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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖGRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖGRENME
YAKLAŞIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE FARKINDALIKLARININ
DEGERLENDİRİLMESİ
Okan SARIGÖZ
Doktora, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
Nisan 2015, 172 Sayfa
Bu araştırma farklı programlarda ve farklı sınıf kademelerinde okuyan Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik görüş
ve farkındalıklarını belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Tarama Modeli
kullanılarak yapılan bu araştırmada,
Meslek Yüksekokulunda
okuyan
öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme
yaklaşımına
yönelik görüş ve
farkındalıklarını belirleyebilmek amacıyla Hakkari Üniversitesi Çölemerik
Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yüksekova
Meslek Yüksekokuluna bağlı programlarda okuyan öğrencilerle araştırmanın
amacına yönelik görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler neticesinde
araştırmaya başlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Hakkari Üniversitesine
bağlı Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ve Yüksekova Meslek Yüksekokuluna bağlı programlarda okuyan toplam
1118 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmacı
tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış "Yaşam
Boyu Öğrenme Ölçeği" ve "Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık Ölçeği" ile
toplanmıştır. Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği 25 maddeden, Yaşam· Boyu
Öğrenme Farkındalık Ölçeği ise 54 maddeden oluşturulmuştur. Araştırma
verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi, frekans (f), yüzdelik (%), aritmetik
ortalama ( X ), standart sapma (SS), en düşük ve en yüksek değerler, t testi,
tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve basit korelasyon tekniği
kullanılmıştır.
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ABSTRACT

THE EVALUATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' OPINIONS
AND COMPETENCES ON LIFELONG LEARNING APPROACH
Okan SARIGÖZ
PhD, Department of Curriculum and Instruction
Thesis Advisor: Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
April 2015, 172 Pages
This research has been made in order to determine the opınıons and
competences of vocational school students studying in different programs
and different grade levels towards lifelong learning approach. In this study
made by using the Screening Model, in order to determine the opinions and
competences of vocation school students towards lifelong learning approach,
interviews relevant to the purpose of the research were made with the
students studying in the programs in Cölemerik Vocational School,
Vocational School of Health Services and Yüksekova Vocational School of
Hakkari University, and the research was begun as a result of these
interviews. The sampling of the research constitutes a total of 1118 students
in the programs in Cölemerik Vocational School, Vocational School of Health
Services and Yüksekova Vocational School of Hakkari University. The data
obtained in this research was collected by "Lifelong Learning Scale" and
"Lifelong Learning Competency Scale" developed by the researcher and of
which validity and reliability studies were made. Lifelong learning survey was
constituted of 25 items and lifelong learning competency scale was
constituted of 54 items. For the analysis of the research data, frequency (f),
1

percentage (%), arithmetic mean ( x ), standard deviation (SD), the lowest
and highest values, t test, one-factor variance analysis (ANOVA) and simple
correlation technique were used.
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BÖLÜM I

GİRİŞ

1.1 Problem
Eğitim, toplumların gelişmesinde hem sosyal hem de ekonomik
yönden önemli bir yere sahiptir. Eğitim seviyesi yüksek olan toplumların
ekonomileri de gelişmiştir. Toplumlar gelişirken, modernleşirken, çağa ayak
uydururken, her alanda ilerlerken ve bireylerini eğitirken kültürel yapılarını
bozmadan tüm bireylerinin ve toplumunun gelişimi için özellikle tüm eğitim
programlarını geliştirmeli ve modernleştirmelidirler. Ergün, (1992)'e göre
eğitimin klasik iki fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi eğitimin, toplumların
kültürünü bozmadan gelecek kuşaklara benimsetmesi, yani toplumun
bozulmadan sürekliliğini sağlaması ikincisi ise toplumun, geleceğini güven
altına alabilmek için eleştirici, yaratıcı, yeni keşif ve buluş yapmaya çalışan
ve toplumsal değişmeyi sağlayabilecek kuşaklar yetiştirmesidir. Toplumlar
her türlü g~leceklerini güvence altına alabilmek için önce eğitimlerine ve
eğitim programlarına güvenmelidirler.
Bir anlamda tüm dünyanın gelişmesini sağlayan eğitimin kavramsal
olarak bazı tanımları yapılmışlardır. Bu tanımlardan bazıları; Senemoğlu,
(2002: 92)'na göre eğitim, istendik davranış değiştirme ya da oluşturma
süreci, Good, (1993: 18)'a göre eğitim seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin etkisi
altında sosyal yeterlik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir
süreçtir. Ertürk, (1972: 12)'e göre eğitim, bireyin davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği meydana
getirme sürecidir. Sönmez, (2005: 2)'e göre fiziksel uyarımlar sonucu beyinde
istendik biyokimyasal değişiklikler oluşturma süreci ve Demirel, (1996: 1)'e
göre eğitim, bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen
davranış

değişikliğini

meydana

getirme

sürecidir.

Tanımlara

dikkat

edildiğinde tüm tanımlarının birbirine benzediği, aynı kavramları ifade ettiğini

2
ve tanımlardaki ortak noktalar bireyde meydana gelen kasıtlı, olumlu ve
istenilen yönde meydana gelen değişiklikler ile ilgilidir.

Bireydeki davranışların olumlu ve istenilen yönde değişebilmesi
öncelikle bireye gerek ailesi gerekse de çevresi ve öğretmenleri tarafından
hazır bulunuşluk evresinde bazı temel bilgilerin öğretilmesi ise olabilir. Bu
nedenle öğretim eğitimin temelinde var olan en temel kavramlardan birisidir.
Fidan, (1996)'a göre öğretim, okullarda gerçekleştirilen planlı, denetimli ve
örgütlenmiş öğretme etkinlikleridir. Demirel, (2011: 9)'e göre öğretim, bireyde
meydana gelecek davranış değişikliğinin okulda planlı ve programlı yapılması
süreci, Varış, (1996)'a göre öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi, bireyde
istenilen davranışların gerçekleşmesi ve bireyde istenilen davranışların
gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Duman, (2009: 3)'a göre ise
öğretim, bireyin kendi biyolojik, fizyolojik, kimyasal, duygusal ve bilişsel
yapısından başlayan, gündelik hayatla ilişkili, şansa bırakılmayan ve
örgütlere dayalı olan gerçekleştirmelerdir. Öğretim ise bir öğretmenin
öğrenecek bireylere öğretilmesi gereken konuları veya davranışları öğretmesi
sürecidir.

Eğitim, öğretim ve öğretme sürecindeki tüm fonksiyonlar genellikle
başkaları tarafından genellikle de bir kılavuz tarafından verilirken, öğrenme
işini veya öğrenme sürecini sadece bireyin kendisi gerçekleştirebilmektedir.
Özellikle son zamanlarda tüm dünya ülkelerinin eğitim alanında üzerinde
durdukları konu bireyin tek başına öğrenmesi bir kılavuza ya da öğretene
'

ihtiyaç duymadan öğrenmesi üzerindedir. Şişman, (2012: 11)'a göre
öğrenme, bireyin dış çevreden aldığı uyaranlara bağlı olarak oluşturduğu
kalıcı izli değişimlerdir. Fidan ve Erden, (2001: 1 O)'e göre bireyin çevresiyle
etkileşim kurması sonucu ve bireyin davranışlarında değişiklik meydana
getirme süreci, Binbaşıoğlu, (1994: 3)'na göre öğrenme, bireyin olgunlaşma
düzeyine göre yaşantılar aracılığıyla davranışlarını değiştirme ya da yeni
davranış geliştirme sürecidir. özellikle günümüz okullarında ve eğitim
sisteminde

öğrenme

ışını

bizzat

öğrenenin

kendisinin

oluşturması

istenmektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim programları bu yönde
geliştirilmiştir. Buna sebep olarak öğrenme sürecinin sadece okullardan
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aret olmaması kişinin okul hayatı bittikten sonra da yaşamı boyunca
ğrenmeye devam etmesidir. insanların hayatları boyunca öğrenmeyi bir
enara bırakmamaları ve her zaman, her yerde, her konumda ve her
urumda öğrenebilmeleri ve öğrenme fırsatlarını değerlendirebilmeleri için
ğitimciler tarafından Yaşam Boyu Öğrenme kavramı geliştirilmiştir.

Yaşam Boyu Öğrenme (YBÖ), bireylerin gerek sosyo-kültürel gerekse
mesleki olarak devamlı gelişmesini amaçlayan bir kavramdır. Toprak ve
, (2012: 70)'a göre YBÖ, Avrupa toplumlarının yarım yüzyıldır
mekanizmalarını geliştirmeye, eğitim ve mesleki gelişim politikalarını
somutlaştırmaya ve insan kaynakları odaklı olarak kurgulamaya çalıştıkları
bir olgudur. Güleç, Çelik ve Demirhan, (2012: 40)'a göre YBÖ, kişisel, sivil,
sosyal ve istihdam ile ilişkili bir bakış açısı içinde bilgi, beceri ve yetişkinleri
geliştirmek amacıyla tüm yaşam boyunca üstlenilen her türlü öğrenme
etkinliklerini kapsamaktadır. Şişman, (2012: 334)'a göre öğrenilecek bilgilerin
sürekli artması Yaşam Boyu Öğrenme (YBÖ) kavramının daha sık dile
getirilmesine neden olmuştur. Ayrıca bilim ve teknolojideki gelişmeler, iletişim
imkanlarının

artması,

teknolojideki

gelişmeler,

eğitim

ortamlarının

çeşitlenmesi, öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin çeşitlenmesi, Yaşam Boyu
Öğrenme kavramının çok kısa bir sürede kabul görmesine neden olmuştur.

Ayhan, (2005: 10)'a göre Yaşam Boyu Öğrenme kavramı ilk olarak
1920'1erde John Dewey, Eduard Lindeman ve Basil Yeaxle tarafından
kullanılmıştır. Daha sonra bir grup UNESCO uzmanı tarafından geliştirilmiş
olan kavram, 1990'1arın ortalarında güçlü bir şekilde vurgulanmaya ve
kullanılmaya başlanmış ve 'beşikten mezara öğrenme' olarak ifade edilmiştir
(EC, 2003; Toprak ve Erdoğan, 2012; Teyfur, 2009: 373). Yaşam Boyu
Öğrenmenin bazı tanımları da yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları; Erdamar,
(2011: 220)'ye göre YBÖ, dünyayı ve kendini tanımak, yeni bilgi ve beceri
kazanmak, kendine yatırım yapmak, bir şeyler yaratmak, dünyadaki yeni
güzelliklerin farkına varmak, öğrenme alışkanlığı ve bir davranış biçimidir.
Soran, Akkoyunlu ve Kavak, (2006: 202)'a göre YBÖ, temel . becerilerin
güncellenmesi yoluyla kişilere ikinci bir fırsat yaratabilmek ve daha ileri
düzeylerde öğrenim imkanları sunmak anlamına gelmektedir. Yaşam Boyu
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Öğrenme, gönüllülük esasına dayanan, kişisel ve mesleki nedenlerle
yeterliliğin gelişmesidir (Ireland Ministry of Education and Science, 2000).
Şişman, (2012: 335)'a göre YBÖ, bireylerin sürekli olarak yeni bilgi, beceri ve
yeterlikler edinmelerini, var olan bilgi beceri ve yeterliklerini, yeni öğrendikleri
ile eski öğrendiklerini bütünleştirmelerini hedefleyen öğrenme yaklaşımıdır.
Borat, (201 O)'a göre YBÖ, kişisel, sosyal gelişimi sağlamak ve istihdam
oluşturmak amacıyla bireylerin bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlilikleri
geliştirmek

için

yaşam

boyunca gerçekleştirilen

her türlü . öğrenme

faaliyetleridir. Candy, Crebert ve O'Leary, (1994: 2)'ye göre bireylerin
hayatları boyunca edindikleri bilgileri, değerleri, becerileri, anlayışları artıran
ve güçlendiren, bunların gerçek yaşamda kullanılabilmesini sağlayan
destekleyici bir süreçtir. Avrupa Komisyonu, (2006)'na göre bilgi, beceri ve
yeterlikleri ilerletebilmek amacıyla kişisel, sosyal, sivil ve iş ile ilgili yaşam
boyu yürütülen tüm öğrenme faaliyetleridir. Candy, (2003)'e göre kişilerin
yaşamları boyunca her türlü bilgi, beceri, değer ve nitelikleri kazanması ve
yaşamda uygulanabilmesidir. Uzunboylu ve Hürsen, (2011: 125)'e göre
bireylerin

hızla

gelişip,

değişmekte

olan

toplum

yapısına

uyum

sağlayabilmeleri, ayrıca bireylerin sahip oldukları mesleki alanlarda da yeterli
düzeyde verim elde edebilmeleri için dikkat edilmesi gerekli olan etkili bir
yaklaşımdır. Koç, (2005)'a göre Yaşam Boyu Öğrenme bir öğrenme
alışkanlığı ve davranış biçimidir. OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) Yaşam Boyu Öğrenmeyi sonu olmayan,
devamlı geliştirilmesi gereken ve bireyin yetişmesinde ve değişiminde önemli
rolü olan etkinliklerdir (Ersoy, 2009: 9). Bu etkinlikler genellikle bireyin ilgi
alanı veya işi ile ilgili olan etkinlikler veya aktiviteler olup süreklilik arz
etmektedir.

Polat ve Odabaş, (2008: 596)'a göre YBÖ, aktif ve sürekli bilgi
kullanımını gerektiren, bir sorunun çözümünde gereksinim duyduğu bilgiye
,•

ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen, buna yenilerini
katabilen kişiler yaşam boyu öğrenebilen kişilerdir. Day'a göre yaşam boyu
öğrenen bireyde bulunması gereken bazı beceriler vardır. Bu beceriler; kendi
öğrenmesini nasıl yöneteceğini ve kendini nasıl güdeleyebileceğini bilme,
değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme, etkili öğrenme ve bireylerle
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şim kurmak için geniş bir strateji repertuarına sahip olma, öğrendiklerini
ulama ve belleğini geliştirme, geriye dönerek düzeltme ve geliştirmedir

Yaşam Boyu Öğrenme anlayışı Coşkun ve Demirel, (2012: 109)'e göre
"renmenin, zaman ve mekan yönünden sınırlanmadığını, öğrenme isteğinin
her yerde öğrenmenin gerçekleşebileceğini kabul etmektedir. Yaşam
Öğrenme, erken çocukluk döneminde aileden öğrenilenleri, okul öncesi
yanında örgün eğitimin tüm aşamalarını, ileri yaşlılık dönemi
kazanılan öğrenmeleri, kısaca bireyin yaşamı boyunca kazandığı
öğrenmeleri kapsamaktadır. Ayrıca Andresen, Baud ve Cohen, (1995)'e
göre hayat ve iş tecrübesine dayalı öğrenmeler de Yaşam Boyu Öğrenmenin
içindedir.

Toplumda her yaş grubuna hitap eden Yaşam Boyu Öğrenmenin kendi
içinde üç temel öğesi vardır. Bu öğeler; Süreklilik; eğitim süreci yaşamın ilk
yıllarında başlayıp ölene kadar devam eden ve bireylerin tüm hayatları
boyunca ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik nitelikler kazanmasıdır. Bireylerin
eğitimsel alandaki gelecekleri ve kişiliklerindeki değişimler, önceden aldığı
eğitim tarafından şekillenmektedir. Bu nedenle bireyler öğrenme sürecine
kendi yaratıcılıklarını da katmalı ve Yaşam Boyu Öğrenme etkinliklerini
devam ettirmelidirler. Yaratıcılık: bireylerin değişime uyum sağlaması ve ayak
uydurabilmesi için kendi potansiyellerini fark etmeleri ve yaratıcılıklarını
geliştirmeleridir. Yaşam Boyu Öğrenmenin temel amacı bireyleri yaşamın bir
parçası haline getirmektir. Geleneksel okulların başarılı bireylerine karşı
bireylerin

yaratıcı

potansiyellerini

ortaya

çıkarmak

ve

bireylerin

yaratıcılıklarını arttırmaya yönelik eylemlerde bulunmaktır. Öğrenme: Yaşam
Boyu Öğrenmenin en önemli öğelerinden birisi kişilerin kendi kendilerine ve
sorular sorarak öğrenmeleridir. Bu nedenle okullar Yaşam Boyu Öğrenme
için gerekli becerileri (problemleri saptama, karar verme, problem çözme vb.)
değer ve tutumları kazandırma sorumluluğunu üstlenmelidirler (Uzunboylu ve
Hürsen, 2011: 127; Teyfur, 2009: 374; Karakuş, 2013; Erdamar, 2011: 223224).
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YBÖ, okullardaki örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve
kazanılmasını sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki
ve diğer becerilerin kazanılmasına yol açan öğrenmeyi içermektedir
Çelik ve Demirhan, 2012: 40). Yaşam Boyu Öğrenme, örgün eğitimi
(İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim) ve yaygın eğitimi (iş başında
eğitim) kapsamaktadır (Erdamar, 2011: 220). UNESCO tarafından 1972'de
yayınlanan raporda, tüm bireyler için Yaşam Boyu Öğrenmenin bir hak
olduğu, resmi ve gayri resmi eğitime eşit kaynak ayrılması gerektiği ve her
yaştaki insanı kapsayacak faaliyetlerde bulunulması gerektiği vurgulanmıştır.
Ayrıca raporda, Yaşam Boyu Öğrenmenin kavram olarak, eğitimde fırsat
eşitliği sağlaması ve olanağı kısıtlı olan bireylerin de eğitimde fırsat
yakalayabilmeleri için sınırların kaldırılması gerektiği ve vurgulanmıştır
(Torres, 2001; Kaya, 201 O: 32).

DPT, (2001: 9)'a göre 1970'1erde Yaşam Boyu Öğrenmenin üç temel
hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler: Eğitim sisteminin bütünü, yaşam boyu
öğrenecek kişiler yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır, Algın eğitim
sektöründen olabildiğince yararlanılacaktır ve Yaygın öğrenmenin ve
öğrenmeyi öğrenmenin üzerinde durulacaktır. YBÖ'nin hedefleri tek bir bireyi
ya da sadece bazı toplumları kapsamamakta eğitimde top yekün bir
kalkınmayı kapsamaktadır. Özellikle YBÖ'de üzerinde durulan konu ise bu
kalkınma esnasında tüm kamu veya özel kuruluşların işbirliği içerisinde
olması ve öğrenebilmek için veya bireyin tek başına öğrenebilmesi için
bireye, bilgiye nasıl ve ne şekilde ulaşacağının öğretilmesidir.

UNESCO'nun 1970'te yaptığı 'Learning to Be' raporu YBÖ'ye öncülük
eden bir rapor olarak kabul edilmektedir. Raporda UNESCO, YBÖ kavramını
şöyle açıklamaktadır; Eğitim hizmetlerinin okul yaşı sınırları dışına yayılması,
Eğitime yaşam kalitesini arttıran bir araç olarak gösterilen ilginin artması,
Günlük yaşamın ihtiyaçları ile bağlantılı eğitim alanlarının geliştirilmesi,
üzerinde durulması, Eğitim ile ilgili kararlara çalışanların, ailelerin ve toplum
üyelerinin katılması, Planlamada, yönetimde ve hedef belirlemede açık fikirli
olunması ve Bireye öğrenmenin öğretilmesidir (Akkuş, 2008: 4; Güleç, Çelik
ve Demirhan, 2012: 36). Akkuş, (2008: 4)'a göre ilk defa 'Learning to Be'
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porunda, YBÖ ile alakalı insan, eğitim ve toplum kavramlarını içeren bir
lsefe geliştirilmiş ve bu rapor, insan doğası üzerine ve eğitimin toplumu
eğiştirme gücü üzerine iyimser bir bakış açısı getirmiştir.

1972 yılında yayınlanan 'Dünya Eğitiminin Bugünü ve Yarını' adlı
raporda ise eğitimin, bireylerin henüz var olmayan bir topluma hazırlama
amacıyla resmi ve resmi olmayan kanallarla yaşam boyu sürmesi gereken bir
olması gerektiği sonucuna varılarak, şu öneriler getirilmiştir; Eğitimi
okul yaşı ve okul binası ile sınırlandırmak yanlıştır, Eğitim, hem okul eğitimini
hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliğin temel bileşeni olarak
düşünülmelidir,Eğitsel etkinlik daha esnek olmalıdır, Eğitim yaşam kadar
uzun bir var oluşsa! süreklilik olarak tasarlanmalıdır (EURYDICE, 2000: 9;
UNESCO, 2005: 76).

Can, (2011 )'a göre 1972 'Fuare' raporunda, eğitimin temel amacı
bireyin fiziksel, entelektüel, duygusal ve ahlaki olarak tam bir insan olarak
bütünselleşmesidir ve raporda YBÖ'yi tanımlayan ilkeler şöyle özetlenmiştir:
Her birey, Yaşam Boyu Öğrenmeye devam etmelidir, YBÖ öğrenen toplumun
temel taşıdır, Öğrenme deneyimi zaman ve mekandan bağımsız olmalıdır,
Eğitim çeşitli araçlar yardımıyla verilmelidir, Tamamıyla açık bir eğitim,
öğrenenlerin yatay veya dikey hareket etmelerini sağlar, bu da onlara
öğrenmek için daha fazla seçenek sunar, Genel eğitim kavramı, toplumsal ve
ekonomik, teknik ve pratik bilgiyi de içerecek şekilde genişletilmelidir, Eğitim
gençleri sadece gelecek işlerine hazırlamamalıdır, aynı zamanda sürekli
gelişime

ve yeni

durumlara,

üretim biçimine ve

şartlara

alışmaya

hazırlamalıdır, gençleri çalışmada en üst düzeyde hareketliliğe ve bir işten bir
diğer işe geçebilmelerinde yardımcı olmalıdır, Yaşam Boyu Öğrenme
kavramı, iş, endüstri ve tarım şirketlerinin de kapsamlı bir eğitimsel işlevinin
olacağını anlatmaktadır, Yeni eğitim anlayışı, bireyi kendi kültürel gelişiminin
yaratıcısı yapmaktadır, kendi kendine öğrenme, özellikle de yardımlı kendi
kendine öğrenme, bütün eğitim sistemlerinde değişmez bir değere sahiptir,
Eğitim, sonunda bütün toplumun bir işlevi olana kadar sürekli gelişme
demektir, bundan dolayı da toplumun geniş kesimleri eğitime katılmalıdır,
Öğretme, geleneksel eğitimin anlayışına ters olarak kendini öğrenmeye göre
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öğrenen öğretimin önceden belirlenmiş kurallarına boyun

1972 Faure sonuç raporunda, vurgulanan Yaşam Boyu Öğrenme,
ğJtim anlayışı, kendi kendine öğrenme, eğitimin işlevi, kendini öğrenme,
ğitimin materyallerle yapılması, eğitimin zamandan ve mekandan bağımsız
iması ve öğrenme toplumu gibi kavramlardır.

Kaya, (201 O: 35)'ya göre günümüz ekonomik ve toplumsal değişim
sürecinde, demografik yapının giderek yaşlanmasından kaynaklanan baskılar
bilgi toplumuna hızlı geçişi sağlamıştır. Eğitim ve öğretime ilişkin Yaşam
Boyu Öğrenme çerçevesinde yeni bir yaklaşım geliştirilmesini gerekli kılacak
ve yaşam boyu sürecek olan amaçlı öğrenme etkinlikleri üç temel sınıf
altında toplanmıştır. Bu sınıflar: Örgün Eğitimle Öğrenme (Formal Learning),
geçerli

diploma

gerçekleştirilen

ve

nitelikler

öğrenmedir.

için

Yaygın

eğitim

ve

Eğitimle

öğretim

kurumlarında

Öğrenme

(Non-Formal

Learning): Öğrenme hedefleri, süresi ve öğrenme desteği açısından
yapılandırılmış, örgün eğitim sistemlerini tamamlayan kurumlar ya da
hizmetler yoluyla öğrenenin kendi isteği sonucu gerçekleşen öğrenmedir.
Algın Öğrenme (Informal Learning), çalışma esnasında, aile içinde veya boş
zamanlarda sürdürülen günlük yaşamın doğal bir parçası olarak, hedefleri,
süresi ve öğrenme desteği açısından yapılandırılmamış, belgelendirilemeyen
ve de isteğe bağlı ancak çoğu durumda istem dışı ya da rastlantısal biçimde
gerçekleşen öğrenmedir (Kaya, 201 O).
Öğrenmenin "yaşam boyu" olgusu, örgün, yaygın ve algın öğrenmenin
birbirini tamamlıyor olmasına odaklanmakta ve bu boyut, yararlı ve eğlenceli
öğrenmenin aile içerisinde, serbest zamanlarda, günlük yaşamda ve/veya
çalışma ortamında gerçekleşebileceğini ya da gerçekleştiğini anlatmakta ve
öğrenmenin farklı zaman ve mekanda değişebilir ve değiştirilebilir roller ve
etkinlikler bütünü olduğunun fark edilmesini sağlamaktadır (Kaya, 201 O: 35).

1996 yılında Avrupa

Parlamentosu'nun ve Avrupa

Konseyi'nin

2493/95/EC sayılı kararıyla 1996 yılını 'Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yılı'
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olarak kabul edilmiştir (Berberoğlu, 2010: 115; Şişman, 2012: 334). Bu olay,
Avrupa Birliği'nde 'Yaşam Boyu Öğrenme' konusunda ortak karar alma
sürecini başlatmıştır.Toprak ve Erdoğan, (2012: 77)'a göre 1996 yılı boyunca
şu konulardaki farkındalıkların güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Genel eğitim
öğretimin yüksek kalitesinin önemi, bütün gençler için yeterliliklere dayalı
mesleki

eğitimin

güçlendirilmesi,

bireylerin

eğitim-öğretim

almaya

özendirilmesi, iş dünyası ile eğitim-öğretim kurumları arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesi, toplumdaki

paydaşların ve ebeveynlerin farkındalıklarını

artırma,

sürekli

başlangıç

ve

eğitim-öğretimde

Avrupa

boyutunun

geliştirilmesi. Gündoğan, (2003)'a göre Avrupa Parlamentosu tarafından,
fırsat eşitliği ve sosyal bütünleşmenin gerçekleştirebilmesinde yaşamsal
. öneme sahip Yaşam Boyu Öğrenme olgusunun dört temel amacı şöyle
sıralanmaktadır: Yaşam Boyu Öğrenmenin bireylerin kişisel gelişiminde
anahtar bir faktör olarak önemi konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek,
Avrupa için yoğun bir kalkınma ve rekabet modeli kurmak, Eğitim ve öğretim
kurumları ile özellikle küçük ve orta boy işletmeler arasındaki işbirliğini
genişletmek, Akademik ve mesleki niteliklerin tanımlanması yoluyla ortak bir
Avrupa alanı yaratmak, Özellikle kadın ve erkek arasında eğitime girişte fırsat
eşitliğini geliştirmenin önemini vurgulamak.

Toprak ve Erdoğan, (2012: 72)'a göre günlük hayatta öğrenme
biçimleri ve mekanizmaları olarak YBÖ çerçevesinde, toplum yaşamında dört
çeşit öğrenme yerinden ve biçiminden söz etmek mümkündür. Bunlar; işyeri
odaklı öğrenme: bu öğrenmenin bir kısmı eğiticiler yoluyla, bir kısmı
tesadüfen elde edilir. işyerinde edinilen öğrenmenin türü ve miktarı hakkında
tam bir bilgi yoktur. Örneğin, bazı memurlar büyük firmalarda çalışmaya
başlarken, bazıları küçük firmalarda iş bulabilmekte, bazıları ise kamu
sektöründe,

uluslararası

örgütlerde veya

sivil

toplum

kuruluşlarında

çalışmaktadır. Bu farklı grupların işyeri temelli öğrenmelerinin hem içerik hem
de derinlik bakımından birbirinden farklı olması beklenir. Bu öğrenme yarı
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış öğrenmelere örnektir. Sürekli mesleki
eğitim: bu eğitim, mesleki bir kuruluş, bir üniversite, devlet kurumu veya bir
kar amaçlı sunucudan elde edilebilir. Birçok meslekte, kişiler bu tür yeni
becerileri edinmeye zorlanırlar. Bu öğrenme, yarı yapılandırılmış öğrenmeye
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örnektir. Yapılandırılmış ileri öğrenme: bu öğrenme çeşidinin geniş bir
elpazesi vardır. Çift dal, yan dal, farklı alanlardaki programlardan diploma
alma, meslek yüksekokulundan sonra akademik okullardan mezun olma gibi.
Kendi kendine öğrenme: bu öğrenme ile yetişkinler 'olmak', 'terfi etmek' ve
'ait olmak', arayışına girerler. Bu

öğrenme biçimi de daha ziyade

yapılandırılmamış öğrenmeye örnektir.

2000 yılında Lizbon'da üye devletler tarafından Avrupa Konseyi
Toplantısı düzenlenmiştir. Düzenlenen toplantıda, YBÖ'nin okul öncesi
yaşlardan itibaren başlayıp emeklilik sonrasına kadar devam eden ve yaşam
boyu süren formal ve informal öğrenmeleri kapsadığı belirtilmiştir. MEGEP,
(2007)'e göre toplantı altı anahtardan oluşmaktadır. Bu anahtarlar: Herkes
için yeni beceriler: ekonomik ve sosyal değişme, herkesin asgari şart olarak
sahip olması gereken, iş yaşamına, aile yaşamına ve Avrupa toplum
yaşamına ve ekonomisine katılması için gerekli olan temel becerileri
geliştirmektir. insan kaynaklarına daha fazla yatırım: Avrupa'nın en önemli
değeri olarak görülen insana öncelik verilebilmesi için öğrenmeye yapılan
para ve zaman yatırım seviyesinin arttırılması gerekir. Öğretme ve
öğrenmede yenilik: yaşam boyu sürecek olan öğrenme sürekliliği için etkin
öğretme ve öğrenme yöntemlerinin planlanması. Öğrenmeye değer verilmesi:
öğrenmenin, katılımın ve sonuçların, özellikle yaygın eğitim anlaşılma ve
takdir

edilme

yollarının

önemli

biçimde

iyileştirilmesi, Rehberlik

ve

danışmanlığın yeniden değerlendirilmesi: herkesin Avrupa genelinde ve
hayatları boyunca olan öğrenme fırsatlarına ilişkin iyi kalitede bilgilere ve
tavsiyelere kolayca erişebilmesinin sağlanması. Öğrenmenin eve daha yakın
hale getirilmesi: Yaşam Boyu Öğrenme fırsatlarının öğrencilere kendi
toplumlarında ve uygun olan durumlarda, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
tesislerce desteklenecek şekilde mümkün olduğunca yakından sağlanması.
Avrupa Birliği, Yaşam Boyu Öğrenme politikası ve Avrupa 2020
vizyonu ve Yaşam Boyu Öğrenme stratejisinin, Avrupa 2020 vizyonu (EC,
2010a; EC, 2010b)'na göre birbirini karşılıklı olarak güçlendiren özellikleri:
Akıllı büyüme: bilgi ve yeniliğe dayalı bir ekonomi geliştirme. Sürdürülebilir

bcyüme: daha kaynak etkin, daha yeşil ve daha rekabetçi bir ekonomiye
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özendirme. İçermeci büyüme: toplumsal ve bölgesel uyumu sağlayan yüksek
istihdamı hızlandırmadır.

Toprak ve Erdoğan, (2012: 79)'a göre AB bu politikalar ile 2020'ye
kadar nerede olmak istediğini belirlemiş bu doğrultuda hedefler koyarak
politikalar geliştirmiştir. Bu politikalar, 20-64 yaş grubunun yüzde 75'inin
istihdamı, AB, GSYH'sının yüzde 3'ünün AR-GE'ye yatırılması, "20/20/20"
iklim, enerji hedeflerinin sağlanması, erken okul terk oranının yüzde 1 O'unun
altında olması ve genç neslin en az yüzde 40'ının üniversite derecesine sahip
olması, yoksulluk riskine maruz kişi sayısının 20 milyondan az olması. AB'nin
2020'ye yönelik eğitim-öğretim politikaları, Mayıs 2009'da kabul edilmiş ve bu
çerçevede dört amaç belirlenmiştir. EC, (2011)'e göre bu amaçlar:

1. Yaşam Boyu Öğrenmeyi ve hareketliliği fiilen işler hale getirme:
Yaşam Boyu Öğrenme stratejilerini uygulama, yeterlilikler çerçeveleri
ile daha esnek öğrenme yollarının ölçme ve değerlendirmesine imkan
verecek mekanizmaları geliştirme, 'Gençlik Hamlesi' dahil Avrupa
çapında bütün öğrenenlerin, öğretenlerin ve eğitenlerin öğretme
hareketliliğini özendirme.

2. Eğitim

ve öğretimin

etkinliğini

ve

kalitesini iyileştirme:

bütün

öğrenenlerin, 'Yeni işler için yeni beceriler' inisiyatifi dahil, kendilerinin
istihdam edilebilirlikleri için gerekli olan temel beceri ve yetkinlikleri
elde etmelerine olanak sağlama, öğretmen eğitimi ve öğretimin
kalitesini yükseltmeyi temin etme, bütün eğitim ve öğretim düzeylerinin
etkinliğini ve çekiciliğini iyileştirme.

3. Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif yurttaşlığı destekleme: yüksek kalitedeki
erken öğretim, daha fazla hedeflenmiş destek ve kapsayıcı eğitim
yoluyla öğretime ait dezavantajları asgariye indirme.

4. Eğitim ve öğretimin bütün düzeylerinde yaratıcı/ık, inovasyon ve
girişimciliği geliştirme: anahtar yetkinliklerin elde edilmesini özendirme,
özellikle iş dünyası başta olmak üzere daha geniş bir dış dünya ile
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işbirlikleri kurma yoluyla iş gücü piyasasının ve genel olarak da
toplumun ihtiyaçlarına daha uygun ve daha açık eğitim ve öğretim
kurumlarını özendirmedir.

Toprak ve Erdoğan, (2012: 77)'a göre Avrupa Komisyonu 2007-2013
yılları arasında Yaşam Boyu Öğrenme kavramına yaklaşık yedi milyon Avro
kaynak ayırmıştır. Program öğretmenleri, eğitimcileri, eğitim ve öğretime dahil
olmuş olan bütün katılımcıları kapsamakta ve bu kategori dört alt programdan
oluşmaktadır. Bu programlar: Okullar için Comenius: programın ön görülen
süresinde ortak eğitim etkinliklerinde en az üç milyon öğrenci kapsanmalıdır.
Yükseköğretim için

Erasmus:

program

başladıktan

itibaren

öğrenci

hareketliliği etkinliklerinde üç milyon bireysel katılımcıya ulaşılması. Mesleki
eğitim için Leonardo da Vinci: programın sonuna kadar işyerlerinde
yetiştirme, yılda seksenbine kadar çıkarılabilmesi. Yetişkin eğitimi için
Grundtvig: 2013 yılına kadar yedi milyon kişinin yetişkin eğitimine katılımının
sağlanması (Avrupa Komisyonu, 2006; Toprak ve Erdoğan, 2012: 77-78).

Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili yapılan belli başlı çalışmalar Coşkun ve
Demirel, (2012); Günüç, Odabaşı ve Kuzu, (2012); Bostan ve Tabak, (2013);
Gencel, (2013); Cresson ve Dean, (2000); Litzinger ve diğ., (2001); Aksoy,
(2008); Hürsen, (2011); Can, (2001); Hondson ve Spours, (2013); Demiralay
ve Karadeniz, (2008); Kurubacak ve Canberk, (2008) şeklinde sıralanabilir.
Yapılan bu çalışmalar üniversitelerdeki eğitim fakültesi, mühendislik fakültesi,
hemşirelik bölümü öğrencilerine, yetişkin eğitim merkezine kayıtlı öğrenci ve
eğitmenlere, öğretmenlere ve ilköğretim öğrencileri üzerinde yapılmıştır.
Dünyada giderek önemi artan Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı ile ilgili olarak
yapılan literatür taraması sonucunda (Şubat 2015), Türkiye Cumhuriyetinde
yüksekokul öğrencilerine yönelik olarak Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı ile
ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum Türkiye Cumhuriyetinde
yüksekokul öğrencilerine yönelik Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı ile ilgili
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu
Cumhuriyetindeki

yüksekokullarda

okuyan

nedenle Türkiye

öğrencilerin

Yaşam

Boyu

Öğrenme yaklaşımına yönelik görüş ve farkındalıklarını belirleyebilmek ve
geliştirebilmek amacıyla bu çalışmanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
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1.2 Araştırmanın Amacı

Bu

araştırmanın
Yaşam

genel
Boyu

amacı;

Meslek

Yüksekokulu

Öğrenme yaklaşımına

(MYO)

ilişkin görüş

ve

ı değerlendirmektir. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki
yanıt aranmıştır:

1. MYO'unda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına
ilişkin görüşleri hangi düzeydedir?
2. MYO'unda okuyan öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına
ilişkin görüşleri;
2.1 cinsiyet,
2.2 sınıf,
2.3 mezun olunan okul,
2.4 program türü,
değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermekte midir?
3. Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik farkındalıkları
hangi düzeydedir?
4. Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik farkındalıkları;
4.1. cinsiyet,
4.2. sınıf,
4.3. mezun olunan okul,
4.4. yaş,
4.5. program türü,
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
5. MYO'unda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına
ilişkin görüş ve farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
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1.3Araştırmanm Önemi

Eğitimde istenen başarının elde edilebilmesi, modern ülkelerin eğitim
eviyelerinin yakalanabilmesi ve iyi bir performansın sağlanabilmesi için
aman ve mekanın ortadan kalktığı, bireyin kendi kendine öğrenebileceği ve
pireyin her an istediğinde bilgiye rahatça ulaşabileceği ve çeşitli kaynaklardan
gerek dijital ortamda gerekse de kütüphanelerden bilgiyi edinebileceği bir
sisteme ihtiyaç vardır. Bu eğitim bireyin kendi kendine öğrenmesini
sağlamayı amaçlamakta ve bireyin kılavuza çok fazla ihtiyaç duymadan
istemektedir. Sadece okullarda yoğun ve örgün olarak
eğitim bireyin okul hayatı sona erdikten sonra bitmekte ve çoğunlukla
bireyler doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilememektedirler.
Eğitimin tüm

yaşamda edinilebilmesi,

bireyin farklı

zamanlarda

ve

mekanlarda bilgi edinebilmesi, bireylerin bilgiye ulaşabilmesi ve özellikle tüm
yaşamı boyunca bireylerin kendini yetiştirebilmeleri için bireye küçük
yaşlardan itibaren Yaşam Boyu Öğrenme becerilerinin kazandırılması
gerekir. Avrupa'daki birçok ülkenin sosyal, ekonomik ve politik olarak
benimsediği ve eğitim sisteminde yer verdiği Yaşam Boyu Öğrenme ilkelerine
ve becerilerine tüm ülkelerin eğitim sistemlerinin ihtiyacı vardır. Çünkü
bireyler okulda veya çeşitli kurumlarda eğitim aldıklarında öğrenemedikleri
veya daha sonra merak ettikleri ya da öğrenmek istedikleri tüm konu ve
bilgileri tek başlarına yaşamlarının herhangi bir safhasında öğrenebilmeleri
için de bu sistemin bireylere benimsetilmesi gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde son yıllarda Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili
olarak bazı çalışmalar yapılsa da çalışmaların çoğunluğu Avrupa Birliği
Yaşam Boyu Eğitim Politikaları veya Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımının
kavramsal olarak incelenmesi üzerinedir. Bu nedenle Yaşam Boyu Öğrenme
ile ilgili olarak yapılmış nicel içerikli çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu
araştırma, öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı hakkındaki düşünce
ve farkındalıklarını tespit etmek, konu ile ilgili var olan teorikte ve
uygulamadaki eksiklikleri tespit etmek ve bunları gidermek amacıyla çeşitli
öneriler getirebilmek açısından önemli görülmektedir.
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Araştırmanın

öğrencilerin, araştırmacıların,

akademisyenlerin ve

retmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak fikir edinmelerine
ardırncı olacağı ve araştırmanın yapılacak olan yeni araştırmalara kaynak
iması ve kılavuzluk etmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu
raştırma

sonuçlarından

hareketle

meslek

yüksekokullarının

eğitim

rogramları Yaşam Boyu Öğrenme ilkelerine göre ya yeniden oluşturulmalı
ya da mevcut eğitim programlarına Yaşam Boyu Öğrenmeye yönelik olarak
yeni konular eklenmeli, konular veya etkinlikler Yaşam Boyu Öğrenme
ilkelerine göre yeniden düzenlenmelidir. Böylelikle meslek yüksekokullarının
yaşam boyu öğrenen, teknolojiyi kullanan, bilimsel gelişmeleri yakından takip
eden, bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanan, bilgiyi yöneten, bilgiyi değerlendiren,
bilgi okur-yazarı olan ve bilgiyi arayan vb. özelliklere ve becerilere sahip
bireyler yetiştirmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca araştırmadan çıkan sonuçlara
göre Yaşam Boyu Öğrenme konusundaki eksiklikler hem bölgesel hem de
ülke çapında belirlenerek eksik olan konular ile ilgili olarak bu araştırmadan
hareketle başka araştırmalar da yapılmalıdır.

1.4 Sınırlılıklar

Bu araştırma;
1. 2013-1014 öğretim yılı Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek
Yüksekokuluna bağlı; Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi,
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Bankacılık ve Sigortacılık, Elektrik
Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, İnşaat Teknolojisi, Laborant ve
Veteriner Sağlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bahçe Tarımı ve
Geleneksel El Sanatları programında ile Sağlık Hizmetlerine Meslek
Yüksekokuluna Bağlı; Çocuk Gelişimi, Çevre Sağlığı, Sağlık Kurumları
İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar
Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ile İlk ve Acil Servis
programlarıyla ve Yüksekova Meslek Yüksekokuluna bağlı; işletme
Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bahçe Tarımı, Organik
Tarım ve Posta Hizmetleri programlarında okuyan 1118 öğrenciyle,
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2. Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik görüş ve
farkındalıklarıyla,

3. Yöntem bakımından Genel Tarama Modeli ve araştırmada hem nitel
hem de nicel yöntemler kullanıldığından Karma Yöntemiyle,

4. Öğrencilerin görüş ve farkındalıklarını belirleyebilmek amacıyla
geliştirilmiş olan Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ) ve Yaşam
Boyu Öğrenme Farkındalıklar Ölçeği (YBÖFÖ) ile sınırlıdır.

1.5 Tanımlar
Yaşam Boyu Öğrenme: "YBÖ, dünyayı ve kendini tanımak, yeni bilgi
ve beceri kazanmak, kendine yatırım yapmak, bir şeyler yaratmak, dünyadaki
yeni güzelliklerin farkına varmak, öğrenme alışkanlığı ve bir davranış
biçimidir" (Erdamar, 2011: 220).

Yaşam Boyu Öğrenme: "HBÖ, Temel becerilerin güncellenmesi
yoluyla kişilere ikinci bir fırsat yaratabilmek ve daha ileri düzeylerde öğrenim
imkanları sunmaktır" (Soran, Akkoyunlu ve Kavak, 2006: 202).

Algın

Öğrenme:

"Bireyin ailesinden, komşularından, işyerinden,

kütüphaneden ve kitle iletişim araçlarından bir takım bilgi ve becerileri
edinmesi sürecidir" (Özen, 2011: 2).

Yetişkin Eğitimi: "Çeşitli aktörleri tarafından kendi tarihsel koşulları
ve özgül bağlamlarına göre farklı şekilde yapılandırılan ve algılanan
gerçekliktir" (Yıldız, 2006: 145).

Algı: "Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak" (TDK,
2005: 72).
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: "Kişinin bir eşya, nesne, kişi ve olaylara karşı olumlu ile
z arasında değişen vaziyet alışıdır" (Yıldızlar, 2012: 22).

Farkmdalık:

"Dikkatin istemli bir şekilde ve yargısızca

anlık

imlerin akışına yöneltilmesidir" (Kabat-Zinn, 2003).

Farkmdalrk: "İçsel ve dışsal uyarıcı akışının yargısız bir şekilde
[~mlendiği bir süreçtir" (Baer, 2003).
Görüş: "Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir"

Öğrenme: "Büyüme ve organizmada çeşitli etkilerle oluşan geçıcı
~ğişmelerden farklı olarak, yaşantılar yoluyla meydana gelen davranışta ya
potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmelerdir" (Senemoğlu,

"Bireyde meydana gelen davranış değişikliğinin okulda
ve programlı bir şekilde yapımlısı sürecidir" (Demirel, 2006: 9)

Eğitim: "Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı
olarak istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir" (Ertürk, 1972:
12).
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BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1. Araştırmanın kavramsal çerçevesi

Araştırmanın kavramsal çerçevesi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımının tarihsel gelişimi açıklanacak,
ikinci bölümde ise Yaşam Boyu Öğrenmenin amacı, ilkeleri, yeterlikleri ve
farkındalıkları tartışılacaktır.

2.1.1. Yaşam Boyu Öğrenme ile Eğitim Programı arasındaki ilişki

Son elli yılda özellikle teknoloji alandaki gelişmelerden dolayı bilim,
teknoloji ve eğitimdeki gelişmeler ve değişimler çok hızlı olmuştur. Özellikle
bilgi patlamasında meydana gelen bu artış bilgisayar ve internetin bilgi
edinmede ve bilgiyi paylaşmada kullanılmasıyla daha da hızlanmıştır. Birkaç
gün önce keşfedilen bir bilgi bir iki gün içerisinde bazen daha da hızlı olarak
tüm

dünyaya yayılabilmekte, bazen aynı bilgi aynı gün

içerisinde

eskiyebilmekte ve edinilen yeni bilgiler çok kısa bir sürede önemini
yitirebilmektedir. Durum böyle olunca böylesine hızlı değişimlerin yaşandığı
bir dünyada ülkeler özellikle eğitim programlarında köklü bir değişime giderek
eğitim

programlarını

modernleşen

dünyaya

uyum

sağlayacak

hale

getirmelidirler. Çünkü bir ülkenin eğitim programı o ülkenin yetiştirdiği her bir
bireyin eğitim seviyesi, bilgi seviyesi, modernliği, okuryazarlığı, vb. gibi birçok
özelliğinin oluşmasında en önemli etkendir.

Her ülkenin eğitim programları belirli standartlara göre yenilenmekte
veya oluşturulmaktadır. Bu standartlar eğitilecek olan bireyin kazanması
gereken veya bireyde oluşturulmak istenen özelliklerdir. Bir öğretim
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temel

öğeleri

hedef,

içerik,

öğrenme

yaşantıları,

eğerlendirmedir (Demirel, 2007). Tüm bu özellikler bireyin değişen evrensel
günyaya uyum sağlayabilmek için ihtiyacı olan temel gereksinimlerdir. Bu
bedenle dünya geliştikçe bir ülkenin yetiştirmesi gereken birey profili de bu
değişime uygun olarak değişecek dolayısıyla her ülkenin eğitim programı da
tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için devamlı kendini yenileyecektir.

Günümüzde her alandaki gelişmeleri, değişmeleri ve modernleşmeyi,
etmek bilgisayar ve internet üzerinden olmaktadır. O halde tüm ülkelerin
programlarında bilgisayar ve interneti kullanmak üzerine dersler olmalı
ve bireyler internet ve bilgisayarı etkin olarak kullanmalıdırlar. işte burada en
büyük görev ülkenin eğitim programına düşmektedir. Bireye kaç yaşından
itibaren, kaçıncı sınıftan itibaren, hangi seviyede, hangi materyallerle, nasıl
ve

nerede eğitim

verileceği de yine eğitim

programları tarafından

belirlenmektedir (Aydın, 2001).

Yine son günlerde ülkelerin eğitim programlarını etkileyecek olan ve
Avrupa eğitim sistemde etkililiği kabul görmüş etkin eğitim politikalarından
birisi de özellikle insanların hayatları boyunca kullanabilecekleri bir yaklaşım
olarak geliştirilmiş olan Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı veya Yaşam Boyu
Öğrenme eğitim politikasıdır. Bu yaklaşıma göre artık bireyler bilgiye direk
olarak aracı olmadan ulaşacak, ulaştığı bilgiyi kendine göre uyarlayacak,
zihninde eski bilgiler ile yeni bilgileri yapılandıracak, bilgiyi değerlendirecek,
kullanacak, bilgiye yeni bilgiler ekleyecek ve tekrar yayacaktır (SCANS,
1991 ). Eğitimde bu değişimin farkına varan ve kendini bu değişime uyarlayan
birey artık eğitim alanında kabul gören birey olacaktır. Tüm bu özelliklere
sahip olan bireyi yetiştirmek ise yine ülkelerin eğitim programlarına
düşmektedir. Ülkeler eğitim programlarını ancak Yaşam Boyu Öğrenme
alanında yapılan gelişmelere uygun olarak tekrar düzenlediklerinde okul
zamanında ve sonrasında yaşam boyu öğrenen, devamlı kendini yetiştiren,
kendini

yenileyen

yetiştirebileceklerdir.

ve

her

alanda

öğrenmeyi

öğrenmiş

bireyler
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Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına göre bireylerin yetiştirilmesi ve
tHebilmesi için daha önceden geliştirilmiş olan Yaşam Boyu Öğrenmenin
leri tüm bireylere benimsenmeli ve bireyler bu ilkelere göre yetiştirilmelidir.
PT,

(2001:

11-12)'ye

göre Yaşam

Boyu

Öğrenme

yaklaşımının;

siklopedik bilgilere son verilmesi, Okumaz-yazmazlığa son verilmesi,
Jgileringeleneksel yollarla aktarılmasına son verilmesi, Aşırı uzlaşmaya son
erilmesi, Her düzeyde geleneksel eğitim yöntemlerine son verilmesi ve
ğitimin demokratikleştirilmesi olmak üzere belirlenmiş temel ilkeleri vardır.
ilkeler küçük yaştan itibaren okulda öğrencilere daha sonra ise çeşitli
ve kuruluşlar tarafından yetişkinlere verilerek tüm bireyler Yaşam
Öğrenme konusunda bilgili ve bilinçli hale getirilmelidir.

Tüm bu ilkeleri bireylere benimsetebilmek için okuldaki mevcut eğitim
programlarına

gerekli

konular

eklenerek

veya

öğretim

programları

değiştirilerek, okul dışındaki halk eğitim merkezlerinde veya çeşitli kurum ve
kuruluşların vereceği eğitimlerde (MEB, 2005) ise bireylerin özelliklerine göre
yeni eğitim programları oluşturularak Yaşam Boyu Öğrenme hakkında gerekli
eğitimler verilerek bireyler yetiştirilmelidir. Ayrıca bir ülkenin öğrencileri
sadece belirli bir konuda değil hangi konularda eğitilmek isteniyorsa eğitim
programları ya o konulara endeksli olarak geliştirilmeli ya da mevcut eğitim
programları o konuya göre yenilenmelidir. Okulların bireyleri toplumsal
yaşama hazırlayan kurumlar olduğu düşünülürse, okulda verilen dersler
toplumda gereksinim duyulan konulara veya toplumun ihtiyaç duyduğu birey
gereksinimine göre verilmektedir.

Her ne kadar eğitim sistemimizde bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanan bilinçli
bireyler yetiştirdiğimizden bahsedilse de hala üniversiteyi bitiren veya son
sınıfta olan öğrencilerimizin Kamu Personel Seçme Sınavını kazanabilmek
için dershanelere gittikleri düşünüldüğünde, hala üniversitelerimizde bile
bilgiye ulaşma, bilgiyi

kullanma ve

kendine güven gibi

kavramları

öğrencilerimize vermediğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Prag, (2001)'a göre
Yaşam Boyu Öğrenmeyi hayata geçirmek için üniversitelere önemli görevler
düşmektedir. Çünkü özellikle üniversitelerin öğretmen yetiştiren bölümleri
.

.

.

.

Yaşam Boyu Öğrenme kavramını öğrencilere aşılayacak öğretmen adaylarını
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çmektedir. Bu nedenle üniversitelerin eğitim programları da Yaşam
.Öğrenmeyaklaşımına göre yeniden düzenlenmelidir.

öğrencilerimizin

bilgi

konusunda

kendilerine

memelerinin sebebi hala okulda verilen bilgi ile yetinmeleri ve
ştırma yapmamalarından kaynaklanmaktadır. O halde eğitim programları
işen

dünyada değişen eğitim

politikaları, öğrencilerin durumuna,

açlara ve öğrencilere verilmek istenen mesleki uygulamalara göre
iden düzenlenmelidir. Ancak bu şekilde eğitimde başarılı olunabilir. Eğitim
ülkelerin gelişmesinde ve

modernleşmesinde en

önemli

Bu nedenle eğitim programlarını çağa ve yeniliklere göre
ğiştirilmeden ve yenilenmeden öncelikle okullarda ve sonra yetişkin
"itiminde istenilen başarıyı yakalamak imkansız gibidir. Bu nedenle tüm
keler eğitim programlarını Yaşam Boyu Öğrenme ilkelerine göre yeniden

2.1.2. Yaşam Boyu Öğrenmenin tarihsel gelişimi

Yaşam Boyu Öğrenme (Lifelong Learning, LLL) Avrupa toplumlarının
eğitim ve mesleki gelişim politikalarını somutlaştırmaya ve insan kaynakları
odaklı olarak kurgulamaya çalıştıkları bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır
(Toprak ve Erdoğan, 2012). Bu kavram kısa bir sürede dünya çapında ilgi
gören kavramlar arasındaki yerini almıştır. Böylelikle eğitimde beşikten
mezara kadar öğrenme (Ültanır ve Ültanır, 2005) anlayışı da benimsenmiştir.
Güleç, Çelik ve Demirhan, (2012: 37)'ye göre YBÖ'nin ortaya çıkmasında ve
kısa sürede yaygınlaşmasında kişisel, sosyal ve ekonomik nedenler etkilidir.

Grundtvig, Yaşam Boyu Öğrenme kavramını 1800'10 yıllarda ilk kez
kullandığı için YBÖ geleneğinin kurucusu olarak kabul edilmektedir (Gencel,
2013: 239). YBÖ yaklaşımı ilk defa, birinci dünya savaşından hemen sonra
1919 yılında İngiltere imar Bakanlığı'nda Yetişkinler Eğitimi Komitesi,
hazırladığı bir raporda yetişkinler eğitimine ilişkin olarak, sürekli bir ulusal
zorunluluk, yurttaşlığın ayrılmaz bir parçası ifadesini kullanmış, raporda
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etişkinler eğitimi için olanaklar hem evrensel hem de yaşam boyu olmalrdrr
bnucuna varılmıştır (Şenyuva, 2013: 70). Bostan ve Tabak, (2013: 460)'a
öre Yaşam Boyu Öğrenme kavramı 1920'1erde, John Dewey, Eduard
indeman ve Basil Yeaxle tarafından günlük yaşamın sürekli bir boyutu
anlayışından yola çıkılarak kullanılmıştır.
Lindeman, 1926 yılında yazdığı Halk Eğitimin Anlamı adlı eserde
yaşamdır derken, yaşamın bütününün öğrenme olduğunu, bu nedenle
her hangi bir son noktasının olmadığını belirtmiştir (Şenyuva, 2013;
, 2007; Turan, 2005). Eğitim devamlı kendisini yenileyen ve gelişen
dünyaya göre tanımı ve anlamı değişen bir kavramdır. Bu nedenle eğitim
yaşam boyunca farkında olunsun veya olunmasın devam etmektedir.
Hsieh'e göre 1929 yılında Basi Yeaxlee, YBE'in birçok yerde evlerde,
kulüplerde, kiliselerde, sinemalarda, tiyatrolarda, konser salonlarında,
sendikalar ve politik toplumlarda, medyada ve insan topluluklarında yer
alabileceğini vurgulamıştır (Hürsen, 2011: 24). Eğitim beşikten mezara kadar
olmaktadır. Bu nedenle bireyin bulunduğu, katıldığı ve iletişim içerisinde
olduğu her yerde eğitim vardır.
Hürsen, (2011: 24)'e göre 1930'lu yıllarda, dünyada yetişkin eğitimi de
gelişmeye başlamıştır ve yetişkin eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yaşam
Boyu Eğitim kavramları birbirleri ile paralel bir şekilde gelişmişlerdir.
Dolayısıyla Yaşam Boyu Öğrenme ve yaşam boyu eğitim kavramlarının çıkış
noktasının yetişkin eğitimi olduğu söylenebilir. Ülke politikaları 1900'lü
yıllarda ülke kalkınmasında ekonomik olarak katkısı olması bakımından
meslek edinmeleri amacıyla eğitimde önceliği yetişkinlere vermişti. Yetişkin
eğitimine başlandıktan sonra eğitimin daha küçük yaşlarda olması gerektiği
bilinci oluşmaya başladıktan sonra yaşam boyu eğitimin önemi anlaşıldı ve
eğitimin kümülatif olarak tüm bireyleri kapsadığı anlaşıldı ve tüm bireyler
yaşamları boyunca beşikten mezara kadar öğrenmelidir bilinciyle eğitim
programları yeniden göz geçirilmeye başlandı.
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Güleç, Çelik ve Demirhan, (2012: 35)'a göre 1970'1erdeUNESCO'nun
olan Yaşam Boyu Öğrenme, 1970'1er ve 1980'1erde, OECD başta
üzere bütün eğitimciler ve eğitim politikacıları arasında sürekli eğitim
ı olarak popülerleşmiştir. Erdamar, (2011: 219)'a göre Yaşam Boyu
(YBÖ) kavramının dünya çapında ilgi görmesinin en önemli
iş yaşamında, kişiler arası ilişkilerde, bilim ve teknolojide yaşanan
değişikliklerdir. Günümüzde bilim ve teknolojideki değişiklikler o kadar
olmaktadır ki birkaç yıl önce öğrenilen bir konu çok çabuk ve hızlı bir
değişikliğe uğramaktadır.
Sekizince beş yıllık kalkınma planı, özel ihtisas komisyonu raporunda,
Yaşam Boyu Eğitim çerçevesinde amaçladığı; problem çözme
ve

davranışları

ile

bilimsel

düşünme

alışkanlığı

kazanmış,

Cumhuriyetçi, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, milli ve manevi değerleri
koruyan ve gelişmesine yardımcı olan, laik, eleştirel düşünme, yaratıcı
düşünme, bilimsel düşünme, ilişkisel düşünme ve akıl yürütme becerileri
kazanmış, bilgili, insan haklarına saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı çağ
insanının içinde yaşadığı bir toplumun ihtiyacı olan eğitimi karşılamaktır
(DPT, 2001: 1). Yaşam Boyu Öğrenmeden beklenen, tüm dünyadaki
insanların hayatları boyunca okur-yazar olmaları, bilgiye ulaşmaları ve
yaşamlarının sonuna kadar kendilerini devamlı yetiştirmeleridir. Önal, (201 O:
102)'a göre bilgi ve teknoloji çağı olan 21. yüzyıla ulaşıncaya değin, gelişmiş
ülkeler sadece belirli grupların değil, toplumu oluşturan bütün bireylerin okur
yazar olmalarını, bilgiye erişmelerini, kullanmalarını ve değerlendirmelerini
kapsayan beceriler edinmelerini hedeflemektedir. Bilgi çağının öğrenen
toplumunda, yaşamın belli bir bölümüne sıkıştırılmış eğitim ve öğrenmelerin
aksine Yaşam Boyu Öğrenme, kişilere yeni fırsat yaratabilme, ileri düzeyde
eğitim olanakları sunma ve sürekli değişen koşullara uyum sağlama amacıyla
her yerde ve bütün yaşam boyunca sürecek bir öğrenme sürecine işaret
etmektedir (Polat ve Odabaş, 2008: 144; Soran, Akkoyunlu ve Kavak, 2006:
201).
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2.1.3.Yaşam Boyu Öğrenmenin amacı

Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı geleneksel yöntemlere alternatif
larak ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım geleneksel olarak bilgi
edinmeyi bir kenara bırakıp zihinsel, bilinçli, mantıksal olarak ve teknolojiyi
kullanarak bilgiye ulaşmayı temel almaktadır. Geleneksel öğrenmelerde bilgi
genellikle kılavuzlardan alınırken ve bu bilgiler doğru kabul edilirken, Yaşam
Boyu Öğrenmede bilgiyi öğrenen tarafından bireysel ve farklı kaynaklardan
bilginin doğruluğu test edilerek edinilmektedir. Yani bilgi Yaşam Boyu
Öğrenmede bireysel olarak edinilmektedir. Geleneksel öğrenmelerde eğitim
genellikle okul hayatında verilirken Yaşam Boyu Öğrenmede eğitim beşikten
mezara kadar yani tüm yaşam boyunca sürmektedir. Geleneksel öğrenme ile
Yaşam Boyu Öğrenme arasındaki farklılıklar tablo 1 'de verilmiştir.

Tablo. 1 Geleneksel Öğrenme ile Yaşam Boyu Öğrenme arasındaki
farklılıklar
Geleneksel Öğrenme
• Öğretmen bilgi kaynağıdır.
• Öğrenenler, bilgiyi öğretmenden
alır.
kendi
kendine
• Öğrenenler,
çalışır.
• Öğrenenler bir dizi beceride
tamamen yetkinlik kazanana
kadar testlere tabi tutulur ve
öğrenmelere erişim olanakları
sınırlandırılır.
• Tüm öğrenenler aynı şeyi yapar.

Yaşam Boyu Öğrenme
• Eğitimciler bilgi için rehberdir.
• İnsanlar yaparak öğrenir.
• insanlar grup içinde ve birbirinden
öğrenir.
öğrenme
• Değerlendirme
stratejilerine rehberlik etmek ve
gelecekteki öğrenme yollarını
belirlemek için kullanılır.

• Eğitimciler,
bireyselleştirilmiş
öğrenme planları geliştirir.
• Öğretmenler başlangıçta eğitim
• Eğitimciler
yaşam
boyu
alırlar ve buna hizmet içi eğitim
öğrenendir.başlangıçtaki eğitim ve
eklenir.
devam eden mesleki gelişim
birbirleriyle bağlantılıdır.
• İyi, öğrenenler belirlenir ve onlara
• insanlar,
yaşamları
boyunca
eğitimlerine devam etme olanağı
öğrenme
fırsatlarına
erişim
verilir.
şansına sahiptir.
(Kaynak: Dünya Bankası, 2003: XX; Gencel, 2013: 241)
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Tablo 1 incelendiğinde geleneksel yöntemlere alternatif olarak Yaşam
Öğrenmenin tüm modern öğrenmeyle ilgili kavramları içerdiği
görülmektedir.
Ersoy, (2009: 19)'a göre Yaşam Boyu Öğrenme için öğrenmeyi
öğrenmek, eğitimi geliştirmek gibi birbirini destekleyen farklı kavramlar
belirlenmiştir. Reinecke, Yaşam Boyu Öğrenmenin temel amaçlarını iki temel
konu ile özetlemektedir. Bunlardan birincisi UNESCO ve OECD'nin
benimsemiş olduğu sosyal ve kültürel yaklaşımlar, ikincisi ise Avrupa Birliği
ve Avrupa Konseyi tarafından benimsenen ekonomik yaklaşımlardır ve bu iki
yaklaşım insani sermaye ve sosyal sermaye üzerine kurulmuştur (Ersoy,
2009: 20).
Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yaşam
Boyu Eğitim veya örgün olmayan eğitim özel ihtisas komisyonu raporunda,
(DPT, 2001: 1 O; OECD, 1996: 87) Yaşam Boyu Öğrenmenin üç temel amacı
belirlenmiştir. Bu amaçlar: Kişisel Gelişme: Yaşam Boyu Eğitim, Yaşam Boyu
Öğrenme stratejisiyle, birey aktif öğrenme gizil sürecine odaklanmakta ve
bireyi merkez almaktadır. Bireylere daha fazla seçme ve girişim hakkı
tanıyarak, bireylerin ilgisine ve gereksinimine uygun eğitim sağlamayı
amaçlamaktadır. Toplumsal bütünleşme: Yaşam Boyu Öğrenme günümüze
kadar küçük grupların yararlandığı bir süreç olarak kalmıştır. Yaşam Boyu
Eğitim, bunu tersine çevirmeyi, yani herkese Yaşam Boyu Öğrenme fırsatları
sunarak, fırsat eşitliğine katkıda bulunarak ve toplumun demokratik
temellerini güçlendirerek toplumsal bütünleşmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik
büyüme: beceri oluşturmada fırsatları ve fırsat eşitliğini gerçekleştirmek,
verimi arttırmak, ekonomik büyümeyi ve yeni izler yaratmayı teşvik etmek için
gerekli düzenlemeleri kapsamaktır.
Singh, (2002)'e göre Yaşam Boyu Öğrenmenin 'Bilmek ve öğrenmek',
'Yapmak için öğrenmek', 'Olmak için öğrenmek' ve 'Birlikte yaşamak için
öğrenmek' olmak üzere dört amacı vardır. Yaşam Boyu Öğrenmenin genel
olarak amaçlarına bakıldığında amaçların genellikle aynı çerçeve etrafında
gruplaştığı

söylenebilir.

Yaşam

Boyu

Öğrenmenin

çıkış

gayesine
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bakıldığında zaten amaç da belirlenmiştir. Yaşam Boyu Öğrenmede amaç
bireyin doğumundan ölümüne kadar kendini eğitim, öğretim, bilgi, meslek,
topluma faydalı olmak, fırsat eşitliği sağlamak, her alandaki verimi arttırmak,
teşvik etmek gibi bireyi her bakımdan geliştirmesini ve devamlı etkin, verimli
ve planlı çalışmasını sağlamaktır.
Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 15 Kasım 2006 tarihli, Yaşam
Boyu Öğrenme alanında bir faaliyet programı tesis eden 1720/2006/EC sayılı
kararında Yaşam

Boyu Öğrenme

programının özel

hedefleri şöyle

sıralanmıştır: Kaliteli Yaşam Boyu Öğrenmenin gelişimine katkıda bulunmak
ve alandaki sistemler ve uygulamalar yüksek performans, yenilik ve Avrupa
boyutunu desteklemek, Yaşam Boyu Öğrenme için bir Avrupa alanının
gerçekleşmesini desteklemek, Üye devletlerdeki Yaşam Boyu Öğrenme
fırsatlarının kalitesinin, çekiciliğinin ve

erişilebilirliğinin iyileştirilmesine

yardımcı olmak, Yaşam Boyu Öğrenmenin sosyal uyum, aktif vatandaşlık,
kültürlerarası diyalog, cinsiyet eşitliği ve kişisel tatmine katkısını teşvik etmek,
Yaratıcılığın,

rekabetçiliğin, istihdam edilebilirliğin ve

girişimci

ruhun

büyümesinin desteklenmesine yardımcı olmak, Sosyo-ekonomik durumları
ne olursa olsun, özel ihtiyaçları olanlar ve dezavantajlı gruplar dahil, her
yaştan insanın Yaşam Boyu Öğrenme programına katılımının artmasına
katkıda bulunmak, Dil öğrenimini ve dilsel çeşitliliği desteklemek, Yaşam
Boyu Öğrenme için yenilikçi, BİT tabanlı içerik, hizmetler, pedagojiler ve
uygulamanın gelişimini desteklemek, insan haklarının ve demokrasinin
anlaşılması ve saygı gösterilmesi ve diğer halklara ve kültürlere karşı
hoşgörü ve saygının teşvik edilmesine dayalı olarak, Yaşam Boyu
Öğrenmenin bir Avrupa vatandaşlığı hissi yaratma rolünü teşvik etmek,
Avrupa'da tüm eğitim ve öğretim sektörlerinde kalite güvence işbirliğini
desteklemek, Sonuçların, yenilikçi ürünlerin ve süreçlerin en iyi şekilde
kullanımını teşvik etmek ve eğitim ve öğretimin kalitesini iyileştirmek için
Yaşam Boyu Öğrenme Programı kapsamındaki alanların iyi uygulamalarını
mübadele etmek (Özünlü, 2011: 59-60).
Yaşam Boyu Öğrenmenin amaçlarına yönelik olarak geliştirilen
hedeflere

bakıldığında,

öğrenme

fırsatlarının

kalitesi,

çekiciliği

ve
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iyileştirilmesi, sosyal uyum, aktif vatandaşlık, kültürlerarası
cinsiyet eşitliği ve kişisel tatmine teşvik edilmesi, yaratıcılığın,
abetçiliğln,

istihdam edilebilirliğin ve

girişimci

ruhun

büyümesinin

şteklenmesi ve her yaştan insanın Yaşam Boyu Öğrenme programına
tılımının artmasına yönelik yaklaşımlar olduğu anlaşılmaktadır. Yaşam
pyu Öğrenme ile ilgili olarak geliştirilen tüm amaçların, hedeflerin ve içeriğin
p-ıamen bireyin kendi kendini eğitmesi ve bu eğitim esnasında bireye aile,
kul veya çeşitli kurum ve kuruluşların destek olunması üzerinedir.

2.1.4. Yaşam Boyu Öğrenmenin ilkeleri
Erdamar, (2011: 220)'a göre Yaşam Boyu Öğrenmenin temel ilkesi,
ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir. Devlet
planlama teşkilatı, Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, Yaşam Boyu Eğitim
örgün olmayan eğitim özel ihtisas komisyonu raporunda, (DPT, 2001:
11-12) Yaşam Boyu Öğrenmenin altı temel ilkesi belirlenmiştir. Bu ilkeler:

Ansiklopedik bilgilere son verilmesi: Yaşam Boyu Eğitimde kişisel
girişkenlik, yaratıcılığı teşvik, aktif ve bağımsız öğrenme, bireyin kapasitesini
sonuna kadar geliştirme amaçlandığından ezber bilgilere karşı çıkılmalıdır.
Yaşam Boyu Eğitim çerçevesinde bilgiler çeşitli kitle iletişim araçlarıyla
verilecektir. Çeşitli disiplinlerle ilgili olarak ezberletilen bilgiler, ansiklopedik
bilgiler zamanla eskiyeceğinden buna son verilmelidir. Diğer taraftan da
ansiklopedik bilgiler mantıksal gelişmeyi engellenmektedir.

Okumaz-yazmazlığa son verilmesi: bilgilerin öğrenilmesi, öğrenme ve
sürekli eğitim açısından Yaşam Boyu Eğitimin en büyük engeli okumaz
yazmazlıktır. Aynı

zamanda

toplumsal

bütünleşme ve

iş

yaşamını

geliştirmenin de en büyük engeli olarak görülmektedir. Bu nedenle Yaşam
Boyu Eğitimin temel amacını okuma-yazma öğretimi oluşturmalıdır. Bu eğitim
herkes için zorunludur, temel bir haktır ve herkese sağlanmalıdır.
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geleneksel yollarla aktarılmasına son verilmesi: aile ve
sağlık, cinsiyet vb. konulardaki bilgiler aile ortamında insan
aktarılmaktadır. Bilimsellikten uzak, deneme yanılma yoluyla
bu bilgiler Yaşam Boyu Eğitim için hatalı bir bilgi aktarım şeklidir.
çözmek, çağa ayak uydurmak, öğrenmeyi öğrenmek, beyin
geliştirmek için derinlemesine ve sistemli bilgiler gerekmektedir.
Boyu Eğitimde bireyin gelişmesi, sonraki öğrenmeleri için ev, sağlık,
cinsiyet, iletişim vb. konularda bilgi aktarmak için her türlü
araçları kullanılmalıdır. Bu araçlar bireylere evde, işyerinde, günlük
her yönünde ulaşmalıdır. Bu tür bilgilerin yayılmasında devlet
edici, yönlendirici, işbirliği ve destek sağlayıcı bir rol oynamalıdır.

Aşırı uzlaşmaya son verilmesi: mesleki eğitimde aşırı uzlaşmaya son
Uzun vadede iş konusunda kişinin ihtiyacı değişebilir veya yeni iş
gelişebilir. Bireylere dar bir meslek anlayışıyla tek bir işi öğretmek
iş ile ilgili sorunları çözebilecek, beyin teknolojisini geliştirecek geniş
bir mesleki eğitim verilmelidir.
Her düzeyde geleneksel eğitim yöntemlerine son verilmesi: ezberleme,
dayalı bilgiler, öğretmenin anlattıklarıyla yetinme, pasif öğrenci, eleyici
sistem, sınıf geçme sistemi vb. sistemler Yaşam Boyu Eğitimin engelleridir.
Bunlar azaltılmalıdır.
Eğitimin demokratikleştirilmesi: Yaşam Boyu Eğitim herkese açık
olmalı, kadın-erkek herkes eşit şekilde yararlanmalıdır. Fırsat eşitliğinin
sağlanması, bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel yaşama aktif olarak
katılması vb. hususlara dikkat edilmelidir. Herkesin bilgiye ulaşabilmesi için
kaynaklar herkese açık olmalıdır. Bireylerin sistemde yeteneklerine uygun
şekilde eğitim almasına imkan verilmelidir.
Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, Yaşam Boyu Eğitim veya örgün
olmayan eğitim özel ihtisas komisyonu raporunun maddeleri incelendiğinde
özellikle üzerinde durulan iki konu vardır. Bu konulardan birincisi, artık
bilgilerin sadece kitaplardan ve ansiklopedilerden edinilmeyeceği internet ve
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bilgisayarın insanların hayatına girmesiyle bilgiye her yerden ve her zaman
anında ulaşılabileceği ve ansiklopedilerdeki bilgilerin zamanla değişebileceği
ve bu gelişme ve değişmelerin de internet aracılığıyla anında öğrenilebileceği
yani bilgiye teknoloji sayesinde ulaşılabilmesi üzerinedir. İkinci önemli konu
ise artık herkesin okuma yazma bilmesi üzerinedir. Çünkü ancak okuma
yazma bilen insanlar teknolojiden yararlanarak öğrenebilirler.

2006 yılı 17. Milli Eğitim Şurasında ifade edilen Yaşam Boyu
Öğrenmenin 26 maddelik genel ilkeleri aşağıdaki gibi ifade edilmiştir (Ersoy,
2009: 34-35):
1. Yaşam

Boyu

Öğrenmeyi

destekleyecek,

geliştirecek

ve

yaygınlaştıracak ulusal eğitim politika/arı oluşturulmalıdır.
2. Yaşam Boyu Öğrenmeyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan alınan
bilgilere dayanılarak bir eğitim haritası çıkarılmalı, konuyla ilgili yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
3. Örgün

ve

yaygın

programlarının

eğitim

uluslararası

merkezlerinde
ölçütlere

uygun

düzenlenen

eğitim

olmasına

dikkat

edilmelidir.
4. Yaşam Boyu Öğrenme etkinlikleri sonucunda, ulusal ve uluslararası
standartlarda belgeler düzenlenmelidir.
5. Yaşam Boyu Öğrenme konusunda bireyleri bilgilendirici, farkında/ık
düzeylerini

artırıcı

etkinlikler

yapılmalıdır.

Bu

etkinliklerin

belirlenmesinde bilimsel ölçülere dayalı ve uzmanlar tarafından
yapılan bölgesel gereksinim analizleri esas alınmalıdır.
6. Sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin gelir seviyesi düşük
olan kesimlere finansman, proje

ve ekipman yönünden katkı

sağlaması teşvik edilmelidir.

7. Eğitim, ulusal istihdam politikası ile desteklenerek yapılandırılmalıdır.
8. Yaşam Boyu Öğrenme konusunda bireyleri bilinçlendirmede kitle
iletişim araçlarından yararlanılmalıdır.
9. Özel eğitim kurumlarının, mesleki ve teknik eğitim ile yaygın eğitim
alanlarında da eğitim sunmaları sağlanmalıdır.
1 O. Okulların,

halk

eğitim

merkezlerinin

fiziki

yapı

ve

donanım

yetersizlikleri giderilmeli ve bu kurumlara mali destek sağlanmalıdır.
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11. Mesleki eğitim veren okullara meslek odaları ve ilgili sivil toplum
kuruluşlarının daha fazla destek vermesi sağlanmalıdır.
12. Mesleki

ve

teknik

ortaöğretim

kurumlarında

meslek

dersleri

öğretmenlerinin belirli sürelerle sanayi deneyimi edinmesi için
çalışmalar yapılmalıdır.
13. Yaşam Boyu Öğrenme uygulamaları aracılığıyla engelli bireylerin
eğitimine daha fazla önem verilmeli ve bu bireylerin toplumla
bütünleşmeleri sağlanmalıdır.
14. Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmetler ve ilgili
gönüllü kuruluşların işbirliği ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların
ailelerine yönelik eğitim rehabilitasyon ve maddi imkanlar sunmayı da
içine alan çalışmalar yapılmalıdır.
15. Tüm eğitim kurumlarında hafta sonu ve akşamları yapılacak kurs ve
seminerlerde yöneticilere ve yardımcı personellere ücret ödenmelidir.
16. özel kurum ve kuruluşların fiziki ortamlarından ve imkanlarından
Yaşam Boyu Öğrenme etkinlik/eri kapsamında yarar/anılmalıdır.
17. Yaşam Boyu Öğrenme etkinliklerinin yaygınlaştırılması için yeniden
kurum açmak yerine var olan kurumların geliştirilerek kul/anılması
sağlanmalıdır.
18. Küreselleşme ve AB sürecinde yabancı dil öğretimine önem verilmeli
hızlandırılmış dil öğretim merkezleri, web destekli öğrenme aracılığıyla
bireylerin en az bir yabancı dil öğrenmeleri sağlanmalıdır.
19. Yaşam Boyu Öğrenme, 24-64 yaş arası ile sınırlandırılmamalıdır.
20. Yaşam

Boyu

Öğrenme,

sadece

öğrenci

ve

çalışanlarla

sınırlandırılmamalı, aile eğitimine de önem verilmelidir. Bu nedenle
anne baba okulları açılarak toplumsal entegrasyonu sağlayamayan
ailelere yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. Buna yönelik var olan
programlar akredite edilmeli bu konuda aile destek uzmanları
yetiştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
21. Yükseköğretim Kurulunun 1997 yılında kaldırdığı yetişkin eğitimi lisans
programları yeniden açılmalıdır.
22. insan hakları, demokrasi ve çevre bilinci oluşturma eğitimine önem
verilmelidir.
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23. Yaşam Boyu Öğrenme kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili istatistiki
bilgiler Türkiye istatistik Kurumu tarafından belirli sürelerle tespit
edilmeli ve yayımlanmalıdır.
24. Kamu internet erişimi projesi yaygınlaştırılmalıdır.
25. Herkesin yüksek öğrenim görebileceği açık üniversiteler açılmalıdır.
26. Yaşam

Boyu

Öğrenmede

işsizlik

sigoıtası

kaynaklarından

yararlanılmalıdır.

Şuranın maddeleri incelendiğinde ilk göze çarpan maddelerin öğrenim
ile ilgili olarak yaş sınırının olmaması ve herkesin öğrenmeye teşvik edilmesi
ile ilgili maddeler olduğudur. Ayrıca öğrenme ile ilgili olarak internetten açık
üniversitelere kadar imkanların arttırılması ve hafta sonları gerekli kursların
açılması

ve

bu

kursların devlet tarafından

desteklenmesine

önem

verilmektedir.

2.1.5. Yaşam Boyu Öğrenme yeterlikleri

Avrupa Parlamentosunun 18 Aralık 2006 yılında belirlediği YBÖ'de
gereken 8 temel beceri ve yeterlilik şöyle sıralanmaktadır;
• Anadilde iletişim kurabilme,
• Yabancı dillerde iletişim kurabilme,
•

Matematik yeterliliğinin yanı sıra, temel bilim ve teknoloji yeterliliklerine
sahip olma,

•

Dijital yeterlik,

•

Öğrenmeyi öğrenme,

•

Toplum ve yurttaşlık yeterlikleri,

•

Girişimcilik sezgileri ve Kültürel Farkındalık,

•

ifade gücü'dür (Hürsen, 2011; Karakuş, 2013; Selvi, 2011; Gencel,
2013; Otten & Ohana, 2009; Demirel, 2010; Figel, 2007; Hozjan, 2009;
Coşkun ve Demirel, 2012).
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Anadilde

iletişim

yeterliği:

Yaşam Boyu Öğrenme yeterlik

alanlarından anadilde iletişim; duygu, düşünce ve gerçekleri hem
sözlü hem de yazılı olarak (dinleme, konuşma, okuma ve yazma)
ifade etme ve yorumlama, tüm toplumsal ve kültürel ortamlarda
(eğitim ve öğretim, işyeri, ev ve serbest zaman) dil yoluyla
etkileşim yeteneği şeklinde tanımlanmıştır (Avrupa Komisyonu,
2007; Karakuş, 2013; Candy, 2003). Hürsen, (2011)'e göre
anadilde iletişim; kavram, duygu, düşünce, gerçek ve fikirlerin hem
yazılı hem de sözlü olarak (dinleyerek, konuşarak, okuyarak,
yazarak) ifade edilip yorumlanması ve uygun, yaratıcı biçimde,
sosyal, kültürel bağlamlarda, eğitim öğretimde, işte, evde ve
eğlencede etkileşimde bulunma yeteneğidir.

2.1.5.2

Yabancı

dilde

iletişim

yeterliği:

Yaşam

Boyu

Öğrenme

yeterliklerinden yabancı dilde iletişim yeterliği, duygu düşünce ve
gerçekleri, hem sözlü hem de yazılı olarak (dinleme, konuşma,
okuma ve yazma) ve tüm toplumsal ve kültürel ortamlarda (eğitim
ve öğretim, işreri, ev ve serbest zaman) dil yoluyla uygun biçimde
etkileşim yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Bruce, 1997; Karakuş,
2013). İletişim bakımından anadil yeterliği ile yabancı dil yeterliği
arasında bir farklılığın olduğu söylenemez. Buradaki önemli tek
nokta herkesin kendi anadilinden başka bir yabancı dili de etkili
olarak

kullanabilecek

seviyeye

getirilebilmesidir.

Avrupa

Komisyonu, (2007)'na göre bir bireyin yeterlik düzeyi, geçmiş
yaşantısı, çevre, gereksinimler ve ilgi alanlarına göre farklılık
göstermektedir. Yabancı dil öğreniminde belirli bir düzeye ulaşmak,
bilinen yabancı dilde yayınlanan
olduğundan

yabancı

dil

öğrenimi

bilgilere erişme de
Yaşam

Boyu

etkili

Öğrenme

bakımından önemlidir.

2.1.5.3 Matematiksel yeterlik, bilimsel yeterlik ve teknolojide

temel

yeterlikler: Matematiksel, bilimsel ve teknolojik yeterlikler alansal
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olarak

farklılıklar

içerdiğinden

bu

üç

kavram

ayrı

ayrı

tanımlanmıştır. Matematiksel yeterlik, günlük yaşama dair bir dizi
problemin çözülmesi amacıyla zihinsel ve yazılı hesaplamalarda
toplama, çıkarma, çarpma ve bölmede oran bulmadan yararlanma
yeteneğidir. Matematiksel yeterlik, gerçek bilgilere ulaşabilmek
konusunda

gerçek

matematiksel

dünyayı

(mantıksal ve

algılamayı,

farklı

düzeylerde

uzamsal) düşünme ve

sunuş

(formüller, modeller, yapılar, grafikler ve tablolar) biçimleri (modes)
kullanma konusunda yetenekli ve istekli olmayı kapsar (Wain,
2000; Karakuş, 2013). Matematik yeterliği, dört işlem gerektiren
günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli basit problemleri çözmek
amacıyla matematiksel düşünmenin geliştirilip uygulanmasıdır.
Karakuş, (2013)'a göre bilimsel yeterlik, soruların belirlenmesi ve
kanıta

dayalı

sonuç

çıkarma

amacıyla,

doğal

dünyanın

açıklanmasına yönelik bilgi varlığı ve metodolojisinden yararlanma
yeteneği ve arzusuna atıfta bulunur. Teknolojik yeterlik ise Avrupa
Komisyonu,

(2007)'na

gereksinimlerine

yanıt

göre

algılanan

olarak

bilgi

insan
ve

istek

ve

metodolojinin

uygulanmasıdır.

2.1.5.4 Dijital yeterlikler: Dijital yeterlikler; bilgi toplumu teknolojisinde iş,
eğlence, serbest zaman etkinlikleri ve iletişim amaçlı olarak gizlilik,
önemli,

güvenli

bilgisayarların

ve
bilgiyi

eleştirel
getirme,

kullanımı
saklama,

içerir.

Bu

yeterlik,

üretme,

sunma,

değerlendirme ve paylaşma kullanımı ile internet yoluyla işbirliğine
açık ağlarda iletişim kurma ve katılmayı içeren temel BİT (Bilgi
İletişim Teknolojisi) becerileri tarafından desteklenir (Hürsen,
2011; Avrupa Komisyonu, 2007; Günüç, Odabaşı ve Kuzu, 2012).

2.1.5.5 Öğrenmeyi öğrenme yeterliği:

Öğrenmeyi öğrenme, Hürsen,

(2011)'e göre öğrenmeyi izleyerek, peşine düşerek onda ısrarcı
olma, etkili zaman ve bilgi yönetimini de içeren yöntemlerle
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bireysel ve gruplar halinde kendi öğrenmesini organize etme
yeteneğidir. Bu yeterlik, başarılı öğrenme için kişinin kendi
öğrenme süreci ve ihtiyaçları konusunda farkında olmayı, bilinçli
olmayı, mevcut fırsatları

belirleme ve engelleri geçebilme

yeteneğini içermektedir. Bu yeni bilgi ve beceriler kazanmak,
işlemek ve kendine uyarlamak kadar rehberlik desteği aramak ve
bundan yararlanmayı ifade eder. Öğrenmeyi öğrenme, öğrenicileri
bilgi ve becerilerin, ev, işyeri, eğitim ve öğretim ortamı gibi çeşitli
bağlamlarda kullanılması ve uygulanması için önceki öğrenme ve
yaşam deneyimleri üzerine eklenmesi yönünde harekete geçirir.
(Avrupa Komisyonu, 2007).

2.1.5.6 Sosyal

ve

vatandaşlık

yeterlikleri:

Sosyal,

bireylerarası,

kültürlerarası ve sosyal yeterlik ile vatandaşlığa ait yeterlikler
bireylerin, özellikle giderek farklılaşan toplumlarda sosyal ve
çalışma yaşamına ya da iş yaşamına etkili ve yapıcı biçimde
katılmalarına imkan tanıyacak, gerektiğinde çatışma çözecek
özelliklerle donatan tüm davranış biçimlerini kapsar. Yurttaşlıkla
ilgili yeterlik ise demokrasi, adalet, eşitlik, vatandaşlık ve
vatandaşlık hakları kavramlarına ilişkin bilgiye dayanmaktadır
(Avrupa Komisyonu, 2007).

2.1.5.7 İnisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği: inisiyatif ve girişimcilik,
bireyin fikirlerini eyleme dönüştürme yeteneği ile ilgilidir. Hedeflere
ulaşabilmek için planlanan proje yönetme yeteneği yanında
yaratıcılık, buluşçuluk ve risk alma yeteneğini de içerir. Bu yeterlik,
herkesi evde ve toplum yaşantısında sürekli destekler. Kendi işinin
çeşitli

yönleriyle

yakalayabilirler.

farkında

olan

Toplumsal ya

çalışanlar,

da ticari

iş

fırsatlarını

etkinliklere

girişen

girişimcilerin gereksindikleri diğer özel beceri ve bilgi için de bir
temel oluşturur (Avrupa Komisyonu, 2007).
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farkmdalık ve ifade etme yeterliği: Avrupa Birliği temel
alanlarından olan kültürel ifade müzik, sahne sanatları,
performans sanatları, edebiyat ve görsel sanatları da içine alan bir
dizi kitle iletişim aracıyla görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir
şekilde ifade edilmesinin önemini takdir etme olarak tanımlanmıştır
(Avrupa Komisyonu, 2007).
aşam Boyu Öğrenme yeterlikleri günümüzde bilgiye ulaşma, kültürel,
sel ve mesleki açıdan gelişim için önemli görülmektedir. Yaşam Boyu
e yeterliklerine ve farkındalıklarına sahip bireyler geleceğin kalifiye
elemanları olacaklardır.

2.1.6 Yaşam Boyu Öğrenme bileşenleri
Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı temel bir yaklaşımdır. Ancak bu
öncelikle kendisini oluşturan üç ana alt bileşenden oluşmaktadır.
Odabaşı ve Kuzu, (2012: 311)'ya göre bu alt bileşenler kişisel
mesleki gelişim ve sosyal gelişim bileşenleridir. YBÖ'nin bu alt
de kendilerini oluşturan daha alt bileşenlere ayrılmaktadır.
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Şekil 1. Yaşam Boyu Öğrenmenin bileşenleri

·~

·..-m

ll!iliıııııııı.~~.~

\ Motıvasy•.
· on

'

Tutum

(Kaynak: Günüç, Odabaşı ve Kuzu, 2012: 313)

Şekilde de görüldüğü gibi Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı önce üç alt
bileşene ayrılmaktadır. Bu bileşenler; mesleki gelişim, kişisel gelişim ve
sosyal gelişim bileşenleridir. Bu bileşenler de kendi alt bileşenlerini
oluşturmaktadırlar. Bu bileşenlerden mesleki gelişimin alt bileşenleri; Okur
yazarlık, BİT, Politika ve Ekonomidir. Kişisel gelişimin alt bileşenleri; Beceri,
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Motivasyon ve Tutumdur. Sosyal gelişimin alt bileşenleri ise
,yim, Eğlenerek öğrenme, Rol-model ve Kültürel yapı bileşenleridir.

2.1.6.1 Okur-yazarlık
Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974 yılında Amerikan Bilgi
ı:iüstrisi Derneği başkanı Paul Zurkowski tarafından Kütüphane ve Bilgi
imi Ulusal Komisyonu için hazırlanan raporda, bilgi okur-yazarı kişilerin
rinde bilgi kaynaklarını kullanmayı bildiklerini ve bu kişilerin karşılaştıkları
runları çözmede bilgi araçlarını kullanma tekniklerini ve becerilerini
ıçın

bilgi

okur-yazarı

oldukları

şeklinde

tanımlanmıştır

urbanoğlu, 2010: 723; Polat ve Odabaş, 2008: 599). Ala, (1989) ise bilgi

kur-yazarlığını bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bunu hissetmek, ihtiyaç duyulan
ilgiyi bulmak, elde edilen bilgiyi değerlendirmek ve etkin olarak kullanmak
larak tanımlamıştır.

Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına göre öğrenmeye ve yeniliklere
olan

kişi

bilgi

okur-yazarıdır. Çünkü

bireyin

bilgi okur-yazarı

olabilmesinin temel şartları yeniliklere açık olma, yenilikleri takip etme,
öğrenmeye istekli olma ve öğrendiklerini hayatında uygulayabilmedir.

Doyle tarafından 1992 yılında yapılan bir çalışmada bilgi okuryazarı bir
kişinin temel özellikleri şöyle belirtilmiştir: bilgi okur-yazarı bir birey; Doğru ve
yeterli bilginin karar verme için temel oluşturduğunun bilincindedir, Bilgi
gereksinimini fark eder, Bilgi gereksinimine dayalı olarak soruları formüle
eder, Bilginin potansiyel kaynaklarını belirler, Başarılı bir arama stratejisi
geliştirir, Bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanarak bilgi kaynaklarına erişir,
Bilgiyi değerlendirir, Uygulamada kullanmak üzere bilgiyi düzenler, Mevcut
bilgi yapısı içerisinde yeni bilgiyi birleştirir, Bilgiyi eleştirel düşünme ve sorun
çözmede kullanır (Polat ve Odabaş, 2008: 599).

Yaşam Boyu Öğrenmede bilgi okur-yazarı bireylerin temel özellikleri
üzerinde yeterince durulmaktadır. Ancak Yaşam Boyu Öğrenmede bilgi okur-
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bakımından sadece yetişkin bireylerin üzerinde durulmamıştır.
bireylerden başka okullarda okuyan öğrencilerin bilgi-oku yazarlığı
§ide durulmuştur. Öğrencilerin bilgi okur-yazarı olmaları ve bilgi okur
lan öğrencilerin temel özellikleri AECT (1998)'de şöyle belirtilmiştir:

@ilgiye ihtiyacı olduğunu, bilgiyi nerede arayacağını, hangi bilgi
lannın mevcut ihtiyaca uygun olduğunu, tam ve doğru bilginin karar
çfeki önemini, eldeki bilgiyi bu açıdan değerlendirmeyi ve bilgiyi bulmak
rtaramayı nasıl formüle edeceğini bilir.

Niteliğine karar vermek için bilgiyi eleştirel olarak değerlendirir.
luk, güvenirlik, ilgililik, kapsam ve tarafsızlık gibi değerlendirme
lerini bilir ve uygular; gerçekler, görüşler ve düşünceleri birbirlerinden
1J ve bunları uygun oldukları yerde kullanır; hatalı ve önyargılı bilgiyi
":rler; eldeki probleme uygun bilgiyi seçer.

Bilgiyi etkin şekilde yönetir. Çeşitli formatlarda ve türde bilgi
ynaklarından elde ettiği bilgiyi birleştirir, sentezini yapar, düzenler ve bilgiyi
r.ar verme, problem çözme, eleştirel düşünme amaçlı kullanır. Bilgiyi hitap
eceği grubun ihtiyaçlarına uygun düzey ve formatta iletir.

İlgi duyduğu alanlarda (kariyer, sağlık konuları, toplumsal konular,
l"ıObiler) bilgi arar. Kişisel ilgi alanlarında bilgi ürünleri ve problem çözümleri
tasarlar ve geliştirir. Bilgi problemi çözme becerilerini kişisel yaşamda almak
zorunda olduğu kararlarda da kullanır.

Bilgi okuryazarlığı becerilerini her formattaki yaratıcı ürüne ulaşmak,
değerlendirmek ve üretmek için kullanır. Kendine yeterli ve kendisini motive
eden bir okuyucudur.

Bilgi arama sürecini ve bilgi ürününün niteliğini değerlendirir. Kendi
oluşturduğu bilgi ürünlerine eleştirel yaklaşır. Kendi kendisine edindiği bilgiyi
güncel tutmaya çalışır. Bilgi birikimindeki boşlukları fark eder ve bunları
doldurmak için çaba sarf eder.
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Demokratik bir toplum için bilginin öneminin farkındadır. Farklı görüş
açılarını yansıtan bilgi arar. Bunun için çok sayıda kaynak kullanır. Bilgiye
erişimde eşitlik kavramına saygı duyar. Ödünç aldığı kaynakları zamanında
iade eder, paylaşımcıdır, başkalarının haklarına ve ihtiyaçlarına saygı duyar.

Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi kullanma ile ilgili etik
kurallara uyar. Demokratik bir toplumda bilgiye erişim eşitliğinin önemini
kabul eder, düşünce özgürlüğü prensiplerine ve entelektüel mülkiyet
haklarına

saygı

gösterir.

Bilginin

iletiminde

başkalarının

ifadelerini

kopyalamak yerine kendi ifadelerini kullanır ve kullandığı bilgi kaynaklarına
gönderme yapar. Bilgi teknolojilerini sorumluluğunu bilerek kullanır. Kullanım
politikalarına ve kurallara uyar.

Bilgi problemlerini tanımlamak ve çözümlerini aramak için başkalarıyla
işbirliği yapar. Bilgiyi başkaları ile paylaşır, fikirleri tartışır ve gerekli
durumlarda kendi fikirlerini değiştirir. Başkalarının bilgisine ve fikirlerine saygı
gösterir. işbirliği sonucu üretilen çalışmaların değerlendirmesini yapar ve
değerlendirme sonuçlarını kendini geliştirmek amacıyla kullanır (Kurbanoğlu,
2010: 735-736).

Türkiye'de bilgi okur-yazarlığı, bilgi kirliliği, bilgi edinme ve doğru
ulaşma gibi kavramlar 2000'1i yıllarda anılmaya başlanmıştır. Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin doğru ve güvenilir bilgiye
ve bu

bilgiyi kullanabilmeleri için ortaöğretim okullarında

okutulmak üzere yeni bir dersin öğretim programını hazırlamış ve bu öğretim
rogramı Bilgi Kuramı Dersi adı altında 2010-2011 yılından itibaren
rtaöğretim okullarında okutulmaya başlanmıştır.

2.1.6.2 Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT}

Teknoloji, gelişen dünyada bireylerin bilgiye ulaşabilmek için en fazla

aşvurdukları araçların başında gelmektedir. Özellikle bilginin paylaşılması,
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yayınlanması, çoğaltılması ve bilgiye ulaşılması internet ve bilgisayar
sayesinde olmaktadır. Ancak Yaşam Boyu Öğrenme bileşenleri bakımından
bakıldığında, Günüç, Odabaşı ve Kuzu, (2012: 317)'ya göre yaşam boyu
öğrenenlerin teknolojiden fayda sağlamaları, teknolojiyi ne kadar sık ya da
çok kullandıklarıyla değil teknolojiyi öğrenme amaçlı nasıl kullandıklarıyla
ilgilidir.. Mouzakitis ve Tuncay, (2011 )'e göre gerekli cihazlar olduğunda ve
BİTieri kullanılarak bilgiye ulaşmak istendiğinde zaman ve mekanın önemi
yoktur.

2.1.6.3 Ekonomi ve Politika

Bir toplumun geleceği düşünüldüğünde ilk akla gelen toplumun
ekonomik seviyesi gelmektedir. Ekonomik geliri iyi olan toplumların bir
anlamda gelecekleri de garanti altına alınmış demektir. Toplumların refah
seviyesi ya da ekonomik özgürlükleri bireylerinin eğitim seviyesine bağlıdır.
Bir toplumda bir bireyin eğitim seviyesi ne kadar yükselirse ekonomik geliri de
o kadar artar. O halde toplumlar da bireylerden oluştuğundan toplumların
gelir seviyeleri toplumları oluşturan bireylerin eğitim seviyeleri ile doğru
orantılıdır. Devletteki politika belirleyicileri politikalarını devamlı ileriye dönük
olarak belirlemektedirler. Özellikle 2000'1i yıllardan sonra tüm dünya
devletlerinin

benimsediği

yapılandırmacılık

kuramı

devletlerin

eğitim

politikalarını belirlemiştir. Dünya Bankası, (2003)'na göre ülkeler politikalarını
öğrenenlere ve öğrenenlerin ihtiyaçlarına göre düzenlemelidirler. Ülkelerin
politikaları düzenlenirken okul içi ya da okul dışı öğrenmelerde gerekli kurum
ve kuruluşlara da çeşitli görevler verilmeli ya da gerekli kurum ve kuruluşlar
öğrenenlerin beklenti, motivasyon, sorumluluk alma ve öğrenmeyi öğrenme
gibi politikalarda gerekli görevleri üstlenmelidirler (Avrupa Komisyonu, 2002;
Parkinson, 1999).

41

2.1.6.4 Beceri

Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına göre bir birey bazı temel
becerilere de sahip olmalıdır. Günüç, Odabaşı ve Kuzu, (2012: 316)'ya göre
yaşam boyu öğrenen bir bireyin sahip olması gereken temel beceriler;
öğrenmeyi öğrenme, bilgiyi yaratmayı öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenmeyi
sürdürme, risk ve sorumluluklarla baş etme gibi yönetimsel becerilerin
yanında fen bilgisi, iletişim teknolojileri, matematik, problem çözme, yabancı
dil bilgisi, analitik beceri ve teknik becerilerdir.

2.1.6.5 Yeterlik

Yaşam Boyu Öğrenmede bireyin başarısının artırılabilmesi için yaşam
boyu öğrenen bireyin bazı temel beceri ve yeterliklerinin olması gereklidir. Bu
yeterliklerden bazıları; ana dilde ve yabancı dilde iletişim becerisi, sayısal
yeterlik, teknoloji yeterliği, dijital yeterlik, öğrenmeyi öğrenme yeterliği,
girişimcilik yeterliği ve kültürel yeterlik gibi yeterlik (Avrupa Komisyonu, 2002;
Avrupa Konseyi, 2006). Bireyin yeterliği ne kadar fazla ise başarısı da o
oranda yüksek olacaktır. Yeterliği arttırmanın yolu ise oku-yazarlıktan
geçmektedir.

2.1.6.6 Yaş
Yaşam Boyu Öğrenme bireyin hayatı boyunca beşikten mezara kadar
da doğumdan ölüme kadar öğrenmesi sürecini ele almaktadır. Bireyin
öğrenme durumu, hazırbulunuşluğu, okuma-yazma durumu, deneyimi
kültürü ele alındığında birey, yaş bakımından Knapper ve Croley, (2000)'e
çocuklar ve yetişkinler olarak ele alınmaktadır. Burada önemli iki konu
önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan birincisi bireylerin çocukluk
ağında ya da okul çağında örgün eğitim-öğretim döneminde devletin okul
zerinden çocukların ileriki yaşamları için

.·

Yaşam· Boyu Öğrenmeye

daklanması ikincisi ise devletlerin yaygın eğitim-öğretim üzerinden zorunlu
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olmayan eğitim-öğretim ile genellikle mesleki eğitim üzerinden Yaşam Boyu
Öğrenmeye odaklanmasıdır.

2.1.6.7 Motivasyon
Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımının en önemli bileşenlerinden birisi
motivasyon bileşenidir. Çünkü hangi yaklaşım olursa olsun süreklilik için
motivasyona her zaman ihtiyaç vardır. Yaşam Boyu Öğrenme de çoğunlukla
öğrenmelerde sorunlarla karşılaşıldığı için katılımcıların motivasyonu her
zaman yüksek tutulmalıdır (OECD, 2000; OECD, 2005). Yaşam Boyu
Öğrenme

de

motivasyonun

yüksek

tutulabilmesi

için

katılımcıların

ihtiyaçlarının sağlanması ve katılımcıların karşılaşacağı sorunların önceden
tespit edilerek giderilmesi gereklidir.

2.1.6.8 Tutum

Yaşam

Boyu

Öğrenmeye

karşı

bireylerin

iyi

bir

tutum

sergileyebilmeleri için Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımından beklentilerinin
yüksek

olması

ve

yaşamlarına

Yaşam

Boyu

Öğrenmenin

katkı

sağlayacağından umutlu olmaları gereklidir. Avrupa Komisyonu, (2002)'na
göre Yaşam Boyu Öğrenmedeki en önemli etkenlerden birisi katılımcıların
umutlarını yüksek tutabilmek için merak seviyelerinin de yüksek tutulmasıdır.
Merak seviyesi yüksek ve umutlu bireylerin motivasyonları, algıları, tutumları,
yeterlikleri de yüksek olacak ve en önemlisi meraklı birey devamlı bilişim
teknolojilerini kullanacağı için araştırma becerileri ve teknoloji okur-yazarlığı
devamlı gelişecektir.

2.1.6.9 Deneyim
Yaşamda bireylerin yaşları arttıkça deneyimleri ve tecrübeleri de
artmaktadır. Deneyim sahibi birey kendi öz yeterliklerini bildiğinden algı
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rttırmış ve kendi ile ilgili becerileri daha iyi tanır duruma gelmiştir.
abaşı ve Kuzu, (2012: 317)'ya göre öğrenme alışkanlığı kazanan,

Er karşı

plan ve stratejiler geliştiren ve bunun sonunda da problem

certsl kazanan birey öğrenmeye ilişkin yüksek düzeyde deneyime
pilir. Dolayısıyla deneyim sahibi bir bireyin Yaşam Boyu Öğrenmede
da kolaylaşmaktadır.

2.1.6.10 Eğlenerek öğrenme
Yaşam

Boyu

Öğrenmede

öğrenmeyi

eğlenceli

hale

getirmek

ı,meyi daha etkili, daha aktif, daha kolay ve daha olumlu yönde
Öğrenenler

eğlenceli

bir

şekilde

öğrendiklerinde,

iyasyonları yüksek olacak ve öğrenmeye daha istekli olacaklardır. Bu
urn sürdürülebilir Yaşam Boyu Öğrenmeyi de olumlu yönde etkileyecektir.

2.1.6.11 Rol model olarak öğretmen
Yaşam Boyu Öğrenmede öğretmen aynı yapılandırmacılık kuramında
qJduğu gibi kılavuzluk yapan, yol gösteren ve önderlik eden konumundadır.
¥aşanı Boyu Öğrenmeye göre dünyada bilgi devamlı arttığı ve değiştiği için
öğretmene devamlı yeni çıkan bilgilerin olduğu, bilginin değiştiği ve yeni
çıkan bilgileri takip etmek zorunda olduğu benimsetilmelidir (Stewart, 2009;
Parkinson, 1999). Ayrıca Avrupa Komisyonu, (2002)'na göre tüm öğrenciler
değerlidir ve öğretmen tüm öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenmek ve onlara
kılavuzluk etmek durumundadır.

2.1.6.12 Kültürel yapı
Her toplumun örf, adet, gelenek, görenek ve kültürel yapısı birbirlerine
göre farklılık içermektedir. Kültürel yapı eğitimin toplumsal boyutundan yola
çıkılarak ele alınırsa, ülkeler eğitim sistemlerini oluştururken kültürel ve
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erliklerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmazken, Yaşam
Öğrenme eğilimlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Kaya, (2014) tarafından yapılmış olan "Küreselleşme Sürecinde Yaşam
Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Gerçeği" adlı çalışma, alan yazın
aklarından hareketle ve belgesel tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
ştırmada, günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme ve yetişkin eğitiminin,
eselleşme ve yeni liberal ideoloji tarafından nasıl şekillendirildiğinin
erinde durulmuş ve küreselleşme sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve
tişkin eğitiminin değişen yüzü kaynaklarla ortaya konmaya çalışılmıştır.
raştırma sonucunda, yaşamda değişme ve yenilenmenin tek boyutlu
lmadığı, Yaşam Boyu Öğrenme ve yetişkin eğitiminin yalnızca mesleki ve
teknik bakımdan değil, sosyal ve kültürel bakımdan da gerekli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bilgilerin, becerilerin hızla eskidiği ve yetersizleştiği,
hangi düzeyde eğitim alınırsa alınsın, herkesin Yaşam Boyu Öğrenme ve
yetişkin eğitimi hizmetlerinden sürekli yararlanarak kendini yenilemesine,
geliştirmesine hem hakkının hem de ihtiyacının olduğu gibi sonuçlara
ulaşılmıştır.

Bostan ve Tabak, (2013) tarafından yapılmış olan "Dumlupınar
üniversitesi Hemşirelik Bölümü Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme
Davranışlarının Belirlenmesi" adlı çalışmada, meslek yüksekokulu hemşirelik
bölümü son sınıf öğrencilerinin Yaşam

Boyu Öğrenme davranışları

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, düzenli olarak spor yapma alışkanlığı
olan öğrencilerin, spor türü ne olursa olsun spor yapmayan öğrencilere göre
Yaşam Boyu Öğrenme davranışlarının daha yüksek olduğu belirlenmiş bu
nedenle tüm bireylerin düzenli olarak spor yapmalarının yararları üzerinde
durulmuştur. Ayrıca araştırmada, üniversiteye giremeyen öğrencilerin kısa
yoldan meslek edinme ve faaliyetlerde bulunabilmeleri için mahalli idarelerin,
gönüllü kuruluşların ve özel sektörlerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili
bireylere eğitim vermeleri için özendirilmeleri üzerinde durulmuştur.
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Gencel, (2013) tarafından yapılan "Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu
ğ.renmeYeterliklerine Yönelik Algıları" adlı çalışmada, öğretmen adaylarının
Şam Boyu Öğrenme yeterliklerine yönelik algıları incelenmeye çalışılmıştır.
ştırmada Yaşam Boyu Öğrenmenin tarihi gelişimi, süreçleri, boyutları,
slararası komisyon kararları ve Yaşam Boyu Öğrenme becerileri üzerinde
rulmuştur. Öğretmen adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme yeterliklerine
pnelik algı düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, kadın öğretmen
öğretmen adaylarına göre Yaşam Boyu Öğrenme
algılarının daha olumlu olduğu belirlenmiş ve öğretim
ogramlarına Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili derslerin konulması ve bu
ve

Coşkun

ve

uygulamalı olarak

Demirel,

(2012)

işlenmesinin önemi

tarafından

yapılan

üzerinde

"Üniversite

Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri" başlıklı çalışmalarında,
Boyu
öğrencilerinin

Öğrenme
öğrenme

becerileri

üzerinde

profilinin ortaya

durulmuş

ve

üniversite

çıkarılmasında Yaşam

Boyu

Öğrenmeye ilişkin ilgi, tutum, yetenek, beklenti ve yönelimleri belirlenmeye
çalışılmıştır.

Araştırmada

yükseköğretim

kurumlarında

Yaşam

Boyu

Öğrenme paradigmasının daha etkin hale getirilmesi gerektiği, Yaşam Boyu
Öğrenme için uygun ortamların hazırlanması gerektiği, öğrencilerin sürekli
öğrenme kaynakları olan internet, kütüphane, e-okul uygulamaları, kurs ve
seminerler vb. kolayca erişilebilmesi gerektiği ve bireylerin bu kaynakları
etkin olarak kullanmaları gerektiği ve üniversiteye yeni başlayan adaylara
bilgi iletişim teknolojileri kullanmaya yönelik kurslar verilmesi gerektiği
vurgulanmıştır.

Günüç, Odabaşı ve Kuzu, (2012) tarafından yapılmış olan "Yaşam
Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler" adlı çalışmada Yaşam Boyu Öğrenme
kapsamında Yaşam

Boyu Öğrenmenin bileşenlerini oluşturan

örgün

öğrenme, yaygın öğrenme, mesleki eğitim, teknik eğitim, hizmet içi ve hizmet
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eğitimlerde teknoloji kullanımı, ekonomi ve politika, motivasyon gibi
vramlar üzerinde durulmuştur. Çalışmada, bilgi iletişim teknolojilerinin
aşam Boyu Öğrenmedeki önemi belirlenmeye çalışılmış ve bireyin sosyal
mesleki

gelişiminin,

örgün,

yaygın

ve

yaşayarak

öğrenmelerle

erçekleşeceği ve bireyin her türlü gelişiminin özelde kendisini bütünde ise
plumu etkilediği belirtilmiştir.

Can, (2011) tarafından yapılan "Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında
Dil Olarak İngilizce Ders Kitaplarında Strateji Kullanımı" adlı
Yaşam Boyu Öğrenmenin, yabancı dil öğretimine verdiği önem ve
dil öğretiminde geliştirilen yöntem ve stratejiler üzerinde durulmuştur.
Yaşam Boyu Öğrenme ile birlikte yabancı dil öğretiminin
daha ada arttığı, yabancı dil öğrenmeye yeni bir dünya görüşü
kazandırdığı, yabancı dil öğretiminde öğrenme stratejilerinin kullanımının
öneminin arttığı ve yabancı dil öğreniminin Yaşam Boyu Öğrenme ile birlikte
yeni bir vizyon kazandığı üzerinde durulmuştur. Araştırmada Avrupa Birliği
yabancı dil politikaları açısından yabancı dil öğreniminde özfarkındalığı
gelişmiş özerk birey yetiştirmenin de üzerinde durulmuş ve demokratik ve
dünya barışçıl düzenini oluşturabilmek için çok dilli insan yetiştirmenin
yabancı dil öğretiminin başlangıç noktası olduğu vurgulanmıştır. Araştırma
yaşam boyu sürecek bir yabancı dil öğretimi bağlamında yabancı dil öğrenme
stratejilerinin Milli eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan yabancı dil ders
kitaplarında hangi ölçüde ve nasıl kullanıldığını belirleyebilmek amacıyla
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarında Yaşam Boyu Öğrenme bakımından
yabancı dil öğretiminde en fazla kullanılan stratejilerin bilişsel stratejiler
olduğu belirlenmiş ve bilişsel stratejiler içerisinde de öğrenme stratejilerinin
en fazla kullanılan stratejiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Aksoy, (2008) tarafından yapılan "Hayat Boyu Öğrenme ve Kariyer
Rehberliği İlkelerinin istihdam Edilebilirliğe Etkileri" adlı doktora çalışması otel
işletmeleri üzerinde uygulamalı olarak yapılmış bir çalışmadır. işletme belgesi
olan konaklama tesislerinde yapılan çalışmada, Yaşam Boyu Öğrenme
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kavramının sınırlarının çizilmesine çalışmak yerine eğitim ve öğrenme
kavramlarının genişletilmeye çalışılmasının Yaşam

Boyu Öğrenmenin

kavramsallaştırılması açısından doğru bir başlangıç yaklaşımı olacağı,
Yaşam Boyu Öğrenme tek başına okuma-yazma, hesap yapma, bilgi iletişim
araçlarını kullanma gibi beceriler yanında eğitimin faydaya dönüştürülmesine
katkı sağlamak için kariyer rehberliği faaliyetleri ile desteklenmesi gerektiği
gibi görüşler üzerinde durulmuştur. Araştırmada Yaşam Boyu Öğrenmede
eğitimin faydaya dönüştürülmesi için bireyin ekonominin içinde üreten
konumunda yani istihdamda olması gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Demiralay ve Karadeniz, (2008) tarafından yapılan "Yaşam Boyu
Öğrenme için Bilgi Okur-yazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesi" adlı çalışmada
ilköğretim

okullarında

okuyan

öğrencilerin

bilgi

okuryazarlıklarının

geliştirilmesi için yapılması gereken beceriler ve bu becerilerin yaşamda
uygulanma fırsatları üzerinde durulmuştur. Bilgi okur-yazarlığının bilgiyi
arama, bulma, üretme ve değerlendirme olduğu vurgulanan çalışmada tüm
bu kavramların etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlerin
neler olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarında toplumların ihtiyaçlarına
cevap

verebilecek

bireylerin

ancak

eğitim

kurumları

tarafından

yetiştirilebileceği ve bilgi okur-yazarlığı becerilerinin öğrencilere ancak formal
eğitim süreçleri ile kazandırılabileceği ayrıca öğretmenlerin de bilgi okur
olmaları gerektiği bunlar için de proje temelli etkinliklerin kullanılması
gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Hürsen, (2011) tarafından yapılan "Öğretmenlerin Yaşam Boyu
Öğrenme

Yaklaşımına

Yönelik

Görüş-Tutum

ve

Yeterlik

Algılarının

Değerlendirilmesi" adlı doktora çalışmasında, farklı öğretim kademelerinde
yapan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik
tutum ve yeterlik algıları değerlendirilerek, öğretmenlerin Yaşam Boyu
yaklaşımına yönelik tutumları ile yeterlik algıları arasındaki ilişki
çalışılmıştır. Araştırma, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Ortaöğretim Dairesine bağlı olarak çalışan öğretmenler ile Mesleki
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Öğretim Dairesine bağlı olarak çalışan öğretmenler üzerinde
yapılmıştır. Genel tarama modeliyle yapılan araştırmada, öğretmenlerin
Yaşam Boyu Öğrenme becerilerinin güçlendirilebilmesi için, Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı, öğretmenler, alan uzmanları ve öğretmen yetiştiren
kurumların aktif olarak çalışmalar gerçekleştirmeleri gerektiği, öğretmenlerin
yaşam boyu öğrenen olmalarını etkileyen en önemli faktörün maddi
yetersizlik olduğu, öğretmenlerin motivasyonları ile cinsiyet değişkenlerinin
öğretmenlerin

yaşam

boyu

öğrenen

olma

durumlarını

etkilediği,

öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak, kurslara aktif katılım sağlayarak, bireysel
hedefler belirleyerek, özdenetim yaparak ve öğrenmeye karşı merak duyarak
bilgi değişimlerine uyum sağlayabilecekleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Kurubacak ve Canbek, (2008) tarafından yapılan "Yetişkin Eğitiminde
Üniversite-Toplum işbirliği: Yaşam Boyu Öğrenme İçin Bir Çerçeve" adlı
çalışmada yetişkin eğitimi, esnek öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme
kavramları üzerinde durularak uzaktan eğitimde bu kavramların önemi
vurgulanmıştır. Araştırmada Yaşam Boyu Öğrenme veya yaşam boyu
eğitimin istenilen oranda gerçekleşebilmesi için öğrenenlerin istedikleri
bilgilere kolayca ulaşabilmeleri, çok kültürlü, eşit ve esnek sistemlerden
yararlanabilmelerinin

Yaşam

Boyu

Öğrenmedeki

önemi

üzerinde

durulmuştur. Araştırmada demokratik bir yapı çerçevesinde uzaktan eğitim
alanların oluşturulabilmesi için öğrenenlerin sosyal adalet ve sosyal eşitliğe
bağlı olarak topluluklar kurup bu topluluklar sayesinde bir araya gelip,
çalışma gruplarındaki bireylerin gerçek yaşam deneyimlerini ve kültürler arası
iletişimlerini ancak bu şekilde paylaşarak koruyabilecekleri gibi sonuçlara
ulaşılmıştır.

Yurt

içinde

yapılan

araştırmalar

incelendiğinde,

araştırmaların

genellikle öğrenciler üzerinde yapıldığı öğrencilerin görüşlerine yönelik olarak
araştırıldığı görülmektedir. Araştırmaların bir kısmı da daha öncesinden
yapılan çeşitli kurum ve kuruluşların çıkarttıkları veya geliştirdikleri raporların
incelenmesi üzerinedir. Oysa ülke eğitiminde ihtiyacımız olan Yaşam Boyu
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Öğrenme ile ilgili olarak geliştirilecek projelerdir. Tabi ki bu projelerin
geliştirilebilmesi için de araştırmacılar çeşitli teşvikler ile desteklenmelidir.
Yaşam Boyu Öğrenme alanı çok geniş bir yaklaşımdır. Beşikten mezara
kadar yaşamın her anı ile ilgilenen bu yaklaşımı tam olarak anlayabilmek için
çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından tüm bireylere eğitimler verilmelidir.
Öncelikle yaşamın önemi bireylere kavratılmalı sonra yaşamda nasıl mutlu
olacakları ve kendilerini en verimli hale nasıl getirecekleri çeşitli eğitimlerle
tüm bireylere kavratılmalıdır. Bireyler bu şekilde bilinçlendirilmeli ve
bilinçlendirilen bu bireylerin verimliliğini arttırmak, onları iş sahibi edebilmek,
onlara ikinci bir fırsat verebilmek veya onları yaşamda daha mutlu hale
getirebilmek için projeler geliştirilmeli ve geliştirilen projeler düzenlenerek
hayata geçirilmelidir.

2.2.1 Yurt dışında yapılan araştırmalar

Gallagher ve lhanainen, (2015) tarafından yapılan "Aesthetic Literacy:
Observable Phenomena and Pedagogical Applications for Mobile Lifelong
Learning (mLLL)" adlı çalışmada önceden plan yapılmadan sadece hedefleri
belirleyip belirlenen hedeflere yönelik olarak açık alanda veya atölyelerde
mobil okuryazarlık eğitimi

için yeni bir öğretim modeli geliştirmeye

çalışılmıştır. Deneysel olarak yapılan çalışma için Estonya, Finlandiya ve
Helsinki'deki araştırmacılardan yardım alınmıştır.

Araştırmacıların Mobil

Yaşam Boyu Öğrenme dedikleri yöntemleri, Mobil okuryazarlık veya sanatsal
malzemeden anlam çıkarmak için orijinal olan tabiattaki odak noktalardan
yola

çıkarak

bireyin

kapasitesini ve

anlama

düzeyini

genişletmeye

çalışmaktır. Bu modeli geliştirmek için araştırmacılar mobil teknolojiyi ve
doğadaki veya atölyelerdeki çeşitli doğal araçları kullanmışlardır. Ayrıca
araştırmada mobil teknolojiler kullanılarak bireyin ihtiyaç duyduğunda gerekli
olan bilgiye mobil teknoloji sayesinde ulaşılması istenmiş, araştırmada mobil
okuryazarlık sayesinde pedagojik fikirlerin değişebileceği ve zamanla yeni
öğretim metotlarının da ortaya atılacağı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
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Steffens, (2015) tarafından yapılmış olan "Competences, Learning
and MOOCs: Recent Developments in Lifelong Learning" adlı
timsel

araştırmada 21. yüzyıl

Yaşam

Boyu

Öğrenme politikaları

slararası kuruluşlar olan UNESCO, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu
ibi kuruluşlar tarafından yayımlanmış olan raporlar incelenmiş, raporlardaki
aşam Boyu Öğrenme alanındaki gelişmeler incelenmeye çalışılmıştır.
raştırmada insanın öğrendiğinde beyninde meydana gelen değişiklikler
pörobilimsel olarak anlatılmış ve öğrenme ile ilgili olarak beynin vereceği
tepkiler vurgulanmıştır. Araştırmada, öğrenmenin artık Yaşam boyu ve sanal
topluluklar halinde olduğu bu nedenle dijital çağ için işbirlikçi yeni öğrenme
kuramlarının öneminin gittikçe arttığı da vurgulanmıştır. Yaşam Boyu
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için günümüzde dijital teknolojinin etkin olarak
kullanılması gerektiği bunun için de bireylerin belirlenen yaşlardan itibaren
çeşitli kurslara tutulması gerektiği gerek yetişkinler için gerekse de küçük
yaşlardaki bireyler için dijital kursların açılması gerektiği vurgulanmıştır.

Hendson ve Spours, (2013) tarafından yapılan "Three Versions of
Localism: Implications for Upper Secondary Education and Lifelong Learning
in the UK" adlı çalışmada lngiltere'de yönetime gelen iktidarların Yaşam Boyu
Öğrenme konusunda yaptığı yatırımlar ve izlediği politikalar üzerinde
durulmakta ve bu politikalar eleştirilmektedir. Araştırmada çeşitlendirme ve
mesleki eğitime vurgular yapılarak yükseköğretim ve ortaöğretimin Yaşam
Boyu Öğrenme ile zenginleştirilmesi üzerinde de durulmaktadır. Araştırma
sonuçlarında Yaşam Boyu Öğrenme ile birlikte eğitim öğretime ayrılan
yatırımların miktarının az olduğu, öğrencilerin 16 yaşından sonra eğitim
öğretime tam zamanlı olarak katılmaları gerektiği, ulusal büyüme için
performans ölçümlerinin yapılması gerektiği, boş zamanlarında bireylerin
kendi bilgilerini derinleştirmesi gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Soni, (2012) tarafından yapılmış olan "Lifelong Learning Education
and Training" adlı araştırmada Yaşam Boyu Öğrenmenin amacı, ilkeleri,
özellikleri, tanımı yaşamdaki gerekliliği gibi kavramlar üzerinde durulmuş ve
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Yaşam Boyu Öğrenmenin iki temel amacının olduğu, bu }W;fl(~;t{f.:::-..
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araştırmada vurgulanmıştır. Araştırmada bılgının onemını wıce
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varıldığı günümüzde bi'.eylerin yaşamda başarılı olma )rg.ı~-~-'.:meı;J'
anahtarının Yaşam Boyu Oğrenme ve daha fazla öğrenme ile ola ~~
üzerinde durulmuştur. Ayrıca araştırmada Yaşam Boyu Öğrenme için gerekli
olan unsurların, ortak çalışma, öğrenme talebi, kamu ve özel sektör
yatırımları, öğrenme fırsatları, öğrenme kültürünün oluşturulması ve tüm
bunları ölçmek için kalite kontrol ölçekleri oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.
Tüm bunları yapabilmek için ise hükümetler tarafından medya ve yenilikçi
teknolojilerin desteklenmesi gerektiği, yeniliklere açık olunması gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca

araştırmada Yaşam

Boyu Öğrenmenin amacına

ulaşabilmesi için öğrenmenin değerinin bilinmesi gerektiği, bireylere bilgi,
rehberlik ve danışmanlık sağlanması gerektiği, öğrenme için gerekli zaman
ve maddiyat sağlanması gerektiği, öğrenme fırsatları değerlendirilmesi
gerektiği ve temel becerilere önem verilmesi gerektiği gibi sonuçlara
ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada Yaşam Boyu Öğrenmeyi destekleyecek olan
tüm kurumlara neden Yaşam Boyu Öğrenmeyi desteklemeleri gerektiğinin en
ince ayrıntısına kadar anlatılması gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Nicolaescu, (2012)

tarafından yapılmış olan "Lifelong Learning:

English Studied through Online Practices" adlı araştırmada, Yaşam Boyu
Öğrenmeye olan teşvikleri arttırabilmek için web teknolojilerinin önemi
tartışılarak e öğrenme ve e öğrenmede pratik dil bilmenin önemi üzerinde
durulmuştur. Araştırmada Yaşam Boyu Öğrenmede yabancı dil öğrenimi
ilkesinin önemi ve öğrenmede pratik dil kullanımının bireylere kazandırılması
için üniversitelere çeşitli görevlerin düştüğü ayrıca yetişkin eğitimi için Yaşam
Boyu Öğrenmenin gerekliliği ve üniversitelere düşen görevlerin başında
fakültelerde okuyan öğrencilere pratik dil kullanımının kazandırılması
gerektiği belirtilmiştir. Bilgiye ulaşmak isteyen bireylere bilgisayar ve
internetin etkin olarak öğretilmesi gerektiğinin vurgulandığı araştırmada
küreselleşen dünyada artık öğrenmenin bireysel olduğunun da üzerinde
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durulmuştur. Araştırmada sonuç olarak öğrenmenin yaşam boyu sürdüğü bu
nedenle tüm bireylere sürdürülebilir eğitimlerin verilmesi gerektiği, bireylerin
karşılaştıkları sorunları pratik ve teorik olarak nasıl aşacakları ve pratik olarak
ikinci bir yabancı dil bilmenin önemi bireylere vurgulanarak bu konuda
projelerin yapılması gerektiği ve projelerin ilgili kurumlarca desteklenmesi
gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Ghebllawi, Goolamally ve Ahmad, (2011) tarafından yapılmış olan
Learning in Malaysia: Have We Achieved Our Goals?" adlı
yapılan araştırmada, Yaşam Boyu Öğrenmenin eğitimde en çok
gündemdeki konulardan birisi olduğu bu nedenle bireylerin bu
nunun öğrenme hedeflerine dayalı olarak bilgili, yetenekli ve yetkin insan
rmayesi ile ülkenin ihtiyaçlarına yönelik olarak bireylerin bilgi, beceri ve
tkinliklerinin sürekli geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu gelişimin,
verimliliğin sağlanabilmesinin ise hükümetin görevi olduğu
rgulanmıştır. Ayrıca araştırmada Malezya hükümetinin Yaşam Boyu
ilgili olarak bazı adımlar attığı ancak bu adımların yeterli
adığı da belirtilmiştir. Yaşam Boyu Öğrenmenin tam olarak ülkede
9şılmadığı, Yaşam Boyu Öğrenmeye yönelik teşviklerin yetersiz olduğu,
u ve özel sektör arasındaki işbirliğinde sorunlar olduğu oysa öğrenmeye

il bir toplum yaratılmasının ancak Yaşam Boyu Öğrenme sayesinde
eceği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Watson, (2004) tarafından yapılmış olan "Lifelong Learning in
alla: A Policy Failure" adlı araştırmada, Avustralya'nın Yaşam Boyu

me yaklaşımı ile ilgili politikaları incelenmiştir. Araştırmada OECD'nin
yılını "Herkes için Yaşam Boyu Öğrenme" ilan etmesinden bu yana
m Boyu Öğrenme yaklaşımının Avustralya'da politikacılar ve eğitimciler
@dan

benimsendiği ve Yaşam

Boyu Öğrenmenin çok sayıdaki

nlığın ve hükümet raporlarının odağı olduğu belirtilmiştir. Ancak
rmada, Yaşam

Boyu

Öğrenmenin

ülkenin

politik

kesimlerinde

senmesine karşın yaklaşımla ilgili olarak Avustralya'nın eğitim ve
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öğretim sisteminde pratik olarak hiçbir değişikliğin olmadığı savunulmuş ve
eğitim sistemindeki aksaklıklardan ve politikalardan dolayı eğitimde reforma
gidilmesinin şart olduğu belirtilmiştir. Araştırmada sonuç olarak Avustralya
hükümetinin bir an önce eğitim programlarını Yaşam Boyu Öğrenme
yaklaşımına

göre

yeniden

düzenlemesi

gerektiği

belirtilmiştir.

Bu

yapılmadığında Avustralya eğitiminin ulusal seviyede kalacağı ve uluslararası
bir seviyeye çıkamayacağı belirtilmiş ve araştırmada değişiklikleri takip etmek
amacıyla devamlı performans ölçümlerinin yapılması gerektiği ve sonuçlara
göre sürekli eğitimde düzenlemeler yapılması gerektiği gibi sonuçlara da
ulaşılmıştır.

Litzinger ve diğerleri, (2001) tarafından yayınlanan "Yaşam Boyu
Öğrenmede Hazır Bulunuşluluğun Değerlendirilmesi" adlı çalışmada, Yaşam
Boyu Öğrenmenin örgün ve yaygın eğitimle olduğu ve ders öncesi
öğrenmelerin Yaşam Boyu Öğrenmedeki önemi üzerinde durulmuştur.
Araştırmada, Penn State Üniversitesi, mühendislik fakültesi, son sınıf
öğrencilerinin akademik performansları ve hazır bulunuşlulukları belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmada, derslere hazırlıklı gelen öğrenciler ile hazırlıksız
gelen öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme bakımından akademik başarıları da
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, derslere hazırlanarak gelen öğrenciler
ile hazırlanmadan gelen öğrenciler arasında, derse hazırlanmadan gelen
öğrencilerin başarılarının daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Cresson ve Dean, (2000) tarafından yapılan çalışmada, yetişkin
eğitimi ile ilgili olarak kişilerin Yaşam Boyu Öğrenme düzeyleri araştırılmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçek, Yaşam Boyu Öğrenmenin boyutları göz önünde
bulundurularak araştırmacı tarafından hazırlanmış ve ölçek Pensilvania
yetişkin eğitim merkezindeki öğrenci ve eğitim verenlere uygulanmıştır.
Araştırmada,

yetişkin

eğitimi

desteklediklerini ve Yaşam

verenlerin

Yaşam

Boyu Öğrenme

Boyu

Öğrenmeyi

kavramına ilişkin inanç

düzeylerinin yüksek olduğunu ancak çalışmada, öğretim programlarının
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ve eğitim politikalarının sınırlı olmasından dolayı öğrenci ve eğitim

h Yaşam Boyu Öğrenme konusunda sınırlı kaldıkları belirlenmiştir.

Boyu Öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde
genellikle fakültelerde

okuyan öğrencilere, yetişkinlere,

nlere hatta ilköğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı görülmektedir.
aşam Boyu Öğrenmenin ilkeleri incelendiğinde en fazla üzerinde
konu bireylerin kendini geliştirmesi, bir meslek edinmesi ya da bir
k sahibiyse mesleğinde gelişme göstermesidir. Bu nedenle Yaşam
Öğrenme ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar ağırlıklı olarak mesleki
alanlarında

olmalıdır. Özellikle

eıkokullarının kalifiye eleman

meslek

liselerinin ve

yetiştirdiği göz

meslek

önüne alındığında,

amsal açıklamalara dayanan araştırmalardan daha ziyade Yaşam Boyu
ile ilgili olarak devletlerin Yaşam Boyu Öğrenme politikaları, Yaşam
Öğrenmenin mesleki olarak ekonomiye etkisi ve mesleki eğitim,
yeterlik ve yetişkinlere ikinci bir fırsat sunabilmek için meslek
gibi alanlarda da çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmalara daha
önem verilmeli ve bu alanlarda yapılacak çalışmalar arttırılarak
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BÖLÜM Ill

YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, bilgi toplama
ın geliştirilmesi, uygulama ve toplanan verilerin çözümlenmesine
bilgilere yer verilmiştir.

3.1 Araştırmanın modeli
Bu araştırmada, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Yaşam Boyu
yaklaşımına yönelik görüş ve farkındalıklarını belirlemek amacıyla
gurubu hakkında genel bir yargıya varma olanağı sağlayan
"genel tarama modeli" kullanılmıştır. Genel tarama modelleri,
sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya
amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da
grubu üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2008: 79).

Araştırmada, öğrencilerinin Yaşam

Boyu Öğrenme yaklaşımına

yönelik görüş ve farkındalıklarını belirlemek amacıyla, tarama modellerinden
nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı "karma model"
kullanılmıştır. Karma model; bir çalışmada aynı temel olgulara ilişkin nitel ve
nicel veriler toplamayı, onları analiz etmeyi ve yorumlamayı içermektedir
(Leech ve Onwuegbuzie, 2007).
Araştırma, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme
yaklaşımına yönelik görüş ve farkındalıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi
amaçladığından araştırma "ilişkisel tarama modeli" niteliğindedir. İlişkisel
tarama modeli, iki ve daha fazla sayıdaki değişken arasında birlikte değişim
varlığını veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir
(Karasar, 2008).
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Araştırmanın Evren ve Örneklerni

öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme konusundaki görüş ve
alıklarına yönelik gereksinim duyulan verileri toplamak amacıyla
n.ci" örneklem gurubuna başvurulmuştur. Araştırmanın örneklemini
yebilmek amacıyla olasılıksız örnekleme yöntemlerinden birisi olan
kalı Amaçsal örnekleme Yöntemi" kullanılmıştır. örneklem için önce
~rsitede okuyan öğrenciler, Fakülte ve Meslek yüksekokullarında okuyan
nciler olmak üzere iki tabakaya ayrılmış ve araştırmacının sorununu en
temsil edeceğinden tabaka olarak Meslek yüksekokulunda okuyan
enciler örneklem olarak seçilmiştir. Tabakalı amaçsal örnekleme yöntemi,
şma grubunun ilgilenilen belli alt grupların özelliklerini göstermek,
imlemek ve bunlar arasında karştlaştırmalar yapabilmek amacıyla amaca
un olarak evrenden alt gruplar oluşturulmasıdır (Büyüköztürk ve diğ.,
Kaya, Şahin ve diğ., 2013; Balcı, 2010).

Tanrıöğen ve diğ., (2011)'ne göre tabakalı örnekleme yönteminde
yapılacak kitle önce alt kümelere ayrılır bu kümelere tabaka denir
bu tabakalardan bir tanesi ya da birkaçı belirlenen amaçlar doğrultusunda
araştırmada kullanılır. Yıldırım ve Şimşek, (2011)'e göre tabakalı
yöntemi, evreni alt tabakalara ayırarak bu alt tabakalardan yola
evren hakkında çalışılmasını sağlar. Bu yöntemde çalışma grubu
belirlenirken amaçlı olarak evren farklı

katmalara ayrılabilir

ve

bu

katmanlardan istenilen katman çalışma grubu Olarak araştırmanın amacına
uygun olarak seçilebilir (Karasar, 2008; Büyüköztürk ve diğ., 2009; Aaker,
Kumar ve Day, 2007). Araştırma için belirlenen tabaka Hakkari Üniversitesine
bağlı Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerdir.

Bu araştırmanın evrenini; Hakkari Üniversitesine bağlı Fakültelerde ve
Meslek

Yüksekokullarında

okuyan

tüm

öğrenciler

oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemini ise yine Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek
Yüksekokuluna bağlı; Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi, Kontrol
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n Teknolojisi, Bankacılık ve Sigortacılık, Elektrik Enerjisi Üretim,
i:ığıtımı, inşaat Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlığı,
@ Vergi Uygulamaları, Bahçe Tarımı ve Geleneksel El Sanatları
ile Sağlık Hizmetlerine Meslek Yüksekokuluna bağlı; Çocuk
evre Sağlığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon
rlik, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ile İlk
@rvis programlarında ve Yüksekova Meslek Yüksekokuluna bağlı;
ônetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bahçe Tarımı, Organik
Posta Hizmetleri bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
a tüm meslek yüksekokulu bölümlerinde okuyan öğrencilere
ığından araştırmada örneklemin tamamına ulaşılmıştır.

raştırmada kullanılan Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği 25 maddeden
kta ve ölçekten alınacak en düşük puan 25, en yüksek puan ise

ır.

Araştırmada kullanılan Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık Ölçeği ise

addeden oluşmakta ve ölçekten alınacak en düşük puan 54, en yüksek
ise 270'dir. Hakkari Üniversitesine bağlı Çölemerik MYO, Sağlık
etleri MYO ve Yüksekova MYO'larında okuyan ve araştırmaya katılan
ait sayısal veriler tablo 2'de verilmiştir.

59

2 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuduğu programlara ait
veriler
slek Yüksekokulları

Programlar

Hizmetleri MYO

Çocuk Gelişimi

98

Çevre Sağlığı

35

35.38
12.64

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

31

11.19

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

24

8.66

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

42

15.16

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

30

10.83

İlk ve Acil Yardım

17

6.14

277

100

Bilgisayar Programcılığı

96

15.21

Elektronik Teknolojisi

108

17.12

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

55

8.72

Bankacılık ve Sigortacılık

66

10.46

Elektrik Enerjisi Üretim, iletim ve

70

11.09

İnşaat Teknolojisi

86

13.63

Laborant ve Veteriner Sağlığı

45

7.13

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

44

6.97

Bahçe Tarımı

30

4.75

Geleneksel El Sanatları

31

4.92

631

100

Toplam

Çölemerik MYO

Toplam

Yüksekova MYO

Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

51

24.29

48

22.86

Bahçe Tarımı

27

12.86

Organik Tarım

24

11.43

Posta Hizmetleri

60

28.56

Toplam

210

100

Toplam

1118

100

Tablo 2'deki veriler incelendiğinde

araştırmaya katılan öğrencilerden

. 277'sinin (% 27.55) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda
öğrencilerden

İşletmeciliği
Sekreterlik

okuduğu, bu

98'inin (% 35.38) Çocuk Gelişimi programında,

12.64) Çevre Sağlığı

programında,

programında,
programında,

%

N

24'ünün
42'sinin

31'inin

35'inin (%

(% 11.19) Sağlık Kurumları

(% 8.66) Tıbbi
(% 15.16) Tıbbi

Dokümantasyon
Laboratuar

ve

Teknikleri

programında, 30'unun (% 10.83) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programında ve
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e (% 6.14) İlk ve Acil Servis programında okuduğu belirlenmiştir.
eki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerden 631 'inin
) Çölemerik Meslek Yüksekokulunda

okuduğu, bu öğrencilerden

(% 15.21) Bilgisayar Programcılığı programında, 108'inin (% 17.12)
ik Teknolojisi programında, 55'inin (% 8.72) Kontrol ve Otomasyon
,jisi

programında,

66'sının

(% 10.46)

Bankacılık

ve Sigortacılık

ında, 70'inin (% 11.09) Elektrik Enerjisi Üretim, iletim ve Dağıtım
ında, 86'sının (% 13.63) İnşaat Teknolojisi programında, 45'inin (%
Laborant

ve Veteriner

Sağlığı

Uygulamaları

r

programında

ve

31'inin

programında,

programında,

44'ünün

(%

30'unun (% 4.75) Bahçe

de (% 4.92)

Geleneksel

El Sanatları

mında okuduğu belirlenmiştir. Yine tablo 2'deki verilerden
rmaya katılan öğrencilerden
ekokulunda

okuduğu

210'unun

hareketle

(% 18.73) Yüksekova

bu öğrencilerden

6.97)

51'inin

(% 24.29)

Meslek
işletme

etimi programında, 48'inin (% 22.86) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
ramında, 27'sinin (% 12.86) Bahçe Tarımı programında,

24'ünün (%

r43) Organik Tarım programında ve 60'ının da (% 28.56) Posta Hizmetleri
gramında okuduğu belirlenmiştir.

Araştırma

için gerekli verileri toplayabilmek

amacıyla seçilmiş olan

rjiversitenin öğrenci sayısının (1118 kişi) yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca
ölümlerdeki

öğrenci
normlara
bağlı

sayıları

Yüksek

Öğretim

Kurumu

uygun olarak belirlenmektedir.
meslek

örneklemin

yüksekokullarında

Hakkari Üniversitesi

tarafından

Araştırmada

okuyan

tüm

sınıf

Hakkari

öğrencilere

Meslek Yüksekokullarında

okuyan öğrencilerin tamamını temsil ettiği de söylenebilir.
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i:lştırmaya katılan öğrencilere ait sayısal veriler
N

%

513

45.89

605

54.11

Toplam

1118

100

1. Sınıf

521

46.60

2. Sınıf

597

53.40

1118

100

Sağlık Hizmetler MYO

277

24.78

Çölemerik MYO

631

56.44

Yüksekova MYO

210

18.78

1118

100

27

2.42

Süper/Düz Lise

380

33.99

Meslek Lisesi

688

61.54

23

2.05

1118

100

17-19 Yaş

376

33.63

20-22 Yaş

552

49.37

23-25 Yaş

144

12.88

46

4.12

1118

100

Kadın
Erkek

Toplam

Toplam
Fen/Anadolu Lisesi

Ön Lisans/Fakülte
Toplam

26-üzeri Yaş
Toplam
Tablo 3'deki veriler incelendiğinde

araştırmaya katılan öğrencilerden

3'ünün (% 45.89) kadın, 605'inin (% 54.11) erkek olduğu, öğrencilerin
1'inin (% 46.60)

1. sınıfta,

597'sinin

2. sınıfta

(% 47.45)

okuduğu,

ğrencilerden 277'sinin (% 24.78) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda,
tO'unun

(% 18.78) Yüksekova

Meslek Yüksekokulunda

18.97) de Çölemerik Meslek Yüksekokulunda
araştırmaya

katılan

öğrencilerden

27'sinin

380'inin

(% 33.99) Süper/Düz

23'ünün

(% 2.05) de Ön Lisans/Fakülte

ve 631 'inin · (%

okuduğu belirlenmiştir.
(% 2.42) Fen/Anadolu

lise, 688'inin

Yine
lisesi,

(% 61.54) Meslek lisesi ve

mezunu

olduğu,

öğrencilerden

376'sının (% 33.63) 17-19 yaş aralığında, 552..'sinin (% 49.37) 20-22 yaş
aralığında, 144'ünün (% 12.88) 23-25 yaş aralığında ve öğrencilerin 46'sının
(% 4.12) da 26-üzeri yaş aralığında oldukları belirlenmiştir.
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~r Veri toplama araçları ve geliştirilmesi

ü araştırmada; meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam
ğrenme yaklaşımı hakkındaki görüş ve farkındalıkları cinsiyet,
, sınıf, yaş ve mezun olunan okul gibi demografik değişkenleri göz
bulundurularak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda
ile ilgili olarak daha önceden yapılan araştırmalar taranmış ve
rmacı tarafından "Yaşam Boyu Öğrenme Görüşme Formu", "Yaşam
Ölçeği" ile "Yaşam Boyu Öğrenme Farkında/ık Ölçeği"

. 4 Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ) ve Yaşam Boyu
nme Farkındahk Ölçeği (YBÖFÖ)'ne ait puan aralıkları
EYD - EDD = 5 - 1 = 0,8
5

1 _00 _ 1.80:

Kesinlikle Katılmıyorum

:Seçenek Aralığı

1.81 - 2.60: Katılmıyorum

D: En Yüksek Değer

2.61 - 3.40: Kararsızım

D: En Düşük Değer

3.41 - 4.20: Katılıyorum

Seçenek Sayısı

4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 4'de Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği ile Yaşam Boyu Öğrenme
Farkındalık Ölçeğinin puan aralıkları bu alanda kullanılan formüle göre
belirlenmiştir (Demir ve Gedikoğlu, 2007: 4). Formülden hareketle gerek
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin gerekse de Yaşam Boyu Öğrenme
Farkındalık Ölçeğinin puan aralıkları formülden hareketle belirlenmiş ve puan
aralıkları tablo 4'de gösterilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin veri toplama aracına verdikleri
cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla hesaplanmıştır.
Çıkarımsal analizlerde anlamlılık düzeyi p<,05 olarak belirlenmiştir. Ölçek
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olumsuz

maddeler

analiz

yapılırken

ters

çevrilerek

Ercan ve Kan, (2004: 211)'a göre somut veya soyut özelliklerin
mesinde

kullanılacak ölçeğin
Ölçeğin

standart

standardize

bir

ölçme

olabilmesi

ölçüm

aracı

olması

değerlerinin

rhlığının bir göstergesi olan "güvenirlik" ve ölçmeyi amaçladığı özelliği
u ölçebilme derecesinin göstergesi olan "geçerlik" olarak nitelendirilen iki
el özelliğe sahip olması istenmektedir. Bu nedenle araştırmacı tarafından
encllerin Yaşam Boyu Öğrenmeye yönelik görüş ve farkındalıklarını
iflemek amacıyla geliştirilen ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik
c!.lizleri de yapılmıştır. Araştırmanın amaçlarına ulaşabilmek için gerekli
n veri toplama araçlarının geliştirilmesi sürecinde sırasıyla dört aşama
ip edilmiş (Karasar, 1995; Balcı, 1995) ve bu aşamalar Tablo 5'de

ablo. 5 Veri toplama araçlarının geliştirilmesi süreci

yönelik
konuların literatür
taraması yapılmış,
araştırma problemi
tanımlanmış ve
araştırmanın
amaçları
belirlenmiştir.

2. Aşama

3. Aşama

Araştırma için
alanında
uzmanlaşmış
akademisyenlerle ve
MYO'lu öğrencileriyle
görüşmeler
yapılmıştır.

Araştırmada
kullanılmak
üzere madde
havuzu
oluşturulmuştur.

4. Aşama
Madde havuzuna
yönelik uzmanların
tekrar görüşleri
alınmış, taslak ölçme
araçları hazırlanmış ve
ölçme araçlarına son
halleri verilmiştir.

Tablo 5'de araştırmanın birinci aşamasında; Yaşam Boyu Öğrenme
Görüşme Formu (YBÖGF), Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ) ve Yaşam
Boyu Öğrenme Farkında/ık Ölçeği'nin (YBÖFÖ) geliştirilmesi sürecinde,
öncelikle araştırma problemini tanımlayabilmek ve bu probleme yönelik
amaçları belirleyebilmek amacıyla Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına
yönelik literatür detaylı olarak taranmıştır. Ayrıca bu aşamada, Yaşam Boyu
Öğrenme yaklaşımına yönelik alandaki eksiklikler saptanmaya çalışılmıştır.
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ikinci aşamasında; alanında uzman kabul edilen
(N=11) Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerle
üşmeler yapılarak, Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik
alınmıştır. Görüşmeler esnasında öğrencilere Kişisel Gelişim,
/işim ve Sosyal Gelişim bileşenleri ile ilgili tartışmalar yapılmıştır.
Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim ve Sosyal Gelişimin
ile ilgili olarak da tartışmalar yapılmıştır. Tartışmalar esnasında
ülen kavramlar not edilmiştir.

ştırmanın üçüncü aşamasında; yapılan tartışmalar esnasında
otlar, MYO öğrencilerine yönelik görüşler ile literatür taraması
a elde edilen verilerle YBÖGF, YBÖÖ ve YBÖFÖ'ne yönelik bir
havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzu oluşturulurken özellikle
şal açıklamalara dikkat edilmiştir.

~raştırmanın dördüncü ve son aşamasında, oluşturulan madde
lan kapsam geçerliklerinin belirlenmesi amacıyla yeniden uzman
misyenlerin görüşlerine sunulmuştur. Balcı, (2005)'ya göre kapsam
iliği, bir ölçme aracının içeriğinin beklenen davranışları ne derece
~ünün tayin edilmesidir. Büyüköztürk, (2006)'e göre kapsam geçerliğini
etmede kullanılan en

mantıklı yollardan biri,

uzman görüşüne

urmak, uzmandan beklenen ise testin taslak formunda yer alan
ddeleri kapsam geçerliği bakımından değerlendirmesidir. Görüşleri alınan
an akademisyenlerin ve danışmanın oluşturulan sorulara yönelik fikirleri
dıktan sonra gerekli görülen maddeler düzenlendikten sonra araştırmada
llanılacak olan görüşme formu ile ölçeklere son hali verilmiştir. Alanında

Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.

Dr. Ali Sabancı, Akdeniz üniversitesi
Dr. Ayhan Dikici, Niğde Üniversitesi
Dr. Selçuk Uygun, Akdeniz üniversitesi
Doç. Dr. Birsel Aybek, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem Hürsen, Yakın Doğu üniversitesi
Doç. Dr. Ebru Deretarla Gül, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Eylem Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Gamze Kasalak, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Sarıçam, Dumlupınar üniversitesi
Doç. Dr. Murat Tuncer, Fırat üniversitesi
Doç. Dr. Sencer Bulut, Çukurova ÜniversJtesi
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edilen 11 akademisyenden (öğretim üyesi) araştırmanın her
yararlanılmıştır.

Taslak olarak oluşturulan görüşme formu ve ölçekler önce birbirinden
lı üç programdaki farklı sınıf kademelerinde uygulanmış ve öğrencilerin
ijmakta zorluk çektikleri maddeler ve kavramlar yeniden düzenlenmiştir. 7
deden oluşan görüşme formu kapsam ve yapı geçerlikleri açısından
an akademisyenlerin görüşleri alındıktan sonra 5 madde olarak yeniden
nlenmiştir (Bkz. Ek. 1 ). Ayrıca 25 maddeden oluşan "Yaşam Boyu
enme Ölçeği", uzman akademisyenlerin görüşleri alındıktan sonra 25
de olarak düzenlenmiştir (Bkz. Ek. 2). 72 maddeden oluşan "Yaşam
u Öğrenme Farkındalık Ölçeği" ise, uzman akademisyenlerin görüşleri
sonra 61 madde olarak yeniden düzenlenmiştir (Bkz. Ek. 3).
ştırma için kullanılacak olan tüm araçların görüşme formu ile ölçekler
rkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı okutmanlarına anlatım bozukluğu ve imla
nusunda problem görülen yerler düzelttirilmiş ve bu sürecin sonunda
ştırmada kullanılmaya hazır hale getirilmiştir.

3.3.1 Yaşam Boyu

Öğrenme Görüşme Formu

(YBÖGF)

Geliştirilmesi

Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme konusuna yönelik görüşlerini
rıı:>mı:>ı.r

amacıyla önce araştırmacı tarafından bir sınıfta Yaşam Boyu
ile ilgili daha öncesinden belirlenmiş olan bir fikir ortaya atılmış ve

öğrencilerin bu fikir üzerinden tartışmaları sağlanmıştır. Daha Sonra bu
tartışma ortamındaki öğrencilerin görüşlerinden ve literatür taramasından
hareketle 5 maddeden oluşan bir görüşme formu (Bkz Ek. 1) geliştirilmiştir.
Sonra

geliştirilen

görüşme

formlarını

diğer

smıflardaki

öğrencilere

dağıtılmadan, araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan görüşme
formundaki soruları her sınıfta bir tartışma ortamı oluşturularak, öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak ortaya attıkları görüş ve düşünceler
araştırmacı tarafından titizlikle not edilmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden
hareketle alınan bu notlar sayesinde öğrenhilerin Yaşam Boyu Öğrenme
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görüşleri belirlenmiş ve bu görüşlere göre bir madde havuzu

.2 Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ) Geliştirilmesi

plemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova MYO'na bağlı
larda okuyan öğrencilerin, Yaşam Boyu Öğrenme konusuna yönelik
belirleyebilmek amacıyla geliştirilen "Yaşam Boyu Öğrenme
'1n;in

maddeleri "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Kararsızım",

ı.yorum" ve "Kesinlikle Katılmıyorum" şeklinde 5'1i likert tipindedir.
a/olumlu maddeler ve olumsuz maddeler olmak üzere iki farklı türde
ler bulunmaktadır. Ölçek içerisinde yer alan olumlu ifadeler "Kesinlikle
rum"dan "Kesinlikle Katılmıyorum"a doğru 5'ten 1 'e sayısal değerler
rek puanlanırken, olumsuz ifadeler tam tersi 1'den 5'e doğru sayısal
ler

verilerek

puanlanmıştır.

Yaşam

Boyu

Öğrenme

Ölçeğinin

Ö)'nin ön denemesi, 2013-2014 öğretim yılının Mart 2014 ayında
~ari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO'na bağlı programlarda okuyan
öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin ön denemesinde, öğrenciler
ijfından doldurulan 241 ölçekten 11 'i eksik ya da hatalı doldurulduğundan
ğE3rlendirme 230 ölçekle sınırlandırılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
şJizleri toplam 230 öğrenciden sağlanan verilerle yürütülmüştür. YBÖÖ'nin
9pı geçerliğini incelemek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Turgut ve
aykul, (1992; 201 O)'a göre faktör analizinin en önemli amaçlarından biri,
E3ğişkenler arasındaki bağımlılığın kökenini araştırmaktır. Ayrıca ölçeğin iç
ı..ıtarlık güvenirliği Croanbac'h Alpha katsayısı ile incelenmiştir.

Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için öncelikle ölçek toplam puanlarının
bakılmıştır. Gerçekleştirilen normal dağılım analiz (normal
analyses) sonuçları

incelendiğinde, minumum değer

70,

maximum değer 149, güven aralığı 112.551-115.997, ranj 79, ortalama değer
114,274, medyan 114, standart sapma 13.263, çarpıklık -0, 141 ve basıklık
değeri 0,569 olarak hesaplanrmştır,
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ktör analizinin ilk aşamasında, "Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği"nin
IU olup olmadığı Temel Bileşenler Analizi ile test edilmeye çalışılmış
n analizler sonucunda ölçeğin tek boyutlu veya faktörlü olduğu
Ölçek

geliştirme

çalışmalarında,

faktör

örüntüsünün

imasında 0.30 ile 0.40 arasında değişen faktör yüklerinin alt kesme
olarak alınabileceği belirtilmektedir (Gürbüztürk ve Şad, 201 O). Bu
ada alt kesme noktası 0.30 olarak kabul edilmiştir.

'ı'apılan madde analizleri sonucunda YBÖÖ'nin taslağında yer alan 25
den ?'sinin faktör yük değerinin 0.30'un altında kaldığı görülmüştür. Bu
ler (5., 6., 7., 8., 9., 13. ve 23. maddeler) ölçekten çıkarılmış ve kalan
dde için yeniden faktör analizi yapılmıştır. Örneklemden elde edilen
rin faktör analizine uygunluğu KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett's
f sphericity (BTS) testleri ile yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda KMO
ri 0.826 olarak bulunmuştur. Tavşancıl, (2006)'a göre verilerin faktör
lizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett
ericity testi ile incelenebilir. KMO'nun 1 'e yaklaştıkça mükemmel, 0.50'nin
da ise kabul edilemezdir (Şencan, 2005). KMO değeri 0.90'1arda
kernrnel, 0.80'1erdeçok iyi, O.?O'lerdeve 0.60'1ardavasat, 0.50'1erdekötü
guğu belirtilmektedir (Leech, Barrett ve Morgan, 2005; Çokluk, Şekercioğlu
Büyüköztürk, 2010; Tavşancıl, 2010). Geliştirilen Yaşam Boyu Öğrenme
[çeği'nin KMO değeri 0.826 (çok iyi) olarak hesaplanmıştır. Bu sonucun
Ide edilen verilerin faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir.

Analiz edilen KMO ve Bartlett's test sonuçları, Bartlett's test of
sphericity; approx. Chi-square: 2089,263, df: 300 ve p: 0.00 değerleri anlamlı
çıkmıştır. Dolaysıyla verilerin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir.
Child, (2006)'a göre ise faktör belirleme doğrusal ilişkiler üreten puanlar
arasındaki korelasyon varsayımına dayanmaktadır. Araştırmada ölçek için
Fixed number of factors değeri 1 olarak belirlenmiş ve 25 maddeden oluşan
ölçek madde sayısı olarak son halini almıştır.

Ölçekte yer alan maddelerin ayırt edicilik özelliklerini incelemek
amacıyla 25 madde için hesaplanan madde-toplam korelasyonları, 0.311 ile
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arasındadır. Namlu ve Odabaşı, (2007)'na göre madde toplam
katsayılarının genel olarak 0.20'nin üzerinde olması maddenin
I edilebilir olduğunu ifade eder. Bu çalışmada madde toplam korelasyon
ri 0.20'nin üzerinde olup kabul edilebilir limit içerisinde yer almaktadır.

Ölçeğin güvenirliği için madde analizine dayalı olarak hesaplanan
nbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.858 olarak hesaplanmıştır. Bir test için
aplanan güvenirlik katsayısının 0.70 ve daha yüksek olması test
nlarının güvenirliği için yeterlidir (Özdamlı, 2009; Hung ve diğerleri, 201 O;
lyüköztürk, 2006). Elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin tümü ve alt boyutları
ısından güvenilir bir ölçek olduğu ifade edilebilir. Yaşam Boyu Öğrenme
lçeğinin faktör yük değerleri ve madde toplam korelasyon sonuçları Ek. 2'de
~taylı olarak verilmiştir.

1.3.3 Yaşam Boyu

Öğrenme Farkındalık Ölçeği

(YBÖFÖ)

Geliştirilmesi

Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova MYO'na bağlı
programlarda okuyan öğrencilerin, Yaşam Boyu Öğrenme konusuna yönelik
farkındalıklarını belirleyebilmek amacıyla geliştirilen "Yaşam Boyu Öğrenme
Farkındalık Ölçeği"nin maddeleri "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum",
"Kararsızım", "Katılmıyorum" ve "Kesinlikle Katılmıyorum" şeklinde 5'1i likert
tipindedir. Ölçekte olumlu maddeler ve olumsuz maddeler olmak üzere iki
farklı türde maddeler bulunmaktadır. Ölçek içerisinde yer alan olumlu ifadeler
"Kesinlikle Katılıyorum"dan "Kesinlikle Katılmıyorum"a doğru 5'ten 1 'e sayısal
değerler verilerek puanlanırken, olumsuz ifadeler tam tersi 1 'den 5'e doğru
sayısal değerler verilerek puanlanmıştır. Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık
Ölçeği (YBÖFÖ)'nin ön denemesi, 2013- 2014 öğretim yılının Mart 2014
ayında Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO'na bağlı programlarda
okuyan 201 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin ön denemesinde,
öğrenciler tarafından doldurulan 205 ölçekten 4'ü eksik doldurulduğundan
değerlendirme 201 ölçekle sınırlandırılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
analizleri

toplam

201

öğrenciden

sağlanan

verilerle

yürütülmüştür.
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ÖFÖ'nin yapı geçerliğini incelemek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır.
iç tutarlık güvenirliği Croanbac'h Alpha katsayısı ile

Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için öncelikle ölçek toplam puanlarının
ğılımına bakılmıştır. Gerçekleştirilen normal dağılım analiz (normal
stribution

analyses) sonuçları

incelendiğinde,

minumum değer

80,

ximum değer 314, güven aralığı 237.206-246.167, ranj 234, ortalama
eğer 241.687, medyan 245, standart sapma 32.214, çarpıklık -2,206 ve
asıklık değeri 8,401 olarak hesaplanmıştır.

Faktör analizinin ilk aşamasında, "Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık
Ölçeği"nin tek boyutlu olup olmadığı Temel Bileşenler Analizi ile test
edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerini ortaya koymak amacıyla Varimax rotasyon
uygulanarak

saptanmaya

çalışılmıştır.

Ölçek

geliştirme

çalışmalarında, faktör örüntüsünün oluşturulmasında 0.30 ile 0.40 arasında
değişen

faktör

yüklerinin

alt

kesme

noktası

olarak

alınabileceği

belirtilmektedir (Tekin, 1977; Tatlıdil, 1992). Bu araştırmada alt kesme
noktası 0.30 olarak kabul edilmiştir.

YBÖFÖ'nin deneme formunda yer alan 61 maddeden ?'sinin faktör
yük değerinin 0.30'un altında kaldığı görülmüştür. Bu maddeler (2., 5., 21.,
26., 47., 48. ve 58. maddeler) ölçekten çıkarılmış ve kalan 54 madde için
faktör analizi yeniden yapılmıştır. örneklemden elde edilen verilerin faktör
analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve
Bartlett's test of sphericity (BTS) testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizde
KMO değeri 0.957 olarak bulunmuştur. Namlu ve Odabaşı, (2007)'na göre de
KMO değerinin 0.60'ın üzerinde olması gerektiği belirtilmiştir. Geliştirilen
Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık Ölçeği'nin KMO değeri 0.957 (mükemmel)
olarak hesaplanmıştır. Bu sonucun elde edilen verilerin faktör analizi için
uygun olduğu söylenebilir.

Bartlett's test of sphericity 8022,749, df: 1431, p: 0.00 anlamlı
çıkmıştır. Elde edilen KMO ve Bartlett's test sonuçları, verilerin faktör
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e uygun olduğunu göstermiştir. Araştırmada ölçek için Fixed number
ors değeri 6 olarak belirlenmiş ve 54 maddeden oluşan ölçek madde
olarak son halini almıştır. Duyan ve Gelbal, (2004)'a göre faktör
ne alınan maddelerin kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla
number of factors" değerine bakılabilir.
Boyu

Öğrenme

Farkındalık

Ölçeği'nin,

faktör

analizi

lerinde analize alınan 54 maddenin analiz sonucunda birinci faktörün
ğeri 17.994 ve açıkladığı varyansı %33.323, ikinci faktör için özdeğer
1 ve açıkladığı varyansı %5.909, üçüncü faktör için özdeğeri 2.765 ve
ladığı varyansı %5.120, dördüncü faktör için özdeğeri 2.077 ve açıkladığı
ansı %3.846, beşinci faktör için özdeğeri 1.784 ve açıkladığı varyansı
.303, altıncı faktör için özdeğeri 1.654 ve açıkladığı varyansı % 3.063
rak hesaplanmıştır. Altı faktör için açıklanan toplam varyans oranı ise %
.566 olarak belirlenmiştir.
Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda belirlenen altı faktör sırasıyla;
Motivasyon Yeterliği", "Deneyim Yeterliği", "Okur-yazarlık Yeterliği", "Kültürel
apı Yeterliği", "Yaş Yeterliği" ve "Bilgi iletişim Teknolojileri (BİT) Yeterliği"
(Günüç, Odabaşı ve Kuzu, 2012) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutları,
Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik Sosyal Gelişim, Kişisel Gelişim
ve Mesleki Gelişim alanlarındaki bileşenlere yönelik olarak belirlenmiştir.
Ayrıca Avrupa Birliği, (2007) eğitim politikalarında, bireylerin kişisel, sosyal ve
mesleki gelişimlerine önem verilmesi ve
gerçekleştirilmesi,

ölçek

boyutlarının

bu

alanda birçok çalışma

isimlendirilmesinde yol

gösterici

olmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin ayırt edicilik özelliklerini incelemek
amacıyla 54 madde için hesaplanan madde-toplam korelasyonları, 0.311 ile
0.730 arasındadır. Tezbaşaran, (1996)'a göre madde analizi sürecinde
gerçekleştirilen madde-toplam puan korelasyon analizinde, maddelerin ölçek
puanları ile yüksek korelasyon göstermeleri aynı boyutta ölçme yapıp
yapmadıklarının belirlenmesi amaçlanır. Bu çalışmada madde toplam
korelasyon değeri 0.20'nin üzerinde olup kabul edilebilir limit içerisinde yer
almaktadır.
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güvenirliği için madde analizine dayalı olarak hesaplanan
ch Alpha iç tutarlılık katsayıları ölçeğin bütünü için 0.957 olarak
lanmıştır. Özdamar, (1999)'a göre güvenirlik katsayısına ilişkin ölçüt
0.00< Cronbach Alpha <0.40 olduğu zaman ölçek güvenilir değildir.
ölçeğin birinci faktörü için tutarlılık katsayısı 0.933, ikinci faktör için
,. üçüncü faktör, 0.822, dördüncü faktör yükü için 0.830, beşinci faktör
için 0.762 ve altıncı faktör yükü için 0.756 olarak tespit edilmiştir. Elde

n sonuçlara göre, ölçeğin tümü ve alt boyutları açısından güvenilir bir
olduğu ifade edilebilir. Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık Ölçeğinin
yük değerleri ve madde toplam korelasyon sonuçları Ek. 3'de detaylı
verilmiştir.

,.,
I'

3.4 Kişisel Bilgi Formu (Demografik Bilgiler)

Kişisel bilgi formu, MYO öğrencilerinin "Cinsiyet", "Program türü",
Sınıf', "Yaş" ve "Mezun olunan okul türü", değişkenlerine bağlı olarak
ğrenci farkındalıklarını belirleyebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Demografik
değişkenler ile ilgili olarak Toker, (2007) tarafından demografik değişkenler
üzerine yapılan bir araştırmada, araştırmalarda en fazla kullanılan, bireyi en
fazla etkileyen ve üzerinde durulan demografik değişkenlerin Yaş, Cinsiyet,
Medeni durum ve Eğitim durumu değişkenleri olduğu belirlenmiştir. Yine
Azizoğlu ve Özyer, (201 O) tarafından demografik değişkenler üzerine yapılan
başka bir çalışmada, araştırmaların Yaş, Cinsiyet ve Eğitim durumu
değişkenleri üzerine yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca demografik değişkenler
üzerine veya demografik değişkenler göz önüne alınarak yurt içinde ve yurt
dışında yapılan araştırmalar incelendiğinde yine aynı şekilde araştırmalarda
genellikle Yaş, Cinsiyet, Medeni durum ve Eğitim durumu değişkenlerinin
alındığı ve bu değişkenler üzerinden verilerin toplandığı belirlenmiştir. Bu
araştırmada, kişisel bilgi formuna alınan demografik değişkenlerin seçilme
nedeni ise araştırmaya katılan öğrencilere yönelik genel bir bilgi elde etmek
ve öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik görüş ve
farkındalıklarını belirlemeye çalışmaktır.
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raştırrnada hazırlanan veri toplama araçları (YBÖGF, YBÖÖ ve
Hakkari

Üniversitesi

Çölemerik

MYO'na

bağlı;

Bilgisayar

mcılığı (BP), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MVU), Geleneksel El
arı (GES), Bahçe Tarımı (BT), Elektronik Teknolojisi (ET), inşaat
erliği (İT), Laborant ve Veteriner Sağlığı (LVS), Bankacılık ve
cılık (BS), Kontrol ve Otomasyon (KOT), Elektrik Enerjisi Üretim, İletim
ğıtımı (EEÜİD) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı; Çocuk
mi (ÇG), Tıbbi Laboratuar Teknikleri (TLT), İlk ve Acil Yardım (İAY),
iiTanıtım

Pazarlama (TTP), Çevre Sağlığı, (ÇS), Sağlık Kurumları

eciliği (SKİ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Yüksekova Meslek
ekokuluna bağlı; Posta Hizmetleri (PH), işletme Yönetimi

(İY),

asebe ve Vergi Uygulamaları (MVU), Bahçe Tarımı (BT) ile Organik
(OT) programında okuyan öğrencilere uygulanmıştır. Veri toplama
hafta içi ders saatlerinde öğrencilere uygulanmıştır. Ayrıca uygulama
her sınıfta araçlarla ilgili öğrencilere bilgi verilmiş ve soruları
yanıtlamalarının önemi açıklanmıştır. Yaşam Boyu Öğrenme
Formunun uygulama aşamasında, araştırmaya katılan öğrencilerin
verecekleri cevaplar araştırmacı tarafından not şeklinde alınarak
edilmiştir. Öğrencilere uygulanan veri toplama araçları Ek 1, Ek 2 ve Ek
verilmiştir.

4.6.

Verilerin Analizi ve Yorumlar

Araştırmaya katılan öğrencilerin, demografik değişkenlere bağlı olarak
ölçek maddelerine verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı
yardımıyla F testi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi olan Anova testi
kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada ikili değişkenlerde t testi, üçlü veya
daha fazla değişkenli gruplarda Anova testi kullanılmıştır. Araştırmada
kullanılan ölçeklerdeki tüm likert sorular olumludan olumsuza 5'den 1 'e doğru
puanlanmış, olumsuzdan olumluya ise 1 'den 5'e doğru puanlanmıştır. Bu

73

a dikkate alınarak yapılan analizlerde, araştırmada ikili değişkenler
sti, üçlü veya daha fazla değişkenler için Anova testi kullanılmıştır.
r yapılırken testlerin parametrik ve nanparametriklerine dikkat
Veriler yorumlanırken anlamlılık düzeyi (p<0,05) alınmış ve
a verileri bu anlamlılık düzeyine göre yorumlanmıştır.
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BÖLÜM IV

BULGULAR VE YORUM

Araştırmanın bu bölümünde Hakkari Üniversitesine bağlı Çölemerik
Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova MYO'nda okuyan ve araştırmaya
katılan öğrencilerle ilgili demografik verilere, araştırmada kullanılan Yaşam
Boyu Öğrenme Ölçeği ve Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık Ölçeği ile elde
edilen verilere ve bu verilere ilişkin istatistiksel bulgulara ve gözlemlere yer
verilmiştir.

1.1 Meslek yüksekckulunda

okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu

Öğrenme yaklaşımına yönelik görüşleri hangi düzeydedir?

Bu bölümde öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili görüşlerine
ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Araştırma için seçilen 50 kişilik bir
sınıfta öğrencilere sorular sorulmuş ve sorulara yönelik öğrencilerin görüşleri
frekans (f) dağılımları şeklinde tablolaştırılmış ve her tablo ayrı ayrı
yorumlanmıştır.
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ablo, 6 Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
~ renmenln tanımına ve amacına yönelik görüşleri
örüşler
f
%

12
11
11
10

24
22
22
20

Sosyal gelişimdir.

9

Hayatı daha iyi tanımaktır.

7

esleki Gelişimdir.
Mesleki istihdam sağlamaktır.
Kişisel gelişimdir.
Bilgi/beceri kazanmaktır.

Tecrübenin artmasıdır.

4

18
14
10
8

Okulsuz öğrenmedir.

3

6

Uyum sağlamadır.

2

Verimliliği artırmaktır.

1
1

4
2
2

5

insanın gelişmesi/değişmesidir.
YBÖ'nin amacı;
Bilgi edindirtmektir.

18
18

Teknolojiyi kullandırtmaktır.

16

Eğitimi Artırmaktır.

16

Sosyal gelişimi artırmaktır.

10

Kültürel gelişimi artırmaktır.

8

Ekonomik kapasiteyi yükseltmektir.

6

Fırsatları değerlendirtmektir.

Araştırmaya katılan 50 öğrenci, Yaşam Boyu Öğrenmenin tanımına ve
amacına yönelik sorulan soruya tablo 6'da öğrenme, öğretme ve eğitim
kavramlarından yola çıkarak cevaplamışlardır. Öğrencilerin büyük bir
çoğunluğu Yaşam Boyu Öğrenmeyi mesleki gelişim olarak tanımlamışlardır.
Bunun sebebi sorulduğunda öğrenciler Yaşam Boyu Öğrenmenin genellikle
halk eğitim merkezlerinde verildiğini, halk eğitim merkezlerinin de mesleki
gelişim de etkili olduklarını çünkü halk eğitim merkezlerinin bireylere meslek
edindirmek için açıldıklarını ifade etmişlerdir. Yine Yaşam Boyu Öğrenmenin
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mlanndan ikinci sırada mesleki istihdam vardır. Öğrencilerin Yaşam Boyu
enmeyi mesleki istihdam olarak tanımlamalarının temelinde de yine
slek edinme ve meslek edindirme vardır.

Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili yapılan tanımlarına bakıldığında,
am Boyu Öğrenme, kendini tanımak, dünyayı tanımak, beceri kazanmak,
nm yapmak, yaratmak, farkına varmak, öğrenme alışkanlığı, davranış
çimi, ikinci fırsat, imkan sunmak, mesleki yeterlik, yeterliğin gelişmesi, yeni
jğiler edinme, eski ve yeni bilgileri bütünleştirme, sosyal gelişim, istihdam
şturma, bireyleri destekleyici süreç, toplum yapısına uyum sağlayabilmedir
rdamar, 2011; Soran, Akkoyunlu ve Kavak, 2006; Ireland Ministry of
ducation and Science, 2000; Şişman, 2012; Borat, 201 O; Candy, Crebert ve
!Leary, 1994; Avrupa Komisyonu, 2006; Candy, 2003; Uzunboylu ve
ürsen, 2011; Koç, 2005; Ersoy, 2009). Yaşam Boyu Öğrenme ilgili olarak
apılan tanımlar incelendiğinde öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmenin tanımı
çin kullandıkları kavramların çoğunun daha öncesinden çeşitli araştırmalarda
yapılan tanımların içerisinde geçtiği görülmektedir. Bu durum öğrencilerin
Boyu

Öğrenme

kavramı

hakkında

bilgi

sahibi

olduklarını

göstermektedir.
Yaşam Boyu Öğrenmenin amacıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar
incelendiğinde, Yaşam Boyu Öğrenmenin amacının, öğrenmeyi öğrenmek,
eğitimi geliştirmek, kişisel gelişim, toplumsal gelişim, ekonomik büyüme,
bilmek ve öğrenmek, yapmak ve öğrenmek, olmak ve öğrenmek, birlikte
yaşamak için öğrenmek, topluma faydalı olmak, fırsat eşitliği, eğitimi
arttırmak, bilgi edinmek, teşvik etmek, yüksek performans, saygı göstermek,
teknolojiyi kullanmak, sosyal uyum, bütünleşmeyi sağlamak, işbirliği yapmak,
sosyal ve kültürel olarak kendini geliştirmek gibi kavramlarla ifade edildiği
görülmektedir (Singh, 2002; Ersoy, 2009; DPT, 2001; OECD, 1996; Özünlü,
2011; Güler, 2004).

Yaşam Boyu Öğrenmenin amaçları üzerine yapılan araştırmalar
incelendiğinde öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenmenin amaçları hakkında
kullandıkları kavramların çoğunun daha öncesinden yapılan araştırmalarda
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kavramlarla ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Bu durum öğrencilerin Yaşam
Öğrenmenin amaçları ile ilgili olarak kısmen de olsa bilgi sahibi
larını göstermektedir.

. 7 Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
menin bileşenlerine ~önelik görüşleri
f
%
lşler
'nln bileşenleri;
17

34

13

26

10

20

10

20

9

18

7

14

6

12

6

12

6

12

5

10

Sosyal gelişim

5

10

Kültürel gelişim

4

8

Araştırmaya

katılan

50

öğrenci,

Yaşam

Boyu

Öğrenmenin

bileşenlerine yönelik sorulan soruya yine tablo 7'de öğrenme, öğretme ve
eğitim kavramlarından yola çıkarak cevaplamışlardır. Öğrencilerin büyük bir
çoğunluğu Yaşam Boyu Öğrenmenin hangi bileşenlerden oluştuğu sorusuna
kültür demişlerdir. Kültür cevabını veren öğrencilere neden kültür cevabını
verdikleri sorulduğunda, kültür kavramının birçok şeyi kapsadığını ve çok
geniş bir tanımının olduğunu, Yaşam Boyu Öğrenmenin de çok geniş
alanının olduğunu bu nedenle kültür ile Yaşam Boyu Öğrenmenin birbirlerini
tamamladıklarını bu nedenle kültür cevabını verdiklerini bellrfmişlerdir, Yine
öğrencilerin cevaplarında Yaşam Boyu Öğrenmenin bileşenlerinden ikinci
sırada

eğitim

bileşeni

vardır.

Öğrencilere

neden

eğitim

dedikleri

sorulduğunda, Yaşam Boyu Öğrenmenin ancak eğitim ile sağlanabileceği bu
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eğitimin Yaşam Boyu Öğrenmenin bir alt bileşeni olduğu cevabını
işlerdir.
Yaşam

Boyu

Öğrenmenin bileşenleri

ile

ilgili

olarak yapılan

ştırmalar incelendiğinde Yaşam Boyu Öğrenmenin bileşenlerinin; mesleki
işim,

kişisel gelişim, sosyal gelişim, okur-yazarlık, BİT, politika ve

norni, beceri, yeterlik, yaş, motivasyon, tutum, deneyim, eğlenerek
enrne, rol-model ve kültürel yapı bileşenleri olduğu belirlenmiştir
uzakitis ve Tuncay, 2011; Kurbanoğlu, 201 O; Polat ve Odabaş, 2008; Ala,
89; AECT, 1998; Günüç, Odabaşı ve Kuzu, 2012; Avrupa Komisyonu,
Q2; Avrupa Konseyi, 2006; Akkuş, 2008; Knapper ve Croley, 2000; OECD,
.00-201 O; OECD, 2005; Stewart, 2009; Parkinson, 1999). Yaşam Boyu
ğrenmenin bileşenleri hakkındaki araştırmalar incelendiğinde, Yaşam Boyu
ğrenmenin bileşenleri hakkında kullanılan kavramların çoğunun öğrencilerin
elirttiği kavramlar ile örtüştüğü görülmektedir. Bu durum öğrencilerin Yaşam
oyu Öğrenmenin bileşenleri hakkında da doğru çıkarımlarda bulunduklarını
rtaya koymaktadır.

."fablo. 8 Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
"'ğrenmede görev alması gereken kurum ve kuruluşlara yönelik
örüşleri
Görüşler
f
%
YBÖ'yi destekleyen kurum ve kuruluşlar
21
42
Devlete bağlı kurumlar
Devlete bağlı kuruluşlar

17

34

özel sektöre bağlı kuruluşlar

17

34

Sanatsal faaliyet gösteren kuruluşlar

11

22

Araştırmaya katılan öğrenciler, Yaşam Boyu Öğrenmeyi desteklemesi
gereken kurum ve kuruluşlara yönelik sorulan soruları tablo B'de öncelikle
devlete bağlı kurum ve kuruluşlardan yola çıkarak cevaplamışlardır.
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Yaşam Boyu Öğrenmeyi hangi kurumların
desteklemesi gerekir sorusuna önce devlete bağlı kurum ve kuruluşlar sonra
da özel sektördeki kuruluşları en son ise sanatsal faaliyette bulunan
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luşları örnek vermişlerdir. Öğrencilerin belirttikleri görüşlerden Yaşam
Öğrenmeyi en fazla devlete bağlı kurumların desteklemesi gerektiği

·ı Yaşam

Boyu Öğrenmede en önemli durumun bireyler için açılacak

r, seminerler, söyleşiler ve konferanslar gibi etkinlikler olduğu bu
Hklerin düzenlenebilmesi için maddi olarak desteğe ihtiyaç olduğu bu
i desteğinde şimdilik ancak devlet tarafından karşılanabileceği yargısına
labilir. Ayrıca öğrencilerin yapmış olduğu sıralamalardan, kurum ve
lüşlarla ilgili olarak sanatla faaliyet gösteren kuruluşlara öğrencilerin çok
göstermedikleri belirlenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin sanatla ilgili
Iara da teşvik edilebilmesi için Yaşam Boyu Öğrenmenin sanatsal
tunun biraz daha ön plana çıkarılması amaçlanmalıdır.

Yaşam Boyu Öğrenmeyi desteklemesi gereken kurum ve kuruluşların
gileri olması gerektiği ile ilgili olarak yapılan araştırmalar incelendiğinde
am Boyu Öğrenmeyi desteklemesi gereken kurum ve kuruluşların; Sivil
uluşlar, resmi kuruluşlar, devlete bağlı kuruluşlar, hükümet, özel sektör,
atsal faaliyet gösteren kuruluşlar olduğu belirlenmiştir (Parkinson, 1999;
T, 2001; Avrupa Komisyonu, 2002; OECD, 2005; OECD, 201 O). Yaşam
Öğrenmeyi desteklemesi gereken kurum ve kuruluşların hangileri
gerektiği ile ilgili olarak yapılan araştırmalar incelendiğinde gerek
tarafından verilen yanıtlarda, gerekse de yapılan araştırmalarda
edilen sonuçlar birbirine benzerdir. Çünkü hem araştırmalarda hem de
tüm kurum ve kuruluşları belirtmişlerdir.
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. 9 Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
nme ve blllrnselllöe vönellk ~örüşleri
F

%

21
17
17
17
16

42
34
34
34
32
30

Ö'de bilimsel kişi;
nolojiyi kullanan
!imsel gelişmeleri yakından takip eden

15
14
13
Araştırmaya

28
26

katılan öğrenciler, Yaşam Boyu Öğrenmede bilimsel bir

şinin özelliklerine yönelik sorulan soruları tablo 9'da öncelikle teknolojiyi
ullanarak bilgiye ulaşma becerisinden yola çıkarak cevaplamışlardır.

Çünkü

ünümüzde

Bilgiye

bilgi ile teknoloji

ulaşmak

ve onu kullanmak,

eknoloji

okur-yazarı

oğunluğu
laşma,

Yaşam
bilgiyi

birbirini
yaymak

olmalıdırlar.

Boyu Öğrenmeyi

kullanma,

tamamlayan
ve paylaşmak

Bu

nedenle

bilimsellikle

bilgiyi değerlendirme

beceriler ile tanımlamışlardır.

kavramlardır.
isteyenler

öğrencilerin

mutlaka

büyük

birleştirdiklerinde

bir

bilgiye

ve bilgiyi yönetme

gibi

Burada öğrenci görüşlerinden hareketle aslında

hangi kavram ya da görüş olursa olsun en önemli etkenin bilgi olduğu ve
diğer

tüm

kavram

ve

uygulamaların

bilginin

çevresinde

gezindikleri

söylenebilir. Özellikle bilgi toplumunda olduğumuz günümüz çağında birçok
kurum, yayın, konferans ve söyleşi hep bilgi, bilginin önemi, bilginin değeri,
bilgi

edinmenin

yoğunlaşmıştır.

gerekliliği,

bilgiyi

kullanma

gibi

konular

üzerinde

Bu nedenle günümüzde bir öğrenciye bir soru yönelttiğinizde

veya bir yazı veya makale okuduğunuzda mutlaka bilgi ve bilginin öneminden
bahsetmektedir.

Bu nedenle öğrencilerin en rahat konuşabildikleri ve yorum

yapabildikleri kavramlardan birisi burada da olduğu gibi bilgi kavramıdır.

Yaşam Boyu Öğrenmede

bilimsel bir kişinin temel özelliklerini

olması gerektiği ile iigiii olarak yapılan araştırmalar
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renmede bilimsel bir kişi; bilgi okuryazarı, teknolojiyi kullanan, bilgiyi
ilgiye ulaşan, bilgiyi yayan, bilgiyi yöneten, bilgiyi değerlendiren,
tan, bilgiyi önemseyen, bilgiyi düzenleyen, bilgiyi yapılandıran kişidir
Odabaş, 2008; Güleç, Çelik ve Demirhan, 2012; Gündoğan, 2003;

005). Yaşam Boyu Öğrenmede bilimsel bir kişinin temel özellikleri ile
rc3.k yapılan araştırmalar incelendiğinde, gerek öğrenciler tarafından
anıtlar, gerekse de yapılan araştırmalarda bulunan sonuçlar birbirine
ir. Her ikisinde de modern çağda bir bireyde olması gereken evrensel
a göre bilimsel bir kişinin taşıması gereken özellikler tarif edilmektedir.

1 O Meslek Yüksekokulunda okuyan
mevle eçıitim alan blrevln özelliklerine

Boyu
-

%

ile eğitim alan birey;
dini verimli hisseder.

nomik olarak rahatlar.
eneyim kazanır.
ültürü artar.

itap gücü artar.
Okur-yazarlığı artar.

21
17
17
17
16
15
14
13

42
34
34
34
32
30
28
26

Araştırmaya katılan öğrenciler, Yaşam Boyu Öğrenme ile eğitim alan
bireylerin özelliklerinin nasıl değişebileceği ile ilgili soruları tablo 1 O'da
ôncelikle mutluluk, verimlilik ve kültürlülük gibi becerilerden yola çıkarak
cevaplamışlardır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Yaşam Boyu Öğrenme ile
eğitim alan bireylerin kendini daha verimli hissedeceği, daha mutlu olacağı ve
ekonomik olarak rahatlayacağı gibi becerilerle tanımlamışlardır. Burada
öğrenciler eğitim alan bireyin hayat standartlarının arttığı ve bireylerin eğitim
aldıkça daha farklı işlerde ve daha yüksek kademelerde çalıştıkları
dolayısıyla saygınlıklarının arttığı tüm bunlar artarken işinde yükselen bireyin
kariyeriyle birlikte ekonomik· olarak da gelirinin arttığı ve işinde ve
ekonomisinde iyileşme olan bireylerin refah düzeylerinin arttığı ve böylece
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ayatının düzene girdiği ve bireyin maddi ve manevi olarak kendini
at hissedeceği gibi sonuçlar çıkarmışlardır.

aşam Boyu Öğrenmenin ilkelerine göre eğitim alan bir bireyde
gereken

özellikler

ile

ilgili

olarak

yapılan

araştırmalar

diğinde Yaşam Boyu Öğrenme ilkelerine göre eğitim alan bir birey;
i > mutlu hisseder, verimli hisseder, kültürlü hisseder, sosyal ve
ik

açıdan verimli

hisseder, okur-yazar

hisseder, aydınlanmış

deneyimli hisseder, tecrübeli hisseder, modern hisseder, kültürlü
başarılı hisseder, ön yargısız hisseder, öğrenmeye açık hisseder,
hisseder, hedefine ulaşır, eğitimli hisseder (Prag, 2001; Knapper
2000, Polat ve Odabaş, 2008; Avrupa komisyonu, 2007). Yaşam
Öğrenmenin ilkelerine göre eğitim alan bir bireyin temel özellikleri ile
yapılan araştırmalar incelendiğinde, gerek öğrenciler tarafından
yanıtlar, gerekse de yapılan araştırmalarda bulunan sonuçlar yine
benzerdir. Her ikisinde de küreselleşen ve modernleşen dünyada
olarak eğitim alan bir bireyin temel özellikleri belirlenmiştir.

1.2 Meslek yüksekckulunda

okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu

Öğrenmeile ilgili görüşleri;

Bu bölümde öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili görüşlerine
ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak
öğrencilere 25 maddeden oluşan Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği uygulanmış
ve öğrencilerin ölçeğe yönelik görüşleri tablolaştırılarak yorumlanmıştır.
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değişkenine göre anlamlı bir fark göstermekte
midir?
Meslek Yüksekokullarmda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
lçeği (YBÖÖ)'ne verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine
ti analiz sonuçları
X

ss

Sd

t

p

522

97.56

12.198

1111

1.324

.186

591

96.51

13.956

-

N

Tablo 11 'deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin
Boyu

Öğrenme

Ölçeğine

verdikleri

cevaplardan,

Meslek

kokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki
terinin cinsiyet değişkenine göre kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler
nda anlamlı bir farklılığın olmadığı (p> ,05) belirlenmiştir. Öğrencilerin
şlerinden hareketle kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin Yaşam Boyu
nme ile ilgili olarak benzer düşünceleri paylaştıkları söylenebilir.

Canca, (2005) ve Duman, (2004) tarafından Yaşam Boyu Öğrenme
erine yapılan çalışmalarda da cinsiyet bakımından yine kadın öğrenciler ile
rkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamış ve kadın
pğrenciler ile erkek öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı ile ilgili
olarak benzer görüşleri paylaştıkları belirlenmiştir. Coşkun ve Demirel, (2012)
tarafından yapılan bir araştırmada ise erkek öğrenciler ile kadın öğrenciler
arasında kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kavtelek,
(2014) tarafından yönetici olarak çalışan öğretmenler üzerinde yapılan başka
bir araştırmada yönetici olarak görev yapan öğretmenler arasında cinsiyete
bağlı olarak kadın öğretmenler ile erkek öğretmenlerin Yaşam Boyu
Öğrenme

yaklaşımıyla

bulunamamıştır.

Yapılan

ilgili

görüşleri

araştırmaların

arasında

anlamlı

çoğunluğunda

bir

fark

araştırmaya
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ıı Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili görüşleri arasında cinsiyete bağlı
arnlı çıkmamıştır.
şam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda cinsiyete
rak nadiren de olsa kadınlar lehine anlamlı çıkan sonuçlar da vardır.
u araştırmaların sayısı çok azdır. Yaşam Boyu Öğrenme konusunda
bağlı olarak yapılan araştırmalar hakkında bir genelleme yapılacak
raştırmaya katılanların cinsiyete bağlı olarak görüşlerinin genellikle
e denk çıktığı belirlenmiştir. Bu durum araştırmaya katılanların
l<le aynı seviyedeki bireyler arasında, aynı okul mezunları arasında
aynı kurumlarda çalışanlar arasında yapılmasından kaynaklandığı
ülebilir. Dolayısıyla farklı kurumlarda, farklı okullarda veya farklı
elerdeki bireyler arasında da

araştırmaların yapılması cinsiyet

sunda daha sağlıklı kararlar alınmasını sağlayacaktır.

1.2.2 Sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir fark göstermekte
midir?
ablo, 12 Meslek Yüksekokullanrıda
ğrenme

Ölçeği

okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu

(YBÖÖ}'ne verdikleri

cevapların

sınıf

düzeyi

eğişkenine göre t- testi analiz sonuçları
N

X

SS

Sd

t

p

1.Sınıf

523

96.086

14.151

1111

2.184

.029

2.Sınıf

590

97.810

12.180

Sınıf Düzeyi

P<0.05
Tablo 12'deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam

Boyu

Öğrenme

Ölçeğine

verdikleri

cevaplardan,

Meslek

Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki
görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine göre 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2.
sınıfta okuyan erkek öğrenciler arasında 2. Sınıfta okuyan öğrenciler lehine
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu (p< ,05) belirlenmiştir.
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rin görüşlerinden hareketle 2. Sınıfta okuyan öğrencilerin 1. Sınıfta
rencilere göre Yaşam Boyu Öğrenme konusunda daha olumlu ve
.düşündükleri söylenebilir. Coşkun ve Demirel, (2012) tarafından
.çalışmada da üniversite 4. sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite 1.
kuyan öğrencilere göre Yaşam Boyu Öğrenme konusunda daha
düşündükler belirlenmiştir. Yine Karakuş, (2013) tarafından yapılan
da

sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin Yaşam

Boyu Öğrenme

!erinin de arttığı belirlenmiştir. Yapılan araştırmalardan hareketle
itelerde sınıf seviyesi yükseldikçe öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
ndaki hassaslıklarının ve yeterliklerinin yükseldiği söylenebilir.

1.2.3 Mezun olunan okul türü değişkenine göre anlamlı bir fark
göstermekte midir?

13 Meslek Yüksekokullarrnda

okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu

Ölçeği (YBÖÖ)'ne verdikleri cevapların mezun olunan okul
değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları

N
)Anadolu/Fen L.
)Süper/Düz L.
)Meslek L.
). ön Lis./Fakülte
o elam
p<0.05

21
364
704
24
1113

-

X

ss

97.00
97.74
96.39
103.66
97.00

15.77
13.04
13.04
14.61
13.17

Var.
Kay.
G.ara
G.içi
Topi

Kar.
Top.
1524.2
191207.8
192732.0

Sd
3
1109
1112

Kar.
Ort.
508.1
172.4

F

p

2.947

.03

Tablo 13'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı okul
türlerinden mezun olan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine
verdikleri yanıtlardan mezun olunan okul türü değişkenine bağlı olarak, ön
Lisans/Fakülte mezunu öğrenciler ile Meslek Lisesi mezunu öğrenciler
arasında ön Lisans/Fakülte mezunu öğrenciler lehine istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir [F(2,94?), P<.o3); p<,05]. Öğrencilerin
belirttiği görüşlerden hareketle ön lisans/Fakülte mezunu öğrencilerin diğer
öğrencilere göre eğitim hayatlarının daha fazla olmasından ve daha önce bir

Ar
Fa
(Tul

4-3
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uyup bir program bitirdiklerinden Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili
bilgili ve bilinçli oldukları söylenebilir.

er ve Tanaş, (2011) tarafından Yaşam Boyu Öğrenme üzerine
çalışmada mezun olunan okul demografik değişkeni bakımından
normal eğitim yapan lise mezunu öğrenciler ile meslek lisesi
ğrenciler arasında meslek lisesi mezunu öğrenciler lehine anlamlı
k bulunmuştur. Bu sonuç meslek lisesi mezunu öğrencilerin Yaşam
renrne yaklaşımı ile ilgili olarak daha olumlu düşündüklerini ortaya

Okunulan program türü değişkenine göre anlamlı bir fark
göstermekte midir?

14 Çölemerik MYO'nda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
me Ölçeği (YBÖÖ)'ne verdikleri cevapların okunulan program
değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları

X

ss

Var.
Kay.

90

98.1

12.1

G.içi

89

95.1

12.9 G.ara 87160.6 501

84

96.6

12.8 Topi.

32

92.5

17.6

18

96.6

16.6

45

97.0

12.4

7)GES

31

104.1 13.8

8)BS

65

96.1

9)KOT

56

102.7 11.9

Toplam

510

97.4

N

p<0.05

-

13.4

13.4

Kar.
Top.

Sd

4447.2

8

Kar.
Ort.

F

p

Anlamlı
Fark
(Tukey)

555.9 3.195 .002
174.0

91607.8 509
7-4
7-5
9-4
9-5
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lo 14'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve Çölemerik
üksekokuluna bağlı programlarda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu

Ölçeğine verdikleri yanıtlardan okunulan program türü değişkenine
ak; Elektronik Teknolojisi (ET), Geleneksel El Sanatları (GES) ve
ve Otomasyon (KOT) programında okuyan öğrenciler arasında
.sel olarak, Elektronik Teknolojisi (ET) programında okuyan öğrenciler
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MVU), Geleneksel El Sanatları
ve Kontrol ve Otomasyon (KOT) programında okuyan öğrenciler
a istatistiksel olarak, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MVU)
ında okuyan öğrenciler

lehine anlamlı bir farklılığın

olduğu

pmiştir [F(3,195), Pcoo2); p< ,05]. Geleneksel El Sanatları ile Kontrol ve
asyon programları lehine anlamlı bir farklılığın çıkmasının sebebi olarak
Geleneksel El Sanatları hem de Kontrol ve Otomasyon programlarında
ilikle öğretilen kavramlardan birisi dikkat kavramıdır. Öğrencilerin ilerleyen
emlerde meslek başına geçtiklerinde dikkatin önemi bir çok derslerinde
gulanmaktadır. Bu nedenle bu tür bölümlerde okuyan öğrenciler diğer
gramlarda okuyan öğrencilere göre

birçok konuda daha dikkatli

rpaktadırlar. Yaşam Boyu Öğrenmenin sanatla olan ilişkisi ve bilgi iletişim
knolojileriyle olan ilişkisi bu bölümde okuyan öğrencilerin daha fazla
ikkatini çekmiş ve öğrenciler kendi mesleklerinden de bir şeyler buldukları
çin Yaşam Boyu Öğrenme konusunda daha olumlu düşünmüşlerdir.

Ödemiş, (2014) tarafından yapılan bir araştırmada farklı meslek
yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki
görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kozikoğlu, (2014)
tarafından Yaşam Boyu Öğrenme üzerine yapılan bir çalışmada ise okunulan
program türü demografik değişkeni bakımından farklı programlarda okuyan
öğrenciler arasında dil bölümünde ve sayısal bölümlerde okuyan öğrenciler
lehine Yaşam Boyu Öğrenme yeterlikleri bakımından anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Bu sonuçtan hareketle Yaşam Boyu Öğrenme yeterliklerinden
dil yeterliği ve fen ve sayısal yeterliklerin öğrenciler tarafından daha fazla
benimsendiği söylenebilir.
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Hizmetleri MYO'nda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
Ölçeği (YBÖÖ)'ne verdikleri cevapların okunulan program
lşkenlne göre Anova testi analiz sonuçları

N

-

X

ss

Var.
Kay.

Kar.
Top.

Sd

Kar.
Ort.

F

p

Anlamlı
Fark
(Tukey)

1159.2 8.154 .00
6
109 95.0 10.4 G.içi 6955.3
98.9 10.2 G.ara 52743.4 371 142.2
48
65 93.5 14.8 Topi. 59698.7 377
77 95.6 10.9
33 99.6 9.2
28 83.5 18.2
18 104.7 9.0
378 95.4 12.6

Tablo 15'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve Sağlık
etleri MYO'na bağlı programlarda okuyan öğrencilerin, Yaşam Boyu
nme Ölçeğine verdikleri yanıtlardan okunulan program türü değişkenine
lı olarak; Tıbbi Laboratuar Teknikleri (TLT), Çocuk Gelişimi (ÇG), Sağlık
rumları İşletmeciliği (SKİ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TOS),
vre Sağlığı (ÇS), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (TIP) ile İlk ve Acil Yardım
.Y)

programları

arasında Çocuk Gelişimi

(ÇG), Sağlık

Kurumları

etmecillğl (SKİ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TOS), Çevre Sağlığı
ÇS), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (TTP) ile Ilk ve Acil Yardım (İAY)
rogramları lehine, İlk ve Acil Yardım (İAY), Çevre Sağlığı (ÇS), Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik (TOS) ile Tıbbi Laboratuar Teknikleri (TLT)
programları arasında İlk ve Acil Yardım (İAY) lehine anlamlı bir farklılığın
olduğu belirlenmiştir [F(a,154ı,
hareketle

P(.ooı; p< ,05]. Öğrencilerin görüşlerinden

sayısal derslerin daha ağılıklı olarak işlendiği programlardaki

öğrencilerin sözel konulara pek rağbet etmedikleri bu bölümde okuyan
öğrencilerin sayısal olarak verilen sorulara daha fazla dikkat ettikleri
söylenebilir. Bunun nedeni öğrenciler içerisinde bulundukları ortama göre
hareket etmekte bir zaman sonra diğer konulara duyarsız kalmaktadırlar.

1-6
2-6
4-6
5-6
7-6
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, (2009) tarafından farklı fakültelerin farklı bölümlerinde okuyan
Yaşam Boyu Öğrenmeye yönelik eğilimleri üzerinde yapılan
tezinde diğer fakültede okuyan öğrenciler ile Güzel Sanatlar
inde okuyan öğrenciler arasında Güzel Sanatlar Fakültesinde
öğrenciler

lehine

anlamlı

farklılık

bulunmuştur.

Araştırma

rında bu farklılığın sebebinin Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan
lerin yetenek sınavıyla bölümlere yerleştiği bu nedenle bölümlere
ve isteyerek yerleştikleri için daha bilinçli tercihler yaptıkları bu
n öğrencilerin öğrenme yaşantılarını ve Yaşam Boyu Öğrenme
rini daha olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Yine Kozikoğlu, (2014) tarafından Yaşam Boyu Öğrenme üzerine
bir çalışmada okunulan üniversite demografik değişkeni bakımından
meslek yüksekokulu ve fakültelerde okuyan öğrenciler arasında Yaşam
u Öğrenme yeterlikleri bakımından fakültede okuyan öğrenciler lehine
mlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle Yaşam Boyu
·enme yeterliklerinin fakültede okuyan öğrenciler tarafından daha fazla
imsendiği söylenebilir.

blo, 16 Yüksekova MYO'nda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
ürenme Ölçeği (YBÖÖ)'ne verdikleri cevapların okunulan program

ürü değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları
Program
Türü

N

1)PH

ss

Var.
Kay.

60

100.6 14.1

G.içi

2)MVU

59

98.0

13.2 G.ara 39303.2 220 178.7

3)IY

52

98.8

11.8 Topi.

4)BT

30

97.0

15.2

5)0T

24

97.9

12.5

Toplam
p>0.05

225

98.7

13.3

-

X

Kar.
Top.
355.7

Sd

Kar.
Ort.

4

88.9

39658.9 224

F

p

.498 .737

Anlamlı
Fark
(Tukey)
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lo 16'daki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve Yüksekova
bağlı programlarda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
verdikleri yanıtlardan okunulan program türü değişkenine bağlı
(PH), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MVU),
Yönetimi

(İY), Bahçe Tarımı (BT) ve Organik Tarım (OT)

ında okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
olmadığı belirlenmiştir [F<,498), pp31ı;
hareketle

Çölemerik

Meslek

p>

,05].

Öğrencilerin

Yüksekokulunda

okuyan

ilerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak benzer görüşleri
klan söylenebilir.

"(apılan araştırmalarda aynı fakülte veya aynı meslek yüksekokulda
n öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar bulunamamaktadır. Çünkü
veya meslek yüksekokullardaki programların amaçları bellidir ve
piler bu amaçlara göre yetiştirilmektedir. Pilavcı, (2007) tarafından
an bir araştırmada öğrenci görüşleri alınmış ve iktisadi ve İdari Bilimler
tesinde okuyan öğrencilerin, başarı ve yönetim-yönetici ilişkilerine önem
leri, Mimarlık-Mühendislik Fakültesinde okuyan öğrencilerin, ekonomik
önem verdikleri ve Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin ise
karlığa

önem

verdikleri

belirlenmiştir.

Araştırmadaki

öğrencilerin

amda önem verdiği değerlere dikkat edildiğinde mesleklerin amacı ile
ralel olduğu görülmektedir. Oysa öğrencilerin ilk hedefinin bireysel olarak
ndini geliştirme, tecrübe kazanma ve meslekte kendini ispat etme gibi
ğerler olması beklenirdi. Bu nedenle tüm bireylere yaşamda bilginin,
ve deyimin önemi verilmeli ve bireyler Yaşam Boyu Öğrenme
daha bilinçli hale getirilmelidir.

91

eslek Yüksekokullannda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
~lçeği

(YBÖÖ)'ne verdikleri

cevapların okunulan MYO

göre Anova testi analiz sonuçları

N

-

X

ss

Var.
Kay.

Kar.
Top.

Sd

G.içi

1766.6

2

510

97.44 13.42

378

95.38 12.58 G.ara 190965.4 111 O

225

98.72 13.31

1113

97.00 13.17

Topi.

Kar.
Ort.

F

p

883.3 5.134 .00
3-2

172.0

192732.0 1112

blo 17'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı
Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
verdikleri yanıtlardan okunulan Meslek Yüksekokulu değişkenine
rak; Yüksekova Meslek Yüksekokulu (YMYO)'nda okuyan öğrenciler
ık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)'nda okuyan öğrenciler
a Yüksekova Meslek Yüksekokulu (YMYO)'nda okuyan öğrenciler
anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir

[F(s,134),

Pcooı; p< ,05].

ilerin görüşlerinden hareketle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
YO)'nda okuyan öğrencilerin devamlı sayısal dersler görmeleri ve
lı sayısal derslere çalışmalarından dolayı Yaşam Boyu Öğrenme ile
görüşlerinin diğer sayısal olmayan meslek yüksekokullarında okuyan
ncilere göre beklenenden daha düşük olduğu söylenebilir.

Hacıhafızoğlu, (2006) tarafından yapılan bir araştırmada öğrencilerin
iversiteye girerken nelere dikkat ettikleri araştırılmış ve öğrencilerin %
'nın okumak istedikleri programları tercih ettikler geriye kalanların ise
yük bir çoğunluğunun yerleştirme sınavında aldıkları puanlara göre tercih
ttikleri

belirlenmiştir. Araştırma

sonucundan

Anlamı
Fark
(Tukey

öğrencilerin

büyük

bir

pğunluğunun bilinçsizce ve okuyacakları programların özelliklerini bilmeden
ercih ettikleri belirlenmiştir. Oysa öğrencilerin yaşamları boyunca bu
eslekte kalacakları düşünüldüğünde veya mesleklerini beğenmeyip başka
mesleğe geçmek istediklerinde karşılarına Yaşam Boyu Öğrenme
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çıkacaktır. Çünkü Yaşam Boyu Öğrenmenin ilkeleri arasında bireyi
geliştirme ve ikinci fırsat ilkeleri vardır. Bu nedenle tüm bireyler
Boyu Öğrenme konusunda bilinçlendirilmelidirler.

. 18 Araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği
verdikleri

cevapların

aritmetik

ortalamaları

YAŞAM BOYU ÖGRENME
ÖLÇEK MADDELERİ
uygular yaratıcı bir dille anlatılmalı veya ifade
dilmelidir.
nadilimde daha etkin olarak iletişim kurarım.
z denetime önem vermem.
Qnüme çıkan fırsatları her zaman değerlendiririm.
Anadilimde kendimi daha iyi ifade ederim.
Edindiğim bilgileri gerektiğinde her yerde kullanırım.
Hem bireysel olarak hem de grupla bilgi
· edinebilirim.
Anadilimle topluma daha iyi hitap ederim.
Müzik, Edebiyat, Görsel ve Sahne sanatları kitle
iletişim araçlarıdır.
Karşılaştığım olaylara mantıksal olarak bakarım.
Internet bilgiyi paylaşmada ve yaymada en etkili
yoldur.
. Bilgiye ulaşmada ve bilgi edinmede çok
ısrarcıyımdır.
19. Hedeflere ulaşmak için risk almaktan çekinmem.
9.. İnternet bilgi edinmede en önemli teknolojik araçtır.
24.
Kültürel
etkinlikler
sanatsal
faaliyetlerle
anlatılmamalıdır.
3. Bilgi edinebilmek veya bilgiye ulaşabilmek için tüm
zorluklara katlanmam.
6. Her zaman sonuca kanıtlardan yola çıkarak
ulaşırım.
23. Deneyim ve duygular kültürel etkinliklerle ifade
edilmemelidir.
4. Anadilimde okuduğum veya anlatılan konuları daha
iyi kavrarım.
7. Bilgilerimi zihnime tablo, grafik, model ve biçimsel

X

ile

beceri

Beceri
Düzeyi

4.20 Katılıyorum
4.16 Katılıyorum
4.14
4.10
4.09
4.07
4.03

Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum

4.00 Katılıyorum
3.99 Katılıyorum
3.99 Katılıyorum
3.98 Katılıyorum
3.96 Katılıyorum
3.95 Katılıyorum
3.94 Katılıyorum
3.93 Katılıyorum
3.92 Katılıyorum
3.91 Katılıyorum
3.83 Katılıyorum
3.77 Katılıyorum
3.69 Katılıyorum
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kaydederim.
rı toplumlara ve kültürlere her zaman yapıcı
ırım.
Lortamlarda her zaman etkin olarak katılır ve
alırım.
benim için gizlilik içemez.
rarası etkinliklere aktif olarak katılır ve görev

3.66 Katılıyorum
3.61

Katılıyorum

3.42 Katılıyorum
3.40 Kararsızım

rimi her zaman eyleme dönüştürmem.
3.26 Kararsızım
Genel Aritmetik Ortalama: 3. 88 (Katılıyorum)

ablo 18'deki verilerden öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine
ri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 25. maddenin "Duygular
'/ bir dille anlatılmalı veya ifade edilmelidir" ( X =4.20), 1. maddenin
lflimde daha etkin olarak iletişim kurarım" ( X =4.16), 21. maddenin "Öz
·me önem vermem" ( x =4.14) ve 2. maddenin "Anadilimde kendimi
iyi ifade ederim" ( X =4.09) ölçekteki en yüksek aritmetik ortalamaya
maddeler olduğu tespit

edilmiştir. Ölçek

maddelerine verilen

lardan hareketle öğrencilerin, Yaşam Boyu Öğrenmede duygularla ve
tıcı bir dille iletişim kurulması, özdenetimin önemi, bireyin önüne fırsatlar
lğıhda değerlendirmesi gerektiği ve dilin ifadedeki önemi gibi konuları
şmsedikleri ölçek maddelerine verdikleri yanıtlardan hareketle söylenebilir.

Kılıç ve. Tuncel, (2014) tarafından Yaşam Boyu Öğrenmeye bağlı
larak öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri üzerine yapılan bir araştırmada,
'ğretmenlerin yaşam botu öğrenmeye bağlı olarak yenilikçilik düzeyleri
elirlenmeye çalışılmış ve araştırmada öğrenmeyi düzenleme, sebat,
motivasyon ve merak, alt boyutlarından oluşan bir ölçek kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda ölçeğin alt boyutlarına verilen yanıtların aritmetik
ortalamalarına bağlı olarak ölçeğin alt boyutları motivasyon, sebat, merak ve
öğrenmeyi düzenleme olarak sıralanmıştır. Yapılan araştırmalardan da
hareketle varılan sonuç motivasyon, ana dilde iletişim ve inisiyatif ve
girişimcilik yeterliklerinin öğrenciler tarafından en fazla benimsenen yeterlikler
olduğu söylenebilir.
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tablo 1 S'deki verilerden hareketle öğretmenlerin Yaşam Boyu
Ölçek

(YBÖÖ)

maddelerine

verdikleri

yanıtların

aritmetik

18. maddenin "Fikirlerimi her zaman eyleme dönüştürmem"
16. maddenin "Kü/türlerarası etkinlik/ere aktif olarak katılır ve
ırım" ( X =3.40), 8. maddenin "İletişim benim için gizlilik içermez"
ve 15. maddenin "Sosyal ortamlarda her zaman etkin olarak katılır
v alırım" ( x =3.61) ölçekteki en düşük aritmetik ortalamaya sahip
olduğu belirlenmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan
öğrencilerin,

Yaşam

Boyu

Öğrenmede

fikirlerinin

sadece

ede kaldığı, kültürel aktivitelerde görev almak istemedikleri bir

da

sorumluluk da almak istemedikleri, Yaşam Boyu Öğrenmede

de gizliliğin önemli olmadığı gibi düşüncelerinin olduğu ölçek
verilen

yanıtların

aritmetik

ortalamalarından

hareketle

Şahin ve Arcagök, (2014) tarafından yapılan ve öğrencilerin Yaşam
u Öğrenme yeterliklerinin bazı değişkenlere göre incelendiği araştırmada;
nmeyi öğrenme, inisiyatif ve girişimcilik, dijital yeterlik, öz yönetim, bilgiyi
etme ve karar verme yeterlikleri alt boyutlarından oluşan bir veri toplama
cı araştırmada kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin veri
plama aracına verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından sırasıyla en
üksek aritmetik ortalamadan en düşük ortalamaya göre öğrenmeyi öğrenme
eterliği, bilgiyi elde etme yeterliği, öz yönetim yeterliği, dijital yeterlik,
inisiyatif ve girişimcilik yeterliği ve karar verme yeterliği şeklinde sıralandığı
belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda varılan sonuç karar verme, ifade etme
ve dijital yeterliklerin üzerinde en fazla durulması gereken yeterlikler olduğu
söylenebilir.

3Meslek yüksekokulunda
Öğrenme yaklaşımına

okuyan öğrencilerin

yönelik farkmdahklan

Yaşam

Boyu

nasıldır?

ğrencilerin Ek 3'deki Yaşam Boyu Öğrenme farkındalıkları ölçeğine
ri yanıtlardan hareketle ölçek maddelerine verilen cevapların aritmetik
alarma

bakıldığında,

3.

maddenin

"Yaşam Boyu

Öğrenmede

n ve öğrencilerin motivasyonları yüksek tutulmalıdır'' ( x =4.35), 4.
"Eğitim

alanları

öğrenenleri

motive

edecek

şekilde

lenmelidir'' ( X =4.28) ve 12. maddenin "Bireylerin okur yazarlığını
mesleki gelişime katkı sağlar' ( x =4.24) ölçekteki en yüksek
ortalamaya

sahip

maddeler

olduğu

belirlenmiştir.

Öğrenci

lerinde hareketle eğitimdeki en önemli etkenlerden birisinin motivasyon
u, eğitim ortamlarının fiziki koşullarının öğrenciye göre düzenlenmesi
~tiği ve her bireyin okur yazarlığının devamlı arttırılması gerektiği çünkü
pıi ve bireyin hayatını en fazla etkileyen durumların bu kavramlardan

Yine öğrencilerin Ek 3'deki ölçek maddelerine verdikleri cevapların
metik ortalamalarına bakıldığında, 34. maddenin "YBÖ sayesinde öğrenen
rkezli yöntemler daha etkili hale getirilmelidir'' (

X

=3.15), 32. maddenin

BÖ sayesinde öğrenenlere nasıl öğrenecekleri öğretilmelidir'' ( x =3.16) ve
5. maddenin "Eğitim öğretimin farklılık göstermesi alışkanlık/arı değiştirir''
x =3.21) ölçekteki en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu
pelirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin genel aritmetik ortalamasının ( x =3.89) olduğu
tespit edilmiştir. Öğrenci görüşlerinden hareketle öğrenci merkezli eğitimlerin
yeterli

yöntemlerle

verildiği

ve

eğitimin

alışkanlıkları

değiştirmediği

belirlenmiştir. Bu görüşlerden hareketle eğitimin çok küçük yaşlarda
başlaması gerektiği ve öğrenmenin ve bilgi edinmenin çeşitli eğitimlerle
alışkanlık haline getirilmesi gerektiği söylenebilir.
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yüksekokulunda

okuyan

öğrencilerin

Yaşam

Boyu

yaklaşımına yönelik farkmdahkları;

Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark göstermekte
midir?
Meslek Yüksekokullannda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
Farkmdalık Ölçeği (YBÖFÖ)'ne verdikleri cevapların cinsiyet
ine göre t- testi analiz sonuçları
N

X

SS

Sd

t

p

513

214.107

26.695

1116

5.132

.00

605

206.127

25.222

Tablo 19'daki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin
rn Boyu Öğrenme Farkındalık Ölçeğine verdikleri cevaplardan, Meslek
$kokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki
şlerinin cinsiyet değişkenine göre kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler
ında kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu (p< ,05)
jrlenmiştir. Öğrenci görüşlerinden hareketle kadın öğrencilerin erkek
encilere göre Yaşam Boyu Öğrenme konusunda daha hassas, olumlu ve
nçli oldukları söylenebilir. Kılıç, (2014) tarafından yapılan bir araştırmada
kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında Yaşam Boyu Öğrenme
a.kkındaki görüşler bakımından kadın öğrenciler lehine anlamlı fark
pülunmuştur. Crick ve diğ., (2003) ve Coşkun, (2009) tarafından Yaşam Boyu
Öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalarda da kadın öğrencilerin erkek
göre Yaşam
belirlenmiştir.

Boyu

Öğrenme

konusunda

daha

hassas
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Sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir fark göstermekte
midir?

Meslek Yüksekokullartnda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyıuı
Farkmdalrk Ölçeği (YBÖFÖ)'ne verdikleri cevaplann struf
~ğişkeninegöre t- testi analiz sonuçları
X

ss

Sd

t

p

521

209.428

28.68

1116

.430

.667

597

210.104

23.85

N

-

abla 20'deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin
Boyu Öğrenme Farkındalık Ölçeğine verdikleri cevaplardan, Meslek
şkokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki
!erinin sınıf düzeyi değişkenine göre 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2.
a okuyan erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>
belirlenmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden hareketle 1. sınıfta okuyan
sınıfta okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
usundaki farkındalıklarının benzer seviyede olduğu söylenebilir. Kirby,
pper, Lamon & Egnatoff, (201 O) tarafından yapılan çalışmada da sınıf
\/iyesinin Yaşam Boyu Öğrenmede etkili olmadığı belirlenmiştir. Oral ve
ha, (2015) tarafından eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adayları
zerinde yapılan bir araştırmada da sınıf seviyesi yükseldikçe öğrencilerin
aşanı Boyu Öğrenme konusundaki farkındalıklarının arttığı belirlenmiştir.
oşkun ve Demirel, (2012) tarafından yapılan bir araştırmada üniversitede
Okuyan öğrenciler arasında üst sınıflarda okuyan öğrenciler lehine anlamlı
farklılık bulunmuştur. Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak yapılan
çalışmalarda ilköğretim gibi alt seviyedeki okullarda okuyan öğrencilerde sınıf
seviyesine göre öğrenciler arasında bir görüş farkı olmasa da ortaöğretim ve
üniversite yıllarında öğrencilerin bilgi ve tecrübeleri arttığı için çalışmalarda
anlamlı fark çıkabilmektedir.
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ezun olunan okul türü değişkenine göre anlamlı bir fark

slek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
tkmdalık Ölçeği (YBÖFÖ)'ne verdikleri cevaplarm mezun

· ıü değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları
-

N

X

27
380
688
23
1118

210.11
210.92
208.95
215.70

ss

Var.
Kay.

24.4 G.ara
27.1 G.içi
25.6 Topi
30.2

Kar.
Top.

1776.4
764989.7
766766.1

Sd

Kar.
Ort.

3
592.1
1114 686.7
1117

F

p

.862

.46

21 'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı okul
olan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık
yanıtlardan mezun olunan okul türü değişkenine bağlı
nadolu/Fen Lisesi, Süper/Düz Lise, Meslek Lisesi ve

Ön

akülte mezunu öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir

olmadığı

belirlenmiştir

[F<,s62),

P<,46);

p>,05].

Öğrencilerin

rir,den hareketle farklı okullardan mezun olan öğrencilerin Yaşam
ğrenme ile ilgili farkındalıklarının benzer seviyede olduğu söylenebilir.
ış, (2014) tarafından yapılan bir araştırmada Meslek lisesi, Anadolu
ve Resmi ve gündüz öğretim yapan liseler arasında, Anadolu lisesi
öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Ani.
Fark
(Tukey)
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Yaş değişkenine göre anlamlı bir fark göstermekte midir?

Meslek Yüksekokullarmda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
Farkmdalık Ölçeği (YBÖFÖ)'ne verdikleri cevapların yaş
ine göre Anova testi analiz sonuçları

N

-

376
552
144
46
1118

209.74
209.75
208.17
215;67
209.79

X

ss

Var.
Kay.

Kar.
Top.

Sd

Kar.
Ort.

F

p

26.7 G.ara
1970.4
3
656.8 .957 .412
25.6 G.içi 764795.7 1114 686.5
27.3 Topi. 766766.1 1117
25.1

"fablo 22'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı yaş
~rındaki öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık Ölçeğine
leri yanıtlardan yaş değişkenine bağlı olarak, 17-19 yaş, 20-22 yaş, 23-

aş

ve 26-üzeri yaşa sahip öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı

f9rklılığın olmadığı belirlenmiştir [Fess?),

Pc412);

p> ,05]. Öğrencilerin

şlerinden hareketle farklı gruplarına sahip olan öğrencilerin Yaşam Boyu
enrne ile ilgili farkındalıklarının benzer seviyede olduğu söylenebilir.

Kılıç, (2014) tarafından yapılan bir araştırmada 20 yaş ve üzeri yaş
l.lpları arasında 20 yaş üzeri yaş grupları lehine anlamlı bir fark
ulunmuştur. Ayrıca yapılan araştırmalarda bireylerin yaş düzeyi yükseldikçe
aşanı Boyu Öğrenme hakkındaki farkındalıklarının arttığı bu nedenle yaşla
pğru orantılı olarak Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki görüşlerin de o
randa yükseldiği belirlenmiştir. Kavtelek, (2014)'in Yaşam Boyu Öğrenme
kurumlarmda görev yapan yöneticiler üzerinde yaptığı bir araştırmada da yaş
değişkenine bağlı olarak 30-39 yaş aralığına sahip, 40-49 yaş aralığına sahip
ve 50 ve üzeri yaş aralığına sahip yöneticiler arasında Yaşam Boyu Öğrenme
hakkında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu sonucun sebebinin
yöneticilerin hemen hepsinin Yaşam Boyu Öğrenme konusunda çok olumlu

Anlamı
Fark
(TukeY:
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ve araştırma sonuçlarına çok yüksek puan vermelerinden
ığı belirlenmiştir.

Okunulan program türü değişkenine göre anlamlı bir fark
göstermekte midir?

23 Çölemerik MYO'nda okuyan öğrencilerin

Yaşam Boyu

Farkmdalrk Ölçeği (YBÖFÖ)'ne verdikleri cevapların okunulan
türü değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları

N

-

X

ss

Var.
Kay.

Kar.
Top.

Sd

G.içi

21871.8

9

Kar.
Ort.

F

p

Anlamlı
Fark
(Tukey)

2430.2 4.398 .00

31

215.3 19.8

96

203.6 19.5 G.ara 243125.2 621

44

200.9 23.1

30

199.8 29.4

9-5

108 203.6 23.0

9-6

86

200.1 26.5

9-8

45

208.0 20.8

66

201.3 22.9

55

220.1 20.3

10)EEÜİD

70

208.2 28.4

Toplam
-p<0.05

631

205.3

Topi.

9-2
9-3
9-4

552.5

364997.0 630

Tablo 23'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve Çölemerik
MYO'a bağlı programlarda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
Farkındalık

Ölçeğine

verdikleri

yanıtlardan

okunulan

program

türü

değişkenine bağlı olarak; Bilgisayar Programcılığı (BP) programında,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MVU), Bahçe Tarımı (BT), Elektronik
Teknolojisi (ET), inşaat Teknolojisi (IT), Bankacılık ve Sigortacılık (BS) ve
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KOT) programında okuyan öğrenciler
arasında istatistiksel olarak, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi {KOT)
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öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın

olduğu

(4,398), Pcoo); p< ,05]. Öğrenci görüşlerinden hareketle Kontrol
programında okuyan öğrencilerin diğer programlarda okuyan
öre Yaşam Boyu Öğrenme konusundaki farkındalıklarının daha
bu durumun öğrencilerin derslerinde gördükleri dikkat ve
ı konularla ilgili olarak bu bölüm öğrencilerinin konulara bakış
F.arkındalık seviyelerinin yüksek olmasından kaynaklandığı
Ödemiş, (2014) tarafından yapılan bir araştırmada farklı meslek
~nnda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki
smda anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Şağlık Hizmetleri MYO'nda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
arkındahk Ölçeği (YBÖFÖ)'ne verdikleri cevapların okunulan
ürü değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları

N

-

98
42
17
30
35
31
24
277

221.4
210.3
211.5
221.9
214.5
216.8
193.0
215.3

X

ss

Var.
Kay.

Kar.
Top.

Sd

Kar.
Ort.

F

p

Anlamlı
Fark
(Tukey)

25.7 G.içi
18268.3
6
3044.7 3.69 .00
31.3 G.ara 222342.5 270 823.5
30.0 Topi. 240610.8 276
28.1
25.7
25.0
41.6

Tablo 24'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve Sağlık
.~tleri MYO'na bağlı programlarda okuyan öğrencilerin, Yaşam Boyu
nme Farkındalık Ölçeğine verdikleri yanıtlardan okunulan program türü
şkenine bağlı olarak; Çocuk Gelişimi (ÇG), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
P) ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TOS) programlarında okuyan
nciler arasında, Çocuk Gelişimi (ÇG) ve Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
P) lehine anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir [F(3,69), Pcoo); p< ,05].
ğrencilerin görüşlerinden hareketle sosyal aktiviteleri ve daha fazla dikkat

1-7
4-7
6-7
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rsleri olan programlarda okuyan öğrencilerin farkındalıklarının daha
duğu söylenebilir.
al ve Yazar, (2015) tarafından farklı bölümlerde okuyan öğretmen
üzerinde yapılan bir araştırmada da öğretmen adaylarının Yaşam
ğrenmeye yönelik olarak algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma
nnda sosyal bilimler veya sözel bölümlerde okuyan öğrencilerin, fen
matik veya sayısal bölümlerde okuyan öğrencilere göre algılarının
ksek çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalardan hareketle
ölümlerde okuyan öğrencilerin sayısal bölümlerde okuyan öğrencilere
ğitimsel veya sosyal konulara karşı daha duyarlı oldukları söylenebilir.

25 Yüksekova MYO'nda okuyan öğrencilerin

Yaşam Boyu

enme Parkmdalık Ölçeği (YBÖFÖ)'ne verdikleri cevapların okunulan
ram türü değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları

-

N

X

ss

Var.
Kay.

Kar.
Top.

Sd

G.içi

9712.6

4

48

211.9 22.2

51

216.7 23.7 G.ara 122834.5 205

60

211.4 20.4 Topi.

24

233.8 16.5

27

215.1 39.6

Kar.
Ort.

F

p

2428.2 4.052 .003
4-1
4-2
4-3

599.2

132547.1 209

210 215.8

Tablo 25'deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve Yüksekova
bağlı programlarda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
Farkındalık

Ölçeğine

verdikleri

yanıtlardan

Anlamlı
Fark
(Tukey)

okunulan

program

türü

değişkenine bağlı olarak; Organik Tarım (OT), Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları (MVU), İşletme Yönetimi (İY) ve Posta Hizmetleri (PH)
programında okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak Organik Tarım
(OT) programında okuyan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu
belirlenmiştir [Fc4,os2), Pcoo3); p< ,05]. Öğrencilerin görüşlerinden Organik Tarım
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gibi devamlı değişen ve gelişen bölümler bilgi ve teknoloji ile içi içe
'lümlerdir. Bu tür bölümlerde okuyan öğrenciler devamlı yenilikleri
mekte ve alanlarında meydana gelen gelişmeleri yakından takip
tüm dünyada meydana gelen gelişmeleri kendi ülkelerindeki koşullara
ıp

farkları gözlemlemekte ve farkındalıklarını devamlı yüksek

adırlar. Bu nedenle bu tür bölümlerde okuyan öğrencilerin öğrenme
gi

ile

ilgili konularda farkındalıklarının devamlı yüksek çıktığı

Epçaçan, (2013) tarafından yapılan bir araştırma da ders kitaplarında
m Boyu Öğrenme becerilerinin yer verilmesiyle öğrencilerin Yaşam
Öğrenme konusuna olan eğilimleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda
kitaplarında Yaşam Boyu Öğrenme konularına az da olsa yer verildiği

k

konular içerisindeki Yaşam Boyu Öğrenmeye ayrılan konu, yeterlik ve

nımların yetersiz olduğu belirlenmiştir. Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili
rc:1k yapılan araştırmalardan hareketle tüm ders kitaplarına Yaşam Boyu
renme ile ilgili konular eklenmesidir. Ayrıca Yaşam Boyu Öğrenmenin ilke
yeterliklerine farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin okudukları bölümlerin
üne ve özelliklerine göre yer verilmelidir.

blo, 26 Meslek Yüksekokutlarmda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
ğrenme Farkrndalık Ölçeği (YBÖFÖ)'ne verdikleri cevapların okunulan
I\IIYO değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları
Var.
Kay.

Kar.
Top.

Sd

G.içi

28611.2

2

Okunulan
MYO

N

1)ÇMYO

631

205.35 24.07

277

215.32 29.53 G.ara 738154.9 1115

3)YMYO

210

215.83 25.18 Topi.

Toplam

1118 209.79

p<0.05

-

X

ss

766766.1 1117

Kar.
Ort.

F

p

Anla
Faı
(Tuk

14305.6 21.6 .00
662.0

23-
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26'daki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı
~sekokullarında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
Ölçeğine verdikleri yanıtlardan okunulan Meslek Yüksekokulu
bağlı olarak; Çölemerik Meslek Yüksekokulu (ÇMYO), Sağlık
Meslek
.I.JIU

Yüksekokulu

(SHMYO)

ve

Yüksekova

Meslek

(YMYO)'nda okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak;

zmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)'nda okuyan öğrenciler ile
ik Meslek Yüksekokulu (ÇMYO)'nda okuyan öğrenciler arasında,
izmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)'nda okuyan öğrenciler
'Yüksekova Meslek Yüksekokulu (YMYO)'nda okuyan öğrenciler ile
rik Meslek Yüksekokulu (ÇMYO)'nda okuyan öğrenciler arasında ise
kova Meslek Yüksekokulu (YMYO)'nda okuyan öğrenciler lehine

h bir farklılığın olduğu belirlenmiştir

[F(21,6),

Pcoo); p< ,05]. Öğrenci

lerinden hareketle zihni devamlı uyanık tutmaya zorlayan programlarda
an öğrencilerin farkındalıklarının da yüksek olduğu söylenebilir.

Coşkun ve Demirel, (2012) tarafından Yaşam Boyu Öğrenme üzerine
üniversitelerde yapılan bir araştırmada, Marmara Üniversitesinde
uyan öğrenciler ile Yeditepe Üniversitesinde okuyan öğrencilerin Yaşam
oyu Öğrenme eğilimleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarında Marmara
.Qniversitesinde okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme eğilimleri
Yeditepe Üniversitesinde okuyan öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır.
Bunun sebebinin ise Marmara Üniversitesinde okuyan öğrencilerin sosyal
imkanlarının daha fazla olmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan değişik araştırmalarda bilgi okuryazarlığı veya bilgiye ulaşmada,
bilgisayar

bölümü

veya

teknoloji

bölümünde

okuyan

öğrencilerin

okuryazarlıkları daha yüksek çıkmaktadır. Bunun sebebi öğrencinin okuduğu
bölümün imkanlarına veya temel bilgilerine göre bilgiye daha hızlı, çabuk ve
teknolojiyi kullanarak ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle farklı
bölümlerde okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme veya teknolojik
okuryazarlığa bakış açılarının okudukları bölümlerin özelliklerine göre
değiştiği söylenebilir.
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eslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
Öğrenme yaklaşımına yönelik görüşleri

ile farkmdahklan

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Meslek Yüksekckullarmda

okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu

tlyle ilgili görüşleri ile farkrndalıkları arasındaki ilişkinin t- testi

N

X

SS

Sd

t

p

1113

116.96

15.29

2229

102.138

.00

1118

209.79

26.20

Tablo 27'deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin
am Boyu Öğrenme Ölçeği ile Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalık
verdikleri

cevaplardan,

Meslek

Yüksekokullarında

okuyan

ncilerin Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki görüşleri ile farkındalıkları
sında farkındalıklar lehine anlamlı bir farklılığın olduğu (p< ,05)
lirlenmiştir. Öğrenci görüşlerinden hareketle Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili
rkındalıkların yüksek çıkmasının sebebi olarak farkındalıkları ölçmeye
maddelerin öğrencilerin yaşamları ile
öğrencilerin

daha

fazla

ilgili algılarını ölçmeye
dikkatlerini

çekmesinden

söylenebilir.

izci ve Koç, (2012) tarafından öğretmen adaylarının Yaşam Boyu
Öğrenmeye ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve öğretmen adaylarının Yaşam
Boyu Öğrenme hakkındaki görüşleri hem yeterlikler bakımından hem de
genel aritmetik ortalama bakımından çok yüksek çıkmıştır. Hürsen, (2011)
tarafından

yapılan

bir

araştırmada

Öğrenmeye yönelik yeterlik

ise

öğretmenlerin Yaşam

Boyu

algıları ile

öğretmenlerin Yaşam

Boyu

Öğrenmeye yönelik tutumları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda, öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenmeye yönelik
yeterlik algılarıyla, Yaşam Boyu Öğrenmeye yönelik tutumları arasında
olumlu

yönde

ve

anlamlı

bir

ilişki

olduğu

belirlenmiştir.

Yapılan
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an hareketle Yaşam Boyu Öğrenmede yeterlik algısı, görüş ve
anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.
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BÖLÜM V

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak elde edilen
sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.

5.1 SONUÇLAR

Araştırmadan elde edilen sonuçlar; amaçlar ve alt amaçlarla ilgili
olarak aşağıda verilmiştir.

5.1.1 Meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
Öğrenme konusundaki düşüncelerine yönelik sonuçlar;

5.1.1.1 Meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılan
öğrencilere göre Yaşam Boyu Öğrenme; mesleki gelişim,
mesleki istihdam, kişisel gelişim, bilgi/beceri kazanma,
sosyal gelişim, hayatı tanımak, ikinci fırsat, tecrübenin
artması, okulsuz öğrenme, uyum sağlama, verimliliği
arttırma ve bireyin gelişmesi/değişmesi gibi anlamlara
gelmektedir.

Yine

meslek

yüksekokullarında

okuyan

öğrencilere göre Yaşam Boyu Öğrenmenin amacı ise
fırsatları

değerlendirmek,

bilgi

edinmek,

teknolojiyi

kullanmak, eğitimi artırmak, sosyal gelişimi artırmak, kişisel
gelişimi artırmak ve ekonomik gelişmeyi artırmak gibi
anlamlara gelmektedir.

5.1.1.2 Meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılan
öğrencilere göre Yaşam Boyu Öğrenmenin bileşenleri;

108

kültür,

eğitim,

öğrenme,

öğretim,

kişisel

gelişim,

motivasyon, yeterlilik, tecrübe, mesleki gelişim, ekonomi,
sosyal

gelişim

ve

kültürel

gelişim

gibi

beceri

ve

kavramlardan oluşmaktadır.
1.1.3 Meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılan
öğrencilere göre Yaşam Boyu Öğrenmeyi desteklemesi
gereken kurum ve kuruluşlar; devlete bağlı kurumlar,
devlete bağlı kuruluşlar, özel sektöre bağlı kurumlar, özel
sektöre bağlı kuruluşlar, sanatsal faaliyet gösteren kurumlar
ve sanatsal faaliyet gösteren kuruluşlardır.
5.1.1.4 Meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılan
öğrencilere göre yaşam boyu öğrenen ve bilimsel birey;
teknolojiyi kullanan, bilimsel gelişmeleri yakından takip
eden, bilgiyi kullanan, bilgiye ulaşan, bilgiyi yöneten, bilgiyi
değerlendiren, bilgi okur-yazarı olan ve bilgiyi arayan vb.
özelliklere ve becerilere sahip olan bireydir.

5.1.1.5 Meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılan
öğrencilere göre Yaşam Boyu Öğrenme yöntemine göre
eğitim alan birey; kendini verimli hisseder, daha mutlu olur,
ekonomik olarak rahatlar, deneyim kazanır, kültürü artar,
tecrübesi artar, okuryazarlığı ve hitap gücü gibi becerileri de
artar.
5.1.1.6 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevapların
aritmetik ortalamalarından en yüksek aritmetik ortalamaya
sahip maddelerin "Duygular yaratıcı bir dille anlatılmalı veya
ifade edilmelidir", "Anadilimde daha etkin olarak iletişim
kurarım" ve "Öz denetim benim için çok önemlidir"
maddelerinin olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin
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ana dillerini daha aktif kullandıkları ve ikinci bir dil ile
kendilerini ifade etmede zorluk çektikleri ayrıca öz denetim
olarak öğrencilerin yaşamda değişen birçok özelliğin
farkında oldukları söylenebilir.

5.1.1.7 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevapların
aritmetik ortalamalarından en düşük aritmetik ortalamaya
sahip maddelerin "Yabancı dil kullandığımda topluma daha
iyi hitap ederim", "Yabancı dil kullandığımda kendimi daha
iyi ifade ederim" ve "Yabancı dilde daha kolay iletişim
kurarım" maddelerinin olduğu belirlenmiştir.

5.1.2 Meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
Öğrenme konusundaki görüşlerine yönelik sonuçlar

5.1.2.1 Cinsiyet değişkenine yönelik sonuçlar;
5.1.2.1.1 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan
"cinsiyet" değişkenine bağlı olarak kadın öğrenciler ile erkek
öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin cinsiyete bağlı olarak
Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili benzer görüş ve düşünceleri
paylaştıkları söylenebilir.

5.1.3 Sınıf düzeyi değişkenine yönelik sonuçlar;
5.1.3.1 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
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Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan
"sınıf düzeyi" değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta okuyan
öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan öğrenciler arasında, 2. sınıfta
okuyan öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla 2.
sınıfta okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili
görüşlerinin 1. Sınıfta okuyan öğrencilere göre daha olumlu,
hassas ve daha bilinçli olduğu söylenebilir.

5.1.4 Mezun olunan okul türü değişkenine yönelik sonuçlar;
5.1.4.1 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan
"mezun olunan okul türü" değişkenine bağlı olarak, Ön
Lisans/Fakülte mezunu öğrenciler ile Meslek lisesinden
mezun olan öğrenciler arasında Ön Lisans/Fakülte mezunu
öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Dolayısıyla

Ön

Lisans/Fakülte

mezunu

öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili görüşlerinin
daha pozitif olmasının sebebi daha önce okudukları
üniversitelerdekl öğretim programlarından veya sosyal
çevrelerinden kaynaklandığı söylenebilir.

5.1.5 Okunulan program türü değişkenine yönelik sonuçlar;

5.1.5.1 Çölemerik meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya
katılan öğrencilerin Yaşam

Boyu Öğrenme Ölçeğine

verdikleri cevaplardan "okunulan program türü" değişkenine
bağlı olarak farklı programlarda okuyan öğrenciler arasında
Elektronik Teknolojisi (ET), Geleneksel El Sanatları (GES)
ve Kontrol ve Otomasyon (KOT) programında okuyan
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öğrenciler

arasında

istatistiksel

olarak,

Elektronik

Teknolojisi (ET) programında okuyan öğrenciler lehine,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MVU), Geleneksel El
Sanatları

(GES)

ve

Kontrol

ve

Otomasyon

(KOT)

programında okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MVU) programında
okuyan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu
sonucuna

ulaşılmıştır.

Dolayısıyla

Çölemerik

meslek

yüksekokulundaki Elektronik Teknolojisi ile Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları programlarında okuyan öğrencilerin
Yaşam

Boyu

Öğrenme

ile

ilgili

görüşlerinin

diğer

programlarda okuyan öğrencilere göre daha olumlu yönde
ve daha hassas olduğu söylenebilir.

5.1.5.2 Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan ve
araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
Ölçeğine verdikleri cevaplardan "okunulan program türü"
değişkenine bağlı olarak Tıbbi Laboratuar Teknikleri (TLT),
Çocuk Gelişimi (ÇG), Sağlık Kurumları işletmeciliği (SKİ),
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TOS), Çevre Sağlığı
(ÇS), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (TTP) ile İlk ve Acil
Yardım (İAY) programları arasında Çocuk Gelişimi (ÇG),
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (SKİ), Tıbbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik (TOS), Çevre Sağlığı (ÇS), Tıbbi Tanıtım ve
Pazarlama (TIP) ile İlk ve Acil Yardım (İAY) programları
lehine, İlk ve Acil Yardım (IAY), Çevre Sağlığı (ÇS), Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik (TOS) ile Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri (TLT) programları arasında İlk ve Acil Yardım
(İAY) lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Dolayısıyla

Sağlık

Hizmetleri

meslek

yüksekokulunda okuyan öğrencilerin okunulan program
türüne bağlı olarak Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili görüşleri
incelendiğinde

sayısal

derslerin

ağırlıkta

olduğu

programında okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
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konusundaki

görüşlerinin

belirlenmiştir.

Bu

öğrencilerin

lisede

daha

durumun
ve

alt
nedeni

seviyede

olduğu

araştırıldığında

üniversitede

okudukları

programlardan hareketle sözelden çok sayısal konulara
daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir.

. 5.3 Yüksekova meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya
katılan öğrencilerin Yaşam

Boyu Öğrenme Ölçeğine

verdikleri cevaplardan "okunulan program türü" değişkenine
bağlı olarak farklı programlarda okuyan öğrenciler arasında
anlamlı bir farklılığın

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dolayısıyla Yüksekova meslek yüksekokulunda okuyan
öğrencilerin okunulan program türüne bağlı olarak Yaşam
Boyu Öğrenme ile ilgili olarak benzer görüş ve düşünceleri
paylaştıkları söylenebilir.

5.1.5.4 Meslek yüksek okullarında okuyan ve araştırmaya katılan
öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri
cevaplardan "okunulan program" değişkenine bağlı olarak
Yüksekova
öğrenciler

Meslek Yüksekokulu
ile

Sağlık

(YMYO)'nda

okuyan

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(SHMYO)'nda okuyan öğrenciler arasında Yüksekova
Meslek Yüksekokulu (YMYO)'nda okuyan öğrenciler lehine
anlamlı

bir

Araştırma

farklılığın

olduğu

sonuçlarından

sonucuna

ulaşılmıştır.

hareketle

meslek

yüksekokullarının sayısal ağılıklı programlarda okuyan
öğrencilerin sözel ağırlıklı meslek yüksekokullarında okuyan
öğrencilere göre Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımı ile ilgili
görüş ve düşüncelerinin daha alt seviyelerde olduğu
söylenebilir.
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.6 Meslek yüksekckulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
Öğrenme konusundaki farkındahklanna yönelik sonuçlar

1.6.1 Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme farkındalıkları ölçeğine
verdikleri
ortalamaya

yanıtlardan
sahip

hareketle

en

maddelerin,

yüksek

öğretmen

motivasyonlarının yüksek tutulması,

aritmetik

ve

eğitim

öğrenci

alanlarının

öğrenciyi motive edecek şekilde düzenlenmesi ve okur
yazarlığın arttırılmasının mesleki gelişime katkısı gibi
maddelerle ilgili olduğu sonucuna anlaşılmıştır.

5.1.6.2 Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme farkındalıkları ölçeğine
verdikleri
ortalamaya

yanıtlardan
sahip

hareketle

maddelerin

en

ise

düşük

aritmetik

"öğrenen

merkezli

yöntemlerin etkili hale getirilmesi", "öğrenenlere nasıl
öğreneceklerinin öğretilmesi" ve "eğitim öğretimin farklılık
göstermesinin alışkanlıkları değiştireceği" gibi maddelerle
ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5.1.6.3 Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme farkındalıkları ölçeğine
verdikleri yanıtlardan hareketle ölçeğin genel aritmetik
ortalamasının katılıyorum dilimine denk geldiği ve ölçeğin
genel aritmetik ortalamasının beklenen değerden düşük
(kesinlikle katılıyorum) çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
durum öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak
bilgilendirilmeye

ve

olduğunu göstermektedir.

bilinçlendirilmeye

ihtiyaçlarının
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5.1.7 Meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu
Öğrenme konusundaki farkındatrklanna yönelik sonuçlar
5.1.7.1 Cinsiyet değişkenine yönelik sonuçlar;

5.1.7.1.1 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan
"cinsiyet" değişkenine bağlı olarak kadın öğrenciler ile erkek
öğrenciler arasında kadın öğrenciler lehine anlamlı bir
farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla Yaşam
Boyu Öğrenme ile ilgili olarak kadın öğrencilerin erkek
öğrencilere göre daha bilinçli olduğu söylenebilir.

5.1.7.2 Sınıf düzeyi değişkenine yönelik sonuçlar;

5.1.7.2.1 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan
"sınıf düzeyi" değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta okuyan
öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan öğrenciler arasında anlamlı
bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla
öğrencilerin sınıf düzeyine bağlı olarak Yaşam Boyu
Öğrenme ile ilgili farkındalıklarının benzer seviyede olduğu
söylenebilir.

5.1.7.3 Mezun olunan okul değişkenine yönelik sonuçlar;

5.1.7.3.1 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan
"mezun olunan okul türü"

değişkenine

bağlı olarak
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Anadolu/Fen lisesi, Süper/Düz lise, Meslek lisesi ve ön
Lisans/Fakülte mezunu öğrenciler arasında anlamlı bir
farklılığın

olmadığı

sonucuna

ulaşılmıştır.

Dolayısıyla

öğrencilerin mezun olunan okula bağlı olarak Yaşam Boyu
Öğrenme ile ilgili farkındalıklarının benzer seviyede olduğu
söylenebilir.

5.1.7.4 Yaş değişkenine yönelik sonuçlar;

5.1.7.4.1 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri. cevaplardan
"yaş" değişkenine bağlı olarak 17-19 yaş, 20-22 yaş, 23-25
yaş ve 26-üzeri yaşa sahip öğrenciler arasında anlamlı bir
farklılığın

olmadığı

sonucuna

ulaşılmıştır.

Dolayısıyla

öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili yaş değişkenine
bağlı olarak benzer görüş ve düşünceleri paylaştıkları
söylenebilir.

5.1.7.5 Okunulan program türü değişkenine yönelik sonuçlar;

5.1.7.5.1 Çölemerik meslek yüksekokulunda okuyan ve
katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
Ölçeğine verdikleri cevaplardan "okunulan program
değişkenine bağlı olarak, Bilgisayar Programcılığı
programında, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bahçe Tarımı (BT), Elektronik Teknolojisi (ET),
Teknolojisi (İT), Bankacılık ve Sigortacılık (BS) ve
ve Otomasyon Teknolojisi (KOT) programında
öğrenciler
Otomasyon

arasında

istatistiksel

Teknolojisi

(KOT)

olarak,

Kontrol

programında

öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu
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ulaşılmıştır. Çölemerik meslek yüksekokulunda okuyan
öğrenciler arasında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(KOT) programında okuyan öğrencilerin farkındalıklarının
diğer

programda okuyan

öğrencilere göre daha

alt

seviyelerde olduğu söylenebilir.

5.1.7.5.2 Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan ve
araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
Farkındalık Ölçeğine verdikleri

cevaplardan "okunulan

program türü" değişkenine bağlı olarak Çocuk Gelişimi
(ÇG), Tıbbi Tanıtım ve
Dokümantasyon ve

Pazarlama (TIP)

Sekreterlik

ve Tıbbi

(TOS) programlarında

okuyan öğrenciler arasında, Çocuk Gelişimi (ÇG) ve Tıbbi
Tanıtım ve Pazarlama (TTP) lehine anlamlı bir farklılığın
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık hizmetleri meslek
yüksekokulundaki Çocuk Gelişimi (ÇG), Tıbbi Tanıtım ve
Pazarlama (TIP) ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(TOS) programlarında okuyan öğrenciler arasında Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik (TOS) programında okuyan
öğrencilerin farkındalıklarının diğer programda okuyan
öğrencilere göre daha alt seviyelerde olduğu söylenebilir.

5.1.7.5.3

Yüksekova

meslek

yüksekokulunda

okuyan

ve

araştırmaya katılan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme
Farkındalık Ölçeğine verdikleri

cevaplardan "okunulan

program türü" değişkenine bağlı olarak Organik Tarım (OT),
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MVU), İşletme Yönetimi
(İY) ve

Posta Hizmetleri (PH)

öğrenciler arasında istatistiksel olarak
programında okuyan öğrenciler
olduğu

sonucuna
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Organik Tarım {OT)

programında okuyan öğrencilerin

farkındalıklarının diğer programda okuyan öğrencilere göre
daha yüksek olduğu söylenebilir.

5.1.7.5.4 Çölemerik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ve Yüksekova
MYO'nda okuyan ve araştırmaya katılan öğrencilerin
Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğine verdikleri cevaplardan
"okunulan MYO" değişkenine bağlı olarak Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu (SHMYO)'nda okuyan öğrenciler ile
Çölemerik

Meslek

Yüksekokulu

(ÇMYO)'nda

okuyan

öğrenciler arasında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SHMYO)'nda okuyan öğrenciler lehine, Yüksekova Meslek
Yüksekokulu (YMYO)'nda okuyan öğrenciler ile Çölemerik
Meslek

Yüksekokulu

(ÇMYO)'nda

okuyan

öğrenciler

arasında ise Yüksekova Meslek Yüksekokulu (YMYO)'nda
okuyan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu
sonucuna

ulaşılmıştır.

Çölemerik

Meslek

Hizmetleri

Meslek

Yüksekova

Meslek Yüksekokulu

öğrenciler

Hakkari

Yüksekokulu

arasında

Üniversitesine
(ÇMYO)'nda,

Yüksekokulu

Çölemerik

bağlı
Sağlık

(SHMYO)'nda

ve

(YMYO)'nda okuyan
Meslek

Yüksekokulu

(ÇMYO)'nda, okuyan öğrencilerin farkındalıklarının diğer
programda okuyan öğrencilere göre daha alt seviyede
olduğu söylenebilir.

5.1.8 Meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam
Öğrenme

konusundaki

yönelik sonuçlar
5.1.8.1 Meslek

görüşleri

ile
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ulaşılmıştır.

Bu

durumdan

hareketle

Yaşam

Boyu

Öğrenmenin bileşenleri konusunda öğrencilerin daha bilinçli
oldukları söylenebilir.

5.2 ÖNERİLER

5.2.1. Araştırmadan elde edilen bulgulara, varılan sonuçlara ve
gözlemlere dayalı olarak geliştirilen öneriler:

5.2.1.1 Öğrencilere yaşamda ve Yaşam Boyu Öğrenmede bilginin
ne kadar değerli ve önemli olduğu ile modernleşen dünyada
bilginin yeri ve önemi çeşitli eğitimlerle öğrencilere iyice
kavratılarak,

bilgili

ve

tecrübeli

bireylerin

yaşamdaki

avantajları ve başarıları bu eğitimlerde iyice vurgulanmalıdır.

5.2.1.2 Öğrencilere yaşamda bilginin tek başına istedikleri düzeyde
her zaman işe yaramayacağı bu nedenle bilgi ile tecrübenin
birleştirilmesi gerektiği ve bilginin ancak kullanıldığı zaman
işe yarayacağı iyice anlatılmalıdır.
5.2.1.3 Bilgiye ulaşabilmek için her alanda bilgi okur yazarlığının
önemi tüm bireylere iyice anlatılmalı ve bilgi okuryazarlığı
eğitimi ilköğretimden itibaren hayatın her kademesinde tüm
bireylere etkili olarak verilmelidir.
5.2.1.4 Bilgiye erişebilmek için her bireyin yaşam boyunca kitle
iletişim araçları, internet ve bilgisayarı etkili olarak nasıl
kullanmaları gerektiği ile doğru, güvenilir ve bilimsel bilgiye
nasıl ulaşabilecekleri çeşitli eğitimlerle verilmelidir.

5.2.1.5 Bilimsel alanda başarı gösteren veya Yaşam Boyu Öğrenme
ile ilgili olarak proje geliştiren öğrencilerden, projeleri uygun
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görülenler

ödüllendirilerek,

Yaşam

Boyu

Öğrenmenin

gelişmesi teşvik edilmelidir.
5.2.1.6 Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgilenmeyen öğrencilerin neden
Yaşam Boyu Öğrenmeye ilgisiz kaldıkları araştırılarak bu
öğrencilerde de Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına karşı
kazanılmaya çalışılmalıdır.
5.2.1.7 Yaşam Boyu Öğrenmenin hayatın her anında hem mesleki
olarak hem de tecrübe olarak gerekli olabileceği ayrıca
bireyin devamlı kendini yetiştirebilmesi için de Yaşam Boyu
Öğrenmeye

ihtiyacının

olduğu

verilen

eğitimlerle

tüm

bireylere kazandırılmalıdır.
5.2.1.8 YBÖ ile ilgili olarak emekli olabilecek, emekli olan veya
emekli olmak isteyen tüm bireylere mesleki kariyer alanlarıyla
ilgili olarak çeşitli eğitimler verilmeli ve tüm bireyler mesleki
olarak yetiştirilmelidir.
5.2.1.9 Yaşam Boyu Öğrenmenin ilgi alanına giren tüm kurum ve
kuruluşlar Yaşam Boyu Öğrenmeye teşvik edilmeli gerekli
durumlarda bu

kurum ve kuruluşlar devlet tarafından

desteklenmelidir.
5.2.1.1O Gerek Türkiye'de gerekse de başka ülkelerde yapılan
çalışmalar yakından takip edilerek Yaşam Boyu· Öğrenme ile
ilgili tüm gelişmeler izlenmeli ve Yaşam Boyu Öğrenme
konusunda tüm bireyler bilinçlendirilmelidir.

5.2.2 Kurumlara yönelik olarak geliştirilen öneriler:
5.2.2.1 Yaşam Boyu Öğrenmenin amacına ulaşabilmesi için bilgiye
ulaşabilmek ve bilgi edinebilmek için günümüzdeki tüm
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kütüphaneler elden geçirilerek modernleştirilmeli ve on-line
kütüphanelere daha fazla önem verilerek e-kitap, e-dergi gibi
bilimsel yayınlara olan teşvikler arttırılmalıdır. Bu konuda tüm
kurum ve kuruluşlar kütüphanelere destek vermelidirler.

Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak tüm akademisyen,
yönetici ve

öğretmenler bilinçlendirilmeli Yaşam

Boyu

Öğrenmeye yönelik eğitim almak isteyen tüm memurlara
Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak çeşitli kurum ve
kuruluşlarca hizmet içi eğitimler verilmelidir.

5.2.2.3 Emekliliği gelmiş olan tüm personeller veya yetişkinler YBÖ
ile ilgili olarak çalıştıkları kurumlarca veya ilgili kuruluşlarca
emeklilik öncesi çeşitli eğitimlere tabi tutulmalı ve emeklilik
sendromu veya artık işe yaramama gibi düşünceleri olanların
düşünceleri
olabilecekleri

değiştirilerek
çeşitli

emeklilikten

kurumlarca

sonra

da

etkili

düzenlenecek

olan

sempozyum, hizmet içi eğitim ve kurslarla anlatılmalıdır.

5.2.2.4 Yaşam Boyu Öğrenme kavramı yeni anlaşılmaya başlanmış
bir kavramdır. Bu nedenle Yaşam Boyu Öğrenmeye yönelik
olarak yapılacak olan akademik çalışmalar gerekli kurum ve
kuruluşlarca desteklenmelidir.

5.2.3 Araştırmacılara yönelik olarak geliştirilen öneriler:

5.2.3.1 Literatür tarandığında Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak
Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul, ortaokul ve liselerinde bu
konuda çalışmalar yapılmamıştır. Bu konuda bu okullarda da
çalışmalar yapılmalıdır.
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velilerinin de Yaşam Boyu Öğrenme hakkındaki
düşünceleri belirlenerek bu konuda da çeşitli araştırmalar
yapılmalıdır.

Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili olarak öğrenci, öğretmen,
veli, yönetici ve topluma yönelik olarak yapılmış nicel
çalışmalar çok azdır. Oysa bir kavrama yönelik olarak
ülkelerin

eğitim

programları düzenlenecekse toplumsal

boyuta ve toplumu oluşturan bireylerin görüşlerine de baş
vurulmalıdır. Bu nedenle Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili
olarak nicel çalışmalara daha fazla ağırlık verilmelidir.

5.2.3.4 Yaşam Boyu Öğrenmeye toplumun her kesimin ihtiyacı
vardır. Çünkü dünya bir modernleşme içerisindedir. Bu
nedenle devamlı yeni bilgiler üretilmekte ve özellikle mesleki
olarak her gün birçok yenilikler olmakta bir şeyler icat
edilmektedir. Bu nedenle çalışma hayatına atılmış olan tüm
bireyler devamlı kendilerini yenilemek zorundadır. Kendini
yenileyebilmek için de hem teknolojik olarak hem de mesleki
anlamda kendini devamlı geliştirmelidir. Dolayısıyla bundan
sonra yapılacak olan çalışmalarda meslek hayatında ne gibi
kurslara ihtiyaç duyulduğu araştırılarak bu
çalışmalar yapıImaiıd ı r.

konuda da
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YAŞAM BOYU ÖGRENME GÖRÜŞME FORMU
(YBÖGF) SORULAR/
1. Sizce Yaşam Boyu Öğrenme nedir?
a)-Yaşamda gerekli midir?
b)-Hangi yaş kesimine veya kimlere hitap etmelidir?
c)-Bireyi her bakımdan geliştirebilir mi?
d)-Bireye ekonomik olarak katkı sağlar mı?
2. Yaşam Boyu Öğrenme hangi kavramlardan veya bileşenlerden
oluşabilir?
a)-Yaşam

Boyu Öğrenmede birey hangi alanlarda okur-yazar

olmalıdır?
b)-Yaşam Boyu Öğrenmede duygular önemli midir?
3. Yaşam boyu öğrenen birey nerelerden yardım almalıdır?
a)-Devlet Yaşam Boyu Öğrenmeyi desteklemeli midir?
b)-Diğer kurum veya kuruluşlar da görev üstlenmeli midir?
c)-YBÖ'de sanatsal faaliyetlere önem verilmeli midir?
d)-YBÖ'de iletişim önemli midir?
4. YBÖ'de bilimsellik önemli midir?
a)-Neden önemlidir?
5. YBÖ ile ilgili eğitim alan birey kendisini,
a)-Mutlu hisseder mi?
b)-Verimli hisseder mi?
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Ek. 2

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)
ayın Katılımcı,
u bölümde "Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik görüşleri"
elirleyebilmek amacıyla değerlendirmeleriniz alınacaktır. Lütfen her maddeye
işkin değerlendirmenizi yanda verilen: "Kesinlikle
Katılmıyorum",
Katılmıyorum", "Kararsızım", "Katılıyorum" ve "Kesinlikle Katılıyorum"
azan kutucuklardan görüşünüze en uygun seçeneğe "X" işareti koyarak
vaolavınız. Lütfen tüm maddeleri vanıtlavınız...
. Anadilimde daha etkin olarak iletişim kurarım .
. Anadilimde kendimi daha iyi ifade ederim.
. Anadilimle topluma daha iyi hitap ederim .
. Anadilimde okuduğum veya anlatılan konuları daha iyi kavrarım.
. Karşılaştığım olaylara mantıksal olarak bakarım.
Her zaman sonuca kanıtlardan yola çıkarak ulaşırım.
Bilgilerimi zihnime tablo, grafik, model ve biçimsel olarak kaydederim.
• İletişim benim için gizlilik içermez.
İnternet bilgi edinmede en önemli teknolojik araçtır.
İnternet bilgiyi paylaşmada ve yaymada en etkili yoldur.
Bilgiye ulaşmada ve bilgi edinmede çok ısrarcıyımdır .
• Hem bireysel olarak hem de grupla bilgi edinemem.
. Bilgi edinmek veya bilgiye ulaşmak için zorluklara katlanmam .
• Edindiğim bilgileri gerektiğinde her yerde kullanırım.
.
.
•
•
.
.
•

Sosyal ortamlarda her zaman etkin olarak katılır ve görev alırım .
Kültürlerarası etkinliklere aktif olarak katılır ve görev alırım.
Değişen toplumlara ve kültürlere her zaman yapıcı yaklaşırım.
Fikirlerimi her zaman eyleme dönüştürmem .
Hedeflere ulaşmak için risk almaktan çekinmem.
Önüme çıkan fırsatları her zaman değerlendiririm .
Öz denetime önem vermem.

•
.
.
.

Müzik, Edebiyat, Görsel ve Sahne sanatları kitle iletişim araçlarıdır .
Deneyim ve duygular kültürel etkinliklerle ifade edilmemelidir.
Kültürel etkinlikler sanatsal faaliyetlerle anlatılmamalıdır .
Duygular yaratıcı bir dille anlatılmalı veya ifade edilmelidir.
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YAŞAM BOYU ÖGRENME ÖLÇEGİ (YBÖÖ)
UZMAN GÖRÜŞ FORMU

Şayın Öğretim Üyesi; formda meslek yüksekokulu
m

Boyu

Öğrenmeye

ıyla oluşturulmuş

maddeler

ilişkin

görüşlerini"

yer almaktadır.

lerinizi belirtirseniz sevinirim. Çalışmalarınızda

öğrencilerinin
belirleyebilmek

Maddeleri

inceleyip

kolaylıklar diliyorum.

adilimde daha etkin olarak iletişim kurarım.

I o

o

1

12 \ O

o

1

11

1

o

I 0.83

11

1

o I

11

I o

1

I 0.83

10 I 1

1

I 0.67

o

1

I 0.83

12

I o

o

1

12

I o

o

1

12

I o

o

1

12

I o

o

1

10 I 1

1

12

I o

o

11

1

o I

12 I

o

o

1

12

I o

o

1

11

I o

1

I 0.83

11

1

o

I 0.83

12
hadilimde kendimi daha iyi ifade ederim.
nadilimle topluma daha iyi hitap ederim.
nadilimde okuduğum veya anlatılan konuları daha iyi kavrarım.

0.83

.Yabancı dilde daha kolay iletişim kurarım.
.~:Yabancı dil kullandığımda kendimi daha iyi ifade ederim.
7.Yabancı dil kullandığımda topluma daha iyi hitap ederim.

11 I
8.Yabancı dilde anlatılan veya okuduğum konuları daha iyi kavrarım.
9.Günlük problemlerimi bilimsel yöntemlerle çözerim.
1 O.Karşılaştığım olaylara mantıksal olarak bakarım.
11.Her zaman sonuca kanıtlardan yola çıkarak ulaşırım.
12.Bilgilerimi zihnime tablo, grafik, model ve biçimsel olarak kaydederim.

I 0.67

13.Teknoloji ile iletişim kurmak benim için önemlidir.
1

14.İletişim benim. için gizlilik içerir.

0.83

15.lnternet bilgi edinmede en önemli teknolojik araçtır.
16.İnternet bilgiyi paylaşmada ve yaymada en etkili yoldur.
17.Bilgiye ulaşmada ve bilgi edinmede çok ısrarcıyımdır.
18.Hem bireysel olarak hem de grupla bilgi edinebilirim.
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dinebilmek veya bilgiye ulaşabilmek için tüm zorluklara

rı.

ı

11

I

o

I

I

12

I

o

I 10 I
1

11

I
I

1

I

0.83

I

o

I

1

1

I

1

1

o.67

1

o

I

1

1

o.83

10

I

2

I

o

I

o.67

12

I

o

I

o

I

1

iğim bilgileri gerektiğinde her yerde kullanırım.
yal ortamlarda her zaman etkin olarak katılır ve görev alırım.
türlerarası etkinliklere aktif olarak katılır ve görev alırım.
asi ortamlara aktif olarak her zaman katılmak isterim.
ğişen toplumlara ve kültürlere her zaman yapıcı yaklaşırım.
kirlerimi her zaman eyleme dönüştürürüm.
12

1

1

1

edeflere ulaşmak için risk almaktan çekinmem.

I

11

I

1

I

o

I o.es

pnüme çıkan fırsatları her zaman değerlendiririm.
-- . 12J

1

Çöz denetim benim için çok önemlidir.
12
.Müzik, Edebiyat, Görsel ve Sahne sanatları kitle iletişim araçlarıdır.

I

10

o

ı

o

o

I

2

1

o.67

o

I

o.83

Q.Deneyim ve duygular kültürel etkinliklerle ifade edilmelidir.
11

1

1

.Kültürel etkinlikler sanatsal faaliyetlerle anlatılmalıdır.

I

10

I

1

2.Duygular yaratıcı bir dille anlatılmalı veya ifade edilmelidir.
12

I

o

1

0.67

o

1

UZMAN SAYISI

12

KAPSAM GECERLİK ÖL ÜTÜ

0,56

KAPSAM GECERLİK İNDEKSİ

0!879

Not: Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)'ne ait uzman görüşlerini belirten
tablodaki hesaplamalar; uzmanların her bir ölçek maddesine verdikleri
yanıtlardan yararlanılarak, her bir madde için ayrı ayrı aşağıdaki formülden
yararlanılarak Kapsam Geçerlik Oranı (KGO) ve Kapsam Geçerlik İndeksi
hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 alınmıştır.

KGO = NG

N/2 -l

KGO: Kapsam Geçerlik Oranı
NG: Maddeye gerekli diyen uzmanların sayısı
N: Maddeye görüş belirten uzmanların sayısı (Yurdagül, 2005).

YAŞAM BOYU ÖGRENME ÖLÇEGi (YBÖÖ)'NİN MADDE TOPLAM
KORELASYON SONUÇLAR!
--

Rot.

Fak.
Yükü

Rot.
Sonra
Fak.
Yükü

Madde
Toplam
r

Alt
Test
Madde
r

.775

.771

.357

.311

I

.760

I .756 I

.413

I .364

I

.740

I .737 I

.430

I .374

I

.757

I .730 I

.372

I .321

I

.710

I .644 I

.488

I .579

.631

.403

I Önce

Faktörler

1.

Anadilimde daha etkin olarak
. iletişim kurarım.

I

2.

Anadilimde kendimi daha iyi
ifade ederim.

I

3.

Anadilimle topluma daha iyi
hitap ederim.

I

4.

Anadilimde okuduğum veya
anlatılan konuları daha iyi
kavrarım.

5.

I

Karşılaştığım olaylara
mantıksal olarak bakarım.

6.

I

Her zaman sonuca
kanıtlardan yola çıkarak

I

.740

I

I

I

.518

ulaşırım.

7.

I

Bilgilerimi zihnime tablo,

I

.574

I .649 I

.279

I .322

I

.513

I .496 I

.362

I .393

I

.660

I .754 I

.266

I .302

I

.633

I .711 I

.257

I .303

I

.534

I .520 I

.488

I .591

I

.605

I .599 I

.422

I .524

grafik, model ve biçimsel
olarak kaydederim.

8.

I

iletişim benim için gizlilik
içerir.

9.

I

İnternet bilgi edinmede en
önemli teknolojik araçtır.

10.

I

Internet bilgiyi paylaşmada
ve yaymada en etkili yoldur.

11.

I

Bilgiye ulaşmada ve bilgi
edinmede çok ısrarcıyımdır.

12.

I

Hem bireysel olarak hem de
grupla bilgi edinebilirim.
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13.

Bilgi edinebilmek veya

I

I

.728

I .721 I

.564

I

.365

.486

I

bilgiye ulaşabilmek için tüm
zorluklara katlanırım.

14.

Edindiğim bilgileri

I

I

.563

.507

.625

I

gerektiğinde her yerde
kullanırım.

15.

I

Sosyal ortamlarda her

I

I

.565

I

.640

I

.389

I

.473

zaman etkin olarak katılır ve
görev alırım.

16.

Kültürlerarası etkinliklere

I

.658

I

.685

I

.423

I

.480

aktif olarak katılır ve görev
alırım.

17.

I

Değişen toplumlara ve

I

I

.647

I

.110

I

.350

.428

I

kültürlere her zaman yapıcı
yaklaşırım.

18.

\ Fikirlerimi her zaman eyleme

I

.673

I

.517

I

.641

I

.473

dönüştürürüm.

19.

\

Hedeflere ulaşmak için risk

I

.414

I

I

.410

I

.474

.447

I

.550

almaktan çekinmem.

20.

Önüme çıkan fırsatları her

I

I

.598

I

.532

.646

I

zaman değerlendiririm.

21.

\

öz denetim benim için çok

I

.576

I

.540

I

.508

I

.618

önemlidir.

22.

\

Müzik, Edebiyat, Görsel ve

.546

\

I

.506

I

.406

.506

I

Sahne sanatları kitle iletişim
araçlarıdır.

23.

I

Deneyim ve duygular kültürel

I

.576

I

.591

etkinliklerle ifade edilmelidir.

24.

\

Kültürel etkinlikler sanatsal

I

.532

I

.5o4

I

.529

I

.491

.630

I
I

.597

faaliyetlerle anlatılmalıdır.

25.

I

Duygular yaratıcı bir dille
anlatılmalı veya ifade
edilmelidir.

I

.533

I

.518

I

.489

I .594
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Ek. 5

Yaşam Boyu Öğrenme Farkında/ık/arı Ölçeği (YBÖFÖ)
Sayın Katılımcı,

~o
o
u bölümde "Yaşam Boyu Öğrenme yaklaşımına yönelik farkmdalıkları"
.!II: ~
>ı
~} NE
lirleyebilmek amacıyla değerlendirmeleriniz alınacaktır. Lütfen her
addeye
ilişkin
değerlendirmenizi
yanda
verilen:
"Kesinlikle
ıı,..., ..., •..
{mıyorum", "Katılmıyorum",
"Kararsızım", "Katılıyorum"
ve ~~
~
~
Hkle Katılıyorum" yazan kutucuklardan görüşünüze en uygun
"e "X" işareti koyarak cevaplayınız. Lütfen tüm maddeleri
ınız...

j

::ı

._
E

.!!ı

.:ıı:;

:s ~ ~ ~ -~ j :sıı,

Motivasyon Yeterliği
'de her birey ülke kalkınmasında etkin rol oynar.
eylerin · öğrenmeye

yönelik

beklentileri

kurumlar

tarafından

~ 'de öğretmen ve öğrencilerin motivasyonları yüksek tutulmalıdır.
im alanları öğrenenleri motive edecek şekilde düzenlenmelidir.

ö de motivasyonun çok önemli bir yeri vardır.
ö motivasyonlar hedef ve etkinlik merkezli

olmalıdır.

Bô de motivasyonu arttırmak için devamlı yeni projeler üretilmelidir.
BÖ de eğlenerek öğrenme ön plana çıkarılmalıdır.
arklı eğitim sistemleri bireylerin farklı öğrenmesine sebep olur.
Toplumların refah seviyeleri ile öğrenme becerileri arasında ilişki
dır.
; Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri okur yazar oranlarına göre belirlenir.
Bireyin okur yazarlığını arttırması mesleki gelişimine katkı sağlar.
YBÖ'de deneyimler öğrenmeyi kolaylaştırır.
. Deneyimler yeni bilgi ve beceri kazanılmasında etkin rol oynar .

.5. Deneyimli birey daha kolay özdenetim yapar.
6.

Deneyimli

birey

yaşayarak

öğrenme

konusunda

1-<azanmıştır.

17. YBO-beşikten mezara kadar öğrenmeyi kapsar.

18. YBÖ her yaş döneminde farklılık gösterir.
9. Çocuklar ile yetişkinlerin öğrenmeleri farklıdır.

BJ Deneyim

Yeterliği

20. Her birey iletişim kaynaklarını nasıl kullanacağını bilmelidir.
21. YBô'de teknoloji öğrenme amaçlı kullanılmalıdır. ·

deneyim

~

~
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~yaygın öğrenmeler teknoloji destekli olmalıdır.
ç,ji bireyleri aynı çatı altında toplar.

,ji bireyde merak duygusu uyandırır.
birey hedeflerine daha kolay ulaşabilir.
pıli birey ilgi alanı dışındaki konularla da ilgilenir.
[rnll birey paylaşarak öğrenmeye önem verir.
imli birey bilginin özelde kendisini genelde toplumu etkilediğini

inler kendi öğrenme hedeflerini kendileri belirlerler.
inler kendi öğrenme hedeflerini kendileri belirlerler.
nmeler farklı toplumlarda farklı yaş gruplarına odaklanmıştır.

Okur-yazarlık Yeterliği
~· sayesinde öğrenenlere nasıl öğrenecekleri öğretilmelidir.
BÖ

sayesinde

belirli

öğrenen

yaş

üzerindeki

bireylere

istihdam

merkezli yöntemler daha etkili

hale

ğitim öğretimin farklılık göstermesi alışkanlıkları değiştirir.
')Ike içinde yaşayan bireylerin gelişmişlikleri bireylerin okur-yazar

ireyin okur-yazarlığını geliştirmesi özgüvenini arttırır.
ireyin okur-yazarlığını arttırması sosyal ve politik katılımını arttırır.
BÖ de yetişkinler deneyimlerini öğrenme sürecine katarlar.

DJ Kültürel

Yapı Yeterliği

YBÖ de özel kurum ve kuruluşlar etkin görev almalıdır.
YBÖ'de görev almaları için özel kurum ve kuruluşlar teşvik

YBÖ örgün ve yaygın öğrenmelere olan katılımı değiştirir.
Her birey teknoloji ve iletişim okur yazarı olmalıdır.

4.

Her birey medya ve dijital okur yazarı olmalıdır.

5. Her birey bilgisayar ve internet okur yazarı olmalıdır.
6. YBÖ'de teknoloji mesleki gelişim için gereklidir.

E) Yaş Yeterliği
47. YBÖ'de her yaş grubuna farklı odaklanılmalıdır.
48. YBÖ her yaş grubuna göre ayrı ayn düzenlenmelidir.
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49. Öğrencilere okul dışında da öğrenme fırsatları verilmelidir.
50. YBÖ motivasyonlar öğrenme ve sosyal etkinlik merkezli olmalıdır.
51. YBÖ de motivasyonu arttırmak için öğrenenlere not verilmelidir.

F) Bilgi İletişim Teknolojiler (BİT) Yeterliği
52.YBÖ'de teknoloji iletişim için kullanılır.

~.Uzaktan eğitim ancak teknoloji ile gerçekleştirilebilir.
eknolojl sayesinde öğrenme zamandan ve mekandan bağımsızdır.

YAŞAM BOYU ÖGRENME F~RJS,INDALIK ÖLÇEGİ (YBÖFÖ)
UZMAN GORUŞ FORMU
I

I

ı"1 Öğretim Üyesi; formda meslek yüksekokulu öğrencilerinin
i.yu Öğrenme farkmdalrklanm" belirleyebilmek amacıyla
µş maddeler yer almaktadır. Maddeleri inceleyip görüşlerinizi
sevinirim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
R.IMLA...

·e.•..
N

jlo
N

C1)
C1)

32

e

~

C1)

i:

e

(!)

C1)

(!)

«i

~

(!)

ffl

>-

~ her yaş grubuna farklı odaklanılmalıdır.
I 11

I o I 1

I o,83

her birey ekonomik refahını kendisi sağlamalıdır.
I 1o I 1

I 1

I

0,61

1 1o 1 1

I 1

I

0,61

I 11

I 1

I o I o,83

I

11

I

1

I

o

I

o,83

12

I

o

I

o

I

1

I

1o

I

1

I

1

I

o,67

I

12

I

o

I

o

I

1

12

I

o

I

o

I

1

12

I

o

I

o

I

1

I

10

I

2

I

o

I

o,67

I

12

I

o

I

o

I

1

I

11

I

1

I

o

I

Q,83

her b,j,rey ülke kalkınmasında etkin rol oynar.
her yaş grubuna göre ayrı ayrı düzenlenmelidir.
de toplum ile eğitim arasındaki bağlantıyı devlet
malıdır.
de özel kurum ve kuruluşlar etkin görev almalıdır.
Ö'de görev almaları için özel kurum ve kuruluşlar teşvik
!melidir.
eylerin öğrenmeye yönelik beklentileri kurumlar tarafından
rşılanmalıdır.
~ rencilere okul dışında da öğrenme fırsatları verilmelidir.
YBÖ sayesinde öğrenenlere nasıl öğrenecekleri öğretilmelidir.
YBÖ sayesinde belirli yaş üzerindeki bireylere istihdam
sağlanmalıdır.
YBÖ sayesinde öğrenen merkezli yöntemler daha etkili hale
etirilmelidir.
• YBÖ'de öğretmen ve öğrencilerin motivasyonları yüksek
· tutulmalıdır.
4. Eğitim alanları öğrenenleri motive edecek şekilde düzenlenmelidir.

I 11

1 1

1 o I o,83

5. YBÖ de motivasyonun çok önemli bir yeri vardır.
6. YBÖ motivasyonlar hedef ve etkinlik merkezli olmalıdır.

17. YBÖ motivasyonlar öğrenme ve sosyal etkinlik merkezli
olmalıdır.
18. YBÖ de motivasyonu arttırmak için devamlı yeni projeler
üretilmelidir.
19. YBÖ de motivasyonu arttırmak için öğrenenlere not
verilmelidir.
20. YBÖ de eğlenerek öğrenme ön plana çıkarılmalıdır.

12

I

o

I

o

I

1

I

11

I

1

I

o

I

o,83

I

11

I

1

I

o J~83

I

12

I

o

I

o

I

1o

I

2

I o J_ o,67

12

I

o

I

o

I

I

1

1

Not: Yaşam Boyu Öğrenme Farkındalıkları Ölçeği
görüşlerini

belirten

tablodaki

hesaplamalar;

(YBÖFÖ)'ne ait uzman

uzmanların

her

bir

ölçek

maddesine verdikleri yanıtlardan yararlanılarak, her bir madde için ayrı ayrı
aşağıdaki

formülden

yararlanılarak

Kapsam

Geçerlik

Oranı

(KGO)

Kapsam Geçerlik İndeksi hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 alınmıştır.

KGO = NG

N/2 -l

KGO: Kapsam Geçerlik Oranı
NG: Maddeye gerekli diyen uzmanların sayısı
N: Maddeye görüş belirten uzmanların sayısı (Yurdagül, 2005).

ve
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Ek. 7
YAŞAM
FAKTÖR

BOYU
YÜK

ÖGRENME

FARKINDALIK

DEGERLERİ VE

ÖLÇEGİ

MADDE TOPLAM

(YBÖFÖ)'NİN
KORELASYON

SONUÇLAR!
Madde
No

Faktörler

Rot.
Önce
Fak.
Yük

Rot.
Sonra
Fak.
Yükü

Madde
Toplam
r

Alt Test
Madde
r

.379

.409

.456

.491

.499

.497

.544

.559

.688

.671

.692

.785

.649

.684

.730

.728

.583

.551

.677

.685

.614

.591

.614

.676

.505

.449

.627

.606

Motivasyon Yeterliği

3.

YBÖ'de her birey ülke
kalkınmasında etkin
rol oynar.

8.

Bireylerin öğrenmeye
yönelik beklentileri
kurumlar tarafından
karşılanmalıdır.

13.

YBÖ'de öğretmen ve
öğrencilerin
motivasyonları yüksek
tutulmalıdır.

14.

Eğitim alanları
öğrenenleri motive
edecek şekilde
düzenlenmelidir.

15.

YBÖde
motivasyonun çok
önemli bir yeri vardır.

16.

YBÖ motivasyonlar
hedef ve etkinlik
merkezli olmalıdır.

18.

YBÖ de motivasyonu
arttırmak için devamlı
yeni projeler
üretllmelldlr,
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YBÖ de eğlenerek

--

I

.487

I

.519

I

.536

I

.599

I

.510

I

.484

I

.500

I

.525

öğrenme ön plana
çıkarılmalıdır.

22.

I

Farklı eğitim
sistemleri bireylerin
farklı öğrenmesine
sebep olur.

25.

I

Toplumların refah

I

.328

I

.327

I

.439

I

.466

seviyeleri ile öğrenme
becerileri arasında
ilişki vardır.

27.

I

Ülkelerin gelişmişlik

I

.524

I

.544

I

.488

I

.441

düzeyleri okur yazar
oranlarına göre
belirlenir.

34.

I

Bireyin okur

I

.614

I

.649

I

.694

I

.682

yazarlığını arttırması
mesleki gelişimine
katkı sağlar.

44.

I

YBÖ'de deneyimler

I

.679

I

.624

I

.679

I

.656

I

.694

öğrenmeyi
kolaylaştırır.

45.

I

Deneyimler yeni bilgi

I

.655

I

.632

I

.683

ve beceri
kazanılmasında etkin
rol oynar.

46.

I

Deneyimli birey daha

I

.561

I

.566

I

.578

I

.662

I

.673

kolay özdenetim
yapar.

51.

I

Deneyimli birey
yaşayarak öğrenme
konusunda deneyim
kazanmıştır.

I

.524

I

.609

I

.594

54.

YBÖ beşikten mezara

.583

.620

.646

.667

.557

.665

.633

.716

.616

.627

.707

.754

.535

.547

.686

.627

.362

.363

.541

.483

.499

.456

.601

.579

.506

.514

.332

.431

.516

.528

.595

.600

.508

.515

.578

.564

.536

.536

.451

.534

.542

.624

.558

.646

kadar öğrenmeyi
kapsar.

55.

YBÖ her yaş
döneminde farklılık
gösterir.

56.

Çocuklar ile
yetişkinlerin
öğrenmeleri farklıdır.
Deneyim Yeterliği

32.

Her birey iletişim
kaynaklarını nasıl
kullanacağını
bilmelidir.

36.

YBÖ'de teknoloji
öğrenme amaçlı
kullanılmalıdır.

37.

Örgün ve yaygın
öğrenmeler teknoloji
destekli olmalıdır.

38.

Teknoloji bireyleri
aynı çatı altında
toplar.

39.

Teknoloji bireyde
merak duygusu
uyandırır.

49.

Deneyimli birey
hedeflerine daha
kolay ulaşabilir.

50.

Deneyimli birey ilgi
alanı dışındaki
konularla da ilgilenir.

52.

Deneyimli birey

paylaşarak
öğrenmeye önem
verir.

53.

Deneyimli birey

.472

.510

.602

.617

.522

.492

.387

.484

.632

.640

.380

.605

.347

.346

.470

.434

.535

.477

.485

.641

.512

.429

.454

.486

.553

.619

.608

.647

bilginin özelde
kendisini genelde
toplumu etkilediğini
bilir.

59.

Yetişkinler kendi
öğrenme hedeflerini
kendileri belirlerler.

60.

Öğrenenler
öğrendiklerini anında
uygulama şansına
sahiptirler.

61.

Öğrenmeler farklı
toplumlarda farklı yaş
gruplarına
odaklanmıştır.

Okur-yazarlık
Yeterliği

10.

YBÖ sayesinde
öğrenenlere nasıl
öğrenecekleri
öğretilmelidir.

11.

YBÖ sayesinde belirli
yaş üzerindeki
bireylere istihdam
sağlanmalıdır.

12.

YBÖ sayesinde
öğrenen merkezli
yöntemler daha etkili
hale getirilmelidir.

23.

Eğitim öğretimin

.402

.478

.375

.447

.543

.569

.459

.481

.613

.564

.709

.609

.623

.634

.720

.671

.567

.592

.685

.701

.561

.694

.423

.558

.591

.688

.551

.541

.461

.429

.375

.379

.738

.761

.503

.804

farklılık göstermesi
alışkanlıkları değiştirir.

28.

Ülke içinde yaşayan
bireylerin
gelişmişlikleri
bireylerin okur yazar
olmalarına bağlıdır.

33.

Bireyin okur
yazarlığını geliştirmesi
özgüvenini arttırır.

35.

Bireyin okur
yazarlığını arttırması
sosyal ve politik
katılımını arttırır.

57.

YBÖ de yetişkinler
deneyimlerini
öğrenme sürecine
katarlar.

Kültürel Yapı
Yeterliği

6.

YBÖ de özel kurum
ve kuruluşlar etkin
görev almalıdır.

7.

YBÖ'de görev
almaları için özel
kurum ve kuruluşlar
teşvik etmelidir.

24.

YBÖ örgün ve yaygın
öğrenmelere olan
katılımı değiştirir.

29.

Her birey teknoloji ve
iletişim okur yazarı

I

olmalıdır.

30.

Her birey medya ve

.601

.633

.386

.656

.656

.655

.346

.635

.431

.431

.572

.465

.604

.575

.514

.569

.449

.595

.391

.575

.604

.661

.723

.637

.419

.528

.492

.474

.446

.407

.456

.423

.480

.500

.389

.316

.365

.358

.311

.393

dijital okur yazarı
olmalıdır.

31.

Her birey bilgisayar ve
internet okur yazarı
olmalıdır.

40.

YBÖ'de teknoloji
mesleki gelişim için
gereklidir.

Yaş Yeterliği

1.

YBÖ'de her yaş
grubuna farklı
odaklanı lmalıd ır.

4.

YBÖ her yaş grubuna
göre ayrı ayrı
düzenlenmelidir.

9.

Öğrencilere okul
dışında da öğrenme
fırsatları verilmelidir.

17.

YBÖ motivasyonlar
öğrenme ve sosyal
etkinlik merkezli
olmalıdır.

19.

YBÖ de motivasyonu
arttırmak için
öğrenenlere not
verilmelidir.

BİT Yeterliği

41.

YBÖ'de teknoloji
iletişim için kullanılır.

42.

Uzaktan eğitim ancak
teknoloji ile

I

gerçekleştirilebilir.

43.

Teknoloji sayesinde
öğrenme zamandan
ve mekandan
bağımsızdır.

.449

.395

.513

.335

Ek. 8

SAGLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜGÜNE

Yapmakta olduğum Doktora çalışmam için Meslek yüksekokulunuzda

Yaşam Boyu Öğrenme

Anketi" ile "Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikler Ölçeği" olmak üzere iki adet uygulama yapmak
istiyorum. Gerekil iznin verilmesi için gereğini liilgilerinize arz ederim.
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