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 PROJE HAKKINDA 

Avrupa'da yetişkinlerin en az %20'si, günlük yaşamlarında yeni teknolojileri kullanarak dijital 

becerileri odağında yazma, okuma, yazılı metni anlama, basit hesaplamalar yapma ve daha 

birçok alanlarda eksikliklere sahiptir. Hayat boyu öğrenmeye yönelik ilgi eksikliği, eğitim 

faaliyetlerinin yetişkinleri hedef alma ve onları öğrenme imkanlarının varlığından haberdar 

etme veya bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış öğrenme hizmetleri oluşturmada işbirliği 

yapmalarını sağlama konusunda temel bir ihtiyacı göstermektedir. Dahası, Avrupa'daki 

yetişkinlerin %6,5’i (25-64 yaş arası) - yaklaşık 20 milyon kişi - ortaokulu bitirmeden okulu 

bırakmaktadır. 

 

Demografik tahminlere göre, 2030'da Avrupa nüfusunun neredeyse yüzde 25'i 65 yaşında 

olacağı tahmin edilmektedir. Polonya'da bu yüzdenin sadece ortalamanın biraz altında kalarak 

- yüzde 22'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ve Polonya, Aktif Yaşlanma Endeksi'ne (AAI) 

göre AB-dostu yaşlılar sıralamasında sonuncu sıradadır. Bu tabloda Yunanistan’dan da 

geridedir. Aktif yaşlanma endeksi, Avrupa Birliği çerçevesinde geliştirilmiştir ve dört alandaki 

sonuçlardan oluşmaktadır. Bunlar “istihdam seviyesi, yetişkinlerin toplumsal hayata katılımı, 

sağlık ve güvenlik alanlarında bağımsız yaşama ve aktif yaşlanma alanındaki elverişli fırsatlar 

ve koşullar”dır. 

 

Belirlenen ihtiyaçlardan yola çıkarak “Yes We Can!” adlı projemiz, düşük seviyede BİT 

okuryazarlığına sahip yetişkin bireylerin, yaşam boyu öğrenme süreçlerini destekleyecek 

mevcut ve yeni BİT araçlarını kullanmalarını sağlamaya yönelik bir girişimdir. 

 

Proje kapsamında odaklanan hedef kitleler: 

• Düşük oranda BİT okuryazarlığına sahip yetişkinler 

• Özellikle BİT okuryazarlığı başta olmak üzere yaşam becerileri üzerine yetişkinler için 

eğitim programları tasarlayan ve sunan yetişkin eğitimciler 

• STK’lar, kamu kuruluşları, eğitim kurumları gibi yetişkin eğitimi sağlayıcıları 

 

Polonya, Yunanistan, Türkiye ve Çekya'dan ortaklarla kurulan konsorsiyum, Eylül 2019 - 

Haziran 2022 tarihlerini kapsayan 34 ay boyunca 18 adımdan oluşan çerçeveyi uygulayacaktır. 

 

Proje uygulama süreci boyunca planlanan temel proje sonuçları şunlar olacaktır: 

• Yetişkinlerin BİT eğitimine yönelik gelişme raporu 

• “Freire metodolojisinin yetişkinlerin BİT ihtiyaçları için uyarlanması” kitapçığı 

• BİT eğitiminde Freire Metodolojisinin uyarlanmasıyla yetişkin eğitimciler için rehber 

• Eğiticilere yönelik Çevrimiçi Portal 

• Öğrenenler için Mobil Cihaz Uygulaması 

• Projede geliştirilen Freire ve Deneyimsel Öğrenme Metodolojileri ile BİT araçlarının 

kullanımını baz alan öğrenme aktivitelerinin eğitim modülü 
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BU YAYIN NE İÇİNDİR?  

Freire; insanlara kendini adayanların sürekli kendilerini sorgulamaları gerektiğini söyler 

ve eğitimci olarak ölüp, eğitimci-öğrenen olarak yeniden doğuş yaşamamız gerektiğini ifade 

eder. Buradaki temel sorgulama eğitimcinin öğrenenleri ve kendisini eğitim sürecinde nasıl 

konumlandırdığıyla ilgilidir. 

 

Bankacı eğitim modeli öğreniciyi pasif nesneler olarak görürken diyalogcu bir eğiticinin 

öğrenenler ile özne-özne ilişkisi kurması gerektiğini savunur. Bu, eğitimcinin katılımcılarına, 

öğrencilerine yalnızca alan açması değil; öğrenme sürecini, birlikte inşa edilecek bir alan olarak 

görmesi anlamını taşır. Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi yolculuğuna başlayacak her 

eğitimci, kendisine bankacı eğitimci mi yoksa özne-özne ilişkisi kuran bir diyalogcu mu olduğu 

sorusunu sorarak bu yolculuğa başlayabilir. Eğitimciyi bir özne, öğreneni ise yalnızca verilen 

bilgileri almakla sorumlu bir nesne olarak gören bankacı eğitim modeli tartışıldığında akla 

yalnızca örgün eğitim ve okullar gelmemelidir. Kullandığı eğitim yöntemi her ne olursa olsun, 

yaygın eğitim alanındaki bir eğitimcinin konusu toplumsal gelişim konuları dahi olsa, eğer 

eğitmen katılımcılarını dönüştürülmesi gereken nesneler olarak görüyor ve yukarıdan aşağıya 

inme bir eğitim programı tasarlıyorsa, bu kendisini sorgulaması gereken bir şeydir. Eğitimleri 

deneyimsel öğrenme oyunları kullanarak interaktif yapmak bankacı eğitmen olmadığımız 

anlamına gelmez. Üstelik bu ayrımı yapmak yaygın eğitimciler için çok daha zordur. Çünkü 

örgün eğitimin üzerine etiketlenen bankacı eğitim modeline karşıt yöntem ve yaklaşımlar 

kullanan bir yaygın eğitimci “zaten...” ile başlayan cümleler kurarak kendisinin de bankacı 

eğitmen olabileceği ihtimalini aklına getirmeyebilir. Freire’nin deyimiyle, “Eğer eğitim 

çalışmalarında öğrenenleri nesneleştirirsek, amacımız özgürleştirmek olsa dahi farkında 

olmadan bizler de onlar için birer ezen oluruz.” 

 

 Bu bakış açısının ışığında, bu tür bir adaptasyon, yararlanıcılara, yetişkinler için BİT 

programlarının aşağıdan-yukarıya nasıl tasarlanacağına dair Freire Metodolojisini yürütmeleri 

için bir çerçeve sağlamaktadır. Bu kılavuzun temel bilimsel yaklaşımı, modern gerçekliğe 

dönüştürülecek ve deneyimsel öğrenme yaklaşımı ile birlikte BİT eğitimlerinin metodolojisi 

olarak kullanılacak Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisine dayanmaktadır. Bu yaklaşımla, 

yetişkinlere yönelik BİT eğitimlerinde yenilik ve diyalog yaklaşımı getirmeyi umuyoruz. Bu 

kılavuzda, BİT ihtiyaçları olan yetişkinler için inovasyon kapılarını genişletmek için 

metodolojik bir tutarlılık sağlamak üzere Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi, Yetişkinlerin 

Öğrenme İhtiyaçları, Yetişkinler Arasında Dijital Okuryazarlık, BİT Eğitim Bilgileri ve İyi 

Uygulamalar yer almaktadır. 

 

Bu kılavuzu okuyacak herkesin, Avrupa ölçeğinde yetişkinlerle yapacağı 

çalışmalarınıda faydalanmasını umuyoruz. 
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BÖLÜM 1 – EZİLENLERİN DENEYİMSEL PEDAGOJİSİ 

1. PAULO FREIRE'İN EĞİTİM BAKIŞ AÇISI 

 

Eleştirel pedagojinin yapı taşlarından biri olan Paulo Freire, eğitimi bireyin özgürleşmesini 

sağlayan bir araç olarak tanımlar. Freire, insanların karşı karşıya kaldığı birçok sıkıntının 

eğitimle olan bağlantısını ortaya koymuş, kendine has fikirleri ile eğitim felsefecileri arasında 

farklı bir yer edinmiştir.  

 

Freire, eğitimin tarafsız olamayacağını söyler. Buna bağlı olarak eğitim, insanın ya mevcut 

egemen sistem ile bütünleşmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bir araç ya da insanın 

kendisinin içinde bulunduğu gerçekliğe eleştirel olarak baktıkları ve aynı zamanda bu düzenin 

dönüştürülmesine nasıl dâhil olacaklarını keşfettikleri bir araç (özgürlük pratiği) olarak iki 

boyutta ele alınır. Ve Freire kendisine ikinci boyutta yer edinir.  

 

Freire’ye göre eğitimin özündeki en temel amaç, öğrenenlerde topluma ilişkin eleştirel bir bakış 

açısı kazandırmak ve toplumu dönüştürme yönünde kendi potansiyellerinin farkında olma 

olarak tanımlanabilecek “bilinçlenme” (conscientizaçao)’dir. Bundan dolayı Freire, eğitimi 

bilinçlenme sürecinde yardımcı bir etken olarak ele almaktadır.  

 

Freire, eğitim aracılığıyla insanlarda eleştirel bir bilinç oluşturmaya, insanî değerlerin işlediği, 

özgürleşmiş bir dünya kurmaya çalışmıştır. Bu düşüncelerin gerçekleşmesi durumunda, ezen-

ezilen ayrımı ortadan kalkmış olacaktır (Yılmaz, 2016). Freire, bu bilinç düzeyine ulaşmış 

ezilenlerin, büyük insani ve tarihi görevinin, hem kendilerini hem de ezenlerini özgürleştirmek 

olduğunu belirtir (Yılmaz, 2016). Özgürleşme ancak ezilenlerin ezenler gibi ezmemeleri 

bilincine ulaşmasıyla gerçekleşebilir.  

 

Freire, düşünce ve eylem birliğinin eş zamanlı olması gerektiğini savunur. İnsana özgü bu 

durumu ‘praksis’ kavramıyla açıklar. Praksis, teori ile pratiğin diyalektik olarak birbirlerini 

etkiledikleri, dünyanın dönüştürülmesini sağlayan bilinçli eylemi ifade eder (Freire, 2015). 

Freire’nin ortaya koyduğu eğitim, insanın dünyayı eleştirel bir boyutta anlamalarını ve 

değiştirmek için eylemde bulunmalarını desteklemelidir. (Ayhan, 2013).  
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Eğitilen ve eğitenin bilgiyi birlikte araştırdıkları bir süreç olarak tanımlanan “diyalog” kavramı, 

Freire’nin eğitim kuramı dâhilinde çok önemli bir yere sahiptir. Diyalog temelli bir eğitim 

yaklaşımında, öğretmenin öğrenci üzerindeki tek otorite olma tahakkümü ortadan kalkar ve 

eğitim, bilginin paylaşıldığı bir sürece dönüşür. Diğer yandan öğretmen ve öğrenci hem öğrenen 

hem de öğreten konumunda yer alabilmektedir. Öğretmen ve öğrenci aynı şartlarda diyalog 

ortamına katılır, birbirleri üzerinde güç hâkimiyeti kurmadan eleştirel bir bakış açısıyla 

keşfeden olarak yer alırlar. Öğrencilerin algı kapasitesi gelişir ve dünyayı dinamik, zaman 

içinde gelişen ve dönüşen bir gerçeklik olarak tanımlarlar.  

 

Freire, egemen toplumun sunmak istediği bilgiyi dayatan geleneksel eğitimi, “bankacı eğitim 

modeli” olarak tanımlar ve karşısında durur. Öğrenicilerin nesne, öğretmenlerin özne olarak 

tanımlandığı bu modelde diyaloğa dayalı bir yapıdan ziyade tek yönlü bir dayatma söz 

konusudur. Dolayısıyla geleneksel eğitim modeli baskıcı, otoriter bir yapıya sahiptir ve 

statükonun devam etmesine hizmet eder. Freire, karşısında durduğu “bankacı eğitim modeli” 

yerine temelinde diyalog olan “problem tanımlayıcı eğitim” modelini savunur. Bu model ile 

insan kendi potansiyelinin farkına varır ve dünya ile ilişkilerindeki sorunları tanımlama imkânı 

yakalar. 

  

Freire’in 5 evreye ayırdığı eğitim yönteminde odak noktası olarak katılımcıların dili ve 

yaşantılarında önemli yer kaplayan konular vardır. Bundan dolayı, okuma-yazma sürecinin 

sözcükleri okumak kadar dünyayı okumak ile ilgili olduğunu savunur. Friere’ye göre okuma-

yazma, okuryazarlar ile okuma-yazma bilmeyenleri birbirinden ayıran bilişsel bir araçtır.  

 

Son olarak Freire’nin eğitim felsefesinin özünü kapsayan en önemli unsur, nesnellik ve öznellik 

arasındaki diyalektik yapıdır. Ona göre öznelliği göz ardı eden, dışlayan bir nesnellik kabul 

edilemez. Bu iki kavram birbirini tamamlayan önemli iki unsurdur, dünya ve insan ancak 

birbirleriyle etkileşim halinde var olabilirler. Freire, nesnellik adına nesnelciliğe veya bunun 

tam tersi olarak öznellik adına öznelciliğe yakalanma tehlikesine karşın özgürleştirici bir 

eğitimin hayata geçirilmesini önemli bulur. 
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1.1 KAVRAMSAL BOYUT 

• Bankacı Eğitim Modeli 

Bu eğitim biçiminde öğretmen, öğrencilerin boş veya cahil olduğu düşünülen zihinlerinde, bilgi 

ya da bilginin küçük parçalarıyla, [boş] bir banka hesabına para yatırmamıza benzer biçimde 

tasarruf yatırımı yapar. Bu nedenle Freire bu eğitim modelini 'bankacı eğitim' olarak 

adlandırmıştır. Freire, öğrencileri öğretmen tarafından üzerinde eylemde bulunulan pasif 

nesneler haline getirdiğine inandığı için bu eğitim modelini eleştirmiştir. 'Bankacı eğitim'in 

amacının egemen kültüre ait kültürel, sosyal ve siyasi statükoyu kabul etmeleri için 

koşullandırarak, mevcut iktidar yapısı içerisindeki insanları tasfiye etmek olduğunu 

savunmuştur. Bankacı eğitim modelinde bilgi / eğitim, öğrenciyi toplum dışı, cahil ve yetenek-

siz olarak kabul eden öğretmen tarafından öğrenciye verilen hediye olarak görülür. Freire, bunu 

egemen gruptan (ezenler) gelen sahte iyilikseverlik ve kendi çıkarlarını iyileştirmek veya 

korumak için insanların (ezilenler) üzerinde egemenlik kurmalarının ve kontrol etmelerinin bir 

yolu olarak görmüştür. Freire, geleneksel öğrenimin, öğrencilere bilginin üzerine 

"yerleştirildiği" bir nesne olarak davranması nedeniyle seçkinlerin aracı olduğunu savunmuştur. 

(Rugut & Osman, 2013). 

• Problem Tanımlayıcı Eğitim 

Freire, bankacı eğitim modeline karşı çıkmak için problem tanımlayıcı bir eğitim modeli 

önermiştir. Bu modelde, öğretmen ve öğrenci, dünyaya dair deneyimlerini, duygularını ve 

bilgilerini birlikte tartışır ve analiz ederler. Bankacı modelin tavsiye ettiği gibi öğrencilerin ve 

öğretmenin dünyadaki durumunun sabit olduğu inancının yerine, problem tanımlayıcı model 

insanların kendilerini içinde buldukları sorunları veya gerçeklikleri dönüştürebilecekleri bir şey 

olarak araştırır. 

Öğretmenin görevi sorunlara cevap bulmak değildir, fakat öğrencilerin durum hakkında 

eleştirel düşünme biçimini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır ve Freire bunu 

conscientization (bilinçlilik) olarak adlandırmıştır. Bu, dünyanın ya da toplumun sabit 

olmadığını ve potansiyel olarak dönüşüme açık olduğunu anlamayı mümkün kılar. Yeni ve 

farklı bir gerçekliği hayal etmek mümkün olur. Bu süreci başarıyla yürütmek için, insanların 

(ezilenler) egemen grup (ezenler) hakkındaki kendi algılarını hiçe saymaları gerekir. 

 

Freire, ezilenlerin kendilerini 'daha az' ya da eksik olan bir şey olarak düşündüklerini 

savunmuştur. Egemen grupların uygulama ve davranışlarını yetkinleşmiş, tam ve doğru (tam 
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ve eksiksiz) olarak görmeye programlanmış olduklarını ileri sürmüştür. Bütünüyle eksiksiz ve 

doğru olmak, egemen kültürün uygulamalarını taklit etmek anlamına gelir. Bu algıya karşı 

koymak, öğrenciyi egemen kültür/ezen ile özdeşleşen kimlikten arındırmak için kimlik-

sizleştirme sürecine sokmak ve öğrencinin kendi akılcılığına göre yeni bir varlık ve yeni bir 

hayat hayal etmesine yardımcı olmak demektir. Öğrenme en iyi şekilde, kişinin deneyimlerinin 

ve duygularının eleştirel düşünme ve analizi yoluyla başarılabilir (Rugut & Osman, 2013). 

• Diyalog 

Freire, diyaloğun, sürekli iletişimin her koşulda refah ve zafer kapılarını açtığını 

savunmuştur. Öğretmenler ve öğrenciler diyalog içinde oldukları zaman, daima önemli 

ilerlemeler olur. Diyalojik (diyalog kuran) eylem araya giren toplumsal gerçekliklere, onları 

doğrudan yaşayanlar tarafından eleştirel olarak analiz edilebilir sorunlar olarak tanımlayarak 

meydan okur. Freire, diyaloğun sadece anlayışı derinleştirmekle ilgili olmadığını, fakat 

dünyada bir fark yaratmanın bir parçası olduğunu savunmaktadır. Diyalog, egemen sınıflar 

tarafından örtbas edilmiş eşitsiz koşulların ortaya çıkarılması ile doğrudan ilgili olan bir kolektif 

praksis (toplu uygulama) biçimi haline gelir. Bu süreç önemlidir ve adalet ve insani kalkın mayı 

beraberinde getiren toplumu yükseltme ve sosyal sermayeyi inşa etme süreci olarak görülebilir. 

 

Diyaloğa girmek, ön koşul olarak katılımcılar arasında eşitliği gerektirir. Her birinin 

diğerlerine güvenmesi gereklidir; karşılıklı saygı ve sevgi (özen ve bağlılık) olmalıdır. Her 

birinin neyi bildiğini ve fark ettiğini sorgulaması gerekir ki böylece diyalog yoluyla mevcut 

düşünceler değişsin ve yeni bilgiler yaratılsın. Freire'in diyaloğa yaptığı vurgu, popüler ve 

informel eğitimle ilgilenen kişilerle çok güçlü bir bağ oluşturmuştur. İnformel eğitim 

diyalojiktir veya karşılıklı konuşma şeklindedir ve saygıyı ve insanların birbirleriyle 

çalışmasını kapsar (müşterek faaliyet). 

 

Diyalog, erkek ve kadınlar arasında dünyayı adlandırmak (anlamlandırmak) amacıyla 

yine bizzat dünya aracılığıyla yaşanan bir yüzleşmedir. Diyalog, insanoğlu olarak, sayesinde 

önem kazanmayı başardığımız bir araçtır. Diyalogda olanların her birinin dünyayı 

anlamlandırmayı istemesi gerekir. Dünyayı anlamlandırmak için herkes sözcüğü söyleyebiliyor 

olmalıdır. “Diyalogda içkin olan egemenlik, diyalogcuların dünya üzerindeki egemenliğidir; 

insanların özgürleşmesi için dünyanın fethedilmesidir” (Rugut & Osman, 2013). 
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• Conscientizaçao (Eleştirel Bilinçlilik) 

Freire bunu, düşünce ve eylem yoluyla kişinin kendi toplumsal gerçekliği hakkında 

eleştirel bir farkındalık geliştirmesi süreci olarak tanımlamıştır. Eylem temel öneme sahiptir, 

çünkü gerçekliği değiştirme sürecidir. Paulo Freire, hepimizin egemen bir eğilimi olan sosyal 

mitleri edindiğimizi ve bu nedenle öğrenmenin, gerçek problemleri ve fiili ihtiyaçları açığa 

çıkarmaya dayalı olan eleştirel bir süreç olduğunu söyler. "Tecrübelerin nakledilmesi değil 

yaşanması" fikri, Freire felsefesinin merkezi bir ilkesidir. Conscientizaçao (eleştirel bilinçlilik), 

öğrencilerin günlük hayatlarının somut tecrübelerine dayanarak dünya hakkında eleştirel bir 

farkındalık geliştirdikleri anahtar süreçtir. Conscientizaçao yoluyla eleştirel farkındalığın 

geliştirilmesi, öğrenciler ve öğretmenler, diğer bir deyişle sömürgeleştirilenler ve sömürgeciler 

arasındaki güç ilişkilerini değiştirir ve dolayısıyla bilginin nesneleri tarihi konulara 

dönüştürülür (Rugut & Osman, 2013). 

• Praksis – Eylem / Düşünce 

Bakış açısı hem Marksist hem de Varoluşçu düşünceden kaynaklanan Freire, ezilenlerin 

gerçek benlikleri haline gelmeleri için sadece aç kalmama özgürlüğü için değil, yaratma ve inşa 

etme özgürlüğü, merak etme ve göze alabilme özgürlüğü uğruna mücadele etmeleri gerektiğini 

savunmuştur. Freire, gerçek bilginin ancak ve ancak diğer insanlarla dünyayla olan ilişkileri 

hakkında durmak bilmeyen, sabırsız, sürekli, umut dolu, eleştirel araştırmalarıyla meydana 

geleceğini öne sürmüştür. 

 

Freire teorisinin çekirdek bileşeni şudur, öğrenme eylemle başlar ve daha sonra düşünce 

ile şekillenir ki bu da daha fazla eylem doğurur. Bu nedenle, öğrenme öğrencilerin dünyada 

harekete geçme ve onu değiştirme kapasitelerini arttırmaya yönelik sürekli bir süreçtir. Freire 

için, ister okuryazarlık ister öğrenme olarak adlandırılsın, insan-gücüne kendini adamış olan 

her toplumun temel siyasi görevi budur. Freire, bankacı eğitim gibi otoriter eğitim biçimlerinin, 

öğrenenlerin dünyayı 'bilmeleri'ni ve onu değiştirebilecek bir şey olarak görmelerini önlediği 

görüşünü ileri sürmüştür. Otoriter eğitim biçimlerinin ezilenlerin özgürleşmesini ve 

özgürlüğünü engellediğine inanmıştır. Freire, değişimin eylem ya da müdahale ve veya politik 

değişimle sonuçlanacak bir diyalog ve düşünme süreci yoluyla gelebileceğini savunmuştur. 

Freire bu süreci praksis (praxis) olarak adlandırmıştır (Rugut & Osman, 2013). 
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• Doğu Deneyimi (Yeniden Doğuş Deneyimi) 

Paulo Freire'e göre, kendilerini gerçekten halka adayanlar, sürekli olarak kendilerini 

yeniden sınamalıdırlar. Ona göre, bu saf seçimi (dönüş) ikircikli davranışa izin vermeyecek 

ölçüde radikaldir… İnsanlara dönüş, çok derin bir yeniden doğuş gerektirir. Bu süreçten 

geçenler yeni bir varoluş biçimi almalıdır; artık daha önce oldukları gibi kalamazlar. Bunun bir 

örneği, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bölünmenin aşılabilmesi durumudur. Özgürleşme 

eğitimcisi, önce öğrenenlerin tek taraflı öğreticisi olarak ölmelidir ve daha sonra öğrenen-

öğretenlerin, öğreten-öğreneni olarak yeniden doğmalıdır (Rugut & Osman, 2013). 

• Üretken Konular ve Kodlama 

Freire'in okuryazarlık pedagojisi ya da bugüne dek adlandırıldığı şekliyle "yöntemi", 

öğrenicilerin dilsel (dille ilgili) ve sosyal gerçekliklerine dayalıdır. Freire’in tavsiye ettiği 

şekilde; okuryazarlık öğretmenleri, öğrenenlerin yaşadığı toplulukta etnografik araştırmalar 

yapar, dilsel evrenlerini belgeler, söz konusu yerel kültürden "üretken konular" ve anahtar 

kelimeler çıkarırlar ve sosyal bir analizin detaylandırılması için öğrenenlerle diyalojik 

(diyaloğa dayalı) bir süreç başlatırlar; bu sırada eş zamanlı olarak kelimeleri ses bilgisi 

düzeyinde, fonetik olarak da incelemesini incelerler. Bu şekilde, katılımcılar "hem kelimeyi 

hem de dünyayı okumayı" öğrenirler (Bartlett 2005). 

 

Katılımcılar kendilerine ilginç gelen üretken konuları araştırırlar. Üretken bir konu, 

katılımcılar açısından büyük merak uyandıran veya önem taşıyan kültürel veya siyasi ve 

üzerinde tartışma yaratılabilecek bir konudur. Bu üretken konular daha sonra 'kodlamalar' 

biçiminde temsil edilir (ya bir sözcük veya birkaç kelimeden oluşan kısa bir ifade ya da görsel 

bir temsil - bir resim ya da fotoğraf ile temsil edilir). Katılımcılar fikirlerini veya geçmişlerini 

yansıtan bu görsel sunumlardan geri adım atma ve bunları yalnızca deneyimlemektense objektif 

olarak ele alarak eleştirel olarak çözme veya inceleme imkânına sahiplerdir (Rugut & Osman 

2013). 

1.2 FREIRE’İN OKURYAZARLIK YÖNTEMİ 

Paulo Freire Okuryazarlık Eğitimi Yöntemi, en açık şekilde Eleştirel Bilinç Eğitimi'nde 

(Education for Critical Consciousness) sunulmaktadır (Elias, 1975). 
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Birinci aşama içeriğin incelenmesidir. Bir araştırma ekibi belirlenmiş bir bölgedeki insanların 

yaşamlarını inceler. Ortak sözcük dağarcıkları ve karşılarına çıkan sorunlar kaydedilir ve 

özlemlerini, yılgınlıklarını ve umutlarını keşfetmek için uzun mülakatlar yapılır. 

 

Freire, okuryazarlık eğitiminde kullanılan sözcüklerin eğitimciden değil insanlardan gelmesi 

gerektiğini ısrarla vurguladığı için, bu ilk aşamada bile mümkün olduğu kadar onları dâhil 

etmek için çaba gösterilir. 

 

Yöntemin İkinci aşaması üretken kelimelerin seçimidir. Eğer sözcükler, öğrenenleri yeni 

sözcüklere yönlendirme kapasitesine sahiplerse, Freire için "üretken" sözcüklerdir. Bu 

kelimeler seçilirken üç kriter kullanılır: 

1. Portekizce ve İspanyolca dillerinin temel seslerini içermeleri gerekir; 

2. Organize edildikleri zaman, öğrencinin basit harflerden ve seslerden daha karmaşık olanlara 

ilerlemesini sağlamaları gerekir; 

3. İnsanların içinde yaşadığı sosyal, kültürel ve siyasi realitelerle yüz yüze gelmek için yararlı 

olmaları gerekir. 

 

Freire'in koordinatörleri, çalıştıkları her alan için farklı kelime listeleri geliştirmişlerdir. 

 

Yöntemin Üçüncü aşaması gerçek okuryazarlık eğitimidir. Brezilya'da, okuma yazma eğitimi 

öncesinde, öğrencilerin kendilerini kültürün özgün yaratıcıları olarak görmeleri için, kültür 

kavramını analiz ettikleri en az üç motivasyon oturumu yapılmıştır; Şili'de ise bu oturumlar 

gerçek eğitim oturumlarına dahil edilmiştir. Bizzat eğitim seansları, üretken sözcükler ile 

bunları açıklayan resimlerin etrafındaki tartışmalardan oluşmaktaydı. Kümeden bir kelime 

hecelere ayrılırdı, örn. Favela (kenar mahalle) fa-ve-la' ya bölünürdü. Hecelerin ait olduğu aile 

gösterilirdi: Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Bu uygulama tüm hecelerle yapılır, öğrenciler daha sonra bu 

heceler ve hece ailelerini kullanarak başka kelimeler oluşturmaya yönlendirilirdi. İkinci üretken 

kelime gösterildiğinde, öğrenciler bu kelimenin hecelerinden kombinasyonlar ve ayrıca verilen 

iki kelimenin tüm hecelerini birleştirerek kombinasyonlar yapmaya başlardı. 

 

Öğrenciler favela kelimesinin şifresini çözmeleriyle aynı zamanda, içinde bulundukları 

gecekondu mahallinin gerçekliğinin şifrelerini de çözüyorlardı. Freire için, okuma yazma 

eğitimi, salt bir kişiye okuma ve yazma öğretmek için kullanılan mekanik bir süreç değildir. Bu 

daha ziyade, kişiye eleştirel bilinçlilik haline doğru rehberlik eden bir süreçtir. Kişiyi, 
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hayatındaki ezici güçler konusunda daha yüksek bir farkındalığa ve özgürlük adına bu güçleri 

eleştirmek için kendi gücünün farkına varmaya yönlendirmesi gerekir. 

 

Dördüncü aşama, Freire'in “okuryazarlık sonrası” veya “politik okuryazarlık” olarak 

adlandırdığı yönteme eklenmiştir. Bu, zaten okuryazar olanlar arasında eleştirel bilinçliliğin 

yükseltilmesi ile ilgilidir. Üretken sözcüklerden ziyade, artık burada üretken konular eğitimin 

temelini oluşturmaktadır. Ezilenlerin Pedagojisi, bu eğitim biçiminin devrimci eylemin hazırlık 

aşamasını nasıl oluşturabileceğini gösterir. "Ezilme", "egemenlik", "emperyalizm", "refahçılık" 

gibi konular tartışma ve eylemin temelini oluşturacaktır. 

 

Son olarak, beşinci evre; çok çeşitli eğitim araç-gereçleri üretildiği aşamadır. İlk okuma-yazma 

aşaması için bu araç gereçler, o yörede seçilen her üretken sözcüğe karşılık gelen “ses 

ailelerinin” çözümlendiği materyalleri içermektedir.  

 

Okur-yazarlık boyutunda en önemli noktalardan biri, bütün bu hazırlık çalışmalarında yöre 

insanlarının doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla katılım haklarının var olması ve sürecinde 

bu hakkın gerçekleşmesini sağlayacak biçimde işletilmesidir. (Ayhan, …) 

 

2. KOLB’UN DENEYİMSEL ÖĞRENME TEORİSİ 

2.1. Deneyimsel Öğrenmeye Bakış 

Deneyimsel öğrenme kuramı, öğrenmede deneyimi temele alan Dewey, öğrenme sürecinde 

bireylerin etkin olmasının önemini vurgulayan Lewin ve zekayı sadece doğuştan gelen bir 

özellik olarak görmeyip kişiler ve çevre arasındaki etkileşimin bir sonucu biçiminde 

nitelendiren Piaget gibi 20. Yüzyılın önde gelen bilim insanlarının çalışmalarına 

dayanmaktadır. Bu bilim insanları yetişkin eğitimi için bütüncül bir deneyimsel öğrenme süreci 

ve modeli geliştirmeye çalışmışlardır (Kolb 1984). Deneyimsel öğrenme teorisini en genel 

kabul görmüş şekliyle çerçeveye oturtan ise David A. KOLB’dur. Kolb, öğrenmeyi “deneyimin 

bilgiye dönüştürüldüğü” süreç olarak tanımlar. 

Kolb (1984) teorisini bu akademisyenler tarafından paylaşılan altı önermeye dayandırmıştır: 

1. Öğrenme en iyi şekilde, bir süreç olarak tasarlanır, sonuçlar düşünülerek değil. Öğrenme, 

bilgi aşamaları ile bölümlere ayrılmış olduğu halde, bir öğrenme kazanımı ile sonuçlanmaz, 

dahası performans açısından da her zaman kanıtlanamaz. Öğrenme, daha ziyade, bilginin 
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değiştirildiği ve yeniden oluşturulduğu bağlantılı deneyimler süreci boyunca gerçekleşir. 

Yükseköğrenimde öğrenmeyi iyileştirmek için öncelik, öğrencileri öğrenimlerini en iyi şekilde 

geliştiren bir sürece – öğrenme çabalarının etkinliği hakkında geribildirim içeren bir sürece 

yönlendirmek olmalıdır. “…Eğitim, deneyimin sürekli olarak yeniden yapılandırılması olarak 

planlanmalıdır: … eğitimin süreci ve amacı bir ve aynıdır.” 

2. Tüm öğrenme yeniden öğrenmedir. Öğrenme en iyi şekilde, öğrencilerin bir konuyla ilgili 

inanç ve düşüncelerini ortaya çıkaran bir süreçle kolaylaştırılır, böylece bu fikirler incelenebilir, 

test edilebilir ve daha rafine yeni fikirlerle entegre edilebilir. Piaget bu önermeyi 

yapılandırmacılık (konstrüktivizm, İng. constructivism) olarak nitelendirmiştir — bireyler, 

deneyimlerini temel alarak dünyadaki bilgilerini oluşturur ve yeni bilginin önceki deneyim ve 

inançlarıyla nasıl çeliştiğini anlamalarını sağlayan deneyimlerden öğrenirler. 

3. Öğrenme, diyalektik olarak zıt olan dünyaya uyum sağlama biçimleri arasındaki çatışmaların 

çözümünü gerektirir. Çatışma, farklılıklar ve anlaşmazlık öğrenme sürecini yönlendiren 

unsurlardır. Bu gerilimler, karşılıklı düşünce ve eylem biçimleri ile hissetme ve düşünme 

arasında ileri ve geri hareketin tekrarlanmasıyla çözülür. 

4. Öğrenme, dünyaya uyum sağlamayla ilgili bütüncü bir süreçtir. Öğrenme sadece idrak ile 

ilgili bir sonuç değildir; kişinin bir bütün olarak — düşünme, hissetme, algılama ve davranma 

fonksiyonları dahil entegre işleyişini gerektirir. Bilimsel yöntemden problem çözme, karar 

oluşturma ve yaratıcılık süreçlerine kadar adaptasyonla ilgili özel tasarlanmış diğer modelleri 

de kapsar. 

5. Öğrenme, kişi ve çevre arasındaki sinerjik etkileşimlerden doğar. Piaget'in ifadesine göre; 

öğrenme, yeni deneyimlerin mevcut kavramlara uydurulması ve mevcut kavramların yeni 

deneyimle bağdaştırılmasıyla ilgili diyalektik süreçlerin dengelenmesi yoluyla gerçekleşir. 

Lewin’in, davranışın kişinin ve çevrenin bir fonksiyonu olduğunu belirten ünlü formülünü takip 

eden ELT, öğrenmenin öğrencinin ve öğrenme alanının karakteristik özelliklerinden 

etkilendiğini kabul eder. 

6. Öğrenme, bilgi yaratma sürecidir. ELT'de, bilgi iki türden bilgi arasındaki etkileşim olarak 

görülür: sosyo-tarihsel bir bağlamda birlikte inşa edilen toplumsal bilgi ve öğrenenin kendi 

öznel deneyimi olan kişisel bilgi. Bilginin böyle kavramsallaştırılması, önceden var olan, sabit 

fikirlerin öğrenciye aktarıldığı "aktarma" eğitim modelinin karşısında durmaktadır.  

ELT yapılandırmacı bir öğrenme teorisi önermektedir ki bu sayede sosyal bilgi öğrenin bireysel 

bilgileri içerisinde yaratılır ve yeniden yaratılır. 
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2.2 Deneyimsel Öğrenme Döngüsü 

Deneyimsel Öğrenme Teorisi öğrenme konusunda dinamik bir bakıştır: ve eylem/düşünce ve 

deneyim/soyutlama ile ilgili ikili diyalektiğin ayrılmasıyla yürütülen bir öğrenme döngüsüne 

dayalıdır. Öğrenme "tecrübenin dönüştürülmesi yoluyla bilginin yaratılmasını sağlayan süreç" 

olarak tanımlanır. Bilgi, kavrama ve dönüştürme deneyiminin kombinasyonundan doğar." 

(Kolb, 1984, s. 41). Deneyimi kavrama, bilgiyi içeri alma süreci anlamına gelirken, deneyimi 

dönüştürme bireylerin bu bilgileri nasıl yorumladığı ve bunlarla nasıl hareket edeceğiyle 

ilgilidir. Deneyimsel Öğrenme Teorisi Modeli, diyalektik olarak birbiriyle bağlantılı iki 

deneyimi kavrama modu — Somut Deneyim ve Soyut Kavramsallaştırma — ve diyalektik 

olarak birbiriyle bağlantılı iki deneyimi dönüştürme modu —Yansıtıcı Gözlem ve Aktif 

Uygulama, tanımlamaktadır. 

Öğrenme, bu dört öğrenme modu arasındaki yaratıcı gerginliğin çözümünden meydana 

gelmektedir. Bu süreç, öğrenenin 

"tüm temel fonksiyonları dâhil ettiği" 

— deneyimleme, yansıtma, düşünme 

ve yapma — ideal bir öğrenme 

döngüsü olarak tasvir edilmiştir; bu, 

öğrenme durumuna ve öğrenilen 

bilgiye duyarlı ve tekrarlanan bir 

süreçtir. Anında veya somut 

deneyimler, gözlemler ve yansımalar 

(düşünceler) için zemin oluşturur. Bu 

yansımalar özümsenir ve eylem için 

yeni uygulamalar yaratılmasını 

sağlayabilecek soyut kavramlara 

ayrıştırılır. Bu uygulamalar aktif 

olarak test edilebilir ve yeni deneyim-

ler yaratmada kılavuz görevi görebilir.  

 

 2.3. Öğrenme Stilleri 

Öğrenme stili, bireylerin dört farklı öğrenme şekli için tercihlerine bağlı olarak, öğrenme 

döngüsü boyunca dönerek hareket ettikleri kendilerine özgü yolları tanımlar. Bir kişinin genetik 
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yapısı, diğerlerinden farklı yaşam deneyimleri ve mevcut çevrenin talepleri nedeniyle, bu dört 

öğrenme şekli arasından birini seçmek için tercih edilen bir yöntem geliştirilmiştir. 

KLSI 4.0’daki Dokuz Öğrenme Stili (Kolb & Kolb 2013) 

Yıllar içinde deneysel ve klinik araştırmalardan elde edilen veriler göstermiştir ki; orijinal dört 

öğrenme stili tipi — Yerleştirme (Accommodating), Özümseme (Assimilating), Ayrıştırma 

(Converging) ve Değiştirme (Diverging), daha da ileri götürülerek dokuz stilden oluşan bir 

tipoloji olarak geliştirilebilir. Bu tipoloji, bireysel öğrenme stillerinin kişiye özgü kalıplarını 

daha iyi tanımlar ve eski 4 stil tipolojisinde görülen ve her iki kategoriye de girebilecek 

vakaların yarattığı karışıklıkları azaltır. Kolb, Öğrenme Stili ağının merkezinde puan alan 

kullanıcıları tanımlayan beşinci bir "dengeleyici" stili, ilk olarak kullanıcılardan gelen 

geribildirimlerle fark etmeye başlamıştır. 

Yeni KLSI 4.0 (Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri, İng. Kolb Learning Style Inventory), öğrenme 

stili tiplerini, aşağıda açıklandığı gibi, 4 pikselden 9 piksel çözünürlüğüne geçirerek bu dokuz 

stil tipini sunmaktadır. Öğrenme stili tipleri, Soyut Kavramsallaştırma - Somut Deneyim ve 

Aktif Uygulama - Yansıtıcı Gözlem olarak tanımlanan iki boyutlu bir öğrenme alanında 

sistematik olarak düzenlenebilir. Her stil için ayırt edici bir uçurtma şekli tanımlayan bu alan, 

aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 
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 2.4. Bir Öğrenme Ortamı Yaratmak 

Deneyimsel öğrenme tabanlı eğitim programlarının etkinliği için uygun öğrenme ortamının 

oluşturulması oldukça önemlidir. Katılımcılar yalnızca bireysel öğrenme sürecinde 

değildirler, öğrenmenin yoğun olduğu süreç grup öğrenme sürecidir. Grubun birlikte 

öğrenebiliyor olması içinse farklı bireylerin bir araya geldiği grubu öncelikle bir “öğrenme 

grubu” haline getirmek gerekir. 

Öğrenme grubu inşasında grup dinamiğinin yükseltilmesi oldukça önemlidir. Kolb bu konuya 

şöyle değinir; “Bir öğrenicinin öğrenme döngüsüne tam olarak bağlanması için, döngünün 

dört moduna da dahil olabileceği bir alan temin edilmelidir — hissetme, yansıtma, düşünme 

ve eylem. Herkese karşı saygı ile karakterize edilen konuksever, davetkâr bir alan olmalıdır. 

Güvenli ve destekleyici, fakat aynı zamanda kamçılayıcı olması gerekir” (Kolb & Kolb 2013). 

Öğrenmek keyifli ama bir o kadar da zorlayıcı bir süreçtir. Davranış, yaklaşım ve beceri 

geliştirme/dönüştürme sürecine giren katılımcıların “rahat alanlarından” çıkıp zorluklarla baş 

etmeleri gereken, öz-değerlendirme ve özeleştiri yapacakları “öğrenme alanına” geçmeleri 

gerekir. Bireyin rahat alanının dışına çıkması hele de bunu bir grubun içinde yapabilmesi 

herkes için kolay değildir. 

Deneyimsel öğrenme döngüsünü temel alan metodolojik bir akışta katılımcının önce deneyim 

etmesi sonra da bu deneyimi analiz etmesi gerekir. Döngünün somut deneyim aşamasına 

karşılık gelen deneyim (öğrenme oyunu, uygulama vs.) sırasında katılımcının deneyime 

direnmemesi ve gerçekten deneyimliyor olması gereklidir. Bunun içinse deneyimi birlikte 

yaşadığı grup üyelerine karşı güven duyuyor olması elzemdir. Yansımacı gözlem aşamasına 

karşılık gelen deneyim sonrası çözümleme bölümünde ise katılımcıların yaşadıkları deneyimi, 

duygularını ve düşüncelerini açık bir şekilde paylaşabiliyor olmaları gerekir. Grup, 

çözümleme aşamasında ne kadar aktif olursa birbirlerini o kadar besler ve grup öğrenme 

seviyesi de o denli yüksek olur. Katılımcıların özellikle duygu ve gözlemlerini grup içinde 

paylaşabilmeleri için yine güven ve açık iletişim oldukça önemlidir 

Öğrenme Grubu İnşası İçin Öneriler: 

• İsim ve tanışma oyunları ile başlayın. Buz kırıcı ve güven oyunları katılımcıları 

yakınlaştıracaktır. 

• Eğlenceli oyunlar oynayın. Birlikte eğlenenler birlikte öğrenirler. 

• Programın öğrenme hedeflerini net bir şekilde ortaya koyun. 
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• Katılımcıların programdan beklentilerini ve programa yapabilecekleri katkılarını alın. 

• Grup öğrenme sözleşmesini kendilerine hazırlatın. (Program boyunca uyulacak 

kurallar)  

• Ekip çalışması oyunları oynatın. Zorlukların üstesinden birlikte gelenler daha hızlı 

grup olurlar. 

• Katılımcılarınızın kişisel yetenek, bilgi ve tecrübelerine göre onlara programda alan 

açın. 

• Serbest zamanlar oluşturun. Katılımcıların oturumlar dışında da birlikte vakit geçirip 

paylaşım yapabilecekleri zamanlar yaratın. 

• Öğle aralarını ve kahve aralarını çok kısa tutmamaya özen gösterin. 

2.5.  Çözümlemenin Esasları 

Yirminci yüzyılda eğitim teorisi alanında en etkili düşünürlerden biri olan John Dewey, 

eğitimin deneyim ve düşüncenin bileşimi olduğunu savunmuştur. Bu teori deneyimsel oyun ve 

simülasyon kavramlarıyla somut halde dışa vurulmuş; bu, deneyimi zihinsel olarak işlemeleri 

için öğrencileri teşvik eden, değerlendirme ya da çözümleme olarak bilinen teknikler yoluyla 

yapılmıştır. Eğitim uzmanı Thaigi'nin dediği gibi, “İnsanlar deneyimlerinden öğrenmezler; 

deneyimleri üzerine düşünerek öğrenirler” (aktaran Nicholson, 2012). Çözümleme (debrief) 

deneyimsel öğrenme tabanlı eğitim metodolojisinin olmazsa olmazıdır. Yaşanan deneyim 

(öğrenme oyunu), üzerine düşünülmedikçe, analiz edilmedikçe ve kavramsallaştırılmadıkça 

yalnızca bir aktivite olarak kalır. Deneyimin öğrenmeye dönüşebilmesi için iyi planlanmış ve 

doğru bir şekilde yönetilen bir çözümleme oturumu deneyimsel öğrenme döngüsünün ayrılmaz 

bir parçasıdır. 

Yıllar boyunca sunulmuş ve geliştirilmiş olan birkaç çözümleme (debriefing) modeli 

bulunmaktadır. 

Kolb tarafından çok defalar aktarılmış olan bir model, öğrencileri deneyimden öğrenmeye 

doğru birkaç aşamadan geçirerek götürür. Birinci aşama, öğrencilerin etkinlik sırasında 

hissettikleri ve yaşadıklarına odaklanmaktadır. İkinci aşama, bir bireyin deneyimlerini 

diğerlerinin deneyimleriyle irtibatlandırarak diğer bakış açılarını ortaya koyar. Üçüncü aşama, 

öğrencilere etkinlikteki kavramlar ile sınıfta önceden öğrenilen kavramlar arsında bağlantı 

kurdurur ve aktivitenin nasıl genişletilebileceğini düşünmeye yönlendirir. Dördüncü aşama, 

kullanıcıların etkinlikle gerçek dünya arasında bağlantı kurmalarını sağlamaya odaklanır. 
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3. KAVRAMSAL SENTEZ  

3.1. Bankacı Modelden Diyalogcuya 

Freire; insanlara kendini adayanların sürekli kendilerini sorgulamaları gerektiğini söyler 

ve eğitimci olarak ölüp, eğitimci-öğrenen olarak yeniden doğuş yaşamamız gerektiğini ifade 

eder. Buradaki temel sorgulama eğitimcinin öğrenenleri ve kendisini eğitim sürecinde nasıl 

konumlandırdığıyla ilgilidir. Bankacı eğitim modeli öğreniciyi pasif nesneler olarak görürken 

diyalogcu bir eğiticinin öğrenenler ile özne-özne ilişkisi kurması gerektiğini savunur. Bu, 

eğitimcinin katılımcılarına, öğrencilerine yalnızca alan açması değil; öğrenme sürecini, birlikte 

inşa edilecek bir alan olarak görmesi anlamını taşır. Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi 

yolculuğuna başlayacak her eğitimci, kendisine bankacı eğitimci mi yoksa özne-özne ilişkisi 

kuran bir diyalogcu mu olduğu sorusunu sorarak bu yolculuğa başlayabilir. 

3.2.  Eğitimde Esneklik 

Ezilenlerin Pedagojisi ve deneyimsel öğrenme yöntemlerini birlikte uygulamak şu üç 

konuda esnekliği beraberinde getirmektedir: -Zaman, - Metot, - Konu ve Plan. 

Zamanda esneklik; eğitime diyalog ve süreç gözüyle bakabilmek ve bu süreci 

işletebilmek zaman konusunda esnekliği gerektirir. Deneyimsel öğrenme teorisinin de önemle 

altını çizdiği gibi her birey farklıdır ve farklı şekillerde öğrenir. Öğrenenlerin kendi öğrenme 

stillerine yakın bir öğrenme ortamına geçinceye kadar zamana ihtiyaçları vardır. Diyalog 

sürecinde de aynı şekilde, eleştirel bilinç yolculuğuna başlamış olan kişinin kalıplarını 

aşabilmesi için zamana ihtiyacı vardır. 

Metotta esneklik; diyalogcu bir eğitimcinin metot seçiminde esnek olması gerekir. 

Önceden tasarlanmış programlar içinde belirlenmiş metotlar her zaman katılımcıların ihtiyacına 

cevap vermeyebilir. Eğitimciler bazen yeni öğrendikleri ve çok beğendikleri interaktif bir 

metodu hemen uygulama isteğinde olabilirler. Metotların yalnızca bizi öğrenme hedefine 

ulaştıracak araçlar olduğu unutulmamalıdır. Öğrenme hedefleri ise öğrenenlerin gerçek 

ihtiyaçları ortaya çıkarılmadan keşfedilemez. Bunun yanı sıra her bireyin öğrenme stili farklı 

olduğundan öğrenme stilleri dikkate alınmadan tüm metotların belirlenmesi de doğru 

olmayacaktır. Gerçek öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme stillerinin keşfi ise sürece yayılmış bir 

diyalog ile mümkündür. Eğitimci, her yeni keşif yaptığında metotlarında değişikliğe gidebilme 

esnekliğine sahip olmalıdır. 
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Konu ve planda esneklik; diyalogcu bir eğitimcinin belki de en çok esnek olması 

gereken unsur eğitimin konusudur. Yaygın eğitimde müfredatın daha esnek olduğunu kabul 

edebiliriz fakat burada da katılımcıların gerçek ihtiyaçları keşfedilmeden programın tüm 

konularının detaylıca belirlenmesi yalnızca eğitimci gözüyle program tasarlamak anlamına 

gelmez mi? Tepeden inme konular katılımcıları özne mi kılar yoksa nesne mi? Ezilenlerin 

deneyimsel pedagojisini işleten eğitimciler konu ve plan konusunda esnek olan ve öğrenenlerle 

birlikte adım adım keşif sürecinde ilerleyen diyalogculardır. 
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BÖLÜM 2 – YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME İHTİYAÇLARI 

 

Giriş 

Gelecekte, yetişkinlerin sayısının daha yüksek eğitim ve sosyal geçmişe, daha iyi fiziksel sağlık 

seviyesine ve eğitimlerine daha fazla katılımına sahip olacağı yadsınamaz. Akabininde bu 

durum, daha kaliteli programlara neden olacaktır (Peterson, 1990). Ayrıca Dünya Sağlık 

Örgütü'ne ("Sağlıklı Yaşlanma ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri") göre, 2050 yılına kadar 

60 yaş üstü insan sayısı iki katına çıkmış olacaktır. 

Fakat mevcut durum böyle değildir. Yetişkinler, çeşitli faktörler nedeniyle modern öğrenme 

sürecinde birçok güçlükle karşılaşmaktadır. Bu bölümde, yetişkinlerin öğrenme ve eğitim 

sürecinde karşılaştıkları önemli zorluklardan bazılarının yanı sıra bu özel grubun öğrenme 

özelliklerini ve bazı Teorik bilgileri inceleyeceğiz. Ayrıca, alandaki İyi uygulamaların bir listesi 

sunulmaktadır. 

1. YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME KARAKTERLERİ NELERDİR? 

Yetişkin öğrenicilerin, özellikle yaşlı bireylerin özelliklerini belirlemedeki zorluklar, ileri 

çocukluk eğitimine yönelik yaygın yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte, 40 veya 50 yaşında olgun bir yetişkinle başlarsak, açıkça işaretlenmiş 

farklı bir başlangıç noktamız olur. Olgun yetişkinlik döneminde, insanlar deneyimler ve 

bilgilerle dolu bir zihne, oldukça güvenilirliğe, birçok beceriye, yeteneğe ve yıllarca süren 

denemeler ve hatalar üzerine inşa edilmiş entelektüel bir çerçeveye sahiptir. Olgun yetişkin 

ayrıca, örgün ve sargın öğrenmeye yönelik eğilimi - genellikle olumlu olarak - etkileyen zengin 

bir duygusal deneyim yelpazesine sahiptir. Bu nedenle, ortaokulda gençlere sunulan eğitim 

yoluna göre bir kişiyi eğitmeye başlamak imkansız değilse de zordur. 

Rogers'a (1996) göre, genel olarak yetişkin eğitimi ile özel olarak olgun yetişkinlerin 

eğitimi arasında bir ayrım yapılmalıdır. Fark iki alanda karşımıza çıkmaktadır: 

• Bir yandan, yaşlarına ve ustalaşmak istedikleri becerilere bağlı olarak, yetişkin bireyler 

tarafından daha iyi özümsenebilmeleri için programların hedefleri ve içerikleri. 

• Öte yandan, öğrenme yaklaşımının tecrübeli ve yetişkin bireylere hitap edecek şekilde 

uyarlanması. 
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Ayrıca Bastable (1997, s. 94-98), aşağıda görüldüğü gibi, yetişkin öğrencilerin tüm öğrenme 

özelliklerinin bir araya getirildiği yararlı bir tablo oluşturmuştur. 

Yaş Grubu Öğrenicilerin Özellikleri 

Orta Yaşlılık 

(40-65 Yaş)  

 

 

 Kendini geliştirmiş olma duygusuna sahip 

 Fiziksel değişikliklerden dolayı kaygılı 

 Kariyerin zirvesinde 

Aileye ve topluma katkıları üzerine 

düşünür 

Hedefleri ve değerleri yeniden inceler 

Yeteneklere güvenir 

İleri Yaşlılık 

(65 Yaş ve üstü) 

✓  Bilişsel değişiklikler 

✓ Soyut düşünme, bilgiyi işleme becerisinde 

azalma 

✓ Kısa süreli hafızada azalma 

✓ Artan reaksiyon süresi 

✓ Uyaran kalıcılığı (ardıl görüntü) 

✓ Geçmiş yaşam deneyimlerine odaklanma 

✓ Duyusal / motor kusurlar 

✓ İşitsel değişiklikler 

✓ Görsel değişiklikler 

✓ Yorgunluk / azalan enerji seviyeleri 

✓  Kronik hastalık 

✓  Psikososyal değişiklikler 

✓  Risk almada azalma 

✓ Seçici öğrenme 

✓ Örgün eğitimden korkma  

 

2. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 

2.1. Yetişkin Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar 

21. yüzyılın ikinci on yılının üçüncü çağı, güvensizlik ve şüphe yanlısı insanların günlük 

yaşamları için tarihsel olarak zor olan 40'lar, 50'ler ve 60'ların gençliğidir. Bu nedenle, amacı 
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kişisel gelişim ve iyileştirme olan bir grup öğrenci olsa bile, bir grubun süreçlerine kolayca 

güvenmemek ve işlevsiz davranışlar geliştirmek normal bir tepkidir. Bu davranışların 

tezahürleri, maruz kalma korkusu ve güvensizliktir, ancak bunlar da geleneksel eğitim dışında 

herhangi bir öğrenme tekniğini neredeyse kabul etmezler. Yukarıdakilerin tümü, genel olarak 

yetişkin öğreniciler için geçerli olan ve yaş ilerledikçe pekiştirilen kendini savunma 

mekanizmalarıdır (Rogers, 1996). 

Yetişkinlerin eğitimindeki başlıca öğrenme zorluklarından bazıları şunlardır: 

• 2.1.1. Yaşa Bağlı Zorluklar 

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO, 2015) göre kişi yaşlandıkça, daha çok etkilenen bilişsel 

işlevler hafıza ve bilgi işleme hızıdır. Bu kayıp, yeni verilere yanıt verme yeteneğini azaltırken, 

yaygın olarak adlandırıldığı şekliyle “yaşlılığın bilgeliği”, kristalize edilmiş bilgiyi arttırır 

(Jones, 1984). Bunlar, yönetim, düşüncenin yeniden düzenlenmesi ve asimilasyon açısından 

öğrenme kabiliyetindeki sınırlamaları içerir. 

Fiziksel işlevler ve zihinsel işlevler söz konusu olduğunda, bunlar doğrudan her bireyin 

fizyolojisi ile değil, aynı zamanda günlük yaşamın üretken ve yaratıcı faaliyetlerine tam 

katılımıyla da ilgilidir. Azalan kas gücü, görme ve işitme kaybı, hayati organların zayıflaması, 

insan vücudunun normal düşüşüne aittir. Yaşlanmanın psikolojik sonuçlarıyla ilgili olarak, 

yaşlılığa giren insanların bir kısmı depresyondan muzdariptir ve bu genellikle izolasyon yoluyla 

ifade edilir. Bu nedenle, sosyal etkileşim ve kaynaklara erişim eksikliğiyle de ilişkili olan 

izolasyonla birlikte fizyolojik düşüş, eğitim fırsatlarına sınırlı erişime katkıda bulunur (Taylor, 

Morin, Parker, Cohn ve Wang, 2009). 

• 2.1.2. Dijital Çağ 

Günümüzde çoğu sınıf bilgisayar erişimi gerektirir. Bu nedenle, daha yaşlı bir 

öğrencinin modern öğrenme ortamlarının çoğuna girebilmesi için belirli bir derecede teknolojik 

beceriler gereklidir. Sonuç olarak, erişilebilirlik eksikliği, aynı zamanda, bazı yetişkin 

öğrenicilerin bilgisayar çağının dışında ve sonuç olarak eğitim sürecinin dışında bırakılması 

anlamına gelir. Dahası, sadece ileri yaştaki yetişkin öğrenciler teknolojik becerilerin 

eksikliğiyle uğraşmak zorunda kalmaz, aynı zamanda fiziksel problemler de yetişkin bir 

öğrenicinin modern eğitim ve öğrenim fırsatlarından başarıyla yararlanma becerisini sınırlar. 

Daha spesifik olarak, bir yetişkinin öğrenmeye giriş kararını etkileyen birçok yaygın sağlık 

sorunu, görme, işitme, hareketsizlik vb. içerir (Coudin & Alexopoulos, 2010). 
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• 2.1.3. Yaş Ayrımcılığı  

Agizm, yaşlılar için eğitim fırsatlarının önünde de önemli bir engeldir. Yaşçılık, bir 

kişiyi, bir grubu veya toplumdaki herhangi bir rolü, örneğin emeklilik gibi, yalnızca yaşa bağlı 

olarak ikincilleştiren herhangi bir tutum veya hatta bir eylemdir (Woolf, 1998). Bir "izm" olarak 

yaş ayrımcılığı, toplumumuzda yaşlı bireylere karşı bir önyargıyı yansıtır. Yaşlı bireyler de 

kalıplaşmış ve değişimi kabul etmekte yavaş, fiziksel olarak bağımlı, muhafazakar, sağlıksız ve 

hatta yabancılaşmış olarak kabul edilmektedir (Coudin & Alexopoulos, 2010). Bu nedenle, 

engeller yetişkinlerin eğitimiyle ilgili önyargılardan kaynaklanabilir ve bu da yeni bilgi akışının 

yanı sıra fethedilen standartlara göre alışkanlık ve düşünmeyi de önleyebilir. Bu önyargı, 

yetişkinler adına eğitim sürecine bir direnişe neden olabilir, bu da kendilerini çok yaşlı 

görmelerinden, motivasyondan ve özgüven eksikliğinden, genç erişkinlikle karşılaştırmaktan 

korktuklarından da eğitim alt yapısı gecikebilir (WHO, 2015). 

• 2.1.4. Günlük Problemler 

Ayrıca, kursların maliyeti, zaman eksikliği, mevcut programlar hakkında bilgi eksikliği 

veya erişim imkanı ve ulaşım güçlüğü gibi yetişkinlerin öğrenme sürecinde karşılaştığı pratik 

sorunlar da bulunmaktadır. 

2.2. Yetişkinlerin Eğitim ve Öğrenme Güçlüklerini Aşmak için Yöntemler 

Öğretme-öğrenme prosedürünün etkili olabilmesi için, sürece aktif olarak katılmaya teşvik 

edilmesi gereken yetişkinlerin hem bilişsel, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarına hem de yaşam 

tarzına uyacak şekilde bireyselleştirilmesi gerekir. 

Örneğin, bazı yetişkin öğreniciler karmaşık cümleleri anlamada zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Bu nedenle, öğretmen / eğitmenler, öğrenicilerin yeni materyali özümsemesi ve bütünleştirmesi 

için yeterli zaman sağlamak amacıyla, yeni bilgileri genç öğreniciler için sunduğundan daha 

yavaş bir hızda sunabilir. Buna ek olarak, yetişkinlerin deneyimlerini paylaşabilmeleri için 

gruplar halinde ve akranlarıyla birlikte çalışmasının önemli olduğu kanıtlanmıştır. Dahası, 

öğrenme güçlüğünün üstesinden gelmek için, yetişkin öğrenicilerin kendilerine verilen fırsatları 

daha iyi tanımaları için değerlendirme prosedürlerinden daha fazla motivasyona ihtiyaçları 

vardır. Dahası, destekleyici bir ortam her zaman çok önemlidir. Bastable (1997, s. 94-98), 

yetişkin öğrenicilerle çalışırken, yine bazı eğitim stratejilerinin bulunduğu kısa bir tablo 

sunmuştur: 
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Yaş Grubu Eğitim Stratejileri 

 

Orta Yaşlılık 

(40-65 Yaş) 

 

 

✓ Bağımsızlığı korumaya ve normal 

yaşam kalıplarını yeniden 

oluşturmaya odaklanma 

✓ Öğrenme ile olumlu ve olumsuz 

geçmiş deneyimleri değerlendirme 

✓ Yaşamla ilgili endişeler ve 

problemlerle örtüşecek bilgiler 

sağlama 

İleri Yaşlılık 

(65 Yaş ve üstü) 

✓  Somut örnekler kullanmak 

✓ Geçmiş yaşam deneyimleri üzerine 

inşa etmek 

✓ Bilgileri alakalı ve anlamlı hale 

getirmek 

✓ Her seferinde bir konsept sunmak 

✓ İşleme / yanıt için zaman tanımak 

(yavaş hız) 

✓ Bilginin tekrarını ve 

pekiştirilmesini sağlamak 

✓ Yazılı sınavlardan kaçınmak 

✓ Sözlü alışveriş ve koçluk 

kullanmak 

✓ Aktif katılımı teşvik etmek 

✓ Açıklamaları kısa tutmak 

✓ Soyut bilgileri göstermek için 

benzetmeler kullanmak 

✓  Yavaş konuşmak 

✓ Konuşurken birey ile yüzleşmek 

✓ Dikkat dağıtıcı unsurları en aza 

indirmek 

✓ Bağırmaktan kaçınmak 

✓ Görsel yardımcıları kullanmak 
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✓  Beyaz arka planlar ve siyah baskı 

kullanmak 

✓ Büyük harfler ve aralıklı baskı 

kullanmak 

✓ Mavi, yeşil, mor ve sarı renk 

kodlamasından kaçınmak 

✓ Güvenlik önlemlerini arttırmak / 

güvenli ortam sağlamak 

✓ Protezlere (gözlüklere) erişim 

sağlamak 

✓  Oturumu kısa tutmak 

✓ Sık sık dinlenme süreleri sağlamak 

✓ Gerçekçi kısa vadeli hedefler 

belirlemek 

✓  İlgili malzemeyi tanımlamak ve 

sunmak 

✓ Yaygın öğrenme oturumlarını 

kullanmak 

✓ Bilginin günlük yaşamla ilgisini 

göstermek 

✓ Kaynakları değerlendirmek 

✓ Öğrenmeyi olumlu hale getirmek 

✓ Geçmiş deneyimleri tanımlamak 

✓ Yeni davranışları resmi olarak 

oluşturulmuş davranışlarla 

bütünleştirmek 

 

3. TEORİK GÜNCEL BİLGİLER 

Akademik topluluk, yetişkinlerin nasıl daha iyi öğrenenler haline geldiklerine dair 

çeşitli teoriler geliştirmiştir. Bu alt bölümde, en yaygın teorilerden bazıları, yetişkinlerin nüfus 

aralığına uygulanma olasılıklarına dayanarak sunulmuştur. 
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3.1. Andragoji Teorisi 

Yetişkinlerin öğrenme şeklinin özellikleri Knowles tarafından 1960-1990 yılları arasında 

gösterilen andragoji teorisini derlenmiştir (Kokkos, 2005) ve yetişkinlerin öğrenimi için 

motivasyonun değerini vurgulayarak eğitimlerinin özel niteliklerini tanımladı. Bu teoriye göre, 

yetişkin öğrenicilerin eğitimlerinin tasarımını kontrol etmeleri ve hangi bilgiyi aradıklarının 

farkında olmaları gerekir. Ayrıca, deneyimsel olması gereken eğitim sürecine katkıda 

bulunmayı severler. Ayrıca, yetişkin öğreniciler neden öğrenme sürecine dahil olduklarının 

tamamen farkındadırlar, bu nedenle kazanılan bilgi, akademik standartlardan uzak, pratik 

öğrenme amaçları seçerek gerçek hayatta faydalı olmalıdır. Son olarak, motivasyonları içseldir 

ve genellikle kendini geliştirme, tanıma ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi içerir. 

Böylelikle, aşağıda kısaca değinilen aşağıdaki temel özelliklerle eğitim süreci oluşturulur 

(Kokkos, 2005): 

1. Eğitim sürecinin eğitimciler / eğitmenler ve öğreniciler arasındaki etkileşim ve ifade 

özgürlüğü tarafından işgal edilmesi önemlidir. 

2. Program, öğrenicilerin sosyal ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. 

3. Öğreniciler planlamadan değerlendirmeye kadar eğitim sürecine aktif olarak katılmaya davet 

edilir. 

4. Eğitici, öğrenim materyalinin ana kaynağıdır, ancak her zaman öğrenicilerin kazanacakları 

bilgileri seçmeleri gerekir. 

5. Aktif öğrenme teknikleri geleneksel olanlara göre daha uygun ve tercih edilmektedir. 

3.2. Birey Merkezli Eğitim Teorisi 

Önceki teoride olduğu gibi, vurgu, yetişkin öğrenicinin kendini geliştirme ihtiyacına yöneliktir. 

Aradaki fark, öğrenmenin arkasındaki itici gücün insanların kendileri olmasıdır. Bu güç, 

bireyleri kendilerini yeniden tanımlamaları için öğrenme eylemlerine yönlendirir. Birey 

merkezli kuramın ilham kaynağı olan ve eğitim sürecini bununla belirleyen Rogers, temel 

ilkelerini formüle etmiştir (Kokkos, 2005): 

1. Temel öğrenme, bireyin kişisel ihtiyaçlarını karşıladığında gerçekleşir ve bu da kişisel 

gelişimine yol açar. 

2. Öğrenmenin, direnişten kaçınmak için, öğrencinin kendisiyle ilgili algısıyla uyumlu olması 

gerekir. 
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3. Öğrencilerin aynı zamanda eğitim sürecinin tasarımına katılarak duygusal ve zihinsel 

rezervlerini harekete geçirmesiyle bir eğitim yöntemi olarak uygulama gereklidir. 

4. Öğrencinin özgüveninin ve fikir bağımsızlığının görünür olması, böylece öz 

değerlendirmenin diğerlerinin değerlendirmesinden daha önemli hale gelmesi önemlidir. 

5. Yeni bilginin entegrasyonu, evrime doğru özel bir süreçtir. 

3.3. Deneyimsel-Dönüştürücü Öğrenme 

"İşleme deneyimleri" (Kokkos, 2005) aracılığıyla bir öğrenme sürecini destekleyen bu 

teori, eğitim camiası tarafından benimsenen nispeten yeni bir yöntemdir. Bu teoriye göre, 

öğrenmenin temel unsurları, bilgiyi yeni inançlara dönüştürmenin araçları olan deneyimler, 

eleştirel düşünme ve rasyonel tartışmadır, bunlar genellikle daha derin ve daha olgun özellik 

göstermektedir. Böylece, yeni bilgi deneyimsel bir gerçekle başlar; eğitimsel değeri öğrenenin 

merakını uyandırırsa kanıtlanır ve buna ek olarak gözlem ve yansıtma yoluyla yeni bilgi ortaya 

çıkar. Bu öğrenme yöntemi oldukça iletişimseldir ve bir kişinin yaşam tarzında köklü 

değişikliklere yol açabilir. 

3.4. Yetişkin Eğiticilerin Rolü 

Yetişkin eğitiminde “Grup” kavramı önemli bir rol oynar. Öyle görünüyor ki grup, 

öğrenicilerin stresini ortadan kaldıran güvenlik sağladığı için yetişkin eğitiminde bir güvenlik 

ağı görevi görüyor. Sonuç olarak, ekip üyelerinin duygusal istikrarı, hedeflerinin daha iyi yerine 

getirilmesini sağlar (Tsimboukli, 2012). 

Bir eğitimcinin çalışmasının etkili olabilmesi için, öğrenici grubuyla duygusal olarak 

ilgilenmesi ve onunla gerçekten ilgilenmesi, takım çalışmasına inanması ve rolünün önemli ve 

destekleyici olduğunu hissetmesi gerekir. Yenilikçi düşünce ve eleştiriye açık olmak da önemli 

özelliklerdir (Tsimboukli, 2012). Öğrenicilerin yönetimi ile ilgili olarak, yetişkin eğitmeni 

öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmeli ve bunu değerlendirmeli, ilişkilerinde denge ve 

sınırları korumalı ve onlarla iletişim kurmalıdır. 

Daha spesifik olarak, gerekli beceriler şunlardır (Kokkos, 2004): 

• Öğrencilerle ilgilenmek ve onların kabulünü almak. 

• Onlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak. 

• Ekibi koordine etmek. 
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• Çeşitli eğitim tekniklerini kullanma konusunda esnek olmak. 

• Edinilen bilgiyi yetişkinlerin gerçek yaşam ihtiyaçları ile birleştirmek. 

• Öz farkındalığa sahip olmak. 

4. İYİ UYGULAMALAR 

4.1. “MATURE” Programı 

Bu program, Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı tarafından finanse 

edilen ve 2012-2014 yıllarında Yunanistan dahil sekiz ülkede uygulanan bir eylemdir. Sosyal 

kalıplar, başkalarına bağımlılık, yaş engelleri vb. nedeniyle öğrenme programlarına katılmakta 

zorluk çeken yetişkinlerin motivasyonu ve katılımı konusunda eğitimcileri eğitmeyi içeriyordu. 

Programın felsefesi, yetişkinlerin aktivasyonunun sadece kendilerine değil, aynı zamanda 

ekonomiye ve topluma da fayda sağlamasıydı (MATURE, 2013). 

4.2. Grundtvig Programı 

Grundtvig programı, yetişkin eğitiminin sağladığı dört avantaja dikkat çekiyor: 

✓ Öz-yönetim ve deneyimsel öğrenme yoluyla, yetişkinler kişisel olarak eğitim sürecine 

dahil olurlar ve değerli yaşam deneyimleri kazanırlar. 

✓ Gönüllülük: yetişkinler diğer yetişkinler için gönüllü olarak eğitmen olurlar. 

Gönüllülüğün stres, öfke ve kaygının etkilerine karşı koymak, depresyonlarla mücadele 

etmek, kendine güveni artırmak, amaç duygusu sağlamak gibi birçok faydası vardır. 

✓ Kültürel mirasa ve beşeri sermayeye katkı. 

✓ Çeşitli kuruluşlardan geniş bir eğitmen alanı istihdam edilmekte, deneyim ve bilgi 

kazanmaktadırlar. 

   4.3. “ForAge5” Programı 

Bu program, yetişkinlerin eğitimi ve öğrenimi hakkında deneyim ve bilgi alışverişini 

amaçlayan bir Avrupa ağıdır. İyi eğitim uygulamaları ve çeşitli faaliyetler ve bunların tanıtımı 

bu eylemin ana hedefleridir. 

4.4. “Yetişkin Eğitimi Bilimsel Derneği” Programı 

Bu proje birkaç yıl önce özel sponsorluk yoluyla finanse edilerek gerçekleştirildi ve 

2012'de uluslararası bir konferansta sunuldu. Eğitim süreçlerine katılma fırsatı vermek için 

düşük eğitim ve yaşam standartlarına sahip yetişkinler için oluşturulmuştur. Sonuç olarak, 
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eğitim konuları yaratıcı ifade, zanaat, sağlık ve beslenme, yeni teknolojiler ve insan ilişkileri ve 

iletişim olduğu için program yetişkinlerin kişisel gelişimini ve dışavurumunu hedefliyordu. 

4.5. “Üçüncü Çağ Üniversitesi” 

Üçüncü Çağ Üniversitesi, birçok ülkenin katılımıyla dünya çapında onlarca yıldır var 

olan uluslararası bir organizasyondur. Amacı, yetişkin topluluğun eğitimle temasa geçmesine 

ve yeni şeyler öğrenmesine katkı sağlamaktır. Klasik anlamda bir üniversite değildir, çünkü 

sınavları yoktur ve diploma vermez. Bu, yetişkinlerin mevcut gerçeklik hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olmak istediği sosyo-ekonomik gerçeklikten kaynaklanan bir ihtiyaç olarak 

yaratılan küresel bir seferberliktir. Yetişkinlerin dijital dünya (Üçüncü Çağ Üniversitesi'nin 

Kökeni ve Amacı, n.d.) gibi erken yaşta ilgilenemedikleri konularda derinleşmeye olanak 

sağlar. Kurslar, toplumun ihtiyaçlarına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişir: yetişkinleri aktif 

tutmak ve bunama ve yalnızlığa karşı savaşmak için sanat, edebiyat, felsefe, bilgisayar bilimi, 

diller, hukuk vb. gibi kurslar bulunmaktadır.  
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BÖLÜM 3 – YETİŞKİNLER ARASINDA DİJİTAL OKURYAZARLIK 

 

Giriş 

Eğitim hedef grubu olarak yetişkinler, yetişkin eğitimciler ve öğretmenler gibi 

profesyoneller için zorlu bir hedef kitle olabilmektedirler. Her şeyden önce, bu sosyal grup 

bilgiyi daha yavaş içselleştirme ve teknik yenilikleri takip etme gibi temel sorunlarla 

karşılaşmaktadır. Önceki çalışmalar, yetişkinlerin karşılaştığı güçlükler arasında düşük hafıza, 

öz yeterlilik ve yeni bilgi veya materyal toplamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmasını 

göstermektedir. (Western University, 2020). Ayrıca teknoloji hızlı bir şekilde gelişerek birçok 

probleme sebep olmaktadır. Yetişkinler yeni dijital dünyayı yakalamakta güçlük çekmekte ve 

bu da onları sosyal yaşamın sınırına itmektedir. Yetişkinler, teknik yenilikleri takip etme ve 

bunlardan yararlanma girişiminde bulunsalar bile, çoğu zaman kaybolmakta ve başkaları 

tarafından aldatılmaktadır. Modern yeniliklerden en iyi şekilde yararlanmanın ve kendilerini 

korumanın yollarının farkında değiller. Sonuç olarak, dışlanma, yalnızlaşma ve modern 

dünyada kendi yerlerini bulmakta sorunlar yaşamaktadırlar. 

Tüm yetişkinlerin modern teknolojiyi kullanırken eleştirel düşünebilmeleri, fikirlerini 

açıkça ifade edebilmeleri, ilgili sorular sorabilmeleri, saygı gösterebilmeleri ve güven inşa 

edebilmeleri gerekir (Western University, 2020). Bu nedenle, dijital okuryazarlığı geliştirmenin 

en iyi çözüm ve yollarını bulmak ve dijital toplumun bir parçası olmak için gerekli bilgileri 

toplamak için birçok çalışma ve araştırma yapılmıştır. 

Bu araştırma, yetişkinler arasında dijital okuryazarlık hakkında bilgi toplamaya 

yöneliktir ve yetişkin bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerinde faydalı olabilecek mevcut ve 

yeni BİT araçlarını kullanmalarını sağlamaya çalışan bir girişim olan “Evet Yapabiliriz!” 

Projesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, öğrenme yöntemlerini tasarlayan ve 

yetişkinlerle bir araya gelen yetişkin eğitimi çalışanlarını ve eğiticilerini de desteklemektedir. 

Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı'nın desteğiyle dört ülkeden, Polonya, Yunanistan, 

Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nden ortaklar tarafından oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu 

analiz için yapılan araştırma sırasında, araştırmacı uzmanlar,  bilimsel bir terim olan BİT (bilgi 

ve iletişim teknolojisi) eğitimininin genellikle dijital okuryazarlık terimi ile alternatif olarak 

kullanıldığını belirtmişlerdir. 
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1. TEORİK ARKA PLAN VE ANAHTAR BECERİLER  

 

Dijital veya BİT (bilgi ve iletişim teknolojisi) okuryazarlığı, "iletişimin ve bilgiye erişimin 

internet platformları, sosyal medya ve mobil cihazlar gibi dijital teknolojiler yoluyla giderek 

daha fazla olduğu bir toplumda yaşama, öğrenme ve çalışma" becerilerine sahip olmaktır 

(Western University , 2020). 

Kritik becerilerle ilgili temel bilgi kaynaklarından biri ise Avrupa Birliği'nin 2013'te 

yayınladığı versiyonun güncellenmiş hali olan "DigComp 2.0: The Vatandaşlar için Dijital 

Yetkinlik Çerçevesi, Güncel Aşama 1: Kavramsal Referans Modeli" yayınıdır. Vatandaşların 

dijital yetkinliğini geliştirme modelini sunmaktadır. Birçok araştırmacı ise (Vuorikari vd., 

2016), AB yayını DigComp 2.0 tarafından da anahtar özellikler olarak gösterilen aşağıdaki 

dijital becerilere dikkat çekmektedir: 

1.1. Bilgi (ve veri okuryazarlığı) 

Açıklamasında, "dijital bilgiyi tanımlamayı, bulmayı, geri getirmeyi, depolamayı, 

organize etmeyi ve analiz etmeyi, uygunluğunu ve amacını değerlendirmeyi" temel almaktadır. 

(Phuapan ve diğerleri, 2016). Daha ayrıntılı olarak; veri, bilgi ve dijital içeriğe göz atma, arama 

ve filtreleme, ardından verileri, bilgileri ve dijital içeriği değerlendirmenin yanı sıra verileri, 

bilgileri ve dijital içeriği yönetmeyi içermektedir. Bu beceri sayesinde vatandaşlar dijital 

ihtiyaçlarını öğrenir ve dijital ortamlarda gezinebilirler. Ayrıca, arama stratejilerini 

tanımlayabilir ve buldukları bilgi ve verileri yargılayabilirler (Vuorikari vd., 2016). 

1.2. İletişim (ve işbirliği)  

Tanımı, "dijital ortamlarda iletişim kurmayı, kaynakları çevrimiçi araçlar aracılığıyla 

paylaşmayı, başkalarıyla bağlantı kurmayı ve dijital araçlar aracılığıyla işbirliği yapmayı, 

topluluklar ve ağlarla etkileşimde bulunmayı ve bunlara katılmayı, kültürler arası farkındalık" 

gibi alanları kapsamaktadır (Phuapan ve diğerleri, 2016). Aynı zamanda, etkileşimi, paylaşımı, 

vatandaşlıkla ilgilenmeyi ve dijital teknolojiler aracılığıyla iş birliği yapmayı, ayrıca internet 

etiği ve dijital kimliği yönetmeyi de içerir. Bu beceri sayesinde vatandaşlar, dijital toplumlarda 

iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için dijital teknikleri öğrenirler. (Vuorikari vd., 2016). 
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1.3.(Dijital) İçerik Üretimi 

Açıklamasında, "yeni içerik (kelime işlemeden görüntü ve videoya) oluşturma ve 

düzenleme" gibi anahtar kavramlar yer almaktadır (Phuapan ve diğerleri, 2016). Dijital içerik 

geliştirmeyi, dijital içeriği, telif hakkı ve lisansları ve programlamayı bütünleştirip yeniden 

detaylandırmayı içerir. Bu beceri sayesinde vatandaşlar içerik kavramını, içerik oluşturma ve 

düzenleme süreçlerinin yanı sıra telif hakkı kurallarını ve lisanslarını anlarlar (Vuorikari vd., 

2016). 

1.4. Güvenlik 

Tanımı, "kişisel koruma, veri koruma, dijital kimlik koruması, güvenlik önlemleri, 

güvenli ve sürdürülebilir kullanım" (Phuapan ve diğerleri, 2016) ve ayrıca koruma cihazları, 

kişisel mahremiyet, sağlık ve esenlik ve çevreyi içerir. Bu beceri sayesinde vatandaşlar dijital 

dünyanın olası risk ve tehditlerini anlayabilmektedir (Vuorikari vd., 2016). 

1.5. Problem Çözme 

Açıklamasında, "dijital ihtiyaçları ve kaynakları tanımlamayı, amaca veya ihtiyaca göre en 

uygun dijital araçların hangileri olduğuna dair bilinçli kararlar vermeyi, kavramsal sorunları 

dijital yollarla çözmeyi, teknolojileri yaratıcı bir şekilde kullanmayı, teknik sorunları 

çözmeyi, kendi ve diğerlerini güncellemeyi" gibi yetkinlikleri içerdiği belirtilmiştir. 

(Phuapan ve diğerleri, 2016), Ayrıca dijital teknolojileri yaratıcı bir şekilde kullanarak 

dijital yetkinlik boşluklarını belirlemeye olanak sağlar. Bu beceri sayesinde vatandaşlar 

dijital sorunları tespit edip çözmenin yollarını öğrenerek yenilikçi dijital süreçlerin bir 

parçası olur (Vuorikari vd., 2016). 

Etik ve sürdürülebilir bir şekilde "bilgiye erişmek, yönetmek, yönlendirmek ve oluşturmak" 

için teknolojiyi kullanmanın pratik becerilerine de önem verilmektedir (Western University, 

2020). Phuapan vd. (2016), dijital becerilerin tanımlar üzerine kurulduğunu belirtmiştir: 

1. Erişim - bilgilerin nasıl toplanacağını ve / veya alınacağını bilmek ve bilmek. 

2. Yönetim - mevcut bir organizasyonel veya sınıflandırma şemasını uygulamak. 

3. Entegre Etme - bilgiyi yorumlamak ve temsil etmek. Özetlemeyi, karşılaştırmayı ve 

karşılaştırmayı içerir. 

4. Değerlendirme - bilginin kalitesi, uygunluğu, kullanışlılığı veya verimliliği hakkında 

yargılarda bulunmak. 

5. Oluşturma -bilgileri uyarlayarak, uygulayarak, tasarlayarak, icat ederek veya 

yazarak bilgi üretmek.  
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2. DİJİTAL OKURYAZARLIK MÜFREDATLARI 

 

Dijital dünyanın bir parçası olmanın öne çıkardığı başlıca sorunlar arasında yetişkinler, 

terminoloji, güvenlik kuralları ve teknoloji kullanımı hakkında bilgi eksikliği ile mücadele 

etmektedirler. Ek olarak, yetişkin eğitimi süresince bireyler farklı motivasyonlar gösterirler ve 

farklı yol ve seviyelerde destek ihtiyaç duyabilirler. (Jungwirth, 2015). Temel becerilerin 

geliştirilmesi, yetişkinlerin karşılaştıkları sorunlar ve endişelerin üstesinden gelmek için önemli 

bir temel olabilir. 

Tsai et al. (2015), dijital okuryazarlık birkaç yönden geliştirilmelidir. Araştırmacılar 

bunlar arasında destekleyici bir ortamı, arka planı, kişisel istek veya motivasyonları, aile ve 

arkadaşların desteğini, yeniliğe açık tavrı ve kişisel yetenekler veya sınırlamaları 

vurgulamaktadırlar. Bilgisayarlarla ilk deneyimler olarak öğrenme süreci öncesinde edinilen 

deneyimlerin de çok önemli olduğuna işaret edilmektedir. Yetişkinler, yeni bilgileri öğrenmeye 

ve içselleştirmeye isteklidir. 

Birçok araştırma açık ara (Martínez-Alcalá ve diğerleri, 2018) en faydalı yaklaşımın 

yaparak öğrenme olduğunu göstermektedir. Bireylerin kendi yaşamlarıyla bağlantılı olarak 

karşılaştıkları problemlere dayalı etkinlikleri kullanmak da bu süreçte çok önem arz etmektedir. 

Vintere ve Kopeika (2013), katılımcıların aktif katılımının önemine dikkat çekmektedirler. 

Martínez-Alcalá ve diğerleri tarafından belirtildiği gibi (2018), katılımcıların açık ve aktif bir 

tutuma sahip olması esastır. Böylece, katılımcılar olası problemlerle karşı karşıya kalarak ve 

bir çözüm bulmaya çalışır. 

Jungwirth (2015) sunumunda yetişkinler arasında dijital okuryazarlığı öğretirken ve 

geliştirirken, katılımcıların kişisel ihtiyaçlarına ve yaşamlarına odaklanmanın önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Özellikle katılımcıların bireysel internet kullanımında özgüven geliştirmeye 

ve yeni teknolojileri kullanmaya yönelik güvensizliği ortadan kaldırmaya yönelimleri 

önemlidir. 

3.  İYİ UYGULAMALAR 

 

Avrupa Birliği’nin “DigComp 2.0: The Vatandaşlar için Dijital Yetkinlik Çerçevesi, 

Güncel Aşama 1: Kavramsal Referans Modeli” yayını ışığında, öğretmenler yetişkin eğitiminde 

dijital yetkinlikleri geliştirmek için yeni bir eğitim müfredatı modeli oluşturdu. İspanya Eğitim, 

Kültür ve Spor Bakanlığı "Öğretmenler için Dijital Yeterlilik için Ortak Bir Çerçeve" 
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sunmuştur. Belçika Eğitim Bakanlığı, müfredata dayalı eğitimi organize etmenin yollarını 

incelemek ve gözden geçirmek görevi olan bir komisyon oluşturmuştur. Ayrıca, sonuç olarak, 

çeşitli yetişkin merkezlerinde yeni programların sunulması ve uygulamaya konulması gündeme 

gelmiştir (Vuorikari vd., 2016). 

Litvanya, Portekiz, Hırvatistan ve Norveç’te de benzer adımlar atılmıştır. Bu ülkelerdeki 

eğitim bakanlıkları ve bakanlıkları, sunulan çerçeveyi eğitim ortamlarında uygulamak için 

DigComp yayınını takip etme kararlılığını göstermişlerdir (Vuorikari ve diğerleri, 2016). 

Güney Kore'de, yapılan bir araştırma (Kim ve Choi, 2014) yetişkinlerin bilgi aramaya 

yüksek ilgisini ortaya koymaktadır. Yetişkinlerin genellikle sağlık sorunları ve hobileri 

hakkında kendilerini geliştirmek için bilgi aradıklarına ulaşılmıştır. Yetişkinlerin bu ihtiyaçları, 

dijital becerilerini geliştirerek ve dijital dünyaya erişim sağlayarak karşılanabilmektedir. Aynı 

zamanda, Kanadalı yetişkinler düzenli olarak toplumsal destek için iletişimde bulunarak dijital 

okuryazarlıklarını geliştirmektedirler (Quan-Haase, 2017). 

Finlandiya'da yapılan araştırmada, yetişkinler geçmişte cep telefonu kullanımının 

insanları bağımlı hale getirdiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Ancak son zamanlarda cep 

telefonlarının günlük yaşamlarında yakınlarıyla iletişim kurmak ve acil durumlarda onları 

bilgilendirmek için bir araç olarak kullanılabileceğini de belirtmişlerdir (Oksman, 2006). 

Alman araştırmacılar (Hetzner ve diğerleri, 2014) toplumlarındaki yetişkinler arasında 

tabletlerin kullanımı üzerine çalışmalar yapmışlardır. Sonuçlar, tabletlerin taşınabilir olmaları 

ve kullanımlarının daha kolay olması nedeniyle daha yetişkin dostu olduğunu göstermektedir. 

Bu cihazların kullanımında nitelikli kişiler tarafından "yüz yüze kurs, karma veya E-Öğrenme 

ortamı veya sosyal ağlarında empatik destek" konularında desteklenmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Aynı zamanda, araştırmacılara göre, ABD'de bilgiye en iyi erişimi sağlamak için, 

cihazların "bağımsız yaşayan topluluklarda, hastanelerde ve yerel toplum merkezlerinde" 

olması şarttır (Tsai et al., 2015). 

Kıbrıs'ta, GRANKIT projesi (İrtibatta Kalan Büyükanne ve Büyükbaba ve Torunlar) 

LLP tarafından GRUNDVIG çok taraflı programları (2013-15) kapsamında eş-finanse 

edilmiştir. Kıbrıs üniversitesiyle işbirliği içinde, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya ve Almanya'dan 

dört ortak, karşılıklı yardım bağı kurmak için büyükanne ve büyükbabalar ile torunların 

nesillerini birbirine bağlama girişimini üstlenmiştir. Yetişkinler, genç akrabalarının yardımıyla 
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dijital dünyada nasıl gezineceklerini öğrenen profesyonel derslere katılmışlardır 

(Charalambides, 2015). 

4.  SONUÇLAR 

 

Bu incelemeden, yetişkinlerin dijital okuryazarlık gelişimine öncelik verilmesi gerektiğine 

dair temel bulgular ortaya çıkmaktadır. Kişisel veya çevresel sınırlamalar, bu iyileştirmeyi 

yapmak için bir engel olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle, iyi öğrenme ve geliştirme 

süreçleri sağlamak için uygun bir ortam yaratmak gerekmektedir. Her koşulda bu konuya bir 

çözüm üretmek, önem arz etmektedir. Yetişkinlerin dijital dünyanın bir parçası olmalarına 

yardım edecek çözümler geliştirmeye adım atmak son derece önemlidir ve bu da her yaştan 

insan gibi yetişkinlerin de hakkıdır. 

Dünyanın her yerinde araştırmacılar en iyi yolu bulmaya ve yaratmaya çalışmaktadır. 

Önemli girişimlerden biri, vatandaşlar için gerekli olan temel becerileri sunan Avrupa 

Birliği'nin yayınlarıdır. Bunların arasında bilgi ve veri okuryazarlığı, iletişim ve işbirliği, dijital 

içerik oluşturma, güvenlik ve problem çözme vardır. 

En iyi uygulamalar arasında, birkaç Avrupa ülkesinin öğrenme modellerinin çerçevesini 

değiştirmeye ve bunları ulusal eğitim sistemlerinde uygulamaya başlaması görülmektedir. Ek 

olarak, gün geçtikçe eğitimciler ve öğretmenler katılımcıların ihtiyaçlarına, motivasyonlarına 

ve güven düzeylerine odaklanmaktadır. Ayrıca kullanımı daha rahat olan yetişkin dostu 

cihazların geliştirilmesi de bu durumun önemini ortaya koymaktadır. İyi uygulamaların son 

örneği, anne babalarını veya büyükanne ve büyükbabalarını öğrenme süreçlerinde destek 

sunmak için akrabalar gibi genç nesillerin sürece dahil edilmesidir.  
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BÖLÜM 4 – BİT EĞİTİM BİLGİLERİ VE İYİ UYGULAMALARIN İNCELENMESİ 

 

Giriş 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) eğitimi ve yetişkin bireyler arasındaki yetkinlikler, 

yetişkinler bilgiyi genç nesillerle aynı şekilde almadığından, öğrenmenin ve öğretmenin zor bir 

alanıdır. BİT araçlarının kullanıcılarının çoğunluğunun genç nesiller olmasına rağmen, yetişkin 

bireyler de modern dünyanın bu alanına açık ve ilgililerdir. (Esteller-Curto & Escuder-Mollon, 

2012). Bu nedenle, bilgi toplamalarını sağlayacak araçları oluşturmak önemlidir. Vintere ve 

Kopeika’nın (2013) belirttiği gibi, BİT hizmetleri yetişkin bireylerin günlük yaşamlarında 

faydalı olmaktadır. Bu bilgi ve hizmetler; iletişimin ve sosyal ilişkilerin, yaşam bağımsızlığının 

(Vintere & Kopeika, 2013), esenliğin, zihinsel ve fiziksel sağlığın (Hamborg, Rogstad & 

Thevarajah, 2015) ve hatta yaşam kalitesinin temelini oluşturmaktadır. (Amaroa, Gil, Lessa & 

de Vasconcelos, 2011). Tüm bu bilgiler, modern dünyadaki herkes için en azından temel 

düzeyde gereklidir ve yetişkin bireylerin bu bilgileri toplaması ve BİT toplumunun bir parçası 

olması için bir alan yaratmak esastır (Esteller-Curto & Escuder-Mollon, 2012).  

1. TEORİK ARKA PLAN VE BİT EĞİTİMİ ÖRNEKLERİ 

 

Yetişkin bireylerin fiziksel yeterlilikleri sınırlı olsa bile toplumun bir parçası 

olabilmeleri ve çevrimiçi hizmetlere erişerek kendilerine yetebilmeleri önemlidir. Bu araçlar 

sayesinde okuyabilir, alışveriş yapabilir, sosyal aktivitelere (Takagi, Kosugi, Ishihara & 

Fukuda, 2014) katılabilir ve insanlarla iletişim kurabilmektedirler. Bu araçlar, bilgiyi toplama 

ve becerilerini geliştirme olanaklarını aramaları için onlara ilham vermektedir (Esteller-Curto 

& Escuder-Mollon, 2012). Bununla birlikte, yetişkinlerin öğrenme yolculuğu zorlayıcı olabilir. 

Öğretim içeriğinin yetişkinlere; öğrenmeleri, anlamaları ve pratik yapmaları için alan sağlayıcı 

bir şekilde hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Esteller-Curto ve Escuder-Mollon (2012), 

öğretim sürecinin en önemli unsurlarının; doğruluk, motivasyon, keyifli olması, baskının 

olmaması, katılım ve modern dünyanın yeni yönlerini keşfetme isteği olduğuna dikkat 

çekmektedirler (Esteller-Curto & Escuder-Mollon, 2012). Öğrenim süreçleri bireylerin kendi 

günlük yaşamlarının unsurlarını içermeli, ihtiyaçlarına saygı duymalı ve beklentilerini 

karşılamalıdır (Vintere & Kopeika, 2013). Ayrıca öğrenici katılımcıların (Vacek & Rybenska, 

2014) beklentileri, tercihleri ve deneyimlerine dayalı olarak programı ilgi çekici kılmak ve 
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onların da kendi içeriklerinin yaratıcısı olmalarını sağlamak önemlidir(Esteller-Curto & 

Escuder-Mollon, 2012). 

Vintere and Kopeika (2013) katılımcıların aktif katılımının öneminin de altını 

çizmektedir. Yetişkinler, aktif bir şekilde katılarak, kendi başlarına bir şeyler yaparak ve olası 

sorunları çözerek öğrenme sürecine dahil edilebilirler. Genç nesil temsilcilerinin desteği de 

faydalı olabilir, ancak bu kişilerin, yetişkinlerin öğrenme biçimine tam olarak saygı 

göstermesini gerektirir (Vintere & Kopeika, 2013). Öğrenme süreci, katılımcı grupları küçük 

olduğunda (2-6 kişi) en verimlidir (Takagi, Kosugi, Ishihara & Fukuda, 2014). Ayrıca teknik 

destek ve anlaşılır talimatların verilmesini sağlamak için de bu faktör gereklidir (Liou, 2019). 

Eğiticinin, yetişkin bireylere doğru öğrenme yönünü gösterecek bir rehber olması, ancak 

aynı zamanda daha fazla zamana ihtiyaçları varsa onları zorlamaması, acele ettirmemesi veya 

çekindikleri takdirde elektronik cihazları kullanmaya zorlamaması da değerli bir faktördür 

(Lenić, Kustura, Jurković & Mikelić Preradović, 2013). Bu yöntem ile katılımcıların 

motivasyonlarını yitirmiş veya yalnız bırakılmış hissetmemelerini sağlayacak destekleyici bir 

öğrenme ortamı sağlayacaktır (Vacek & Rybenska, 2014). Nguyen, Tapanainen ve Obi (2014), 

"yetişkin bireylerin eğitim kursları bulabilecekleri yerler; toplum eğitim merkezleri, yetişkin 

bireyler için BİT dernekleri, Üçüncü Çağ Üniversiteleri, yetişkin bireyler için dernekler, akran 

gönüllü ağlarıdır" demektedir (Nguyen, Tapanainen & Obi, 2014). 

Yetişkin bireyler için müfredat tasarlarken en önemli unsurlar arasında “güncel modern 

teknolojiler, internet ve multimedya, e-posta, internette sosyalleşme, dijital fotoğraflar, ofis 

yazılımı, e-öğrenme ve uzaktan eğitim” yer almaktadır. Ayrıca "İnternette gezinme, e-posta 

gönderme, haber okuma, kartpostal gönderme, kişisel bankacılık işlemleriyle ilgilenme, 

Facebook ve Skype profillerini yönetme” gibi alanların da öğretilmesi tavsiye edilmektedir: 

(Vacek, Rybenska, 2014; Lenić, Kustura, Jurković & Mikelić Preradović, 2013). 

2. İYİ UYGULAMALAR 

 

Yetişkin bireylerin nüfusun %25'ini oluşturduğu Japonya'da Takagi, Kosugi, Ishihara ve 

Fukuda (2014) BİT eğitimi açısından Japon yetişkinlerin durumunu incelemiştir. Eğitimin 

etkililiğinin yetişkinler tarafından sağlanabileceğini kabul eden, yetişkinler için kurslara 

odaklanan BİT eğitimcileriyle röportaj yapmışlardır. Eğitimciler ve öğrenciler olarak 

yetişkinleri içeren öğretim modelini tanımlamışlardır. Yetişkin eğiticilerin, öğrenme ve 

düşünmenin önündeki engellerin farkında oldukları, ihtiyaçları anladıkları ve BİT 
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bilgilerini akranları için anlaşılabilir bir şekilde sunabildikleri açıklanmıştır. Ayrıca, 

öğrenme sürecinde faydalı olabilecek benzer ilgi alanları ve zamana yetişkin bilgileri 

paylaşmışlardır. (Takagi, Kosugi, Ishihara & Fukuda, 2014). Buna ek olarak Japon 

araştırmacılar, yetişkin öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kendilerini rahat ve güvende 

hissetmek istedikleri için, uzaktan eğitim kavramını uzaktan öğrenme ve e-kurs biçiminde 

gerçek zamanlı olarak sunmuşlardır. Bu şekilde eğitimciler, destekçilerin de yardımıyla 

video akışı veya hareket tabanlı cihazlarla dersler yürütebilmişlerdir. (Takagi, Kosugi, 

Ishihara &  Fukuda, 2014).  

İsveç'te eğitimin ana unsurları "özel ders verme, rehberlik, öğrenme ortamlarını teşvik etme, 

e-öğrenme, teknolojik destek vb." olarak karşımıza çıkmaktadır ve katılımcılar yetişkin 

merkezlerinde bu öğrenme yoluna erişebilmektelerdir (Ala-Mutka, Malanowski, Punie & 

Cabrera, 2008).  

Hırvatistan'da öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili temel bilgilerini artırma ve 

dijital becerilerini geliştirme konusunda yetişkin bireylere yardım etmişlerdir. Bu 

öğrencilerin temel itici gücü, bu girişimin yetişkinlerin yaşamlarında olumlu değişiklikler 

getirebileceği inancına dayanmaktadır. Yetişkin öğrenciler, kendileri için özel olarak 

oluşturulan içeriklerle atölye çalışmalarına katıldıkları gibi, öğrenci eğitmenleri tarafından 

da saygılı ve sabırlı bir şekilde muamele gördükleri öğrenme süreçlerine katılmışlardır 

(Lenić, Kustura, Jurković & Mikelić Preradović, 2013). 

BİT bilgisinin öğretilmesi açısından diğer iyi uygulamalar arasında yetişkin bireyler için 

özel üniversiteler gelmektedir. Tayvan'da, Eğitim Bakanlığı, Facebook kursuna vurgu 

yaparak "Aktif Yaşlanma Üniversiteleri"nin kurulmasını desteklemiştir (Liu & Yang, 

2014). İspanya'da Esteller-Curto ve Escuder-Mollon (2012) Jaume I Üniversitesi'nin bir 

programı olarak oluşturulan Kıdemli Vatandaş Üniversitesini sunmuştur. Diğer kursların 

yanı sıra, yetişkin öğrencilere temel, orta ve ileri düzey BİT kurslarına katılma fırsatı 

sunulmuştur. İlki, bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve temel araç kullanımına ilişkin temel 

bilgileri içermektedir. Orta seviye olan; öğrencilere web sitelerinin, çevrimiçi mağazaların, 

sohbetlerin, postaların ve diğer dijital programların kullanımı gibi dijital okuryazarlık 

becerilerinin geliştirilmesini sağlamak için hazırlanmıştır. İleri düzeyde olan ise, önceki 

kursların bir devamı olup dijital becerilerin artırılmasına odaklanmıştır. Üniversite ayrıca 

BİT teorisi dersini bilginin bir tamamlayıcısı olarak sunmuştur (Esteller-Curto & Escuder-

Mollon, 2012). 
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Portekiz'de de aynı durum göze çarpmaktadır. Jacob ve Pocinho (2019), Üçüncü Çağ 

Üniversiteleri veya Yetişkin Üniversiteleri kavramını sunmuştur. Bu üniversiteler üç unsur 

üzerine inşa edilmiştir: gerontopedagoji, yaygın eğitim ve hayat boyu öğrenme. Yaşlı 

bireylerin açılan kurslara katılmasının nedeni “dijital dünyadan dışlanma hissini 

gidermek”tir. Genç nesilleri takip etme ihtiyaçları gözlenen yetişkin öğrencilerin, 2016 

yılından itibaren bilgisayar veya dizüstü bilgisayarlardan çok akıllı telefon ve tablet 

kullanımına daha fazla önem verdikleri fark edilmiştir. Tüm bu araştırmalardan sonra 

yazarlar, üniversitelerin "bilgisayar becerilerinin gelişmesinde gerçekten olumlu bir 

etkisinin olduğunu" doğrulamaktadır. (Jacob & Pocinho, 2019). 

Dahası, Hırvatistan'daki araştırmacılar, yetişkinlerin bilgiyi toplamasına ve başkalarıyla 

paylaşmasına olanak tanıyan bir alan olduğu için kütüphanelerin öğrenme sürecinde önemli 

bir rolünün olduğunun da altını çizmişlerdir. (Lenić, Kustura, Jurković & Mikelić 

Preradović, 2013). 

3. SONUÇLAR 

 

Birçok ülkenin ve vatandaşlarının yetişkin bireyler arasında BİT eğitiminin önemini 

anlaması ve ihtiyaç duydukları bilgileri toplayıp dijital becerilerini geliştirmeleri için alan 

yaratmaya çalışmaları dikkat çekmektedir. BİT eğitiminin olmamasının, bu insanların sosyal 

ve dijital olarak dışlanmasına, ve bunun da sosyal eşitsizliklerin artmasına neden olabileceği 

öngörülmektedir. 

BİT eğitimi, yetişkin bireylerin toplumun bir parçası olmalarını ve kendi kendilerine 

yetebilmelerini sağlamaktadır. Bu yüzden de bu bireyler öğrenme fırsatlarını araştırmaktadırlar. 

Bununla birlikte, öğrenim süreci, yetişkin katılımcıların ihtiyaçları, tercihleri ve sınırları 

dikkate alınarak dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Diğer yetişkinlerin veya gençlerin desteği, 

ancak öğrenme sürecine saygı duyulursa değer yaratabilir. En etkili sonuçlar, küçük gruplar 

halinde öğrenilerek ve tüm teknik konular açıklanıp anlaşılırsa elde edilebilir. Yetişkin 

öğrencilere sunulması gereken en önemli unsurlar; güncel modern teknolojiler, internet ve 

multimedya, e-posta, internette sosyalleşme, dijital fotoğraflar, ofis yazılımları, e-öğrenme ve 

uzaktan eğitimdir. 

Önceki bölümde sunulan iyi uygulamalar, BİT eğitiminin çoğunlukla yetişkin bireylere 

adanmış programları açan özel üniversiteler veya kuruluşlar tarafından verildiğini açıkça 

göstermiştir.  Diğer yetişkin bireyler veya daha genç öğrenciler, eğitimciler olarak öğrenme 
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süreçlerine dahil edilebilirler. Kursların şekli uzaktan veya yüz yüze olabilir ve öğrenciler 

elektronik cihazların yardımıyla öğrenebilirler. Ek olarak, bilgiyi toplayabilir ve bu bilgiyi 

kütüphaneler veya yetişkin merkezleri gibi kamusal alanlar olmak üzere çeşitli mecralarda 

paylaşabilirler.  
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 GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER 

 

Freire; insanlara kendini adayanların sürekli kendilerini sorgulamalarını, bir eğitimci 

olarak ölüp, eğitimci-öğrenen olarak yeniden doğuş yaşamamız gerektiğini ifade eder. 

Dolayısıyla eğitim süreçleri tasarlanırken, öğreten ve öğrenenlerin nasıl konumlandırıldığı 

oldukça önemlidir. Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi bize diyalog tabanlı bir süreç inşa 

ederken, eğitimci ve öğrenen arasında özne-özne ilişkisi kurulmasının gerekliliğini vurgular.  

Dahası hedef grubun ihtiyaçlarını dış bir gözlemci olarak değil, öğrenenler ile birlikte çıkılan 

bir yolda adım adım keşfedilen bir süreç olduğunu vurgular. Eğitimci, öğrenenlerin yaşadığı 

toplulukta etnografik araştırmalar yapar, onların dilsel evrenlerini ortaya çıkarır. Sosyal bir 

analizin detaylandırılması için öğrenenlerle diyaloğa dayalı bir süreç başlatırlar.   

Şüphesiz ki teknolojinin baş döndüren boyuttaki hızlı gelişimi tüm bireyleri etkilediği 

gibi yetişkin bireyleri de etkilemektedir. Yapılan araştırmalar yetişkinlerin teknoloji kullanımı 

noktasında bazı zorluklar yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu zorluklar; yaşa bağlı biyolojik ve 

davranışsal zorluklar (görme yetisi, el becerisi ve koordinasyon, anlama ve kavrama düzeyi 

gibi), kullanılan teknolojik araçların özellikleri (karmaşıklık, küçük yazılar, teknik terimler, 

bazı teknolojik yeniliklerin çalışmaması ya da kolay olmasına bağlı olan sıkıntılar gibi), 

teknolojiye karşı geliştirilen tutum (teknolojinin tehlikeli, pahalı, karmaşık, şaşırtıcı, öğrenmesi 

güç olduğuna ilişkin algı),  eğitim ve destek konuları (eğitim olanaklarının yoksunluğu, 

öğrenme süresince yeterli desteği alamama, eğitim süreçlerinin doğrusal yapısı gibi) 

yetişkinlerin dijital okur-yazarlık gelişiminin önündeki en temel engeller olarak göze 

çarpmaktadır. Diğer taraftan yetişkinlerin teknolojiye ilgi duyduklarını ve yeterli düzeyde 

bilgilendirildiklerinde teknolojiyi kullanmada başarılı olduklarını gösteren çalışma sonuçları da 

mevcuttur.  

Yetişkinlerin dijital okur-yazarlık gelişim süreçlerinde bu zorlukların üstesinden gelmek 

için ezilenlerin deneyimsel pedagojisi bize aydınlatıcı bir yol göstermektedir. Diyaloğa dayalı 

bir eğitim süreci yetişkinlerin konusal evrenini keşfetmeyi sağlayacaktır. Bu evrene dahil 

olduğumuzda onlarında dünyasındaki sözcükler bize dijital evrenleri için ipuçları verecektir. 

Dilsel evrenlerinde karşılaştığımız bu sözcükler eğitim sürecini tasarlarken yardımcı olacağı 

gibi kendi deneyimlerinden yola çıkarak yeni bir evrenin kapılarını aralayacaktır. Deneyimsel 

öğrenme sarmalında ortaya çıkacak etkileşim yetişkin bireylerin dijital dünyaya bakışlarını 

doğrusal algılamadan eleştirel bir boyuta çevirecektir. 
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• Konusal Evren 

Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisini temele alan bir eğitim programı hazırlamadan önce 

eğitimcilerin sahaya inip araştırma yapmaları gerekir. Öncelikle yetişkinlerin konusal evrenini 

keşfetmek gerekir. Bu araştırma elbette diyalog ortamı yaratılarak şekillendirilmelidir. Diyalog 

süreci eğitim esnasında da devam etmelidir.  

Freire, okuryazarlık eğitiminde kullanılan sözcüklerin eğitimciden değil öğrenicilerden 

gelmesi gerektiğini vurgular. Okur-yazarlık yönteminin ilk aşamasında mümkün olduğu kadar 

onları dâhil etmek gerekmektedir. Yetişkinlerin dijital okur-yazarlık gelişimleri sürecinde 

karşılaştıkları en temel zorluklar, yılgınlıklarına sebep olan unsurlar, en çok hangi alanlarda 

dijital yeterliliğe ihtiyaç duyduklarını belirleyebilmek onların tematik evreninde yolculuk 

yapmakla mümkün olacaktır.  

• Dilsel Evren 

Eğitimciler öğrenicilerin dilsel evreninde dijital okuryazarlık için ne gibi kelimeler 

olduğunu araştırarak işe başlamalıdır. Dijital okuryazarlık bağlamında öğreniciye sunulacak 

kavramların onların dil evreninde neye karşılık geldiğini öğrenmek önemlidir. Örneğin hayatını 

çiftçilik yaparak geçirmiş biri için “araştırma yakmak” neye karşılık geliyor? Ya da hayatı 

boyunca eşi ve çocukları ile ilgilenmiş bir ev hanımı için “güvenlik” ne anlama geliyor? Dijital 

dünyada çokça karşılaştığımız filtreleme, depolama, bellek türleri, iletişim, mail gibi terimler 

yaşlıların gündelik yaşamlarında hangi kavramlara karşılık gelmektedir ve bu kavramları nasıl 

kullanıyorlar? Elde edeceğimiz bu sözcükler arası bağlam bize yaşlılar ile dijital okur-yazarlık 

arasında bir köprü kurmamıza olanak sağlayacaktır. Dijital evrendeki tüm kavramların 

öğretimindense onların tematik evrenini destekleyecek eğitim ortamı yaratmamızı 

sağlayacaktır.   

• Üretken Konular / Kelimeler 

Üretken bir konu, katılımcılar açısından büyük merak uyandıran veya önem taşıyan 

kültürel veya siyasi ve üzerinde tartışma yaratılabilecek bir konudur. Bu üretken konular daha 

sonra 'kodlamalar' biçiminde temsil edilir.  

Eğitim program içeriğini hazırlarken tematik evreni yansıtacak şekilde kodlanma 

oldukça önemlidir. Sunulan içeriğin basitten karmaşığa gidecek şekilde sıralamak gerekir. 

Öğrenici, öğrendiği bir bilgiyi genelleyebilir olmalı ve benzer durumlarla karşılaştığında 
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uygulayabilir olmalıdır. Yeniden kodlama sürecine giren bilgi dilsel evreni yansıtacak, bununla 

birlikte öğrenmenin içselleştirilmesini sağlayacaktır. 

• Problem Merkezli 

Paulo Freire, hepimizin egemen bir eğilimi olan sosyal mitleri edindiğimizi ve bu 

nedenle öğrenmenin, gerçek problemleri ve fiili ihtiyaçları açığa çıkarmaya dayalı olan eleştirel 

bir süreç olduğunu söyler. Katılımcılar için dijital okur-yazarlık eğitim programı tasarlanmadan 

önce hedef grubun problemlerini, kısıtlarını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak bir analiz süreci 

işletilmelidir. İçerikte somut olan soyut olandan önce verilmelidir. Somuttan soyuta giden 

sarmal bir öğrenme deneyimi yaşatılmalıdır. 

• Öğreten / Öğrenen  

Öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer. Eğitim bir karşılaşma halidir ve önemli olan karşılıklı 

dönüşümdür. Öğrenicinin içsel motivasyonunu besleyecek çalışmalar eğitim sürecine dâhil 

edilmelidir. Örneğin sunum hazırlamayı Powerpoint yazılımından öğrenen bir birey, o sunuya 

kendi tematik evreninden bir şeyler katabilmelidir. Örneğin; bir ev hanımı en iyi yaptığı bir 

yemeğin hazırlanışını sunum haline getirerek sunabilir ya da yıllarca arıcılık yapmış biri 

arıcılığa dair bir sunum hazırlayabilir. Bu hem onu motive edecektir hem de diğer öğreniciler 

için yeni bir öğrenme alanı yaratacaktır.  

• Eleştirel Bilinçlilik 

Freire’in eğitim felsefesinde okur-yazarlık çok önemlidir. Bu beceriyi yalnızca mekanik 

olarak harflerin bir araya gelmesi ve bunların okunması olarak tanımlamaz. Ona göre okur-

yazar olmak, dünyayı anlamaktır. Bununla beraber dünyayı dönüştürme gücüne sahip olmaktır. 

Okur-yazarlık sürecinde eleştirel bir farkındalığa sahip olmak, dönüşümü başlatmak için önemli 

bir kriterdir.  

Freire’in eleştirel bilinçlilik yaklaşımını dikkate almadığımızda yaşlıların dijital okur-

yazarlık gelişimi sürecinde sunulacak içerik, öğreniciye salt bir bilgi sunumundan öteye 

geçmeyecektir. Bunun tam tersine Freire’nin felsefesini temele alan bir eğitim programı 

öğrenicinin eleştirel bakış açısını da güçlendirecektir. Dijital okur-yazarlık yolunda ilerleyen 

bir birey, sosyal medyada dolaşırken önüne gelen bir reklama tıkladığında ve reklamda bekleme 

süresi uzadığında artık benzer reklamların önüne geldiğini de bilecektir. Dijital evren 

içersindeki manipülasyon etkenlerinin farkına varacaktır. Edindiği eleştirel bakış açısı dijital 

dünyada kendisini nelerin beklediği noktasında farkındalık kazanmasını sağlayacaktır. 
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• Deneyimsel Öğrenme Metodolojisi ve Dijital Okuryazarlık  

Kolb’a göre bilgi, kavrama ve dönüştürme deneyiminin kombinasyonundan ortaya çıkar. Kolb, 

öğrenmeyi tecrübenin dönüştürülmesi yoluyla bilginin yaratılmasını sağlayan süreç olarak 

tanımlar.  

Deneyimi kavrama, bilgiyi özümsemek anlamına gelirken, deneyimi dönüştürme ise bireylerin 

elde ettiği ve deneyimlediği bu bilgiyi hayatlarının geri kalan süreçlerine nasıl transfer ile 

ilgilidir.  

Deneyimsel Öğrenme Teorisi Modeli, diyalektik olarak birbiriyle bağlantılı iki deneyimi 

kavrama modu — Somut Deneyim ve Soyut Kavramsallaştırma — ve diyalektik olarak 

birbiriyle bağlantılı iki deneyimi dönüştürme modu —Yansıtıcı Gözlem ve Aktif Uygulama, 

tanımlamaktadır. 

Diyalog tabanlı keşfettiğimiz tematik evren ve bu evrene göre ortaya çıkan sözcükler 

deneyimsel öğrenme ortamının şekillenmesine referans olmalıdır.  

Öğrenme süreci; öğrenenin temel ihtiyaçlarını temsil ettiği, deneyimleme, yansıtma, düşünme 

ve yapma üzerine kurgulanmalıdır. Dijital okur-yazarlık üzerine inşa edilen öğrenme sarmalı, 

somut deneyimler, gözlemler ve yansımalar (düşünceler) için zemin oluşturmalıdır. Bu 

yansımalar özümsenmeli ve eylem için yeni uygulamalar yaratılmasını sağlayacak soyut 

kavramlara dönüştürülmelidir. Bu uygulamalar aktif olarak test edilebilir ve yeni deneyimler 

yaratmada rehberlik yapmalıdır.  

Deneyimsel öğrenme teorisinin de önemle altını çizdiği gibi her birey farklıdır ve farklı 

şekillerde öğrenir. Öğrenenlerin kendi öğrenme stillerine yakın bir öğrenme ortamına geçinceye 

kadar zamana ihtiyaçları vardır. Diyalog sürecinde de aynı şekilde, eleştirel bilinç yolculuğuna 

başlamış olan kişinin kalıplarını aşabilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu zamanı 

tanıyacak bir eğitim süreci tasarlanmalıdır. 

Öğrenme hedefleri öğrenenlerin gerçek ihtiyaçları ortaya çıkarılmadan keşfedilemez. Bu 

ihtiyaçları ortaya çıkarmanın ilk koşulu diyalog tabanlı bir ihtiyaç analizi yapmaktan 

geçmektedir. Dolayısıyla Ezilenlerin pedagojisi ve Deneyimsel Öğrenme metodolojisinin bu 

ihtiyaçların ortadan kalkmasında birbirini tamamlayan unsurlar olduğu unutulmamalıdır.  
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Her bireyin öğrenme stili farklı olduğundan öğrenme stilleri dikkate alınmadan tüm metotların 

belirlenmesi de doğru olmayacaktır. Gerçek öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme stillerinin keşfi ise 

sürece yayılmış bir diyalog ile mümkündür. Eğitimci, her yeni keşif yaptığında metotlarında 

değişikliğe gidebilme esnekliğine sahip olmalıdır. 

Diyalogcu bir eğitimcinin belki de en çok esnek olması gereken unsur eğitimin konusudur. 

Katılımcıların gerçek ihtiyaçları keşfedilmeden programın tüm konularının detaylıca 

belirlenmesi yalnızca eğitimci gözüyle programı tasarlamak anlamına gelir. Ezilenlerin 

deneyimsel pedagojisini işleten eğitimciler konu ve plan konusunda esnek olan ve öğrenenlerle 

birlikte adım adım keşif sürecinde ilerleyen diyalogculardır. Dijital okur-yazarlık sürecinde 

özne-nesne ilişkisi yerine özne-özne ilişkisine dayalı bir öğrenme alanı oluşturulmalıdır.  
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