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Birey iBirey iççin yain yaşşam boyu eam boyu eğğitim, itim, 
onunu bonunu büüttüün yan yaşşamamıı boyunca boyunca 
ööğğrenmesini zorunlu krenmesini zorunlu kıılar.lar.
EEğğitim kurumu iitim kurumu iççin yain yaşşam am 
boyu eboyu eğğitim ise, birey ne itim ise, birey ne 
zaman ve ne kadar ihtiyazaman ve ne kadar ihtiyaçç
hissederse ona o ehissederse ona o eğğitimi itimi 
ggööttüürme anlamrme anlamıı tataşışır.r.
YaYaşşam boyu am boyu ööğğrenme ilkesiyle renme ilkesiyle 
şşekillendirilen eekillendirilen eğğitim,herkese itim,herkese 
ihtiyacihtiyacıı olan eolan eğğitimi, ihtiyaitimi, ihtiyaçç
duyduduyduğğu anda ve olanaklaru anda ve olanaklarıına na 
uygun yerde vermeyi uygun yerde vermeyi 
amaamaççlayan elayan eğğitim olarak itim olarak 
belirtilmektedir.belirtilmektedir.



YaYaşşam boyu am boyu ööğğrenme renme 
ilkesinden hareketle, dilkesinden hareketle, döört rt 
ööğğrenci trenci tüürrüüne hizmet ne hizmet 
verilmektedir;verilmektedir;

1.1. TTüümevarmevarıım yada bulum yada buluşş
yoluyla yoluyla ööğğrenenler;renenler;

2.2. Kendi Kendi ööğğrenimlerini kendileri renimlerini kendileri 
ddüüzenlemek isteyenler;zenlemek isteyenler;

3.3. RehberliRehberliğğe ihtiyae ihtiyaçç duyanlar, duyanlar, 
ancak bireysel eancak bireysel eğğitim itim 
programprogramıı isteyenler; isteyenler; 

4.4. Grup iGrup iççinde inde ööğğrenmek renmek 
isteyenler.isteyenler.



BiBiççimsel ve imsel ve öörgrgüün en eğğitim itim 
kurumlarkurumlarıı, bireylerin hayata ve , bireylerin hayata ve 
meslemesleğğe haze hazıırlanmalarrlanmalarıı iiççin in 
yeterli zaman aralyeterli zaman aralığıığında nda 
dedeğğildir. Bireyin okulda ildir. Bireyin okulda 
ööğğrendikleri ile hayatrendikleri ile hayatıı boyunca boyunca 
iişşlerini balerini başşararıı ile yapabileceile yapabileceğği i 
ggöörrüüşşüü ggüünnüümmüüzde gezde geççerlilierliliğğini ini 
yitirmiyitirmişştir.tir.
YaYaşşam boyu am boyu ööğğrenme renme şşu u üçüç
unsuru kapsamaktadunsuru kapsamaktadıır;r;

1. S1. Süüreklilikreklilik
2. Yarat2. Yaratııccııllııkk
3. 3. ÖÖğğrenmerenme



SSüüreklilikreklilik
EEğğitim sitim süüreci, yareci, yaşşamamıın ilk n ilk 
yyııllarllarıından sonuna kadar ndan sonuna kadar 
devam eden bir sdevam eden bir süürereççtir. tir. 
Bireylerin eBireylerin eğğitimsel gelecekleri itimsel gelecekleri 
ve kive kişşiliklerindeki deiliklerindeki değğiişşimler, imler, 
okulda yada okulda yada üüniversitede niversitede 
edindiedindiğği fikirleri ve i fikirleri ve 
alalışışkanlkanlııklarklarıı; gen; genççliliğğinde aldinde aldığıığı
eeğğitim tarafitim tarafıından ndan 
şşekillenmektedirekillenmektedir
YaYaşşam boyu am boyu ööğğrenme birey ile renme birey ile 
yayaşşadadığıığı toplum arastoplum arasıında ilinda ilişşki ki 
kurmaykurmayıı amaamaççlamaktadlamaktadıır.r.



YaratYaratııccııllııkk

YaratYaratııccııllıık yalnk yalnıızca orijinal zca orijinal 
nesneler nesneler üüretmek retmek 
dedeğğildir. Bireylerin kendi ildir. Bireylerin kendi 
potansiyellerini fark potansiyellerini fark 
etmeleri ve buna getmeleri ve buna gööre re 
kendi yaratkendi yaratııccııllığıığınnıı
geligelişştirmesi stirmesi sööz z 
konusudur.konusudur.
YaratYaratııccııllıık k ööğğrencilerin rencilerin 
etkin olmalaretkin olmalarıınnıı
gerektirmektedir. gerektirmektedir. 
Geleneksel okullarda ise Geleneksel okullarda ise 
ööğğrenciler kendi ilgilerini renciler kendi ilgilerini 
araaraşşttıırmak olanarmak olanağığına na 
sahip desahip değğillerdirillerdir



ÖÖğğrenmerenme
YaratYaratııccııllııkta oldukta olduğğu gibi u gibi 
birey kendi yaptbirey kendi yaptııklarklarııyla yla 
daha anlamldaha anlamlıı ööğğrenmeler renmeler 
oluoluşşturabilmektedir. Soru turabilmektedir. Soru 
sormaysormayıı ööğğrenme, renme, 
yayaşşayabilmek iayabilmek iççin in 
ööğğrenmenin gerekli bir renmenin gerekli bir 
ööğğesidir ve aynesidir ve aynıı zamanda zamanda 
ööğğrenmenin yarenmenin yaşşam boyu am boyu 
devam etmesi idevam etmesi iççin de in de 
öönemlidir. nemlidir. 



YaYaşşam boyu am boyu ööğğrenme ile ilgili ilkeler renme ile ilgili ilkeler şşööyle yle öözetlenebilir;zetlenebilir;
Daha fazla insanDaha fazla insanıın bireysel olarak n bireysel olarak ööğğrenmelerini renmelerini 
gergerççekleekleşştirmek,tirmek,
AAççıık k ööğğretim ile bretim ile büüttüün bireylere, istedikleri zaman, n bireylere, istedikleri zaman, 
istedikleri yerde ve istedikleri biistedikleri yerde ve istedikleri biççimde imde ööğğrenme olanarenme olanağığı
sunmak,sunmak,
ÖÖneri servisleri ve danneri servisleri ve danışışmanlmanlıık hizmetleri ile bireylerin k hizmetleri ile bireylerin 
yyüüksek nitelikli ve doksek nitelikli ve doğğru ru ööğğrenme serenme seççeneklerini eneklerini 
belirlemelerine yardbelirlemelerine yardıımcmcıı olmak,olmak,
Toplum ve vatandaToplum ve vatandaşşllıık bilincinin oluk bilincinin oluşşturulmasturulmasıı iiççin ein eğğitim itim 
ve ve ööğğretimi kullanmak,retimi kullanmak,
KKüçüüçük firmalark firmalarıı destekleyerek idestekleyerek işşççilerin geliilerin gelişşimlerini imlerini 
sasağğlamak,lamak,
Kolay ve anlaKolay ve anlaşışıllıır r ççalalışışmalarla, bireylerin malarla, bireylerin ööğğrenmeye renmeye 
ggüüddüülenmelerini arttlenmelerini arttıırmak.rmak.



YaYaşşam boyu am boyu ööğğrenme ilkesiyle renme ilkesiyle 
birlikte, ebirlikte, eğğitim programlaritim programlarıınnıın n 
hazhazıırlanmasrlanmasıı ssüürecini yeniden recini yeniden 
ggöözden gezden geççirme zorunluluirme zorunluluğğu u 
ortaya ortaya ççııkmaktadkmaktadıır. Bu r. Bu 
ddüüşşüünceden hareketle;nceden hareketle;

YaYaşşam boyu am boyu ööğğrenme ilkesine renme ilkesine 
ggööre program gelire program gelişştirme tirme 
ççalalışışmalarmalarıı şşu u şşekilde ekilde 
yapyapıılabilir:labilir:

Bireylerin ilgi ve ihtiyaBireylerin ilgi ve ihtiyaççlarlarıına na 
ggööre re ööğğretimin retimin öörgrgüütlenmesi, tlenmesi, 
yeri ve syeri ve süüresi bakresi bakıımmıından ndan 
bbüüyyüük esnekliklere yer k esnekliklere yer 
verilmelidir.verilmelidir.



Program GeliProgram Gelişştirme Stirme Süürecireci

Okul ve iOkul ve işş hayathayatıı
arasarasıındaki bondaki boşşluluğğun un 
doldurulmasdoldurulmasıı arzulanan arzulanan 
amaamaççttıır.r.
YaYaşşam boyu eam boyu eğğitim itim 
olanaolanağığınnıın sunulmasn sunulmasıında, nda, 
sorumlulusorumluluğğun bun büüttüün n 
temel kurumlarca temel kurumlarca 
paylapaylaşışılmaslmasıınnıın gereklilin gerekliliğği i 
vurgulanmaktadvurgulanmaktadıır.r.
Okul, aile, resmi Okul, aile, resmi 
kurulukuruluşşlar, ilar, işşveren v.b veren v.b 
bireylerin ebireylerin eğğitiminde itiminde 
sorumluluk almalsorumluluk almalııddıırlar.rlar.



ÖÖğğretim Stratejisiretim Stratejisi

ÖÖğğrenme, okulda yaprenme, okulda yapıılan lan 
etkinliklerle setkinliklerle sıınnıırlrlıı dedeğğildir. ildir. 
ÖÖnemli olan enemli olan eğğitimin itimin 
nerede ve hangi yanerede ve hangi yaşşta ta 
meydana geldimeydana geldiğği dei değğil, il, 
bireyin ihtiyacbireyin ihtiyacıına uygun na uygun 
olarak dolarak düüzenlenmizenlenmişş
olmasolmasııddıır.r.
ÖÖğğretim kurumlarretim kurumlarıı, , 
programprogramıı ööğğrencinin rencinin 
bulundubulunduğğu yere u yere 
ggööttüürmelidir.rmelidir.



DeDeğğerlendirmeerlendirme

EEğğitim, itim, ööğğrencinin nerede  ve nasrencinin nerede  ve nasııl l ööğğrendirendiğğini ini 
dedeğğil; ne bildiil; ne bildiğğini ini ööllççmelidir. Okul dmelidir. Okul dışıışında nda 
geleneksel olmayan geleneksel olmayan ççalalışışmalar imalar iççin kalite kontrol in kalite kontrol 
araaraççlarlarıı geligelişştirilmelidir.tirilmelidir.



YARATICI DYARATICI DÜÜŞŞÜÜNMENME
YaratYaratııccıı ddüüşşüünmeyi okul ortamnmeyi okul ortamıında nda 
geligelişştirebilmek itirebilmek iççin in ööğğrencilerin rencilerin 
kendilerini kendilerini öözgzgüür hissedebilecekleri r hissedebilecekleri 
bir bir ööğğretmeretme-- ööğğrenme ortamrenme ortamıında nda 
bulmalbulmalııddıırlar.rlar.
YaratYaratııccııllıık, 2k, 2--7 ya7 yaşşlar araslar arasıında nda 
dramatizasyondramatizasyon, demonstrasyon, , demonstrasyon, 
yaratyaratııccıı drama ve rol yapma gibi drama ve rol yapma gibi 
tekniklerle gelitekniklerle gelişştirilebilir.tirilebilir.
1111--15 ya15 yaşşlarlarıında ise soyut inda ise soyut işşlemler lemler 
ddöönemi banemi başşlamakta, bu dlamakta, bu döönemde nemde 
şşiir, iir, ööykyküü, an, anıı yazma, resim yapma, yazma, resim yapma, 
bilimsel dbilimsel düüşşler kurma ve geliler kurma ve gelişştirme tirme 
gibi etkinliklere yer verilmelidir.gibi etkinliklere yer verilmelidir.



ELEELEŞŞTTİİREL DREL DÜÜŞŞÜÜNMENME

EleEleşştirel dtirel düüşşüünme, temelde nme, temelde 
bilgiyi etkili bir bibilgiyi etkili bir biççimde elde imde elde 
etme, deetme, değğerlendirme ve erlendirme ve 
kullanma yetenekullanma yeteneğği ve ei ve eğğilimine ilimine 
dayandayanıır.r.
EleEleşştirel dtirel düüşşüünmenin benmenin beşş ana ana 
kuralkuralıı bulunmaktadbulunmaktadıır. Bunlar:r. Bunlar:
TutarlTutarlııllıık k 
BirleBirleşştirmetirme
UygulanabilmeUygulanabilme
YeterlilikYeterlilik
İİletiletişşim kurabilmeim kurabilme



1.1. TutarlTutarlııllıık:k: EleEleşştirel dtirel düüşşüünen, dnen, düüşşüüncedeki ncedeki 
tezatltezatlııklarklarıı ortadan kaldortadan kaldıırabilmelidir.rabilmelidir.

2.2. BirleBirleşştirme: Eletirme: Eleşştirel dtirel düüşşüünen; dnen; düüşşüüncenin ncenin 
bbüüttüün boyutlarn boyutlarıınnıı ele alabilmelidir.ele alabilmelidir.

3.3. Uygulanabilme: KiUygulanabilme: Kişşi anlayabildiklerini de i anlayabildiklerini de 
ekleyerek anladekleyerek anladııklarklarıınnıı bir modele bir modele 
uygulayabilmelidir.uygulayabilmelidir.

4.4. Yeterlilik: EleYeterlilik: Eleşştirel dtirel düüşşüünen kinen kişşi, deneyimlerini i, deneyimlerini 
ve sonuve sonuççlarlarıınnıı sasağğlam bir lam bir şşekilde ekilde 
oturtabilmelidir.oturtabilmelidir.

5.5. İİletiletişşim kurabilme: Eleim kurabilme: Eleşştirel dtirel düüşşüünen kinen kişşi i 
ddüüşşüündndüüklerini birleklerini birleşştirerek anladtirerek anladııklarklarıınnıı
ççevresine anlaevresine anlaşışılabilir bir labilir bir şşekilde iletebilmelidir.ekilde iletebilmelidir.
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