası  (DB),  G8  ülkeleri  Ekonomik  İşbirliği  ve  Gelişimi  Örgütü  (OECD),  Avrupa  Birliği  (AB)  gibi   yapılar

sürecin hızlanmasında kilit rolü üstlenen aktörler konumundadır.  Bu kurumların bir  ortak özelliği  de aynı politik  ve

ideolojik  temel  üzerinde  serbest  ticaret  ve  serbest  para  hareketini  vurgulamalarıdır.  Söz  konusu  kurumlar
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dünyanın en zengin ülkelerinin hakimiyeti altındadır.

Hakim  olan  güçler  belli  olduktan  sonra  hayata  geçirilecek  düzenlemelerin  rengi  de  az  çok  belli

olmaktadır.  Bundan  sonrasında  yapılacak  tüm  tespitlerde  üzerine  basılan  politik  ve  ideolojik  düzlemin  gözden

kaçırılmaması önem kazanmaktadır.

Eğitim alanı da bastığı politik  ve ideolojik  düzleme göre şekillenen bir  alandır.  Bunun  böyle  olması   tabi

olduğu güç ilişkileriyle ilgilidir. Eğer eğitim başlığı, bir toplumun yeniden üretilmesinde gerekli  görülen değerlerin

bireylere  aktarılması  olarak  algılanacaksa  politik  belirlenimli  bir  alan  olmasının  zorunluluğu  daha  rahat

anlaşılacaktır.    

Apple’a (2001/2002) göre eğitimciler eğitim politikalarının politikayla yakından ilgili olduğunun farkındadır.

İktidarın ise toplumsal alanı yeniden kuran güç ilişkilerini anlamadan bu alanda söz söylemek zordur.

Genel  politikadan  uzaklaşmadan  eğitim  politikalarına  bakıldığında  her  dönemin  iktidarının  kendi

dönemine uygun politikaları  geliştirdiği  görülmektedir.  Dönemin ihtiyaçları  neyi  gerektiriyorsa  eğitim  politikaları

da buna  göre  biçimlendirilmektedir.  Güncel  bir  örnek  vermek  gerekirse,  2005-2006  eğitim  ve  öğretim  yılında

ülkemizde  uygulanmaya  başlanan  yeni  müfredat,  Milli  Eğitim  Bakanı’nun  kendisinin  de  ifade  ettiği  gibi

küreselleşme dönemine denk düşen bir uygulamadır. Benzer şekilde  bugün yaşam boyu öğrenmeden bu kadar

sık söz edilmesi gene küreselleşme dönemiyle yakından ilgilidir.   

Eğitim  politikalarının   politik  belirlenimli  olduğunu  ve  egemen  iktidarlar  tarafından  dönemsel  ihtiyaçlar

çerçevesinde yeniden  şekillendirildiğini  vurguladıktan  sonra, küreselleşme döneminde gerçekleşen başka bir

gelişmenin de eğitimin  paralılaşması ve bilimin metalaşması  süreci  olduğunu  not  etmek  gerekir.  Bu  dönemde

eğitim  ve  okul  sistemleri  yalnızca  ideolojik  ve  kültürel  yeniden  üretimin  değil  bizzat  iktisadi  bir  süreç  olarak

sermaye birikiminin de yeri haline gelerek ticarileşmenin farklı bir biçimi hayata geçirilmiştir (Sayılan, 2006). 

Eğitim alanında ticarileşmeye özellikle 1990’lı yıllarda hız verilmeye başlanmıştır.  Süreci  1995’te devreye

sokulan  GATS’ın hizmet  sektörlerini  ticarete  açmasıyla  başlatmak  mümkündür.  Sayılan’a  göre  (2006)  eğitim

dört şekilde ticarileştirilmektedir:

1) Sınır  aşırı  hizmet  sunumu  :  Bir  üye  ülkede  üretilen  hizmetin,  bir  başka  üye  ülkede  satılması  (uzaktan

eğitim, e-öğrenme gibi).

2)  Hizmetin  yurt  dışı  tüketime  açılması:  (hizmet  sunan  ABD,  Kanada,  Avustralya  gibi  ülkelerde  yabancı

öğrencilerin öğrenim görmesi).

3) Ticari  bir  varlık oluşturmak: Bir  üye ülkenin servis  sağlayıcısı  tarafından,  bir  diğer  üye  ülkede  yabancı
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yatırım yapma olanağı (eğitim alanının ulus aşırı sermaye gruplarına açılması).        

4)  Gerçek  kişilerin  varlığı:  Hizmet  sunan  ülke  vatandaşlarının  hizmet  alan  ülkede  istihdam  koşullarının

sağlanması (yabancı öğretim kadrolarının çalıştırılması) gibi.

Gelişmeler,  eğitimle  ‘kültürel yeniden üretim’i  sağlamanın değil,  giderek  artan  ölçüde  uluslar  arası  ticari

aktörlerin çıkarına hizmet etmenin amaçlandığını göstermektedir.   

Miser’e göre (2002) küresel  pazar ekonomisi,  kamusal  harcamaları  azaltmak, rekabeti  ve özelleştirmeyi

artırma  yönünde  hareket  etmektedir.  Bunun  sonucunda  eşitsizlikleri  azaltma  gücüne  sahip  ücretsiz  yetişkin

eğitimi hizmetlerinin verilmesi zorlaşmaktadır. 

Yaşam boyu  öğrenme  ile  küreselleşme  arasındaki  bağ  net  olarak  ortaya  çıkmaktadır.  Ücretsiz  yetişkin

eğitimi  verilemeyen yerde yaşam boyu eğitim verilmesinin imkansıza yakın olduğu açıktır.  Ya  da  verilse  verilse

eğitimin maliyetini karşılayabilecek müşterilere verilebilecektir. 

Daha  önce  yaşam  boyu  öğrenme  yaklaşımına   şemsiye  rolü  (overarching)  biçildiğinden  bahsedilmişti.

Konunun geçtiği  metinlerde sürekli  bu  özelliğin  altı  çizilmektedir.  Diğer  yaklaşımlara  tamamlayıcı,  yan  görevler

uygun  görülmektedir.    Öte  yandan  küresel  düzeyde  eğitim  alanında  dört  eğilimden  bahsetmek  mümkündür

(Torres, 2001):

1) Herkes için eğitim, 

2) Yetişkin eğitimi, 

3) Okur-yazarlık,

4) Yaşam boyu öğrenme paradigmasıdır. 

Her  bir  trendin  kendi  işleyişi  ve  bütçesi  vardır.  Bu  dört  başlık  da  kendi  yolunda  ilerlemektedir.  Yalnız

dördüncü  eğilim  olan  yaşam  boyu  öğrenmenin  ilk  üçünü  kapsadığı  gözüyle  yaklaşılmaktadır.  Bununla  birlikte

izlenen  politikalar,  uygulanan  programlar  nezdinde  bakıldığında  henüz  tam  bir  bütünleşmeden  uzak  olunduğu

söylenebilir.  

1980’lerin  sonundan  itibaren  genel  politikaların  değişmesiyle  eğitim  politikalarında  da  köklü  değişikliklere

ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu değişim,  teknolojinin de baş döndürücü bir  hızla ilerlemesinden ötürü birkaç yıl

içinde  takibi  zor  bir  noktaya  gelebilmektedir.  Bu  gelişme  eğitimin  kendisini  yeni  ihtiyaçlara  adapte  etmesini

gerektirmektedir.  Bu yüzden de  esneklik  ve  uyum  gibi  kavramlar  gündeme  girmiştir.   Diğer  yandan,  gelecek

hakkında  öngörüde  bulunmak  giderek  zorlaşmaktadır.  Çünkü  bir  belirsizlik  ortamı  hakimdir.  Hem  ekonomide

hem  de  sosyal  ilişkilerde  durum  budur.  Bu  yeni  bağlam  içinde  eğitime  düşen  rol  de  yeni  ortamlara  esnek
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davranarak uyum sağlama amacını hayata geçirme  olmuştur.  Eğitim  sistemleri  ve  yaklaşımları  esnek  oldukları

oranda  sanayinin  ve  piyasa  ekonomisinin  beklentilerine  yanıt  verme  yeteneği  gösterebilecektir.  Tam  da  bu

noktada, az önce belirtilen teknolojinin gelişmesi olgusu dikkate alındığında ihtiyaç duyulan işgücünün  de haliyle

gelişkin  olması  gerekecektir.  Durum  böyle  olunca  halihazırdaki  düşük  becerilere  sahip  işgücüne  esneklik

kazandırarak yeni ortama uyum sağlamasının  beklenmesi şaşırtıcı olmayacaktır (Hirtt, 2003).

Herkesin  işinin  olmadığı,  birilerinin  işsiz  kalmaya  mahkum  olduğu  ve  işi  olanların  da  iş  garantisi  olmadığı

serbest  piyasa  koşullarında  insanlar  becerilerini  sürekli  geliştirip  esnek  çalışma  koşullarına  uyum  sağlamak

zorunda bırakılmaktadır. Burada rekabet devreye girmektedir.    

Küreselleşen  ekonomide,  eğitim  önemli  bir  rekabet  avantajı  olarak  görülebilmektedir.  Bununla  bağlantılı

olarak insan kaynakları gelişimi eskisine göre çok daha fazla vurgulanmaktadır.  Bu kavramla kastedilen yüksek

nitelikli ve yaşam boyu öğrenmeye motive olmuş işgücüdür (Karlsen, 2002).   

Zaten  insanlara  insan  kaynağı  (human  resource)  ya  da  insan  sermayesi  (human  capital)  olarak  bakılması

tamamen  piyasa  ekonomisinin  kavramlarıyla  konuşmak  demektir.  Oyunun  kurallarını  da  mevcut  güç  ilişkileri

diğer bir deyişle serbest piyasanın ihtiyaçlarına göre belirlemek demektir. 

Dahası,  çalışanlardan  ömür  boyu  sürecek  bir  eğitimle  sağlanacak  beceriler  talep  edilmektedir.  Daha

önceleri  bir  kişi  hayatı boyunca sürdüreceği  meslek  için  hazırlanırken  günümüz  piyasa  ekonomisinde  kişi,  tüm

hayatı boyunca meslek hayatı için  hazırlanmak durumundadır (Lee,  2002).  Bu durum,  yaşam boyu öğrenme ile

küreselleşme  sürecindeki  günümüz  koşulları  arasındaki  ilişkiyi  açıklamaktadır.  Söz  konusu  ilişki,  piyasanın

gerekleri doğrultusunda durmaksızın yeni beceriler edinmek aksi takdirde oyunun dışında başka bir  deyişle işsiz

kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelmek şeklinde gerçekleşmektedir.    

Bourdieu’ya  göre  (1998)  ekonomi  dünyası  kendi  sınırlarını  çizmekle  birlikte  bu  kurallara  uymayanı  hayata

geçirdiği  yaptırımlarla haddini  bildirmektedir.  Bunu gerek IMF gerekse de  OECD   gibi  uluslararası  kuruluşların

işgücü  maliyetini  azaltma,  kamu  harcamalarını  kısma  ve  emeği  daha  esnek  hale  getirme  gibi  politikaları

aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

Kamu harcamalarını kısma ile  yaşam  boyu  öğrenmeyi  yan  yana  getirince  doğrusal  bir  ilişkiden  söz  etmek

mümkün  olabilir  mi?  Hem  işgücü  daha  esnek  hale  gelecek  hem  de  eşzamanlı  olarak  yaşam  boyu  oğrenme

yaklaşımı gündeme gelecek? Bu durumdan en çok kimlerin  yararlanması olası diye bakınca  Hirtt’e göre (2003)

tüm  dünyada  yıllık  eğitim  harcamalarının  2  trilyon  dolar  civarında  olduğu  hesaba  katıldığında  kazançlı  yatırım

sıkıntısı çeken kapitalistler  için  eğitimin  iştah kabartıcı  bir  alan  olduğu  görülmektedir.  Yaşam  boyu  öğrenmenin

bu kadar üzerinde durulmasını tüm bu gelişmelerle birlikte düşünmek gerekmektedir.    
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Kapitalist  küreselleşme  süreci  tüm  yaşam  alanlarını  köklü  değişimlere  maruz  bırakırken,  kapitalizmin

başlangıçtan  beri  çok  önemsediği  eğitim  gibi  alanlar  sermayenin  yeni  ihtiyaçlarına  paralel  biçimde  yeni

içerikler  edinmektedir.  Sermayenin  bu  ihtiyaçları  karşılandıkça  herkes  için  daha  yaşanılası  bir  dünyanın  da

kurulmakta  olduğu,  uygarlığın  tüm  dünyaya  yayılmakta  olduğu  ve  bunun  herkes  için  en  iyisi  olduğu  inancı  da

pompalanmaktadır. Kaçınılmaz bir süreç olan küreselleşmenin ürünü olan neoliberal  toplum projesinde herkesin

kendi yerini alması ve rolünü benimsemesi, uygun değerlerle donanmasını sağlayacak olan yeni eğitim süreçleri

kapsamında “yaşamboyu öğrenme” adı verilen ticaret ağı içinde konumlanması beklenmektedir (Ünal, 2007).

 

Karlsen’e  göre  (2002)  küreselleşmenin  özünde  dünya  çapındaki  ekonomik  faaliyetleri  olan  yeni  bir  pazar

ekonomisinin  olduğu  konusunda  birleşilmektedir.  Küreselleşme,  bir  yandan  gelişme  ve  büyüme  için  yeni

olanaklar sağlarken diğer yandan bağımlılığı ve acizliği  de artırmaktadır.  Olanaklar sağlaması  derken kimler  için

daha fazla olanak anlamına geldiğini göz önüne almak önemlidir.

 

Bugünün  dünyasında  küreselleşmeden,  gelişmiş  ülkeler  tarafından  gelişmekte  olan  ülkelerin  dışsatım

mallarına  konan  kotalar,  her  nitelikteki  insangücünün  gelişmiş  ülkelerde  iş  tutmasına  konan  sınırlamalar

dolayısıyla  finans  sermayesinin  küreselleşmesini  anlamak  gerekir.  Finans  sermayesinin  yaptığı,  ulusal  sınırlar

içindeki kuralları kendine uygun hale getirerek yeniden biçimlendirmektir (Miser, 2002).  

Küreselleşmenin fakir ve zengin ülkeler arasındaki  eşitsizliği  artırdığı görülmektedir.  Eşitsizliklerin  artmasıyla

dengeleyici bir rol yerine istikrarı bozucu bir rolden bahsedilebilmektedir (Karlsen, 2002).  

Bugün içinden geçtiğimiz  dönem, ister  küresel  ister  neo-liberal  olarak  adlandırılsın  dünya  çapında  egemen

olanın serbest piyasa ilişkileri olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

  

Neo-liberalizmin  özelliklerini  yaşam  boyu  öğrenme  ile  karşılaştırınca  ise  aralarında  önemli  benzerlikler

yakalamak  mümkündür.  Bir  tanesi  bireye  yapılan  özel  vurgudur.  Dolayısıyla  bireyin  kendi  eylemlerinin

sorumluluğunu  kendisinin  üstlenmesi  söz  konusudur.  Bireyin  özgürlüğüne  verilen  önem  iki  kavramda  da

görülmektedir. Kişi kendi haklarını elde etmekten yine kendisi sorumludur. Edindiği bilgiler ve bunların kendisine

sağladığı  artılardan  birey  olarak  tek  başına  mesuliyet  almaktadır.  Bu  ortak  özellikler  yaşam  boyu  öğrenme

politikalarının neo-liberal  çevrelerce kolayca benimsenmesini  ve tereddütsüz gündeme alınmasını  hızlandırmıştır

(Bagnall, 2005). 

Kişiye daha fazla sorumluluk yüklenmesi aslında kamusal  alandan devletin yavaş yavaş çekilmesiyle  paralel

giden  bir  gelişmedir.  Kamu  harcamalarının  azaltılması,  daha  fazla  özelleştirme  bireyin  daha  girişimci  ve

rekabetçi olmasını gerektirmektedir. Kişi bir kez bu sıfatların taşıyıcısı olduktan sonra devlete de artık daha az iş

düşecektir.  Öte  yandan  devletin  rolünün  değişmesi  çok  daha  kapsamlı  hedeflerin  bir  sonucudur.  Bu  yüzden
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birey-devlet arasındaki ilişkide  olsa olsa bir  karşılıklı etkileşim olmasından söz edilebilir.  Ancak toplumsal varlık

olan  insan,  belirli  bir  toplumsal  sisteme  ait  olduğundan  içinde  yaşadığı  politik,  kültürel,  ekonomik  işleyişin

belirlenimi  altındadır.  Bugün  de  her  geçen  gün  genişleyen  piyasa  başka  bir  deyişle  özel  sektöre  açılmayan

neredeyse hiçbir alan kalmamasıyla devlet-piyasa, devlet-birey, birey-piyasa ilişkileri içiçe geçmiştir. 

Yakın  zamana  kadar  devlet  ile  piyasa  arasında  daha  net  çizgiler  vardı.  Yalnız  dünya  çapındaki  yeniden

yapılanma süreçlerinin bir parçası olarak piyasalaştırmanın gündeme girmesiyle kamu hizmetlerinin giderek  özel

sektöre bırakılması sonucu artık vatandaşlarla  devlet  arasındaki  ilişki  müşteri-  tedarikçi  ilişkisi  haline  gelmiştir

(Nicoll,  2002).  Bunun sonucunda devlet günümüzde hizmet veren bir  kurum olma özelliğinden  gittikçe  sıyrılarak

bedelinin ödenmesi karşılığında iş gören düzenleyici bir kurum derekesine indirilmektedir. 

1980’lere  kadar  birçok  ülkede  sosyal  devletçi  politikalar  uygulanmıştır.  Bunda  dengeleyici  olduğu

söylenebilecek  bir  unsur  da  eğitim  ve  sağlık  gibi  temel  hizmetleri  yurttaşlarına  vermeyi  asli  görev  sayan  bir

anlayışın  birçok  ülkede  geçerlilik  kazanmasıdır.  Dengeleyiciliği  şurdadır  ki,  kapitalist  ülkeler  kendilerine  çeki

düzen  vermek  zorunda  hissetmişlerdir.  Ancak  1990’lı  yıllarla  birlikte  dünyanın  tek  kutuplu  hale  gelmesinin

ardından serbest piyasacı mantık hakimiyetini ilan etmeye başlamıştır .  

Orivel’e göre (2002) eğitimi özel sektöre bırakan ülkeler liberal ülkelerdir. Bunlar ekonomik yönden her daim

özel sermayeye bağlılığını korumuş ülkelerdir. Diğer yandan geçmişte sosyalist ekonomiyi uygulamış olan sosyal

devlete sahip çıkmış olanlar, ücretsiz eğitimden paralı  eğitime geçişte  ve devlet yerine birtakım özel kuruluşlara

eğitimi emanet etmede tereddüt eden ülkelerdir.

Devletlerin  rolünün  yeniden  şekillendirilmesi  yeni  değildir.  Sosyal  devletten  feragat  etmeye  karar  verilen

1980’lere  kadar  süreci  götürmek  mümkündür.   1980’lerden  sonra  uygulamaya  konan  neo-liberal  politikalarla

devletlerin rolü de değişikliğe uğramıştır. Devlet, vatandaşlarına  hizmet vermesi  gereken değil  yalnızca insanlar

ve kurumlar arasındaki ilişkilerin düzenleyicisi konumuna gelmiştir. 

Bu gelişmelerle  paralel  bir  şekilde,  yaşam  boyu  eğitim  politikaları  da  devletin  görevi  kapsamında  vermesi

gereken  bir  hizmet  olarak  değil  sivil  topluma  havale  edilen  bir  anlayışla  ele  alınır  olmuştur.  Bu  bakış  açısı  da

uygulamalarda  belirsizliğe  yol  açmaktadır.  Merkezi  olarak  bir  faaliyet  planlanmazsa  hayata  nasıl  geçeceği

noktasında  sıkıntılar  söz  konusu  olmaktadır.  Nitekim  Avrupa’da  bu  iş  için  ayrılan  fonların  dağılımının  adil

olmadığına dair  araştırmalar mevcuttur. Belli  kuruluşlar kaynak  ayırır  ve  aktarırsa,  söz  konusu  kaynakların  kime

ne kadar aktarılacağı konusunda belirsizliklerin olması kaçınılmaz gibi görünmektedir (Field, 1997). 

Sosyal  devletten  kaçış,  merkezi  planlamadan  kaçışla  birlikte  ilerleyen  bir  süreçtir.  Piyasa  üzerindeki

görünmez  el  de  varlığını  sürdürdüğü  sürece  amaçla,  hayata  geçirilebilenler  arasında  bir  açı  olması  kaçınılmaz
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görünmektedir.  Bir  alana  ne  kadar  devasal  kaynak  ayrılırsa  ayrılsın  tek  elden  ve  planlı  bir  şekilde  yönetimi

becerilemedikçe bunların verimli kullanılmasından bahsetmek pek mümkün olmayacaktır.   

Çağımızın bilgi  çağı olduğu ya da en azından olması gerektiği  oldukça kabul gören  bir  görüştür.  Zaten  bilgi

ekonomisi  (knowledge  economy)  kavramının  kullanılması  da  bununla  ilgilidir.  Yaşam  boyu  öğrenmenin

temellendirilmesi de aynı mantığa dayanmaktadır. Bilgi çok hızlı yayılabildiğine göre ona daha hızlı ulaşanlar öne

geçecektir.  Yayılması söz konusu olan el  ve  kol  emeği  değil  de  kafa  emeğini  gerektiren  ‘bilgi’  olduğuna  göre

artık öyle sanayi dönemlerinde olduğu gibi yoğun emek süreçlerinden söz edilemeyecektir.  Bunun yerine bilgiye

ulaşmayı kolaylaştıracak birtakım becerilerin geliştirilmesi yeterli olacaktır.

Wallis  (2002),  yeni  dünya  düzenine  uyumda  yaşam  boyu  öğrenme  stratejilerinin  önemini   incelediği

çalışmasında, sanıldığının aksine gelecekte  işlerin  büyük bir  kısmının gelişmiş  beceriler  gerektirmeyeceğini  öne

sürmektedir. Bu tezini  hizmet sektörüyle ilgili  olan işlerin  düşük becerilerle  yerine getirilebileceği  ve gelişmekte

olan  teknolojilerin  gelişmiş  becerilere  çok  fazla  ihtiyaç  duymayacağı  düşünceleriyle  desteklemektedir.  Dahası

toplumsal  eşitsizliklerin  sürdüğü  bir  sistemde  yapılacak  kısmi  iyileştirmeler,  insanın  gelişiminin  önündeki

engellerin  kaldırılmasına yetmeyecektir.

Aynı görüşü destekleyen bir vurgu, aylık Amerikan Emek Dergisi’nde önümüzdeki  yıllarda ABD’de beklenen

iş  artışını  ele  alan  bir  araştırmada  2015’e  kadar   hızla  yükselen  mesleklerin  %56’sının  sadece  kısa  vadeli  bir

mesleki  eğitim  gerektiren  işler  olduğunu  göstermektedir  diyen   Hirtt’ten  (2005)  gelmektedir.  Sözü  edilen

meslekler  ise şunlardır:  perakende satış görevlileri,  kasiyerler,  kamyon şoförleri,  ofis  çalışanları,  bireysel  bakım

ve evde sağlık hizmeti  veren görevliler,  asistan öğretmenler,  kapıcılar,  temizlikçiler,  hasta  bakıcılar,  resepsiyon

görevlileri,  katipler,  garsonlar,  koruma  görevlileri,  paketleyiciler,  besin  tezgahtarları,  tesisatçılar  vb.  Bu  da

göstermektedir  ki  artık  50’li,  60’lı  ya  da  70’li  yıllardaki  gibi   iş  piyasasında  eğitim  seviyesinin  yükselmesine

dönük bir ihtiyaç kalmamıştır.

Amerika’da  durum  böyleyse  yüzünü  Amerika  ve  Japonya’ya  dönen  Avrupa’da  da  farklı  olması  pek

beklenemez.  Zaten  yaşam  boyu  öğrenme  paradigmasını  öne  çıkarırken  Avrupa  Komisyonu’nun  vurguladığı

nokta, hızla gelişen teknoloji  ve yaşlanan Avrupa nüfusu olgularının  ABD  ve  Japonya  ekonomilerine  yetişmede

bir araç olarak kullanılması gerektiğidir. 

Eğitim almak deyince her zaman belli  bir  mekan akıllara gelmektedir.  Eğitimi  veren yetişmiş insan gücü ve

bundan  yararlanmak  isteyen  bir  öğrenci  kitlesi  göz  önüne  gelmektedir.  Tüm bu  sayılanlarda  elbette  belirli  bir

amaç  söz  konusudur.  Bir  şeyler  öğrenmeye  gelen  insanlar,  edinmek  istedikleri  bilginin  takipçisi  durumunda

olacaktır. 
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Eğitimin  verildiği  yer,  güç  ilişkilerinin  ne  şekilde   yeniden  üretildiği  konusunda  fikir  vermektedir  (Edwards,

Gray,  Mannion,  Morgan-Klein,  Cervero,  Clarke,  Wilson,  2002).  Örneğin,  özel  okulda  eğitim  almak  ile  devlet

okulunda  almak  arasında  önemli  bir  fark  vardır.  Türkiye’de  çok  az  sayıda  insan  çocuğunu  rahatlıkla  paralı  bir

okulda okutabilmektedir. Dolayısıyla bu olgunun üretim ilişkilerinden bağımsız ele alınamayacağı  görülmektedir.

Yaşam boyu eğitim de verildiği yere ve koşullara göre hedef kitle  ve amaçlar  konusunda  rahatlıkla ipucu

verecektir (Edwards ve diğerleri, 2002). 

Yaşam boyu öğrenmeye tabi olanların yaşam biçimi, hayat standardı hakkında da kolaylıkla çıkarsamada

bulunulabilir.  İronik  bir  şekilde  bugün  yaşam  boyu  öğrenme  politikalarını  şekillendirenlerin  de  durdukları  yere

bakıldığında  benzer  çıkarsamalar  yapmak  mümkün  hale  gelecektir.  Sonrasında  da  kim  için,  ne  için  sorularını

sormak kolaylaşacaktır.

Herkesin kendisini sürekli olarak geliştirebilme olanağı bulabilmesi,  eğitimin ancak temel bir  insan hakkı

olarak  görülmesi  ve  hem  içeriğinin  hem  de  düzenlenişinin  buna  uygun  olarak  kurgulanmasıyla  mümkündür.

Eğitim bu şekilde  tasarlandığında,  “öğrenme”nin  satın  alınması,  piyasaya  göre  düzenlenmesi  ve  hele  “zorunlu”

olarak  görülmesi  söz  konusu  olmayacaktır.  Toplumların  ve  bireylerin  öğrenme  deneyimlerini  kendi  istek  ve

gereksinimlerine  göre  belirleyebildiği,  hiçbir  ödeme  yapmak  zorunda  kalmadığı  bir  işleyiş   kuşkusuz

küreselleşmenin  ürünü  olan  neoliberal  toplumu  aşan  bir  özellikte  olacaktır  (Ünal,  2007).  Ancak  o  zaman  tam

anlamıyla bir yaşam boyu öğrenmeden söz edilebilecektir.
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3.YÖNTEM

 Araştırma Modeli

            Araştırma sorularına yanıt bulmak üzere belirlenen konuyla ilgili  ve amaca uygun olarak belgesel  tarama

modeli kullanılmıştır. AB müktesebatının yaşam boyu öğrenme hakkındaki belgeleri ve ilgili  kuruluşların hazırladığı

raporlar  incelenerek  doküman  analizi  yöntemiyle  çözümlenmiştir.  Resmi  rapor  ve  belgelerden  yararlanırken

kaynakların tamamı taranarak araştırmada yalnızca yaşam boyu öğrenme ile ilgili kısımlarına yer verilmiştir.

Araştırmada ele alınan belgeler olarak, özellikle yıllık raporların ağırlıklı olarak seçilmesinin  nedeni,  AB’nin

yaşam boyu öğrenme konusundaki genel eğilimlerini en iyi yansıtan belgelerin bunlar olduğunun düşünülmesidir.

  

Konu özellikle son on yılda AB ve dünya gündeminin ön sıralarına yerleştiği  için  kaynaklar taranırken son

yıllara ayrı bir önem verilmiştir. Son yıllar denirken kastedilen 2000 yılından 2008 yılına kadar olan süreçtir.  Bunun

nedeni  Mart  2000’de  Lizbon’da  düzenlenen  Konsey  toplantısının  yaşam  boyu  öğrenme  için  bir  milat  değeri

taşımasıdır. Nitekim söz konusu toplantıdan sonra her yıl gelinen nokta ile ilgili  yaşam boyu öğrenme başlığı da

dahil olmak üzere, Birlik bünyesinde değerlendirme toplantıları yapılması bir gelenek haline gelmiştir. 

Yaşam  boyu  öğrenmenin  bütünlüklü  ele  alınabilmesi  için  uluslar  arası  kuruluşların  konuya  yaklaşımı  da

incelenmiştir.  Yalnız  söz  konusu  kuruluşlar  OECD,  DB,  DTÖ  ile  sınırlandırılmıştır.  Bunun  nedeni,  adı  geçen

kuruluşların  eğilimlerinin,  küreselleşme  sürecinin  güncelliğindeki  bugünlerde,  diğer  irili  ufaklı  yapıların

yönelimlerinden  ayrı  düşünülemeyeceği  gerçeğinin  dikkate  alınmasıdır.  Kaldı  ki  son  yıllarda,  uluslar  arası

arenada gündeme damga vuran gelişmelerin belirleyici aktörü olarak görülen, sözü edilen kuruluşlardır. 

Verilerin Toplanması

        Veri  toplama yöntemi olarak doküman incelemesi  kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olan belgeler

saptanarak çalışmada yer verilmiştir.

Yıldırım  ve  Şimşek’e  (2006)  göre  doküman  incelemesi,  araştırılması  hedeflenen  olgu  ya  da  olgular

hakkında bilgi  içeren yazılı materyallerin analizini  kapsamaktadır.  Nitel  araştırmalarda  doküman  incelemesi  tek

başına bir veri toplama yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Doküman incelemesinin başlıca aşamaları şunlardır:

1. Dokümanlara ulaşma: Araştırmanın amacına uygun dokümanların neler olduğunun tespit  edilmesi

ve nereden elde edilebileceklerinin belirlenmesi;
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2. Özgünlüğü kontrol etme: Ulaşılan dokümanların orijinal metinler olduğundan emin olma;

3. Dokümanları  anlama:  Belirli  bir  sistem  içinde  ve  karşılaştırmalı  olarak  dokümanların

çözümlenmesi;

4. Veriyi analiz etme: Doküman analizinin konusu olan verilerin incelenmesidir.

 Verilerin Analiz Edilmesi

 Araştırmada  doküman  inceleme  yöntemi  temel  alınmıştır.  Buna  göre  analiz  süreci  şu  şekilde

yapılandırılmıştır (Yıldırım ve Şimşek,2006):  

 

          1. Dokümanlara ulaşma: AB bünyesinde faaliyet  gösteren Avrupa Komisyonu’nun yaşam boyu öğrenme

ile  ilgili  aldığı  kararlar  ve  hazırladığı  raporlara  ulaşılmıştır.  Bu  çerçevede  incelenecek  belgeler  olarak  şunlar

belirlenmiştir:

• Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi’nin yaşam boyu öğrenme ile ilgili tavsiye kararları (2006);

• Avrupa Konseyi’nin bütünleşme politikaları ile ilgili aldığı stratejik kararlar (2006);

• Avrupa  Komisyonu’nun  Avrupa  Eğitim  ve  Öğretim  Sistemlerindeki  etkililik  ve  eşitlik  ile  ilgili

hazırladığı bildiri (2006);

• Lizbon Özel Avrupa Konseyi: Yenilik ve Bilginin Hakim olduğu Avrupa’ya Doğru (2005);

• Avrupa Komisyonu’nun, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Alanı” başlıklı bildirisi (2001);

• Avrupa Komisyonu’nun Stockholm Bahar Konseyi’ne katkı olarak hazırladığı bildiri (2001);

• Avrupa Toplulukları Resmi Dergisi’nde yayınlanan yaşam boyu öğrenme ile ilgili  Konsey  kararları

(2002);

• Avrupa Komisyonu’nun Bahar Konseyi’ne destek olarak hazırladığı çalışma metni (2003);

• Avrupa Komisyonu’nun Bahar Konseyi’ne destek olarak hazırladığı çalışma metni (2005);

• Avrupa Komisyonu Yıllık Raporu (2006);

• Avrupa Komisyonu’nun Bahar Konseyi için hazırladığı bildiri (2006).

 

         Ayrıca  AB’nin  yasal  çerçevesini  çizen  Official  Journal’dan  yararlanılmıştır.  Söz  konusu  dergiyle,  AB

organlarının aldığı kararlar  yasalaşmış  olmaktadır.  Bundan  başka,  kavramsal  ve  kuramsal  temelleri  belirlemek

için  ihtiyaç  duyulan  verilere  konu  ile  ilgili  kitaplardan,  alanda  hazırlanmış  tezlerden  ve  yapılan  çalışmalardan

yararlanılarak  ulaşılmaya  çalışılmıştır.  Ek  olarak,  internet  ortamından  da  faydalanarak  eğitim  alanındaki  uluslar

arası düzeyde hazırlanan raporlar ve yazılan makaleler çalışmada kaynak olarak yer almıştır.
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           2.  Özgünlüğü  kontrol  etme:  Elde  edilen  verilerin  çalışmanın  amacıyla  uyumu  gözetilmiştir.  Araştırma

amacına hizmet etmeyen dokümanlar araştırma kapsamından çıkarılmıştır. 

3. Dokümanları  anlama: Çalışmada kullanılan dokümanlar bildiri,  rapor,  çalışma metni  ve resmi  belgeler

olduğundan  oldukça  anlaşılır  bir  dille  kaleme  alınmıştır.  Ele  alınan  belgeler  çalışmanın  konusuyla  doğrudan

bağlantılı  olanlar  arasından  seçildiği  için  anlamak  ve  çözümlemek  de  kolaylaşmıştır.  Dokümanlarda  yer  alan

bilgilerde yaşam boyu öğrenme konusu açıklayıcı bir şekilde  ifade edilmektedir.  Belgeler  arasında karşılaştırma

yapıldığında kullanılan dil  ve biçemin benzerlik  taşıdığı görülmüştür.  Bu durum metinleri  kaleme alanların  benzer

bakış  açılarına  sahip  olmalarına  bağlanabilir.  Bu  yüzden  de  dokümanlar  arasında  çıkarsama  yapılırken  zorluk

yaşanmamıştır.

4. Veriyi  analiz etme: Elde edilen  dokümanlar  araştırmanın  tüm  veri  setini  oluşturmaktadır.  Araştırmada

AB belgeleri, araştırma amaçları açısından sistematik bir biçimde incelenmiş olup sonuçlara varılmıştır.   
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4. BULGULAR VE YORUMLAR

 Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Stratejileri

        Yaşam  boyu  öğrenme  konusunda  AB’nin  attığı  adımlar,  önüne  koyduğu  hedefler  ele  alınan  belgeler

aracılığıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 2000  yılından  itibaren  Lizbon  zirvesiyle  birlikte  yeni  bir  döneme  girilmiştir.

Gelinen noktada alınan her kararda bağlayıcı olan, söz konusu zirve kararlarıdır.  Bu veri  dikkate  alınarak yaşam

boyu öğrenme alanındaki  gelişmeler  takip  edilmiştir.  Her yıl bahar aylarında AB’nin düzenlediği  Bahar Konseyi

(Spring  Council)  toplantıları  araştırmanın  amacıyla  uyumlu  bir  şekilde  incelenmiştir.  Söz  konusu  toplantılarda

yaşam boyu öğrenme ile ilgili karar altına alınan maddelere araştırmada yer verilmiştir.  

        Öncelikle  AB  için  kavramın  ne  anlama  geldiği  irdelenirken  neo-liberal  politikalarla  girilen  ilişkiler  de

yansıtılmaya çalışılmıştır. Tarihsel  süreç içinde yaşam boyu öğrenme kavramının geçirdiği  dönüşümler inceleme

konusu  olmuştur.  Bugün  çeşitli  gençlik  programlarının  kapsanmasıyla  geliştirilen  yaşam  boyu  öğrenme

programının neleri amaçladığı gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.         

          Avrupa Birliği ve yaşam boyu öğrenme.                                                                                                          

                 Avrupa Birliği  Antlaşması’nda 1997’den beri  mesleki  eğitimin  yaşam boyu          sürmesi  gerektiği

vurgusu  yer  almakta  ve  üye  ülkelerin  hayata  geçirmesi  gereken  bir  amaç  olarak  tariflenmektedir.  Başka  bir

gelişme de Avrupa İstihdam Statejisi’nin işsizliği yaşlı kıta için  büyük bir  sorun olarak tanımlaması ve bu sorunla

başetmede eğitime önemli  bir  rol  vermesidir.  Üye  ülkelerden  istihdam  konusunda  her  yıl  düzenli  olarak  rapor

hazırlamaları istenmekte ve her ülke için  ulusal düzeyde yaşam boyu öğrenmenin gelişimiyle  ve o konuda neler

yapıldığıyla  ilgili  bir  eylem  planı  öngörülmektedir.  Üye  ülkeler  de  eğitimle  ilgili  olarak  belirledikleri  ortak

amaçlarda yaşam boyu öğrenmeye şu veya bu şekilde  yer vermektedir.  2000 yılında düzenlenen  bir  toplantıda

devlet başkanları tarafından Avrupa’nın geleceği  için  yaşam boyu öğrenmenin ekonomik ve toplumsal kalkınma

açısından önemine vurgu yapılmıştır. Bunun  ardından  Avrupa  Komisyonu  üye  ülkelerden  yaşam  boyu  öğrenme

politikaları  oluşturmasını  talep  etmiştir.  Bu  yöndeki  en  önemli  katkı  da  bu  konuda  memorandum  yapılması

olmuştur (Smith, 2001).

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi   tarafından yaşam boyu öğrenme ile  ilgili  tavsiye  kararları  hazırlaması

talep edilen Avrupa Ekonomi  ve Sosyal  Komitesi,  2006’da  aldığı  kararlarda,  iş  piyasasında  başat  rolü  sosyal

taraflara  vermiştir.  Aynı  Komite  tarafından,  Avrupa’daki  sosyal  tarafların   beceri  ve  nitelikler  yönünden  yaşam

boyu  öğrenmenin  geliştirilmesi  ile  ilgili  bir   eylem  çerçevesi  oluşturdukları  ve  konuyla  ilgili  daha  fazla  etkinlik

düzenlemeyi  2006-2008  programına  dahil  ettikleri  vurgulanmıştır.  Avrupa  Ekonomi  ve  Sosyal  Komitesi  sivil

toplum  örgütlerinin  süreçte  daha  fazla  yer  alması  gerektiğinin  de  altını  çizmiştir.  Diğer  bir  kararda,  tüm  üye
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ülkeler farklı  eğitim türleri  arasındaki  tutarlılık ve koordinasyon yoksunluğu açısından eleştirildikten sonra  sürekli

mesleki eğitimin diğer eğitim türlerinden yalıtık olduğu vurgulanmıştır. Beceri eğitiminin hep kısa süreli  olarak ele

alındığı ve bunun uzun vadede sorun yaratmaya elverişli  olabileceği  ifade edilmiştir.  Tüm bunlar akılda tutularak

yaşam  boyu  öğrenme  ile  ilgili  temel  becerilerin  eğitim  türlerinin  hepsini  kapsayacak  şekilde  belirlenmesinin

önemine  değinilmiştir.  Bunlardan  başka  Avrupa  Birliği  içinde  ve  dışında  temel  becerilerle  ilgili  bir  dizi

tartışmanın yürütülmekte olduğu belirtilmiştir. İsteyenin istediği  yöne vurgu yapabildiği  ifade edilmiştir.  Ek olarak

da  yeni  yaklaşımların  kısmen  uygulayıcısı  konumundaki  öğretmenlerin  bakış  açılarının  ve  yaklaşımlarının

dönüştürülmesi  gerektiğinin  altı  çizilmiştir  (OPINION  of  the  European  Economic  and  Social  Committe  on  the

Proposal  for  a  Recommendation  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  on  key  competences  for

lifelong learning,COM(2005) 548 final – 2005/0221 (COD); 2006).

Temel  becerilerle  (key  competences)  ilgili  tartışmaların  son  bulmasında  Avrupa  Parlamentosu  ve  Avrupa

Konseyi’nin 18 Aralık 2006 tarihli Official Journal’da yayınlanan tavsiye kararları önemli bir işlev üstlenmiştir.  Söz

konusu becerilerin önemi şu şekilde açıklanmaktadır:

• Bağlama  uygun  olarak  gerekli  bilgi,  beceri  ve  tutumların  sergilenmesinin  bir  aracı  olmaları;  kişisel

gelişim, aktif vatandaşlık ve istihdamda yer almada gerekli olmaları,

• Bilgi  toplumu  için  başat  önemde  olmaları  ve  işgücü  için  daha  fazla  esnekliği  getirmeleri;  böylelikle  de

sürekli değişimlere adaptasyon sağlamaları, 

• Yenilik, üretkenlik ve rekabet edebilirlikte önemli birer faktör olmaları.  

 

Temel becerilere sahip olması gerekenlerin,  zorunlu eğitimlerini  tamamlayan gençler  (yetişkinlikleri  boyunca

özellikle  de  iş  hayatlarında)  ve  hayatları  boyunca  kendini  geliştirip  becerilerini  yenilemek  isteyen  yetişkinler

olduğu belirtilmiştir.  

  

Bu denli üstünde durulan söz konusu temel beceriler  ise şunlardır (Key Competences for Lifelong Learning,

2006):

• Anadilde  iletişim:  Kavramları,  düşünceleri,  duyguları,  gerçekleri  hem  yazılı  hem  de  sözlü  olarak  ifade

etme (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve sosyal  ile  kültürel olarak dili  yaratıcı ve uygun bir  şekilde

kullanabilme becerisidir; 

• Yabancı  dillerde  iletişim:  Anadilde  iletişimin  temel  boyutlarını  içermenin  yanısıra  diğer  kültürleri  de

anlamayı  kapsamaktadır.  Başarı  düzeyi   dinleme,  konuşma,  okuma  ve  yazma  kapasitesi  gibi  birkaç

faktöre bakılarak belirlenmektedir;

• Matematik  becerisi  ve fen ile teknolojide temel  yeterlilikler:  Sayısal  yeterlilik,  günlük  hayatta  karşılaşılan

sorunları  çözerken  edinilen  bilgileri  sürece  yayarak  sayısal  zekayı  kullanabilme  becerisidir.  Fen  ve
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teknolojide temel yeterlilikler  ise  doğal  hayatı açıklayan bilgi  ve yöntemleri  kullanabilme ile bu alanlarda

uzmanlaşmaya  karşılık  gelmektedir.  Buna  ek  olarak,  insan  etkinliğinin  yol  açtığı  değişimleri  anlama  ve

her bireyin yurttaş olarak taşıdığı sorumluluğu da içermektedir;

• Dijital yeterlilik: Bilgi toplumu teknolojisini rahatlıkla ve eleştirel bir şekilde kullanabilme ile bilgi  ve iletişim

teknolojisinin temel becerilerini içermektedir;

• Öğrenmeyi  öğrenme:  Kişinin  kendi  ihtiyaçlarının  farkında  olarak,  uygun  fırsat  ve  yöntemleri  gözeterek

bireysel  ya da grup içinde öğrenmeyi  örgütleyebilmesi  ve kendi  öğrendiklerinin  takipçisi  olması  ile  ilgili

bir beceridir;

• Sosyal  ve insani  yeterlilikler:  Sosyal  yeterlilik,  kişisel,  kişilerarası  ve  kültürlerarası  yeterlilikler  ile  bireyin

sosyal hayatta ve iş hayatında etkili ve yapıcı biçimde iletişim kurmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini

içermektedir. Kişisel  ve sosyal  olarak iyi  durumda olmakla ilgisi  vardır. Bireyin girdiği  farklı  çevrelerdeki

davranış kodlarını ve kuralları çözmesi esastır. İnsani yeterlilik, özellikle de toplumsal ile siyasal kavram ve

yapıların bilgisi  (demokrasi,  adalet,  eşitlik,  yurttaşlık ve  insan  hakları)  bireyi  aktif  ve  demokratik  katılıma

teşvik edici özelliktedir;

• İnisiyatif  alma  ve  girişimcilik:  Düşünceleri  pratiğe  geçirme  becerisidir.  Yaratıcılık,  yenilik,  risk  almanın

yanısıra  belirlenen  amaçlara  ulaşmak  için  plan  yapabilme  ve  projeleri  yönetebilmeyi  de  içermektedir.

Birey,  işinin  gerektirdiklerinin  farkında  olduğu  gibi  ortaya  çıkan  fırsatları  da  değerlendirebilme  becerisi

göstermektedir.  Toplumsal  ya  da  ticari  etkinlikte  bulunanların  ihtiyacı  olan  daha  spesifik  bilgi  ve

becerilere  sahip  olmanın   temelini  oluşturmaktadır.  Etik  değerlerin  farkında  olmayı  ve  iyi  yönetişimi

artırmayı da içermelidir;

• Kültürel  farkındalık  ve  ifade:  Bir  dizi  kitle  iletişim   araçları    (müzik,  performans  sanatları,  edebiyat  ve

görsel sanatlar) yoluyla duygu, düşünce ve deneyimlerin yaratıcı bir şekilde  ifade edilmesini  önemsemeyi

içermektedir. 

Avrupa  Konseyi’nin  6  Ekim  2006  tarihinde  bütünleşme  politikaları  ile  ilgili  aldığı  stratejik  kararlarda

2007-2013  yılları  arasında  şu  hususlara  önem  vermek  gerektiğinin  üzerinde  durulmuştur  (Cohesion  Policy  in

Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines, 2006):

• Avrupa’yı yatırımlar ve iş için daha cazip hale getirmek,

• Bilgi ve yeniliği arttırmak,

• Daha fazla ve daha iyi işler yaratmak,

• Bütünleşme politikalarının bölgesel boyutunu hesaba katmak.   

Official  Journal’da  da  yayınlanan  bu  stratejik  kararlar  ekonomiden  bağımsız  düşünülemeyecek  olan
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eğitim  alanının  nasıl  da  ekonomik  gelişmelerle  iç  içe  olduğunu  göstermesi  açısından  anlamlıdır.  Avrupa

Komisyonu’nun Konsey’e ve Avrupa Parlamentosu’na 8 Eylül 2006 tarihinde  Avrupa’daki  eğitim  sistemlerinde

etkililik  ve  eşitlikle  ilgili  sunduğu  bildiride,  eğitim  alanıyla  iş  hayatı  arasındaki  ilişkinin  iyileştirilmesi  gerektiği

düşünülerek  eğitimin  mesleki  projelere  de  ağırlık  vererek  iş  piyasasının  ihtiyaçlarına  yanıt  vermiş  olacağı

belirtilmektedir.  Bu  yüzden  de  kalifiye  eleman  gereksiniminin  karşılanmasının  önemi  vurgulanmaktadır.  2050

yılına kadar  Avrupa’da en az 65 yaşında olan nüfusun  oranının  % 65  artacağının  ve  çalışan  nüfurusun  oranında

ise % 20 azalma olacağının dikkate alınması gerektiğinin altı çizilmiştir. Yetişkin eğitimi ise iş  hayatının değişken

yüzüne uyumu kolaylaştırması yönünden ele  alınmıştır.  Avrupalıların  yalnızca  % 10.8’inin  yetişkin  eğitiminde  yer

aldığı  ve  öğrenmeyi  hayatlarına  yaydığı  bunun  da  2010’a  kadar  ulaşılmak  istenen  %  12.5  hedefinin  altında

olduğu vurgusu yapılmıştır  (Efficiency and Equity in European Education and Training Systems, 2006). 

AB’nin küreselleşmeyi ele alışına göz atıldığında, rekabetin  arttığı sektörlerde harekete geçmek anlamına

geldiği belirtilen küreselleşmenin, bu süreçle birlikte teknolojinin de birdenbire ve hızlı gelişimi karşısında Avrupa

’daki  eğitim sistemlerinin  yaşam boyu öğrenmeyi  yaygınlaştırarak toptan bir  değişim yaşaması gerektiğinin  altı

çizildiği  görülmektedir.  Dahası  Avrupa  Komisyonu  açık  bir  şekilde  Avrupa’da  gerçek  bir  girişimcilik  ruhu

görmeyi arzu ettiğini  vurgulamaktadır  (The Lisbon Special  European Council:   Towards a Europe of Innovation

and Knowledge, summaries of legislation SCADPlus, 2005). 

Romijn’e  göre  (2001)  Avrupa’da  yaşam  boyu  öğrenme,  işçilerin  istihdam  edilebilir  olmaları  için  gereken

esnekliği  göstermelerini  sağlamak  açısından  ve  kişisel  gelişim  açısından  olmak  üzere  iki  yönden  ele

alınmaktadır. 

Ancak  kişisel  gelişim  yönü  ekonominin  ihtiyaçları  öne  çıktığı  için  arka  planda  kalmaktadır.  İş  piyasasının

sorunlarına çözüm geliştirmek Avrupalı girişimci ve sermayedarların gündemlerinin ön sırasında  yer almaktadır.  

Hirtt’e göre (2005)  eğitimi  sermayenin  gereksinimlerine  uyumlu  kılmanın  ne  anlama  geldiğini  anlamak  için

günümüz ekonomik yapısının temel özelliklerini akılda tutmak önemlidir. Bunlar: 

a) Ekonomik ve teknolojik istikrarsızlık, 

b) Emek piyasasının kutuplara ayrılması,  

c) Devletlerin bütçe problemleridir.

 

Eğitim  alanına  da  ekonomiyle  bağlantı  kurularak  bakıldığında  da  ileride  herkese  yüksek  eğitim  vermenin

gereksiz  olduğu  sonucu  çıkmaktadır.  Bunun  bütçelere  olası  külfeti  fazla  olacaktır.  Geleceğin  çalışanları  için

eğitimin anlamı ortak bir  kültür üretmek yerine hızla değişen koşullarda kolayca hayata geçirilebilecek  temel ve

genel bilgiler öğretilmesi olacaktır. 
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Bir  kez  ortak  kültür  üretmek  amacı  gerilere  atıldığında  kişisel  gelişim  amacı  da  rafa  kaldırılmak  zorunda

olacaktır. Zaten kişisel gelişimin ön plana çıkmasının sorunsuz bir  ekonomide gerçekleşebileceğini  görmek için

ekonomist olmaya gerek yoktur. Süregiden bir  ekonominin ki  örnekte bu piyasa ekonomisidir,  kendi  sorunlarını

halletmeyi önüne koymasında şaşılacak bir yan yoktur.  

Küreselleşmenin  bu  denli  önemsendiği  bir  dönemde  yetişkin  yurttaşların  eğitimi  denince  hızlı  değişen

koşullara uyumu gerektiren esnekliği anlamak neredeyse bir kural haline gelmiştir. İşte yaşam boyu öğrenme de

tam  bu  esnekliğe  denk  düşmektedir.  Öte  yandan  hala  kimi  naif  bakışlar  bireyin  gelişiminin  önemli  olduğu

yanılsamasını  sürdürebilmektedir.  Bu  düşüncenin  kökleri  birey-devlet  ilişkisinin  hümanist  temellerde  kurulduğu

sosyal devlet anlayışı dönemlerine kadar gitmektedir.  Kendini  geliştiren birey çevresine ve toplumuna yararlı  bir

yurttaş  olacaktır.  Ancak  kabul  etmek  gerekir  ki,  günümüzde  bu  bütünlüklü  çerçeve  kırılmalara  uğramıştır.  Artık

bireyi  çevreleyen  koşullar  eskisi  gibi  insani  olmaktan  uzaklaşmıştır.  Birey  rekabet  edebilir  olduğu  oranda,

bilgilerini güncelleyerek piyasada yer bulabilecektir. 

 

Cunningham  (1993)  her  ne  kadar  koşullar  değişse  de  yetişkin  eğitimiyle  ilgili  insanların  birtakım  mitlere

inanmayı  sürdürdüğünden  yakınmaktadır.  İlk  mit,  yetişkin  eğitiminin  insancıl  amaçlara  hizmet  etmesinin

beklenmesidir.  Burada Maslow’un insanın kendini  gerçekleştirmesinin  basamakları  devreye girmektedir.  Daha

iyi  bir  topluma  giden  yolun  bireylerin  daha  iyi  olmasıyla  ilişkisi  kurulmaktadır.  Oysa  gerçekte  durum  böyle

değildir.  Amaç  para  kazanmaktır.  Öğrenme  de  bu  nedenle  önemsenmektedir.  Yetişkin  eğitimi  daha  çok  boş

zamanları  değerlendirme  üzerine  kuruludur.  Günümüzde  insanların  çok  az  zamanı  vardır.  Onu  da  dinlenmeye

ayırmayı tercih etmektedirler. Cunningham’a göre (1993)  ikinci  mit  de yetişkin eğitimcilerinin  yüksek tahsillilerle

düşük tahsilliler  arasındaki  uçurumu azalttıklarına inanmalarıdır.  Oysa  söz  konusu  olan  tam  tersidir.  Daha  fazla

eğitim almayı isteyen hep zaten eğitim almışlar olur. Bu da uçurumun artması anlamına gelmektedir.

 

Cunningham’a göre (1993)  son bir  mit  de yaşadığımız toplumun  eşitliğe  dayandığına  inanılmasıdır.  Oysa  ki

durum hiç de böyle değildir.  Eşitsizliğin  kaynağı olarak karşımıza ırk, cinsiyet  ve  sosyal  sınıflar  çıkmaktadır.  Bu

eşitsizlikler ise güç ilişkilerinin yeniden üretilmesini sağlamaktadır.    

 

Yukarıda  sözü  edilen  mitler  sürdüğü  sürece  yetişkin  eğitiminden  de  yaşam  boyu  öğrenmeden  de  yüksek

beklentiler  devam  edecektir.  Ancak  öyle  görünmektedir  ki  toplumsal  hayata  dair  tüm  düzenlemeler  ortak  bir

kültür  üretme  ve  onu  geliştirmeye  dönük  değil  de  sermayenin  ihtiyaçlarına  yanıt  vermeye  dönük  kurgulandığı

sürece karşılanmaları giderek güçleşmektedir.

Ercan’a göre (2006)  rekabet  ve emeğin  verimliliği  öne  çıkınca  Avrupa  Birliği’nin  oluşumunda  belirleyici

olduğu düşünülen demokrasi,  katılım ve çoğulculuk ifadelerinin  yerini  sermayenin baskın olarak önerdiği  başka
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değişkenler almaktadır. Bu yüzden AB’ye ait metinlerde şizofrenik bir dil vardır. Demokrasi ve katılım ifadelerinin

hemen yanında piyasanın gereklerini  yerine getirmenin zorunlulukları öne  çıkmaktadır.  Sözü  edilen  değişkenler

ise eğitim politikaları ve insanların kendilerine nitelik katmalarını içeren bir dizi yaklaşımdır.  

İkinci  değişken  olarak  yaşam  boyu  öğrenme  kavramı  alınabilir.  Yaşam  boyu  öğrenme,  bir  tür  ideoloji

olarak bile görülebilir. Çünkü başlıbaşına bir bakış açısını ifade eden bir kavramdır.

Yine  Ercan’a  göre  (2006),  “yaşam  boyu  eğitim”  denince  hiç  durmadan  işgücü  piyasasının  taleplerine

göre kişinin  kendini  geliştirmesi  anlaşılmalıdır.  İnsanın kendi  emek gücüyle kendi  hayatına yatırım  yapmasından

başka bir anlamı yoktur. 

Bir  kavramın  yaygınlaştırılmaya  çalışılması  bunun  için  özel  çabalara  girişilmesi  iradi  bir  müdahaledir.

Amacın  ne  olduğuna  bakıldığında  zaten  raporlarda  açık  bir  şekilde  ifade  edildiği  gibi,  sıkışan  Avrupa

ekonomisine  hava  delikleri  açmak  olduğu  görülmektedir.  Resmi  makamlarca  yapılan  hemen  her  açıklamada

yaşlanan  nüfus  ve  ekonominin  rekabet  gücünün  artırılması  vurgularının   yapılması  bu  durumun  açık  bir

göstergesidir.    

Görünen o ki  insanların uzun yaşaması bir  yandan  sorun  oluştururken  piyasanın  çıkarları  için  mümkünse

aktif  olmaları  istenmektedir.  Uzun  ve  sağlıklı  yaşamaksa  piyasanın  hizmetine  sunulduğu  oranda  değer

taşımaktadır.  Öğrenmeyi  hayata  yaymak,  iş  piyasasının  gereksindiği  becerileri  diri  tutmaktan  başka  anlama

gelmemektedir.

Bu  verileri  yanyana  getirince  ya  küresel  olgu  denip  kaçınılmazlığının  savunulması  gerekecek  ve  yaşam

boyu  öğrenme  kavramı  da  bu  çerçevenin  içine  yerleştirilmeye  çalışılacak  ya  da  ‘özelleştirmeci  ve  serbest

piyasacı bir bakışla yaşam boyu öğrenme uyumlu olamaz’ tespitini yapmak gerekecektir.

        

         AB’nin  yaşam  boyu  öğrenme  politikalarının  tarihsel  ve  yasal  süreci.  Avrupa  Birliği’nde  eğitim

konusuna yıllarca dolaylı bir  şekilde  değinilmiştir.  Eğitimin,  ulusal egemenliği  ve kültürü yeniden üretme işlevine

sahip olmasından ötürü taşıdığı hassasiyet  dikkate  alınarak üye ülkelerin kendi  eğitim politikalarını  belirlemeleri

için inisiyatif daha çok üyelere verilmiştir. Dolayısıyla yıllarca metinlerde bağlayıcı bir şekilde, direkt olarak eğitim

başlığı yer almamıştır. İlk defa 1992’de Maastricht Antlaşması ile eğitim yasal bir temele kavuşmuştur. 

1957’de Avrupa Topluluğu’nun kurucu antlaşması olan Roma Antlaşması’nda, Topluluk’a yalnızca mesleki

eğitim etkinliklerini  uygulama görevi  verilmiştir.  1957 ve 1992 yılları arasında ise eğitim politikaları  yasal olarak

her üye ülkenin özel yetkisine bırakılmıştır. 1992’de imzalanan Maastricht  Antlaşması  ile  bu  durum  değişmiştir.

Sözkonusu  antlaşmanın  126.  maddesiyle  tarihte  ilk  defa  Avrupa  Komisyonu  eğitim  meseleleriyle  ilgili  olarak
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kısmi de olsa söz söyleme hakkını elde etmiştir (Murphy,1997).

Maastricht  Antlaşması’nda,  “Öğretim,  Mesleki  Eğitim  ve  Gençlik”  başlığı  altında  126.  ve  127.

maddelerde,  genel  olarak  eğitim  ve  özel  olarak  mesleki  eğitimin  kalitesinin  artırılmasına  dönük  vurgular  yer

almaktadır.  Söz  konusu  antlaşma  “sürekli  eğitim”  konusunu  da  ele  almış  ve  az  önce  sayılan  maddelere

dayanılarak AB bu konuda yetkili kılınmıştır (Kihtir, 2003).

1997  yılında  imzalanan  ve  AB  kurucu  antlaşmalarını  birleştiren  Amsterdam  Antlaşması  149.  ve  150.

maddeleri  ile  eğitim  konusunu  yeniden  düzenlemiştir.  AB  söz  konusu  bu  maddelere  dayanarak  eğitimle  ilgili

hedeflerini belirlemiştir (Kihtir, 2003). 

Amsterdam  Antlaşması’nın  150.  maddesinin  2.  fıkrasında  Topluluk  amaçları  arasında,  özellikle  de

mesleki  eğitim  ve  hizmetiçi  eğitimle  (retraining)  birlikte   endüstriyel  değişimlere  uyumu  hızlandırmak  ve  iş

piyasasıyla bütünleşmeyi  sağlamak  için  sürekli  (continuing)  mesleki  eğitimin  iyileştirilmesinin  olması  gerektiği

belirtilmiştir  (Official  Journal  C  340,  Treaty  of  Amsterdam  Amending  the  Treaty  on  European  Union,  The

Treaties Establishing the European Communities and Certain  Related  Acts,1997).  Böylece  doğrudan  olmasa

da  yaşam  boyu  öğrenmeden  söz  edildiği  görülmektedir.  Çünkü  mesleki  eğitime  devam  eden  bir  boyut

kazandırılarak eğitime de bir süreklilik özelliği atfedilmiş olunmaktadır.

Avrupa  Birliği’nde  her  ne  kadar  zamanla  bir  yasal  temele  kavuşsa  da  yaşam  boyu  öğrenme  de  dahil

olmak üzere eğitim ve öğretim alanında politika  geliştirme süreci  daha çok beyaz kitap,  tebliğler,  ilke kararları,

bildiriler ve çeşitli düzeydeki toplantılarda alınan kararlar aracılığıyla belirlenmektedir. 

1990’lı  yıllar  yaşam  boyu  öğrenme  kavramının  da  dillendirildiği  dönem  olmuştur.  Ancak  yasal  olarak

bağlayıcılığı olan metinlerde  direkt  olarak  yaşam  boyu  öğrenme  kavramının  geçtiğinden  söz  edilememektedir.

Bir  tek  Maastricht  Antlaşması’nda   “sürekli  eğitim”  vurgusunun  yapıldığı  görülmektedir.  Bunun  dışında  çeşitli

düzenleyici  belgelerde  yaşam  boyu  öğrenme  kavramının  anılması  özellikle  1990’lı  yılların  ikinci  yarısına  denk

gelmiştir.

Avrupa Komisyonu, “Öğretme ve Öğrenme: Öğrenme Toplumuna Doğru” başlıklı  eğitimle  ilgili  ilk  Beyaz

Kitabı’nı (white paper) 1995 yılında yayınlamıştır. Aralık 1996’da, AB Eğitim Bakanları, Avrupa Komisyonu’nun ve

üye ülkelerin eğitim politikaları ile ilgili bir çerçeve olarak “Yaşam Boyu Öğrenme için bir  Strateji”  başlıklı  belgeyi

benimsemişlerdir (Coolahan, 2002).  

Beyaz Kitap, Maastricht Antlaşması ile sınırları çizilen eğitim politikalarını takiben yaşam boyu öğrenmeye
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ilk  olarak en fazla ağırlık verilen metin olmuştur. Beyaz Kitap ile yaşam  boyu  öğrenmeye  vurgu  yapılırken  daha

çok istihdam ve ekonomi üzerinde durulmuştur. Söz konusu metinde  Avrupa  uygarlığının  Amerikan  medyasının

egemenliği  tehlikesiyle  karşı  karşıya  olduğu  ve  özellikle  de  eğitim  alanındaki  yazılım  piyasasının  büyük  bir

tehditle karşı karşıya olduğu belirtilmektedir (Field,1997).

2000’lere  kadar  olan  süreci  ise  Lizbon’a  bir  tür  hazırlık  dönemi  olarak  adlandırmak  doğru  olacaktır.

Nitekim  Lizbon’da  yapılan  Avrupa  Konseyi  toplantısıyla  bir  dönüm  noktası  yaşanmıştır.  Hatta  Avrupa  Birliği

tarihini Lizbon öncesi  ve Lizbon sonrası olarak ifade etmek mümkündür. Kaldı ki  tarihi  bir  anlam atfedilen sözü

edilen bu toplantıdan sonra yapılan her işte, alınan her kararda Lizbon Konseyi’ne atıfta bulunmak neredeyse bir

gelenek haline gelmiştir.  Tüm bu gelişmelerin  bir  anlamı  da  yaşam  boyu  öğrenme  kavramının  en  çok  üstünde

durulan  ve  en  kapsamlı  bir  şekilde  ele  alındığı  mekânın  adı  geçen  toplantı  olmasıdır.  Mart  2000  tarihi  bu

bakımdan yaşam boyu öğrenme için de bir milat anlamına gelmiştir. 

AB’de eğitim politikalarının geçirdiği  dönüşümün daha iyi  canlanması için  aşağıda tabloda kronolojik  bir

sırayla antlaşmalar, alınan kararlar ve politik gelişmeler verilmektedir.
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Tablo 1. AB’de Eğitim Politikalarının Kronolojisi
Antlaşmalar,  Kararlar  ve  Diğer  Politika

Gelişmeleri

İçerik

1951

Paris Antlaşması [Avrupa Kömür ve

Çelik Topluluğu’nun kuruluşu (ECSC)]

ECSC  Antlaşmasının  56.  maddesi,

işçilerin  eğitiminin  finansmanı  için

Topluluğun görevini içermektedir.

1957
Roma Antlaşması [Avrupa Ekonomik
Topluluğu (EEC) ve Avrupa Atom Enerji
Topluluğu’nun (Euratom) kuruluşu]

Euratom Antlaşmasının 7. ve 9.
maddeleri, nitelikli işçilerin yetiştirilmesi
için bir Avrupa üniversitesinin kurulmasını
ve yetiştirme programlarının açılmasını
içermektedir.
EEC Antlaşmasının? 
41. maddesi, mesleki eğitim ve araştırma
alanında etkinliklerin eşgüdümlenmesini, 
50. maddesi, gençlere ve işçilere yönelik
değişim programlarını,
57. maddesi, diplomaların ve niteliklerin
karşılıklı tanınmasını,
118. maddesi, teknik ve ileri eğitimde
işbirliğinin güçlendirilmesini, 
128. maddesi, Avrupa kültür ve tarihinin
kavranmasını içermektedir.
EEC Antlaşması, ulusal ekonomilerin ve
ortak pazarın uyumlu bir şekilde
gelişmesine katkıda bulunacak ortak
mesleki eğitim politikalarının
hazırlanmasına yönelik
ilkeleri içeren yalnızca mesleki eğitime
yönelikEuratom Antlaşmasının 7. ve 9.
maddeleri, nitelikli işçilerin yetiştirilmesi
için bir Avrupa üniversitesinin kurulmasını
ve yetiştirme programlarının açılmasını
içermektedir.
EEC Antlaşmasının?
41. maddesi, mesleki eğitim ve araştırma
alanında etkinliklerin eşgüdümlenmesini,
50. maddesi, gençlere ve işçilere yönelik
değişim programlarını,
57. maddesi, diplomaların ve niteliklerin
karşılıklı tanınmasını,
118. maddesi, teknik ve ileri eğitimde
işbirliğinin güçlendirilmesini,
128. maddesi, Avrupa kültür ve tarihinin
kavranmasını içermektedir.
EEC  Antlaşması,  ulusal  ekonomilerin  ve

ortak  pazarın  uyumlu  bir  şekilde

gelişmesine  katkıda  bulunacak  ortak

mesleki  eğitim  politikalarının

hazırlanmasına  yönelik  ilkeleri  içeren

yalnızca  mesleki  eğitime  yönelik

düzenlemeleri içermektedir.
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1963
2 Nisan 1963 Konsey Kararı? ortak
mesleki eğitim politikasının hazırlanması
yönelik genel ilkeler

İlkelerden birincisi, tüm insanlara
çalışacakları yeri ve mesleklerini özgürce
seçebilmeleri için uygun eğitim
fırsatlarını sağlamayı içermektedir.
İkinci ilke, herkese uygun eğitimi  sunmaya

dönük  ortak  eğitim  politikasının  amacını

oluşturmayı içermektedir.

1967
Merger Antlaşması [Avrupa
Topluluğu’nun (EC) kuruluşu]

Antlaşma  ECSC,  EEC  ve  Euratom’un

yönetimlerini  birleştirmiştir.  Sonuç  olarak,

EC  tek  bir  Konsey  ve  Komisyon’a  sahip

olarak eylemlerini sürdürmüştür.

1971

Bakanlar Konseyi’nde Eğitim
Bakanlarının ilk toplantısı
Mesleki eğitime ilişkin Topluluk eylem
programına yönelik rehber ilkeler

Eğitimin  kalitesinin  artırılması  yönünde

kararlar alınmıştır.

1973

Janne Raporu: Eğitime Yönelik Bir
Topluluk Politikası
Araştırma, Bilim ve Eğitim Genel
Müdürlüğünün Oluşturulması

Rapor eğitim ve ekonomi arasındaki
ilişkiyi vurgulayarak, eğitimin Topluluğun
gelecekteki politikaları içerisinde yer
alması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca,
eğitimin her yerde “Avrupa Boyutunu”
geliştirmesini ancak herhangi bir Avrupa
milliyetçiliğinin geliştirmesinden
kaçınılması gerektiğini belirtmiştir. Eğitim
politikası ulusal yapılara ve geleneklere
saygılı olmalı ve aynı zamanda uyum
sürecini geliştirmelidir. Rapor ayrıca dil
öğrenimini vurgulamıştır.

1974

Eğitim alanında işbirliğine Yönelik
Eğitim Bakanları İlke Kararı

İlke Kararı, eğitimde alanında işbirliğinin?
sosyal ve ekonomik uyumlaşma ile
dengeli olması, hiçbir koşula bağlı
olmaksızın ekonomik yaşamın bir parçası
olarak görülmesi ve her ülkenin
geleneklerinin dikkate alınması ilkelerine
dayandırılmasını ortaya koymuştur.
Vurgulanan eylemler şunlardır:
>  Daha iyi kültürel ve mesleki eğitim
sağlanması,
>  Avrupa’da eğitim sistemleri arasında
saydamlığın oluşturulması,
>  Doküman ve istatistiklerin toplanması,
>  Yükseköğretim kurumları arasında
işbirliğinin artırılması,
>  Diplomaların tanınması,
>  Dil eğitiminin geliştirilmesiyle
öğretmenlerin,öğrencilerin ve
araştırmacıların dolaşımını artırma, 
>  Tüm eğitim biçimlerine tam ulaşımın
sağlanarak fırsat eşitliğinin yaratılması
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1976

Eğitim alanında Topluluk Eylem
Programı ve sürekli bir Eğitim
Komitesi’nin oluşturulması
Eğitime ilişkin bilgi ağı (EURYDICE)
oluşturma kararı

Eylem Programı’nın içeriği büyük ölçüde
1974 İlke Kararı’nın içeriğine
benzemektedir ancak daha ayrıntılıdır.
Bununla birlikte vurgulanan eylemlerden
ikincisi, “Avrupa’daki eğitim sistemleri
arasında bağlantıları geliştirme” olarak
değiştirilmiştir.
Bilgi  ağı  ulusal  eğitim  birimlerini  sorumlu

kılmıştır. Ağ 1980’de işlerlik kazanmıştır.

1983

Avrupa Okul Kitapları Komisyonu
Eylem Programı EUROTECNET,
1983-94

Avrupa Parlamentosu, örneğin, tarih
kitaplarının ulusal önyargıları ortadan
kaldırmak, Avrupa Topluluğu’nun
daha anlaşılmasını sağlamak ve
okullarda Avrupa idealini geliştirmek için
“bir Avrupa biçimine” sahip olması
gerektiğini önermiştir.
Yeni  teknolojiler  açısından  eğitimde

yeniliği teşvik etmeyi amaçlamıştır.

1984

NARIC Ağı (1984-2006)

NARIC  diplomaların  ve  araştırma

sürelerinin  akademik  olarak  tanınmasını

geliştirmeyi amaçlamaktadır.

1985
Beyaz Kitap: İçsel Pazarın
Bütünleştirilmesi
Eylem Programı “genç çalışanların
değişimi” (198591,
1992’den sonra
PETRA kapsamına alınmıştır)

Programın  amacı,  genç  çalışanların

mesleki  eğitimlerini,  dil  yeterliklerini,

kültürel  ve  sosyal  farkındalıklarını

geliştirmeye  yönelik  fırsatların

artırılmasıydı

1986
Eylem Programı COMETT, 1987-2006

Eylem Programı, teknoloji  eğitimi  alanında

üniversiteler  ve  girişimciler  arasındaki

işbirliğini  gelişmesine  katkı  sağlamaya

yönelmiştir.

1987
Eylem Programı ERASMUS, 1987-2006
Eylem Programı ARION, 1987-2006
(Eğitim uzmanları ve karar vericilerin
araştırma ziyaretlerine yönelik Topluluk
Eylemi)

Avrupa Öğrencilerinin Dolaşımına Yönelik
Avrupa Topluluğu Eylem Planı ARION
1995’de SOCRATES Programı
kapsamına alınmıştır.
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1988

Eğitimde Avrupa Boyutuna Yönelik
Konsey İlke Kararı
Eylem Programı YES I, 1988-94
Eylem Programı PETRA, 1988-91,
1992-94
Eylem Programı IRIS, 1988-93,
1994-98

İlke Kararı Avrupa Boyutunu tanımlamıştır:
>  Gençlerde Avrupalı olma duygusunu
artırma
>  Gençlerin AB olgusunu anlamalarını
sağlama
>  AB’nin parçası olmanın zorluklarına ve
fırsatlarına ilişkin farkındalıklarını artırma.
Avrupa Gençlik Programı
Gençleri mesleki eğitimlerini geliştirme ve
yetişkin eğitimine hazırlama.
Kadınlara  yönelik  mesleki  eğitim  projeleri

arasında İnternet ağı oluşturma.

1990
Eylem Programı LINGUA, 1990-2006
Eylem Programı TEMPUS, 1990-94
Jean Monnet Eylemi (JM Projesi)

Öğretmen eğitiminde, ortaokul,
yükseköğretim ve mesleki eğitimde dil
yeterliklerini geliştirme.
Üniversite Araştırmalarına Yönelik Avrupa
Dolaşım Programı Jean Monnet Projesi
“Üniversite Araştırmalarında Avrupa
Bütünleşmesi” üniversitelerin talepleri
doğrultusunda başlatılmıştır. Proje’nin
amacı Avrupa Bütünleşmesine yönelik
çalışmalara fon yaratmaktır.

1991 
Eylem Programı FORCE, 1991-94

Sürekli  mesleki  eğitimi  geliştirmeye

yöneliktir.

1992
Maastricht Antlaşması (AB’nin
Kuruluşuna
İlişkin antlaşma)
Mesleki diplomaların tanınmasına
yönelik direktif

Madde 126. Eğitimin kalitesinin
geliştirilmesine, üye ülkeler arasında
işbirliğinin artırılmasına ve eğitimde
Avrupa Boyutunun geliştirilmesine
ilişkindir.
Madde  127.  Topluluk  düzeyinde  mesleki

teknik  eğitimin  geliştirilmesine  ilişkin

unsurları içermektedir

1993
Yeşil Kitap: Eğitimde Avrupa Boyutu
Beyaz Kitap: Büyüme, Rekabetçilik,
İstihdam: 21. Yüzyılda İlerleme Yolları
ve Güçlükler

Bu Kitap Konsey’in 1988 yılındaki Avrupa
Boyutana ilişkin İlke Kararına dayalıdır.
Komisyon,  mesleki  eğitim,  hareketlilik,

niteliklerin  karşılıklı  tanınması  ve  etkin  iş

pazarı politikalarına atıfta bulunmaktadır

1994
TEMPUS II, 1994-98

Üniversite  araştırmalarına  yönelik  Avrupa

Hareketlilik Programı
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1995
Yeşil Kitap: Yenilik Üzerine

Eğitim ve Yetiştirme Üzerine Beyaz
Kitap: “Öğrenme ve Öğretme Öğrenen
Topluma Doğru”

Eylem Programı SOCRATES I, 1995-99

Eylem Programı LEONARDO DA
VINCI I, 1995-99

Eylem Programı YES II, 1995-99

Küresel ekonomilerin analizini
içermektedir. Kitap Avrupa
ekonomilerindeki yenilik potansiyelinin
yetersizliğini, örgütsel değişimlere ve
modern yönetim yaklaşımlarına yönelik
direnci ele almaktadır.

Beyaz Kitap Avrupa’da bilgi ve becerilerin
geliştirilmesine ilişkin tartışmaların
başlamasına neden olmuştur. Temel
amaçları, Avrupa düzeyinde beceri
akreditasyonunun sağlanması ve
becerilerin tanınması, eğitim kurumları ve
işletmeler arasında bağlar kurma,
Topluluk dillerinde
yeterliliği artırma, eğitime yönelik
yatırımları değerlendirmedir.

SOCRATES eğitim için bir çatıdır. 
Programların bir kısmı
SOCRATES’in parçasıdır. İlk aşamada
aralarında üniversite öğrencileri ve
personeli, müdürler, öğretmenler,
öğrenciler ve karar vericilerin bulunduğu
eğitim alanında yaklaşık 275.000 Avrupa
vatandaşının dolaşımını sağlamıştır.
Ayrıca Program 1.500 üniversite, 8.500
okul ve Avrupa boyutunu geliştirme,
yükseköğretimin kalitesini geliştirme, okul
eğitimi, dil öğrenme ve öğretme, açık ve
uzaktan öğrenme ve yetiştik eğitimine
yönelik 500 uluslar arası projeye destek
sağlamıştır.

LEONARDO mesleki eğitim için bir çatı
programıdır. İlk aşamada yaklaşık 60.000
ortaklığı kapsayan 3.000 proje
desteklenmiştir. Çoğunluğunu gençlerin
oluşturduğu yaklaşık 130.000 kişinin
dolaşımını teşvik etmiştir.

Avrupa Gençlik Programı. Temel amacı,
okul sistemi dışında kalmış gençlerin
eğitimine katkı sağlamaktır.
400.000’den  daha  fazla  genci  kapsayan

projelere destek sağlamıştır.
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1996

Yeşil Kitap:
YetiştirmeAraştırmaUluslararası
Hareketliliğe İlişkin Engeller
Avrupa Yaşamboyu Öğrenme Yılı
Eylem Programı EVS (Gençlere Yönelik
Avrupa Gönüllü Hizmeti), 1996-99

Bu kitabın amacı uluslar arası
hareketliliğe ilişkin yasal, yönetsel, sosyo-
ekonomik, dilsel ve uygulamaya yönelik
zorlukları analiz etmektir.
Amaçları? Avrupa kamuoyunun
yaşamboyu öğrenmenin önemine yönelik
farkındalıklarını geliştirme, eğitim ve iş
dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirme,
AB içinde akademik ve mesleki niteliklerin
tanınmasıyla Avrupa eğitim alanının
oluşumuna yardım etmedir.
Amacı,  Avrupa  düzeyinde  geçerli  olan

informal  eğitimlerin  tanınmasını  sağlama?

gençlerin  toplumla  bütünleşmelerini

artırmak  için  yenilikçilik,  yaratıcılık  ve

dayanışma ruhunu geliştirmedir

1997
Amsterdam Antlaşması
Komisyon Bildirisi: Bilgi Avrupa’sına
Doğru “Öğretme ve Öğrenme: Öğrenen
Topluma Doğru” adlı Beyaz Kitabı
izleyen politika uygulama stratejilerini
tanımlayan Komisyon Bildirisi

Maastricht Antlaşması’nın 126. ve 127.
maddeleri içerik olarak değişmemiş, 149.
ve 150. maddeler olarak Amsterdam
Antlaşması’nda yer almıştır.
Avrupa eylemlerini netleştirmeye ve insan
kaynaklarını etkileyen çeşitli Topluluk
politikaları arasında tutarlılığı ve
tamamlayıcılığı sağlamaya yöneliktir.
Eğitim alanında gelecekte yürütülecek
Topluluk eylemlerine yönelik rehber
ilkeleri içermektedir.
En önemli strateji eğitim siteminden
herhangi bir nitelik elde etmeden ayrılan
gençlerin yetiştirilmelerine yardım
etmeye  yönelik  İkinci  Şans  Okullarının

yaratılmasıydı

1998
Komisyon Bildirisi “Bilgi Toplumunda
Öğrenme: Avrupa Eğitim Stratejisi İçin
Eylem Planı”
Eylem Programı TEMPUS II (programın
yenilenmesi, 1998-2000)

Eylemlerin çatısı içinde okulları ve
öğretmen yetiştirmeyi birleştirmek için
bölgesel ve ulusal düzeyde etkinliklerin
güçlendirilmesini? varolan yerel, bölgesel
ve ulusal internet ağlarını kendi içlerinde
birleştirmeyi içermektedir.
Üniversite  Araştırmalarına  Yönelik  Avrupa

Hareketlilik Programı

50



1999
Yükseköğretimde Avrupa Alanına
Yönelik Bologna Deklarasyonu
Ajanda 2000

Deklarasyonun amacı? bilgi Avrupa’sını
geliştirme, ortak sosyal ve kültürel bir
alan olarak kendini Avrupa’lı hisseden
bireylerin eğitimi,öğrenci, öğretmen ve
araştırmacıların hareketliliğini artırma,
yükseköğretimin geliştirilmesidir.
Ajanda 2000, Avrupa İstihdam Stratejisini
desteklemek için 2000-2006 süresince
Avrupa Sosyal Fonu’nun yapısını ve
politik önceliklerini yeniden tanımlamayı
amaçlamaktadır. Avrupa Sosyal Fonu’nun
anahtar politikaları?
· işsizliği önleme ve mücadele etmeye
yönelik etkin iş pazarı politikaları
geliştirme,
· İş pazarına ulaşımda tüm boyutlar için
fırsat eşitliğinin sağlanması,
· Yaşamboyu öğrenme bağlamında
mesleki eğitim ve rehberliği geliştirme,
· Yetenekli, iyi yetiştirilmiş ve esnek,
yenilikçi, örgütsel yapılara uyum
sağlayabilen ve girişimci işgücünün
oluşturulması,
 İş  yaşamına  kadının  etkin  katılımını

geliştirmek için özel önlemler
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2000
eAvrupaHerkes İçin Bilgi Toplumu
Eylem Programı SOCRATES II, 2000-06
Eylem Programı LEONARDO DA
VINCI II, 2000-06
Gençlik: Gençlik Eylem Programı 2000-06
Eylem Programı TEMPUS III, 2000-06

Özellikle internet olmak üzere yeni
teknolojinin eğitimde kullanımını artırma,
katılımcıların becerilerinin geliştirilerek
gereksinim duydukları bilgiyi elde
etmelerini
ve bilginin değişimi fırsatları sağlamak.
eAvrupa, bilgi toplumunun sağladığı
fırsatlardan AB’nin tam olarak
yararlanmasını yönelik politik bir
girişimdir. Girişim, Avrupa ekonomisinin
modernizasyonunda temel
unsurdur. Toplumda yer alan tüm birey
ve kurumlara internet ulaşımının
sağlanması, Avrupa’da girişimcilik kültürü
ile desteklenmiş dijital okuryazar yaratma
temel amaçlarıdır.
Program yaşamboyu öğrenmeyi, iş
dünyasına etkin katılımı ve bütünleşmeyi
vurgulamaktadır. Tüm eğitim
düzeylerinde Avrupa boyutunun
güçlendirilmesini, AB
dillerinin öğrenilmesine ilişkin niteliksel ve
niceliksel artış sağlamayı, eğitim alanında
işbirliği ve hareketliliği teşvik etmeyi,
eğitim uygulamaları ve materyallerinin
geliştirilmesinde yeniliği teşvik etmeyi
amaçlamaktadır.
Mesleki eğitime yönelik olan Program?
özellikle gençler olmak üzere bireylerin
becerilerinin geliştirilmesini,
sürekli eğitimin kalitesini ve yaşamboyu
beceri edinimini geliştirmeyi, yenilik
sürecine ve girişimcilik anlayışının
gelişiminde eğitimin katkısını artırmayı
amaçlamaktadır.
Özellikle fiziksel hareketlilik içinde
gençlere yönelik informal eğitim
programları geliştirilmesiyle Avrupa
eğitim alanının yaratılmasını teşvik etmeyi
amaçlamaktadır.
Üniversite  Araştırmalarına  Yönelik  Avrupa

Hareketlilik Programı.
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2001
Stockholm Avrupa Konseyi Başkanlığı
Sonuçları
Komisyon Bildirisi: “EÖğrenme
Eylem Planı: Yarının Eğitimini
Tasarımlama”
MEDIA PLUS Programı, 200105

Sonuçlar:
Özellikle bilgi teknolojileri alanındaki
becerileri geliştirme, AB’yi dünyanın en
rekabetçi bilgiye dayalı ekonomisi
yapmada en önemli öncelik olarak
görülmüştür.
Bilgiye dayalı ekonomi işçi hareketliliğini
ve yaşamboyu öğrenmeyi desteklemek
için güçlü bir genel eğitimi
gerektirmektedir. Konsey ve Komisyon
eğitim sistemlerinin amaçlarına yönelik
ayrıntılı çalışma
programının geliştirilmesinde birlikte
çalışma kararı almışlardır.
Eöğrenme Eylem Planı eğitimde bilgi ve
iletişim teknolojilerinin etkili bütünleşmesin
i, yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmeyi,
yeni Avrupa işgücü pazarları ile ilgili
stratejilere katkı sağlamayı
vurgulamaktadır.
Eğitim  ve  geliştirme  yoluyla  Avrupa’nın

görsel  -  işitsel  endüstride  rekabetçiliğini

güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: Phillips,  David  and Hubert  Ertl  (eds.).  Implementing  European Union Education  and Training  Policy:  A

comparative  Study  of  Issues  in  Four  Member  States.  Dordrecht:  Kluwer  Academic  Publishers,  2003,  ss.319-327

Kaynaklarından alıntı yapılmıştır (akt. Terzi, 2003).

Tabloda  AB’nin  kuruluşundan  itibaren  eğitim  konusunda  izlenen  politikalara  ve  alınan  kararlara  yer

verilmiştir.  Görüldüğü  gibi  ilk  kuruluş  yıllarında  ağırlık,  işçi  eğitimlerinedir.  Daha  sonraki  yıllarda  ise  öne  çıkan

başlığın  hep  mesleki  eğitim  olduğu  gözlenmektedir.  Alınan  kararlara  göz  atıldığında  yaşam  boyu  öğrenme  ile

ekonominin  bir  şekilde  ilişkilendirildiği  görülmektedir.  Hayata  geçirilen  programlar  da  istihdam  konusuyla

bağlantılıdır.  

Bir  sonraki  bölümde  geniş  bir  şekilde  yer  verileceğinden  burada,  mesleki  eğitime  dönük  uygulamaya

konan eğitim programlarının  sadece sözü  edilerek  geçilecektir.  Söz  konusu  programlar,  Birliğin  eğitimi  daha

fazla gündemine almasıyla birlikte hayata geçirilmiştir. Çalışmanın başlarında da sözü edildiği gibi  AB’nin, ABD

ve  Japonya’yı  ekonomik  olarak  da  yakalamayı  hedeflemesi  ve  kendi  rekabet  gücünü  artırmak  istemesi

sonucunda  eksikliklerini  tamamlamaya  dönük  çabalara  hız  vermiştir.  Uygulamaya  konulmuş  olan  eğitim

programlarını ki birçoğu uluslar arası bir boyut da taşımaktadır, bu bağlamda düşünmek gerekmektedir.   

         Avrupa Birliği’nde yaşam boyu öğrenme programları.  2006 yılında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’

nin  aldığı  bir  kararla  yaşam  boyu  öğrenme  alanında  bir  eylem  programı  oluşturulmasına  karar  verilmiştir.  Bu
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kararla uyumlu bir  şekilde  Comenius,  Erasmus, Leonardo da Vinci,  Grundtvig, Jean Monet gibi  programlar  tek

çatı altında birleştirilmiş olacaktır. Yaşam boyu öğrenme programlarına 2007 yılı için  toplam   823 799 000 euro

civarında kaynak aktarılması öngörülmüştür (Official Journal, s.45).

Aşağıda yer verilen yaşam boyu öğrenme eylem programındaki  katılım, programın  amacı,  özel  amaçları

ve alt programlarıyla ilgili bilgiler, yaşam boyu öğrenme alanında bir eylem programı kurulmasını öngören Avrupa

Parlamentosu ve Konseyi’nin 15 Kasım 2006 tarihli, 1720/2006/EC no’lu kararından alınmıştır.

Yaşam Boyu Öğrenme Programı Socrates,  Leonardo da Vinci  ve e-Öğrenme programlarının ardılıdır. 15

Kasım 2006’da Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayıyla yasal bir  temele kavuşmuştur.  Programa

katılım,  yalnız  üye  ülkelere  değil  Avrupa  Serbest  Ticaret  Derneği  üyesi  ve  Avrupa  Ekonomik  Alanı  üyesi  olan

(İzlanda, Liechtenstein,  Norveç) ülkelere,  İsveç Konfedersyonu’na, AB  aday  ülkelerine  ve  potansiyel  aday  olan

Batı Balkan ülkelerine Topluluk programlarında yer alan kural ve anlaşmalara bağlı kalmaları koşuluyla açıktır. 

Komisyon,  üçüncü  ülkeler  ve  Avrupa  Konseyi  ya  da  Birleşmiş  Milletler  Eğitim,  Bilim  ve  Kültür  Örgütü

(Unesco) gibi uluslar arası örgütlerle işbirliğini organize edebilecektir.

2007-2013 yıllarını kapsamakta  olan yaşam boyu öğrenme eylem programının amacı,  karşılıklı  değişimi,

işbirliğini  ve  hareketliliği  hızlandırmaktır.  Böylece  eğitim  sistemleri  Lizbon  stratejisiyle  uyumlu  bir  şekilde

dünyada kalite  açısından  referans noktası haline geleceklerdir.  Sonuç  olarak  da  yaşam  boyu  öğrenme  eylem

programı,  sürdürülebilir  ekonomik  kalkınma,  daha  fazla  ve  daha  kaliteli  işler  ile  daha  fazla  toplumsal  birlik

şiarıyla Topluluğun, bilgiye dayalı ileri bir toplum olması yolunda katkı sunmuş olacaktır. 

Yukarıdaki genel amacın doğrultusunda programın şu özel amaçları vardır:

• Yaşam boyu öğrenmenin kalitesinin  artmasına katkıda bulunmak ve uygulamalarda yüksek  performansı,

yenilikleri ve Avrupa boyutunu geliştirmeyi gözetmek;

• Avrupa yaşam boyu öğrenme sahasının hayata geçmesini desteklemek;

• Yaşam boyu öğrenme fırsatlarının kalitesinin, çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artmasına yardımcı olmak;

• Söz  konusu  fırsatların  toplumsal  birliğe,  aktif  yurttaşlığa,  kültürlerarası  diyaloğa,  cinsiyet  eşitliğine  ve

kişisel doyuma katkı koymasını gözetmek;

• Yaratıcılığın, rekabetedebilirliğin, istihdamedilebilirliğin ve girişimci bir ruhun gelişmesine yardımcı olmak;

 

• Özel  bakıma  muhtaç  ve  yoksul  insanları  da  kapsayacak  şekilde,  her  yaştan  insanın  yaşam  boyu

öğrenmeye daha fazla katılımını sağlamaya çalışmak;
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• Dil öğrenmeyi ve dilsel farklılaşmayı desteklemek;

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesini desteklemek;

• Avrupai değerlere ve diğer  kültürlere saygıya dayalı Avrupalılık bilincini  yaratmaya dönük bir  çaba içinde

olmak;

• Eğitimin tüm sektörlerinde kaliteyi sağlamaya dönük işbirliğini artırmak;

• Eğitimde kalitenin artmasına yenilikçi ürünleri kullanarak, faydalı deneyimleri paylaşarak yardımcı olmak.

Programdan yararlanacak olanlar ise şu unsurlardır:

• Öğrenciler, kursiyerler, yetişkin öğrenenler;

• Her kademedeki eğitim alanındaki personel;

• İş piyasasındaki kişiler;

• Program kapsamında öğrenme fırsatı sağlayan kurum ve kuruluşlar;

• Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karar alma organlarında bulunan kişi ve tüzel kişiler;

• Sendikalar  ile  sanayi  ve  ticaret  odalarını  da  kapsayarak  her  düzeydeki  şirketler,  sosyal  ortaklar  ve

örgütleri;

• Rehberlik,danışma ve bilgi hizmeti veren organlar;

• Veli ve öğretmen ile katılımcılara ait dernekler;

• Araştırma mekezleri;

• Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, gönüllüler,sivil toplum kuruluşları.

Programın  yönetimi  Komisyon  ile  ulusal  ajanslar  tarafından  paylaşılmaktadır.  Bu  bağlamda  belirli

projelerin  seçilmesinin,  bireylerin  değişiminin  ve  çok  taraflı  ortaklıkların  sorumluluğu  ulusal  ajanslara  ait

olabilecektir.

Programın  uygulanması  sırasında  Komisyon’a,  AB’ye  üye  ülkelerden  temsilcilerden  oluşan  bir  komite

destek sunacaktır. Eylem programının uygulama aşamasında Topluluk çapında  sosyal diyalog kurmak ve sosyal

ortakları  daha fazla kapsamak amacıyla, ortaklar  mesleki  eğitim  ile  ilgili  başlıklarda  komiteye  gözlemci  olarak

katılabilecektir.  

.

2007-2013  yıllarını  kapsayan  yaşam  boyu  öğrenme  programı,  tüm  Avrupa  programlarını  kendi

bünyesinde toplamaktadır. Bu yüzden de dayanağını 2000-2006 dönemini  içeren Socrates,  Leonardo da Vinci,

e-Learning ve Jean Monnet’ten almaktadır.  
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Yaşam Boyu Öğrenme Programı dört  alt  ve iki  destekleyici  programa sahip bir  çerçeve  programdır.  Bu

alt programlar şunlardır:

1. Comenius  (bütçenin  yaklaşık  %13’ü;  906  milyon  euro)  :  Program  okul  öncesinden  ilköğretimin

sonuna kadar olan dönemi ve eğitim veren kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. İki özel amacı şudur:

• Avrupa kültürlerinin farklılığı ve değeri ile ilgili  olarak gençler  ve eğtim personeli  arasında ortak bir

anlayış oluşturmak;

• Gelecekteki  istihdamları  ve  aktif  Avrupa  yurttaşlığı  ile  kişisel  gelişimleri  için  gereken  temel

yaşamsal becerileri ve yeterlilikleri edinmelerine yardımcı olmak. 

             2. Erasmus (bütçenin en az %40’ı; 2.788 milyon euro) : Resmi yürkseköğrenimi  ve mesleki  eğitim  ile

kursları ve doktora çalışmalarını kapsamaktadır.  Önceki  programlardan  farklı  olarak,  mesleki  eğitim  ve  kurslar

Leonardo da Vinci programı dahilinde değil Erasmus’ta yer almaktadır. İki özel amacı şudur:

• Yükseköğrenimde Avrupa Sahası yaratılmasını desteklemek;

• Yükseköğrenimin ve ileri düzeydeki mesleki eğitimin yenilik sürecine katkısını artırmak.  

3. Leonardo  da  Vinci  (  bütçenin  %25’i;  1.743  milyon  euro)  :  “tertiary  düzeyi”  dışındaki  mesleki  eğitim

alanını kapsamaktadır. Özel amaçlar:

• Avrupa iş  piyasasında  yer  almak  üzere  katılımcıların  gerekli  bilgi,  beceri  ve  nitelikleri  edinmeleri

için eğitim süreçlerinde desteklemek;

• Kalite ve yenilik açısından olan gelişmeleri desteklemek;

• Mesleki eğitimi çekici kılmak.

4. Grundtvig  (bütçenin  %4’ü;  279  milyon  euro)  :  Yetişkin  eğitiminin  her  biçimini  kapsamakta  olan  bir

programdır. Amacı:

• Avrupa’daki yaşlanmakta olan nüfusun eğitimiyle ilgilenmek;

• Yetişkinlere bilgi ve yeterliliklerini artırmaları için değişik seçenekler sunmak.   

 

Komisyon  üye  ülkelerle  işbirliği  halinde  düzenli  olarak  söz  konusu  birleşik  programı  takip  edecek  ve

değerlendirecektir.  Üye ülkeler,  programın  uygulanışıyla  ilgili  hazırladıkları  bir  raporu   en  geç  30  Haziran  2010
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tarihinde ve sonuçlarıyla ilgili bir diğer raporu ise 30 Haziran 2015’e kadar Komisyon’a sunacaklardır. 

Diğer  destekleyici  programlar  ise  yaşam  boyu  öğrenme  alanında  yenilik  getirme,  dil  öğrenimini

geliştirme,  teknoloji  kullanımını  yaşam  boyu  öğrenmeye  daha  iyi  hizmet  edecek  şekilde  geliştirme  ve  daha

önceki programların sonuçlarının paylaşılmasını sağlama gibi içeriklere sahiptir. 

 Lizbon süreci  ve raporlar.  Milenyum olarak lanse edilen  2000  yılı  aynı  zamanda  yaşlı  kıta  Avrupa’nın

kendine çeki düzen verme vaktinin geldiğini fark ettiği  yıl olmuştur. Portekiz’in başkenti  Lizbon’da Mart 2000’de

bir  araya gelen Konsey üyeleri  Avrupa için durum tespiti  yapıp dünyanın önde gelen  ekonomilerinden  Amerika

ile Japon ekonomisini geçmek için neler yapılması gerektiğini karara bağlamışlardır. 

Avrupa Birliği’ni dünyada en rekabetçi  ve dinamik  bilgi  ekonomisi  haline  getirmek  üzere  Mart  2000’de

Lizbon  Avrupa  Konseyi’nde  alınan  stratejik  kararların  kapsamı  içinde,  “2010’da  Eğitim  ve  Öğrenme  ”  ortak

siyasa işbirliği  çerçevesinin,  gençlik,  sosyal  bütünleşme ve araştırma siyasalarının  (policies)  ilgili  bileşenleriyle

bir uyum içinde, kılavuz ilkesi olarak yaşam boyu öğrenme bulunmaktadır.

Ercan’a  göre  (2006)  Lizbon  Bildirgesi’nin  biri  Avrupa’nın  TÜSİAD’ı  denebilecek  Avrupa  İşadamları

Masası (ERT) diğeri  Avrupa’nın TOBB’u denebilecek UNİCE olmak üzere iki  aktörü bulunmaktadır.  İlki  Avrupa’

nın kırk dokuz sermaye grubunu içermektedir. İkincisi KOBİ’leri kapsamaktadır. Söylemleri ortak noktalarıdır. Her

iki kuruluş da “bilgi toplumu” kavramına yaslanarak rekabetin öneminden sıkça söz etmektedir.

Lizbon zirvesinden sonra her yıl bahar aylarında gelinen nokta ile ilgili raporlar hazırlanmaya başlanmıştır.

         Haziran  2000’de  toplanan  Feira  Avrupa  Konseyi,  tüm  Avrupalıların  yaşam  boyu  öğrenmeden

yararlanabilmeleri  için  Komisyon’dan  ve  üye  ülkelerden  bütünlüklü  bir  çerçeve  oluşturmalarını  talep  etmiştir.

Yaşam  boyu  öğrenme  ile  ilgili  muhtıra  (memorandum)  Avrupa  çapında  geniş  yankı  bulmuştur.  Söz  konusu

muhtıra  üye  ülkeler,  Avrupa  Ekonomik  Alanı  ülkeleri,  aday  ülkeler,  Topluluk  kurumları,  sosyal  ortaklık  (social

partners) örgütleri ve sivil  toplum örgütlerinden yaklaşık 12 000 kişinin  yer aldığı tartışmaların sonucunda ortaya

çıkmıştır.  

   

Feira Avrupa Konseyi’nden  sonra ardarda toplanan diğer konseylerde de uyumlu  ve kapsamlı  stratejiler

geliştirilmesi  ihtiyacı  üzerinde  durulmuştur.  Üye  ülkeler  2006  yılına  kadar  bu  stratejileri  hayata  geçirme  sözü

vermişlerdir. 2001 bildirisi, üye ülkelere ve ilgili aktörlere yardımcı olmak üzere bu stratejileri ayrıntılandırmıştır.  

 Avrupa Komisyonu’nun 21 Kasım 2001 tarihli  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Alanı” başlıklı  bildirisinde,

Avrupa’nın geleceğinin  ekonomik ve sosyal  zorluklarla yüzleşmesinde  yattığı  vurgulandıktan  sonra  yaşam  boyu

öğrenmeyi  kıtaya  yaymanın  vatandaşların  bilginin  peşinde  serbestçe  dolaşmaları  anlamına  geleceği  yorumu
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yapılmıştır. Yaşam boyu öğrenmenin de eğitimin tüm formlarını kapsadığı belirtilmiştir.

  

Avrupa’da  yaşam  boyu  öğrenmeyi  gerçekliğe  dönüştürmek  için  de  stratejilerin  merkezinde  öğrenen

kişinin, eşit fırsatların öneminin ve öğrenme imkanlarının kalitesinin yer alması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Bahsedilen  metinde  yaşam  boyu  öğrenme  stratejisi  için  önce  geleneksel  sistemlerin  dönüştürülmesi

gerektiği vurgulandıktan sonra  stratejinin bileşenleri şöyle sıralanmıştır :

• Kamu yönetiminin her düzeyinde (ulusal, bölgesel  ve yerel)   aynı zamanda eğitim hizmeti  sağlayanlar

arasından (okullar,  üniversiteler  vb.) ve geniş anlamıyla sivil  toplumdan (  iş  çevreleri,  sosyal  ortaklar,

yerel dernekler vb.) ortaklar bulmak,

• Bilgi  toplumu  (yeni  bilgi  teknolojilerini  de  içerecek  şekilde)  bağlamında  öğrenci  ile  iş  piyasasının

ihtiyaçlarını tanımlamak,

• Kamu ve özel yatırımlarda artışı özendirerek yeterli kaynak ayırmak,

• İşyerinde  öğrenme  imkanlarını  artırmak.  Özürlülere,  azınlıklara  ve  yerel  topluluklara   özel  ilgi

göstermek,

• Öğrenenleri  motive etmek, katılımı  artırmak  ve  tüm  yaşlarda  öğrenme  ihtiyacını  ortaya  çıkarmak  için

öğrenme ortamları hazırlamak,

• Değerlendirme ve kalite kontrol mekanizmalarını devreye sokmak. 2003’e kadar  Komisyon’un yaşam

boyu öğrenmeye yatırım yapan firmalara ödül koyması. 

Yaşam  boyu  öğrenme  stratejisinin  hayata  geçmesi  için  öncelikler  ise  şu  şekilde  ifade  edilmiştir

(European Area of Lifelong Learning, SCADPlus, 2001): 

• Öğrenmeye değer  verme: Tüm öğrenme biçimlerinin  tanınması  için  resmi  diploma  ve  sertifikalar  ile

gayri resmi ve informel öğrenmelere değer biçme anlamına gelmektedir;

• Avrupa  çapında  bilgi,  rehberlik  ve  danışma  hizmetlerinin  yaygınlaştırılması:  2002  yılında  Komisyon,

Avrupa  çapında  öğrenme  fırsatları  ile  ilgili  bir  internet  sitesini  hizmete  açacak  ve  bilgi  alışverişini

hızlandırmak için rehberlik forumu düzenlenecektir; 

• Öğrenmeye daha fazla zaman ayırmak ve yatırım yapmak: Komisyon,  Avrupa Yatırım Bankası’nı yerel

eğitim  merkezleri  kurmaya  davet  ederek  öğrenmeye  destek  sunmasını  talep  etmektedir.  Avrupa

yatırım  fonundan  bu  alandaki  risk  sermayesini  desteklemesini  rica  etmektedir.  Üye  ülkelere  ise

Avrupa Sosyal Fonu’ndan daha fazla yararlanmaları doğrultusunda öneride bulunmaktadır;

• Öğrenenler için birbirine  yakın öğrenme fırsatları:  Yerel düzeyde bilgi  edinme merkezleri  kurularak ve

hizmetiçi öğrenmeyi teşvik ederek bu mümkün olacaktır;

• Herkesi temel becerilerle donatma;
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• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin artan rolünü dikkate  alarak öğretmenler,  eğiticiler  ve ders verenler için

yenilikçi pedagojiler üzerine olan araştırmaları desteklemek;

• Komisyonun, Avrupa Parlamentosu’nun, diğer  Avrupa kuruluşlarının , üye ülkelerin,  Avrupa Ekonomik

Alanı  ülkelerinin,  aday  ülkelerin,  sosyal  ortakların,  sivil  toplum  örgütlerinin  ve  uluslar  arası  örgütlerin

yaşam boyu öğrenmeyi öne çıkaracak bir bakış açısıyla hareket etmeleri için  çağrıda bulunulmaktadır.

Bu  amaca  uygun  olarak,  Komisyon’un  hazırladığı  bildiride,  iyi  örneklerin,  bilgi  ve  deneyimlerin

paylaşıldığı  bir  veri  tabanı  oluşturulması  ile  değişik  karar  verme  düzeyleri  arasında  işbirliğini  takip

etmek  üzere  yaşam  boyu  öğrenmeden  sorumlu  bakanlık  temsilcilerinden  oluşan  üst  düzey  bir  grup

kurulması önerilmektedir. 

2001  tarihinde  Stockholm’de  düzenlenen  Avrupa  Bahar  Konseyi’ne  (European  Spring  Council)  katkı

olarak  Avrupa  Komisyonu’nun   kaleme  aldığı  bildiride,  yaşlanmanın  Avrupa  toplumları  için  yeni  zorluklar

getireceği  dile  getirilmiştir.  85 yaşın üzerindeki  kişi  sayısının 2000 yılında  7  milyonken  2050  yılında  19  milyona

çıkması  beklenmektedir.  Yaşlı  nüfusun  artmasının   sonucunda  da  çalışmaya  devam  eden  ve  emekli  olanlar

arasında  kurulan  denge  önemli  hale  gelecektir.  2020  yılına  gelindiğinde  çalışan  nüfusun  oranı  büyük  oranda

değişmezken  50  yaşını  geçen  kişi  sayısı  ise  16  milyonu  bulacaktır.  Dolayısıyla,  Komisyon’un  görüşüne  göre,

Lizbon’da  belirlenen  istihdam  ile  ilgili  hedeflere  (özellikle  de  yaşı  geçkin  işçilerin  işlerine  devam  etmelerini

teşvik  etme)  ulaşılması,  yaşlı  sayısının  artışının  yol  açacağı  ek  masrafları  azaltmak  için  önemli  olacaktır

(Communication  from the Commission Realising the European Union’s Potential: Consolidating and Extending

the Lisbon Strategy, 2001).

 

Official  Journal’da   27  Haziran  2002  tarihinde  yayınlanan  yaşam  boyu  öğrenme  ile  ilgili  Konsey

kararlarında yaşam boyu öğrenmeden,  bilgi  toplumunda  ve  iş  piyasasında  aktif  yurttaşlık  için  gereken  bilgileri

kişilere  kazandırmasının  beklendiği  belirtilmiştir.  Söz  konusu  metinde  Kasım  1997  tarihli  olağanüstü

Lüksemburg Avrupa Konseyi  toplantısında yaşam  boyu  öğrenmenin  istihdamı  artırmadaki  büyük   etkisi  ortaya

konduktan  sonra  artık  yaşam  boyu  öğrenmenin  Avrupa  istihdam  stratejisindeki  vazgeçilmez  yerini  aldığının

düşülen notlar arasında olduğu vurgulanmıştır. Mart 2000 tarihinde toplanan Lizbon Avrupa  Konseyi’nin  Avrupa

Birliği’nin dünyanın  bilgiye  dayalı  en  dinamik  ekonomisi  olmak  yönünde  aldığı  stratejik  kararlarda,  herkes  için

yaşam  boyu  öğrenme  gibi  önemli  noktaların  altının  çizildiği  ifade  edilmiştir.  Ayrıca  metinde,  Avrupa  Eğitim

Konseyi’nin 29 Kasım 2001 tarihli  toplantıda istihdam paketi  ile  ilgili  düşünceleri  dile  getirirken  ulusal  istihdam

politikalarında yaşam boyu öğrenmenin  rolünün  net  olarak  öncelik  taşıdığının  belirtildiği  vurgulanmıştır  (Council

Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, Official Journal of Europen Communities, 2002).

Avrupa Toplulukları Komisyonu’nun Mart 2003’te Avrupa Bahar Konseyi’ne  sunulan Komisyon raporuna

destek olarak hazırladığı çalışma metninde, yaşam boyu öğrenmeye katılımın sorun olarak durduğu belirtilmiştir.

AB  ortalamasının  %8.4  olduğu  ancak  ülkeler  arasında  önemli  farklar  olduğu  saptanmıştır.  Yaşam  boyu
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öğrenmeye en fazla katılım gösteren üç ülkenin ortalamasının %19.6’yı bulurken en az katılan üç ülkenin ise % 2

oranında kaldığı ifade edilmektedir (Commission Staff Working Paper, 2003).

Avrupa  Komisyonu  tarafından  hazırlanan  ve  Avrupa  Bahar  Konseyi’ne  sunulan  Lizbon’dan  beri  alınan

yolun  değerlendirildiği  2004  tarihli  raporda,  orta  vadede  yaşlanan  nüfusun  toplum,  iş  piyasası  ve  verimlilik

üzerinde  büyük  bir  baskı  oluşturduğu  tespitine  yer  verilmektedir.  Bu  olumsuzluktan  sıyrılmak  için  de  yaşı

ilerlemekte olan işçilerin  iş  piyasasında  yapılacak  büyük  bir  reformla   aktif  kalarak,  başka  bir  deyişle  çalışma

hayatını  sürdürerek  yaşlanmalarına  meydan  verecek  düzenlemelerin  hayata  geçirilmesine  özel  önem  vermek

gerektiği  vurgusu yapılmaktadır.  Dahası sosyal  güvenlik ve sağlık sistemlerinin  tüm bunlarla ilgili  olarak gözden

geçirilmesi  istenmektedir.  Tam  bu  noktada  yaşlanan  nüfusun  daha  önceden  edindiği  beceriler  eskimeye  yüz

tutacağı  için,  daha  doğrusu  yaş  ilerledikçe  unutulmaya  yüz  tutacağı  için  yaşam  boyu  öğrenme  devreye

sokulmaktadır. 

Bahar Konseyi’ne sunulan raporda bilgi ve internet ağında, sanayi ve hizmet sektörünün rekabet  gücünde

ve  aktif  yaşlanma  konularında  sorun  yaşandığı  vurgulanmıştir.  Söz  konusu  alanlarda  istenen  noktaya

gelinemediği belirtilmiştir. 

Raporda insan sermayesine yatırımın hem kamuda hem de özelde yetersiz olduğu vurgulanmıştır. Avrupa

Birliği’nde eğitim harcamalarına ayrılan kaynağın ABD ve Japonya ile karşılaştırması yapılarak kamuda durumun

o kadar da kötü olmadığı ancak özel yatırımların adı geçen ülkelerden geri  olduğu belirtilmiştir.  Japonya’da özel

sektörün eğitime üç kat, ABD’de ise beş kat fazla destek verdiği ifade edilmiştir. 

Aynı raporda yaşam boyu öğrenmeye yetişkin katılımının son birkaç yılda (2002’de %8.5) epey artmakla

birlikte 2010’a kadar %12.5 hedefini yakalamak için özel stratejiler geliştirmek gerekeceği belirtilmiştir. 

On beş yaşındaki genç Avrupalıların %17.2’sinin okuma-yazma, aritmetik  gibi  gerekli  minimum becerileri

taşımadığı vurgulanmıştır. 

Raporda ayrıca, orta vadede bilgi ekonomisinin gelişmesini hızlandırmak için eğitime yatırım artırılmalıdır;

bu da özel sektörün payını artırarak, yaşam boyu öğrenmeye daha fazla ağırlık vererek ulusal eğitim sistemlerini

güçlendirerek yapılmalıdır; bu amaçlar için  yapısal fonlar,  Avrupa Sosyal  Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası fonları

kullanılabilir  gibi  önerilere  de  yer  verilmiştir.  Bir  de  bir  sonraki  yıl  için  ulusal  çapta  yaşam  boyu  öğrenme

stratejileri  geliştirilmesi  istenmiştir  (Report  from  the  Commission  to  the  Spring  European  Council,  COM

2004/29 final/2).

Avrupa  Ekonomi  ve  Sosyal  Komitesi’nin  yaşam  boyu  öğrenmenin  temel  becerileri  ile  ilgili  bildirdiği
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görüşte  konu  ile  ilgili  alınan  kararların  uygulanması  durumunda  iş  piyasasının  halihazırdaki  sorunlarının

üstesinden  gelinmesine  yardım  edilmiş  olacağı  belirtilmiştir.  Aynı  zamanda  ekonomik  ihtiyaçlar  ile  işgücünün

piyasaya  hazırlanması  arasındaki  uçurumu  ortadan  kaldırmada  yol  alınacağı  ifade  edilmiştir  (OPINION  of  the

European  Economic  and  Social  Committee  on  the  Proposal  for  a  Recommendation  of  the  European

Parliament  and  of  the  Council  on  key  competences  for  lifelong  learning  COM(2005)  548  final  –  2005/0221

(COD); 2006).

2 Şubat 2005’te Avrupa Konseyi’nin bahar toplantısına sunulan “Büyüme ve Meslekler  İçin Birlikte  Çalışma;

Lizbon  Stratejisi’ne  Doğru  Yeni  bir  Başlangıç”  konulu  bildirinin  ‘Daha  Fazla  Büyüme’  başlığı  altında  Lizbon

stratejisine  taze  bir  soluk  getirmek  üzere  büyüme  ve  istihdam  için  yeni  bir  ortaklık  kurmanın  önemine

değinildikten sonra komisyonun iç  piyasayı kurarak rekabetçi  piyasalara açılıp  AB’yi  yatırımcılar  ve  işçiler  için

daha cazip hale getirmeyi  hedeflediği  işlenmiştir.  Ayrıca insanları  erken emekliye ayrılmaktan vazgeçirmek için

aktif  yaşlanma politikaları  devreye sokmanın önemi üstünde durulmuştur. Ek olarak,  Avrupa çapında ve  tek  tek

üye  ülkelerde  beceriler  ve  yaşam  boyu  öğrenme  üzerine  odaklanılırsa  insanların  yeni  işlere  geçmelerinin

kolaylaşacağının altı çizilmiştir (A new start for the Lisbon Strategy, 2005).

Yukarıda  adı  geçen  bildirinin  ‘Daha  Fazla  ve  Daha  İyi  İşler’  başlığı  altında  ise  Komisyon’un  2007-2013

dönemi  için  mali  çerçevenin  ağırlığını  büyüme  ve  istihdam  yönünde  kaydırdığı  ifade  edildikten  sonra  Avrupa

Komisyonu’nun amaçları şu şekilde sıralanmıştır:

1) Daha çok sayıda insanı iş  piyasasına çekmek ve sosyal  güvenlik sistemlerini  yenilemek. Üye ülkeler

ile  sosyal  tarafların  işçilerin  iş  yaşamlarını  aktif  olarak  sürdürmelerini  sağlayacak  politikaları  hayata

geçirme,

2) İşgücünün  ve  iş  sektörünün  uyumunu  iyileştirme.  Avrupa’nın  yeniden  yapılanmaya  ve  piyasanın

değişimlerine  uyumunu  kolaylaştırmak  için  iş  piyasalarının  esnekliğini  artırma.  İşçilerin  sahip  olduğu

niteliklerin  karşılıklı  tanınmasını  kolaylaştırma  Avrupa  içinde  emeğin  dolaşımını  hızlandıracaktır.  Üye

ülkeler bu alandaki sınırlamaları hızla kaldırmalıdır,

3) Eğitim ve becerileri  iyileştirerek  insan  sermayesine  daha  fazla  yatırım  yapmak.  Komisyon  topluluğa

ait  bir  yaşam  boyu  öğrenme  programını  benimsemeyi  önüne  koyar.  Aynı  zamanda  üye  ülkeler  bu

alanda 2006 yılında ulusal stratejiler geliştireceklerdir.

Avrupa Toplulukları Komisyonu’nun  Ocak 2005’te Avrupa Bahar Konseyi’ne sunulan Komisyon raporuna

destek olarak hazırladığı çalışma metninde eğitimle ilgili kamu harcamalarının bütçedeki  oran olarak arttığı diğer
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yandan  ülkeler  arasında  hatırısayılır  bir  fark  olduğu  vurgulanmıştır.  Metinde  Avrupa  Birliği’nin  özel  sektördeki

yatırımlarının   en  başta  yüksek  öğrenim,  mesleki  eğitim  ve  yetişkin  eğitiminde  olmak  üzere  düşük  olduğu

belirtilmiştir.  25-64 yaş arası eğitime katılım oranı artışının Lizbon hedefleriyle uyumlu gittiği  ancak  yaşam  boyu

öğrenmeye katılım oranlarının birçok ülkede çok düşük olduğunun altı çizilmiştir.  Ayrıca eğitime en  fazla  ihtiyacı

olan  grupların  bu  şansı  en  az  yakaladığı  ifade  edilmiştir.  Ek  olarak  mesleki  eğitimin  kalitesinin  ülkden  ülkeye

epey değişiklik gösterdiğine dikkat çekilmiştir. Okulu erken yaşta terk edenlerin oranının Lizbon’da hedeflenenin

oldukça üzerinde olduğu belirtilmiştir. Bunun sonucunda 22 yaşına geldiğinde lise düzeyinde eğitim almış olması

beklenen  gençler  için  öngörülen  oran  tutturulamamıştır.  Aynı  metinde  “İstihdam”  başlığında  Lizbon  Stratejik

Hedefleri olarak, üye ülkeler için (Commission Staff Working Document, 2005):

• Daha fazla insanı istihdama çekmek,

• İşçilerin ve işletmelerin uyumluluğunu artırmak,

• İnsan sermayesine yatırım yapmak ve yaşam boyu öğrenmeyi gerçeklik haline getirmek,

• Daha iyi bir yönetişim aracılığıyla reformların uygulanmasını hızlandırmak, şeklinde dört  öncelik

alanının belirlendiği ifade edilmiştir  .  

Lizbon Stratejik  Hedeflerinden “Araştırma, Yenilik ve Eğitim”  başlığı altında eğitimle  ilgili  olarak yer alanlar

ise şu şekilde sıralanmıştır:

• İnsan kaynaklarına birim başına düşen harcamayı önemli ölçüde artırmak,

• Yaşam boyu öğrenmeyi ilerletmek,

• Bilgi toplumunun ihtiyaçlarıyla gerekli becerileri uyumlu hale getirmek,

• Niteliklerin daha fazla tanınması,

• Avrupa Birliği dillerini öğrenmeyi yaygınlaştırmak ve eğitime Avrupa boyutu getirmek,

• İnternet yoluyla  kardeş okul (school twinning) uygulamasını yaymak.  

Komisyon’un  hazırladığı  söz  konusu  çalışma  metninde  “Yaşam  Boyu  Öğrenme”  alt  başlığında

cesaretlendirici  gelişmelere  rağmen  2010  yılında  yaşam  boyu  öğrenmeye  %12.5  oranında  yetişkin  katılımı

hedefinin,  gerçekleşmesi  zor  bir  hedef  olduğu  belirtilmiştir.  2001  ve  2003  yılları  arasında  katılım  oranlarında

%7.9’dan  %  9.3’e  bir  artış  söz  konusu  olmuştur.  Bununla  birlikte  üye  ülkelerden,  özellikle  Çek  Cumhuriyeti,

Yunanistan, İtalya, Litvanya, Malta, Portekiz ve Slovakya’da katılım düşüktür. Eğitime en fazla ihtiyacı olanlar ise

en  az  eğitim  alanlardır.  Aynı  bölümün  sonuç  kısmında  toplumsal  sistemlerindeki  modernleşme  başarılmak

isteniyorsa eğitim sistemlerinin yaşam boyu öğrenmeye daha fazla dahil  olması ve daha esnek hale getirilmesi

gerektiği  vurgulanmıştır.  Üniversiteler  ve  genel  olarak  eğitim  kurumları  henüz  buna  hazır  hale  gelmemiştir.

İlerleme kaydedilse de daha fazla yol alınması gerekmektedir.  Araştırma alanında olduğu gibi,  sanayi  ile  eğitim

arasındaki bağlar güçlendirilmeli ve özel yatırımlar artırılmalıdır (Commission Staff Working Document,  2005).     
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Avrupa Komisyonu’nun 2006’da hazırladığı “Hareket Halindeki Avrupa: Hep Birlikte Daha Fazla Büyüme ve

İş İçin Çalışma” başlıklı  yıllık raporunda güvenilir  ve ihtiyaca yanıt veren yaşam boyu öğrenme sistemleri  ile  aktif

iş piyasası politikalarının insanlara hızlı değişim, işsizlik ve yeni işlere geçişte  yardımcı olması gerektiği  ifadeleri

yer  almıştır.  Rapora  göre  2006  yılı  bitmeden  üye  ülkeler  kapsamlı  birer  yaşam  boyu  öğrenme  stratejisi

hazırlamalıydı.  Bu  çabalara  Avrupa  Sosyal  Fonu  ve  yeni  Küreselleşme’ye  Uyum  Fonu  güçlü  bir  destek

sunmalıydı ( Annual Report EU Commission, 2006).      

Büyüme  ve  İşlerle  ilgili  Yenilenen  Lizbon  Stratejisi’ni  uygulayan  Bahar  Avrupa  Konseyi’ne  Komisyon’un

sunduğu bildiride üye ülkelerin okul müfredatında girişimcilik  eğitimine yer vermeleri  ve 2007 bitmeden çalışma

hayatını  uzatıp  45  yaşın  üzerindeki  işçileri  eğitime  almaları  gerektiği  belirtilmiştir  (Communication  from  the

Commission  to  the  Spring  European  Council  Implementing  The  Renewed  Lisbon  Strategy  For  Growth  and

Jobs, Commission of the European Communities, 2006).

Uluslararası Kuruluşlar ve Yaşam Boyu Öğrenme 

 OECD ve yaşam boyu öğrenme. Örgütün eğitim konusuna yaklaşımına geçmeden önce amacına dair

biraz bilgi vermek yararlı olacaktır.

OECD kendi görevlerini şu şekilde tanımlamaktadır (OECD Work on Education, 2005):

1) Üye ülkelerde  mali  istikrarı  koruyarak  sürdürülebilir  ekonomik  büyüme  ve  istihdamı  gerçekleştirmek

ve hayat standardını yükseltmek. Böylelikle dünya ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak,

2) Üye ülkeler ile diğer ülkelerdeki olumlu yöndeki ekonomik büyümelere yardım etmek,

3) Dünya ticaretindeki büyümeye çok yönlü ve ayrımcılıktan uzak bir temelde katkı sunmak,  

4) Örgüt, eğitim politikalarının da diğer sosyal ve ekonomik politikalardan bağımsız düşünülemeyeceğini
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belirtmektedir.  Mali  açıdan  eğitim  sistemlerinin  kamu  harcamalarının  en  büyük  kalemlerinden  birini

oluşturduğunun  altı  çizilmektedir.  Sonuç  olarak  da  eğitim  politikalarının  özellikle  de  yaşam  boyu

öğrenme  politikalarının  dışarıdan  ortaklarla  ve  diğer  sektörlerle  yakın  ilişki  içinde  geliştirilmesi

gerektiği vurgulanmaktadır.

AB’nin  OECD  ile  işbirliği,  düzenli  bir  şekilde  bilgi  değişimi  ve  Komisyon  ile  OECD  sekreterliği  arasında

kurulan  temas  şeklinde  hayata  geçmektedir.  AB’nin  Komisyon  temsilcileri,  OECD’nin  Eğitim  Komitesi  ve

Eğitim  Araştırma  ve  Yenilik  Komitesi’nin  çalışmalarına  dahil  olmakta  ve  aynı  zamanda  örgütün  seminer  ve

konferanslarına katılmaktadır (Kihtir, 2003).

OECD  Eğitim  Müdürlüğü’nün 2003-2004  ve  2005-2006  yıllarında  eğitimle  ilgili  olarak  örgütün  iş  takvimini

şekillendirmede kullandığı stratejik amaçlar ise şu şekildedir (OECD Work on Education, 2005):

1) Yaşam boyu öğrenmeyi ilerletip toplum ve ekonomi ile ilişkisini güçlendirmek,

2) Eğitimin sonuçlarını değerlendirmek ve iyileştirmek,

3) Kaliteli öğretmeyi ilerletmek,

4) Küresel ekonomide yüksek öğrenimi yeniden kugulamak,

5) Eğitim yoluyla toplumsal mutabakat kurmak,

6) Eğitim için yeni gelecek imkanları yaratmak.

Rinne, Kallo ve Hokka’ya göre (2004)  Sovyetler Birliği’nin çözülmesi  ve Doğu Avrupa ülkelerinin OECD

ülkelerine  yakınlaşması  gibi  politik  gelişmeler  örgütün  eğitim  politikalarını  etkilemiştir.  Bu  yeni  süreçte  eğitim

ekonomisi  ve kalite  kontrolü gibi  kavramların ön plana çıktığı söylenebilir.  Aynı dönemde yaşam boyu  öğrenme

kavramı gündeme girmiştir. 1996 ve 2001 yıllarında bakanlık düzeyindeki toplantılarda bu vurgunun altı çizilmiştir.

 

Bir  eğitim  stratejisi  olarak  yaşam  boyu  öğrenme  kavramı  OECD,  UNESCO  ve  Avrupa  Konseyi’nin

çabalarıyla yaklaşık otuz yıl kadar önce ortaya  çıkmıştır (Lifelong Learning, OECD Policy Brief, 2004).

 

Çeşitli konularda OECD politikalarının ele alındığı resmi yazılardan (policy brief)  yaşam boyu öğrenme ve

insan sermayesi üzerine kaleme alınan belgelerde,  gündemde olan bilgi  ekonomisinden faydalanmanın yolunun

büyük oranda insan sermayesi denebilecek eğitim, yetenek ve becerilerden geçtiği belirtilmiştir. Bununla birlikte

20’li  yaşlara  kadar  süren  formal  eğitimin  insan  sermayesini  oluşturmanın  yalnızca  bir  bölümü  olduğu,  birçok
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yönden süreci  eğitim olarak değil  de yaşam boyunca devam eden öğrenmeler  olarak görmenin  yararlı  olacağı

vurgulanmıştır.  

İnsanların  ömür  boyu  yetenek  ve  becerilerini  durmaksızın  yenilemek  durumunda  kalmaları,  işverenlerin

yenilikleri takip ederek sürekli becerilerini geliştiren işçilere ihtiyaç duymaları ile  açıklanmaktadır.  İş piyasasında

tutunmak  için  ve  genel  olarak  varlığını  sürdürmek  (social  well-being)  için  bu  gerekli  bir  koşuldur.  Böylelikle

kazançları  artacaktır  ya da iş  kaybı durumunda yeni bir  iş  bulmaları konusunda edindikleri  bu yeni beceriler  işe

yarayacaktır.  Aynı  zamanda  ulusal  ekonomilerin  rekabetedebilirliğinin  toplumların,  yaşam  boyu  öğrenmeyi

özendirme ve yayabilme kapasitelerine  büyük oranda bağlı  olduğuna inanılmaktadır.   Öte yandan  OECD  de  iş

hayatında yetişkinlere verilen eğitimin  eşit  dağılmadığını  kabul  etmektedir.  Daha  genç  ve  daha  donanımlı  olan

işçilere  hizmet içi  eğitim verilirken buna daha fazla ihtiyacı olan  işçiler  eğitimden  mahrum  kalmaktadır  (OECD

Policy Brief, 2007).   

   

Dünya  Bankası  ve  yaşam  boyu  öğrenme.  2003’te  Dünya  Bankası’nın  hazırladığı  ‘Küresel  Bilgi

Ekonomisi’nde Yaşam Boyu Öğrenme’ başlıklı raporda bilgi ekonomisinde işçileri yarışa hazırlamak için yeni bir

eğitim ve öğrenme modeline ihtiyaç duyulduğu bunun da yaşam boyu öğrenme modeli olduğu belirtilmiştir. Buna

göre yaşam boyu öğrenmenin çerçevesi  içinde çocukluktan emekliliğe  kadar  olan süre vardır. Formal,  informal

ve formal olmayan eğitimi içermektedir. 

Aynı  raporda  bilgi  ekonomisindeki  değişimin  hızının  becerilerin  çabuk  eskimesi  anlamına  geldiği  ifade

edilmiştir.  Bu yüzden de sürekli  değişen bir  çevreyle karşı  karşıya  olan  işçiler  de  sahip  oldukları  becerileri  hiç

durmadan yenilemeliydiler.

Bilgi ekonomisindeki hız öyle baş döndürücüydü ki artık firmalar yalnız yeni mezunlar ya da piyasaya yeni

girenlerle  yola  devam  edemezdi.  Bu  yüzden  okullar  ve  diğer  eğitim  kurumları  işçileri  yaşam  boyu  öğrenmeye

hazırlamalıydı. 

Söz  konusu  rapora  göre  gelişmekte  olan  ülkeler  yaşam  boyu  öğrenme  sistemine  geçiş  yapmaya

çalışırken kalite ve eşit fırsatlar yaratabilme anlamında zorlanacaktı.  Yaşam boyu öğrenmenin kaynağında temel

eğitim ve beceriler olduğuna göre bu konularda geri olan ülkeler öncelikle bu açığı kapatmaya çalışmalıydı. 

  

Raporda  geleneksel  öğrenme  ve  yaşam  boyu  öğrenme  olarak  öğrenme  çeşitleri  ikiye  ayrılmaktadır.

Buna göre geleneksel öğrenmede:

• Bilginin kaynağı öğretmendir,
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• Öğrenciler bilgiyi öğretmenden alır,

• Öğrenciler kendi kendilerine çalışır,

• İleri derecede öğrenmenin önüne geçmek için öğrencilere  testler verilir,

• Tüm öğrenciler aynı şeyleri yapar,

• Öğretmenler önceden bir eğitime tabi tutulur ve daha sonra hizmetiçi eğitim de alır,

• İyi öğrenciler belirlenir ve eğitimlerine devam etmelerine izin verilir. 

Yaşam boyu öğrenme türünde ise:

• Eğitimciler bilgiye ulaşmak için rehberlik eden kişilerdir,

• İnsanlar yaparak öğrenir,

• İnsanlar gruplar halinde ve birbirlerinden bir şeyler öğrenir,

• Değerlendirme öğrenme stratejilerine ve gelecekteki öğrenmelere yol göstermede kullanılır,  

• Eğitimciler bireyselleştirilmiş öğrenme planları hazırlar,

• Eğitimciler  yaşam  boyu  öğrenen  öğrencilerdir;  aldıkları  eğitimle  daha  sonra  kendilerini  profesonel

olarak geliştirmeleri arasında bir bağ vardır,

• İnsanların hayatları boyunca öğrenme fırsatları yakalama şansı vardır.

 

Rapora  göre  öğrenme  fırsatlarına  erişim  ülkeler  arasında  eşit  bir  dağılıma  sahip  değildir.  Düşük  gelirli

ülkelerde  ilköğretime  devam  oranı  bile  %  46’larda  kalmaktadır.  Bu  yüzden  yaşam  boyu  öğrenme  sistemi

kurulabilmesi  için  içerik,  kapsam  ve  eğitimin  veriliş  biçimi  açısından  köklü  değişikliğe  gidilmesi  gerekir.  Söz

konusu yeni sistemlerde yüksek  bir  performans  yakalayabilmek  için  hem  yönetim  düzeyinde  hem  de  eğitimin

finansmanı konusunda  önemli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Raporda temel eğitim sorunu yaşayan ülkelerin önce bu sorunu ortadan kaldırmaya dönük bir  çaba içine

girmeleri  tavsiye edilmektedir.

Yaşam  boyu  öğrenme  teması  yalnız  Dünya  Bankası’nın  değil  OECD,  AB  gibi  uluslararası  örgütlerin

sahiplendiği  bir  kavramdır.  Yine  rapora  göre  DB’nin  ilgileneceği  konular  arasında  bilgi  ekonomisinin  getirdiği

değişen öğrenme paradigmaları, yaşam boyu öğrenme kaynakları, yeni öğrenme sisteminin  karşılaşacağı  idare

ve  yönetim  gibi  sorunlar  ile  yaşam  boyu  öğrenmede  eşitlik  boyutu  olacaktır.  Vurgulanan  diğer  bir  nokta  ise

politikacıları  ve şirket  ortaklarını ulusal düzeyde ve dünya çapında bir  araya  getirerek  yaşam  boyu  öğrenme  ile

ilgli  diyalog  kurmalarını  sağlamaktır.  Böylelikle  hükümetlerin  konuyla  ilgili  vizyon  geliştirmelerinde  ve  somut

eylem planları hazırlamalarında katkıları olmuş olacaktır (The World Bank Report, 2003).
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 Dünya Ticaret  Örgütü ve yaşam boyu  öğrenme.  1996’da  GATS  antlaşması  eğitim  hizmetlerini  de

kapsar  hale  getirilmiştir.  DTÖ’ye  üye  ülkeler  eğitim  sistemlerinin  bir  kısmını  özelleştirmeyi  kabul  etmişlerdir

(Lohmann, 2002).

DTÖ’nün kurulmasında AB’nin üstlendiği rol tartışılmazdır. İki örgüt arasındaki  ilişkinin  getirdikleri  ise  her

iki örgüt için önemlidir. Şimdilerde, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, DTÖ içindeki  en önemli  unsurlardandır.  Dahası

ticari serbestleşme denince ilk önde gelenler yine bu ülkelerdir. Böylelikle AB’siz bir  DTÖ düşünmek neredeyse

imkansızdır. Diğer yandan, DTÖ’nün varlığı AB’de çeşitli konulardaki politika belirleme süreçleri için büyük önem

taşımaktadır. Ayrıca AB, DTÖ’nün kurallarıyla uyumlu bir şekilde kararlar almayı gözetmektedir (Sümer, 2004).  

 

Sayılan’a göre (2006) yıllardır sürdürülen neo-liberal  ekonomi  politikaları  ile  tedricen ticarileştirilen  eğitim

gibi  hizmet  alanlarının,  hizmet  ticaretini  düzenleyen  ilk  çok  taraflı  antlaşma  olan  GATS  ile  tamamen  piyasaya

açılması gerçekleşmiştir. Diğer DTÖ antlaşmaları  gibi  GATS’ın amacı da sermaye çevreleri  için  ticaretin  dünya

çapında serbestleştirilmesidir.   

Bulgulara İlişkin Tartışma

Araştırmada yaşam boyu öğrenme kavramı, geniş  bir  çerçeveden  yaklaşılarak  irdelenmeye  çalışılmıştır.

Kavramın  ilk  ortaya  çıkışı,  AB’nin  yaşam  boyu  öğrenme  stratejileri,  uluslar  arası  ekonomik  tandanslı  odakların

yaşam boyu öğrenmeden beklentileri ortaya konarak bütünlüklü bir tablo oluşturulmaya çalışılmıştır.

Olumlu anlamlar taşıyan kavramların kullanıma sokulması her zaman daha fazla tercih edilmiştir.  ‘Yaşam

boyu öğrenme’ de bu kavramlardan biri  olmuştur. Ancak sözü edilen kavramların altında yatan anlamları ortaya

çıkarmak önemlidir. Bu araştırmayla bu yönde katkı konmaya çalışılmıştır. 

Araştırmadan  çıkan  sonuçlar  arasında,  yaşam  boyu  öğrenmenin  genel  olarak  uluslar  arası  sermayenin

ihtiyaçları  doğrultusunda  gündeme  getirilen  ve  bu  doğrultuda  şekillendirilmeye  çalışılan  bir  kavram  olması  yer

almaktadır.  Bu  sonuç,  kavramın  ilk  ortaya  çıkışı  ve  kimler  tarafından  geliştirildiğine  bakıldığında  da

gözlemlenebilmektedir.  Günümüzde,  dünya  ekonomisinin  belirleyicileri  konumundaki  uluslar  arası  örgütlerin

yaşam  boyu  öğrenmenin  geliştirilmesi  konusundaki  gayretlerine  bakıldığında  durum  daha  iyi  anlaşılmaktadır.

Benzer  şekilde,  kavramı  küreselleşme  dışında  düşünmek  mümkün  görünmemektedir.  Yaşam  boyu  öğrenme

kavramı,  sermayenin  uluslararasılaşması  süreciyle  birlikte  giden  bir  olgu,  iş  piyasalarında  verimi  daha  da

artırmaya dönük alınan önlemlerden biri olarak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.  

Günümüzde hemen hemen her ülkede işsizlik  sorununun yaşandığı  gerçeği  dikkate  alınınca  ve  özellikle

gelişmiş  ülkelerde  sorunun  bir  parçası  olarak  yaşlanan  nüfusu  ekleyince,  egemen  güçlerin  bu  basınçtan
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kurtulmanın  çarelerini  düşünmeleri  anlaşılır  hale  gelmektedir.  Araştırmada  ortaya  konulduğu  gibi  her  metinde

ekonomik  sorunları  aşma  vurgusunun  yapıldığı  görülmektedir.  Dolayısıyla  AB’nin  yaşam  boyu  öğrenmeyi

oturttuğu yerin, ekonomiyle içiçe olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  Başka bir  deyişle,  AB’nin yaşam boyu

öğrenme stratejilerinde, ekonomi ve yaşam boyu öğrenme sürekli yanyana anılmaktadır.

Ekonomik  sorunların  varlığında,  yaşam  boyu  öğrenmenin  insanların  çok  yönlü  gelişimine  hizmet  etmesi

akla  uygun  düşmemektedir.  Oysa  kavramın  sözcük  anlamı  tam  da  bu  çok  yönlü  gelişimi  akla  getirmektedir.

Burada  bir  yanılsama  söz  konusudur.  İnsanın  kendisini  dilediğince  geliştirebilmesi  için  en  başta  bol  zamana

ihtiyaç  duyacağı  açıktır.  Bunun  gerçekleşebilmesi  için  de  temel  ihtiyaçlarını  karşılayabileceği  bir  işi  olması

gerekmektedir. Ancak tüm istediklerini  elde ettikten sonradır ki  çok yönlü gelişimden söz edilebilecektir.  Örnek

verilecek olursa, kirada oturan birisinin,  yeni beceriler  edinmeye çalışmak yerine, ev sahibi  olma düşü kurması

ve  bu  hayali  doğrultusunda  hareket  ederek  para  biriktirmeye  çalışması  daha  akla  uygun  bir  seçenek  haline

gelecektir.  Boş  vakit  bulur  bulmaz  asıl  amacı  olan  ev  alma  yönünde  adım  atmak  üzere  ek  iş  yapmaya

çalışacaktır. Yaşam boyu öğrenme olsa olsa bu sürecin şu aşamasında devreye girebilecektir:  İşveren, işçisinin

sahip olduğu becerileri güncellemesi ve geliştirmesini  zorunlu kıldığında, kişi  işinden olma korkusuyla hizmet içi

eğitim ya da başka kurslarla sürece dahil  olmaya çalışacaktır.  O zaman da bunun adına, yaşam boyu öğrenme

değil iş hayatı boyunca öğrenmek zorunda bırakılma denmesi daha uygun olacaktır. 

AB belgelerinde yaşam boyu öğrenme ile  ilgili  metinler  incelendiğinde  her  ne  kadar  söylem  düzeyinde

yaşam  boyu  öğrenmenin  hayatın  her  dönemini  kapsadığı  belirtilse  de  yapılan  vurgunun  daha  çok  iş  hayatına

olduğu  görülmektedir.  Yaşam  boyu  öğrenme  ile  ilgili  politika  belirleyicilerin  (policy  makers)  aldıkları  kararlara

bakıldığında, kavramla kastedilenin, iş hayatında uzun yıllar aktif kalabilmek olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Yetiştirilmek istenen insan tipine bakıldığında, genelde serbest  piyasa ekonomisinin  gerektirdiği,  özelde

ise AB ekonomisinin  yaşlanan nüfus ile yaşadığı basıncın aşılması için  eğitimin  tüm iş yaşamına  yayılmasından

ve becerilerin  sürekli  kılınmasından sağlayacağı  yararın ön planda tutularak bu  gereksinimler  doğrultusunda  bir

insan tipi yetiştirmenin hedeflendiği göze çarpmaktadır.

AB dışındaki önde gelen uluslar arası ticari  örgütlerin de  küreselleşmenin  ihtiyaçlarıyla  açıkladığı  yaşam

boyu  öğrenme  kavramının  bu  sürece  nasıl  hizmet  edebileceği  sorgulandığında,  bu  hizmet  daha  çok  sermaye

sahiplerinin  karlarına  kar  katması,  yoksul  ve  eğitimin  olanaklarından  daha  az  yararlanan  kesimlerin  ise  verili

durumlarının  devam  etmesi  şeklinde  özetlenebilecektir.  Başka  bir  ifadeyle,  başta  eğitim  alanı  olmak  üzere

mevcut eşitsizlikler belki daha da katmerlenerek varlığını sürdürecektir.

Yaşam  boyu  öğrenme  ile  ilgili  geliştirilen  farklı  yaklaşımlardan  bugün  geçerli  olanın  liberal  yaklaşım

olduğu görülmektedir. Alınan tüm kararlarda, imzalanan tüm antlaşmalarda bu durum gözlemlenebilmektedir.
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Yaşam  boyu  öğrenme  kavramının  sözcük  anlamının  çağrıştırdığı  tüm  hayata  yayılan  ve  kişinin  kendisini

sürekli,  çok  yönlü  olarak  geliştirmesi  hedefi  ancak  toplumdaki  tüm  kaynakların  eşit  bölüşüldüğü  ve  bunun

sonucunda yoksul kimsenin kalmayıp herkesin kendisine zaman ayırabileceği  koşullarda mümkün olabilecektir.

Aksi takdirde “öğrenme”, keyif alınan bir yaşantı değil mecburen hayata geçirilen bir süreç haline gelecektir.  

Sonuç olarak,  yaşam boyu öğrenme, salt  ekonomi  alanıyla  birlikte  düşünüldüğünde   kavramı  açıklamak

zorlaşmaktadır.  Günümüzde  kapitalist  ekonomi  insanlığın  hizmetinde  olmadığından,  yaşam  boyu  öğrenme

piyasa  ekonomisiyle  birlikte  anıldığında,  insanın  çok  yönlü  gelişimini  hedeflemekten  uzak  bir  noktaya  denk

düşmektedir.  İçi  boşaltılan  kavramın  hakkının  verilmesi  çok  farklı  toplumsal  koşulların  ürünü  olacaktır.  İnsanlık,

ancak  toplumsal yaşamdaki her tür sorununu çözdüğü ölçüde yaşam boyu öğrenmeye 

yönelebilecektir. İşte o zaman uluslar arası sermaye örgütlerinin yönlendirmesine de gerek kalmayacaktır.

69



5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç

Bu bölümde elde edilen bulgulardan genel bir sonuç değerlendirmesi yapılacaktır. 

Toplumun yeniden üretiminde eğitime büyük rol  düşmektedir.  Günümüzde  yaygın  hale  gelen  neo-liberal

politikalar  eğitim  alanını  da  etkilemektedir.  Yaşam  boyu  öğrenmeyi  eğitimin  bir  alt  başlığı  olarak  görmek

gerekirse,  liberal  paradigmanın  baskın  olduğu  koşullarda  her  iki  başlığın  da  benzer  etkilerin  ağırlığı  altında

olduğu  ifade  edilebilir.  Söz  konusu  paradigmanın  amacının,  serbest  piyasanın  ihtiyaç  duyduğu  işgücünü

yetiştirmek  olduğu  dikkate  alındığında  yaşam  boyu  öğrenmenin  de  paralel  bir  amaca  hizmet  etmesinin

gözetildiği  sonucu  kendiliğinden  ortaya  çıkmaktadır.   AB’nin  konu  ile  ilgili  aldığı  kararlara  yakından  bakılınca

ortaya çıkan da bu gerçektir.  Somutlanacak olursa, 2002’de AB’nin temel becerileri  yeniden  tarif  etme  ihtiyacı

duyarak, becerilere “girişimcilik” gibi bir niteliğin eklenmesi tam da  sözü edilen gelişmelerin ürünüdür. 

         AB bünyesinde her yıl düzenlenen değerlendirme toplantılarında  alınan  kararlara  bakılınca,  AB’de  liberal

paradigmanın  geçerli  olmasından  dolayı,  kişisel  gelişimin,  piyasaya  sunulan  katkı  oranında  değer  taşıdığını

söylemek  mümkündür.  Söz  konusu  raporlarda,  mesleki  eğitimle  yaşam  boyu  öğrenmenin  sürekli  birlikte

anılması  iş  hayatıyla  kavramın  ne  denli  iç  içe  olduğunu  göstermektedir.  Yaşam  boyu  öğrenme,  ekonomik

göstergelerle  ne  ölçüde  bütünleşirse  gerçek  anlamından,  kişinin  içinde  yaşadığı  çevreye  karşı  sorumluluk

duyarak, kendisini çok yönlü geliştirmesinden o denli uzaklaşmaktadır.  

AB’nin  yaşam  boyu  öğrenme  ile  ilgili  son  yıllarda  aldığı  en  önemli  denebilecek  karar,  çeşitli  eğitim

programlarını tek çatı altında toplamaktır. Buna göre 2007-2013 yılları arasında Yaşam Boyu Öğrenme Programı

çerçevesinde diğer  alt  programlar  birleşecektir.  Böylece 2000 yılında  Lizbon  zirvesinde  yaşam  boyu  öğrenme

ile  ilgili  belirlenen  önemli  amaçlara  ulaşmada  daha  fazla  yol  katedileceği  düşünülmektedir.  Bununla  birlikte,

gelinen noktada her yıl Bahar Konseylerinde ele alınan raporlarda belirtildiği gibi, istenen hedeflere ulaşılmaktan

henüz uzaktır.  

2000’de Lizbon’da dile  getirilenlere bakıldığında ondan sonraki  yıllarda yaşam boyu  öğrenmenin  seyrini

anlamak kolaylaşmaktadır.  Anılan tarihi  toplantıda,  AB’nin  dünyanın  en  rekabetçi  ve  dinamik  ekonomisi  haline

gelme amacı ortaya konduktan sonra yaşam boyu öğrenmeye eğilmenin önemi üstünde durulmuştur.  Yaşlanan

nüfusun ekonomi için sorun oluşturduğu tespitine de yer verilmiştir. 2010’a kadar yaşam boyu öğrenmeye katılım

oranının %12.5 olması gerektiği  vurgulanmıştır. Bugüne  gelindiğinde  hedeflere  ulaşılamadığı  görülmektedir.  Bu

durum  da  yukarıdaki  tespitleri  doğrular  niteliktedir.  Eşitsizliklerin  kaynağı  kurutulmadan  ve  yalnız  ekonomik

70



gerekçelerle  hareket  edillirse  yaşam  boyu  öğrenmenin  gerçekleşmesi  zorlaşacaktır.  Herkesin  eşit  bir  şekilde

olanaklardan yararlanması mümkün olamayacaktır.  

Yaşam boyu öğrenmeyi gündemlerine alan uluslar arası örgütlerden DB, OECD, DTÖ’nün yaklaşımlarına

bakıldığında,  üç  kuruluşun  da  ekonomik  kaynaklı  olduğu  düşünülürse,  söz  konusu  yaklaşımların  ekonomik

hedeflerle içi  içe  olması  şaşırtıcı  olmamaktadır.  Sözü  edilen  her  örgüt,  1990’lı  yıllarda  bu  konudaki  görüşlerini

öne  çıkarmışlardır.  Bu  durum  da  dünyadaki  genel  eğilimden,  başka  bir  deyişle  küreselleşme  döneminin

gerektirdiği  rekabetçi  koşullara  dayanma,  liberal  paradigmayla   birlikte  her  tür  hizmeti  sermayenin  çıkarına

sunma anlayışıyla birlikte gitmektedir.     

Küreselleşme döneminde devletlerin rolü yeniden şekillendirilmektedir. Buna bağlı olarak da bir  toplumun

temel değerlerinden olan eğitim,  kültür gibi  öğeler  de dönüşüme uğramaktadır.  Bugün  yaşam  boyu  öğrenmeyi

sahiplenen  ve  gündemden  düşürmeyenlerin  açıkça  ifade  ettikleri  noktalar,  devletin   rolünün  azaltılması  ve

özelleştirmelere alan açılması gibi  liberter  girişimlerdir.  Söz  konusu  adımlar  ise  varolan  eşitsizliklerin  daha  da

derinleşmesi anlamına gelecektir. Eşitliğin olmadığı yerde gerçek anlamda yaşam boyu öğrenmeden söz etmek

ise zorlaşacaktır. 

Yaşam  boyu  öğrenme  kavramı,  tüm  hayata  yayılan,  bilgi  edinme  süreçlerini  akla  getirmektedir.  Ancak

yaşamsal  sorunların  halledilmediği  koşullarda   tüm  hayata  yayılan,  kişiyi  geliştirici  ve  zevk  verici  öğrenme

etkinliklerinden söz etmek zorlaşmaktadır. Öğrenme, en başta zamana ihtiyaç duyan bir  çalışmadır.  Zamanın ve

olanakların sınırlı olduğu durumlarda  öğrenmeler  de  sınırlı  kalmaya  mahkumdur.  Toplumsal  katmanlar  arasında

eşitsizliğin giderek artmakta olduğu ve fırsat eşitliğinden bahsetmenin zorlaştığı koşullarda tam anlamıyla yaşam

boyu öğrenmeden söz etmek de güçleşmektedir. Ekonomik sorunlar yaşayan ülkeler için  yaşam boyu öğrenme

kavramını hayata geçirmek bir  lükstür. Diğer  yandan temel hakların korunduğu ülkelerde yaşam boyu öğrenme,

aktif  yurttaşlık,  başka  bir  deyişle  kişinin  toplumdaki  işbölümünde  aktif  rol  alması  ve  sözünü  söyleyebilmesi

anlamına  gelmektedir.  Ancak  temel  sorunların  halledilmediği  yerlerde  bu  sorunlara  çözüm  bulmaya  çalışmak,

öncelikler arasında olduğu için ‘yaşam boyu öğrenme’ geri plana düşmektedir.

 Araştırma Önerileri

Araştırmanın  amacına  bağlı  kalmaya  ve  sınırlılıkların  dışına  çıkmamaya  dikkat  edildiği  için  belli  bir

kapsamda incelenen yaşam  boyu  öğrenme  konusu  ile  benzer  konularda  hazırlanacak  başka  araştırmalar  için

aşağıdaki önerilerin ön açıcı olması beklenmektedir:

• Günümüzde  eğitim  sistemlerinin  işleyişleri  ve  amaçlarıyla  ne  ölçüde  uyumlu  oldukları

araştırılmalıdır;
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• Bugün  uygulanan  piyasa  ekonomisinde  değil  de,  örneğin  planlı  ekonomide  yaşam  boyu

öğrenmenin ne şekilde hayata geçeceği kurgulanmalıdır;

• Nasıl  bir  toplumda  gerçek  anlamda  yaşam  boyu  öğrenmeden  bahsedilebileceği  üstünde

durulmalıdır;

• Yaşam  boyu  öğrenmeyle  yan  yana  duran  yaygın  eğitim,  sürekli  eğitim,  yetişkin  eğitimi,  yaşam

boyu  eğitim  gibi  kavramlardan  bu  araştırmada  detaylı  bir  şekilde  söz  edilmemiştir.  Geçmişten

günümüze kavramların geçirdikleri dönüşümler, daha kapsamlı bilgilenme amacıyla incelenebilir;

• Yaşam  boyu  öğrenme  konusuyla  ilgilenen  araştırmacıların  tek  tek  AB  ülkelerindeki  uygulamaları

araştırması yerinde olabilecektir; 

• Geçmişte  planlı ekonomiyi  hayata  geçiren  AB  ülkelerinin,  piyasa  ekonomisine  geçmeden  önce,

planlı  ekonomi  dönemlerinde  yaşam  boyu  öğrenme  bağlamına  yerleştirilebilecek  uygulamaları

araştırılabilir;  

• Araştırmada  mesleki  eğitime  sınırlı  yer  ayrılmıştır.  Ancak  ülkemizde  yaşam  boyu  öğrenme  ile

mesleki  eğitimin  birlikte  anıldığı dikkate  alındığında,  ayrıca  bu  konuda  inceleme  yapmanın  yararlı

olabileceği görülecektir.
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