
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 YILLIK KESİNTİSİZ 
TEMEL EĞİTİM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÖNSÖZ 
 
 

8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM 
 
 
Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa �Yuvarlak Masa� 
European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan ikinci eğitim raporunun 
bir özet tercümesi. 
 
ERT, Avrupa�nõn sorunlarõ ve geleceği konusunda çalõşmalar yapan, öneriler geliştiren 
vu bunlarõ yayõnlayan bir kuruluş; Avrupa�nõn en önde gelen firmalarõnõn en üst düzey 
temsilcilerinden oluşuyor. Türkiye ERT�de Profilo Holding ve Sn. Jacques Kamhi 
tarafõndan temsil ediliyor. Prof. Çelik Kurtoğlu da teknik çalõşma gruplarõnda zaman 
zaman görev alõyor. Bu raporun bana ulaşmasõnõ sağlayan her ikisine de yürekten 
teşekkürler. Bundan daha iyi bir zamanlama olamazdõ. 
 
Bakõn biz bu ülkede hala 8 yõl tartõşmalarõ ile vakit kaybederken Avrupa nereye 
gidiyor. ERT eğitimin 5. halkasõndan bahsediyor. Enformasyon ve iletişim 
teknolojisinin daha fazla kullanõlmasõndan bahsediyor. 9-10 yõllõk temel eğitimi, 
eğitimin 2. halkasõ kabul edip, beşinci halkada ömür boyu eğitimden bahsediyor. 
 
Bizim gençlerimiz bu ülkelerin gençleri ile çalõşacak ve yarõşacak. Ve biz, bõrakõnõz 10 
yõl önce gündeme gelen bilgisayar destekli eğitim programõnõ başlatmayõ, hala 8 yõllõk 
eğitimi tartõşõyoruz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ozetkitap.com 2 



AVRUPA ÜLKELERİ  
SON DURUM 

 
ENFORMASYON VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 

 
Toplum, hõzlõ ve sürekli bir değişim sürecinden geçmektedir. Bu değişim sürecinin 
motorlarõndan biri Enformasyon ve İletişim Teknolojisi�nin (EİT) gittikçe daha fazla 
kullanõlmasõdõr. Bugünkü eğitim sisteminin verdikleri ile ekonomik ve sosyal gerçekler 
arasõnda büyük bir boşluk vardõr. Avrupa toplumu, yeni dünyanõn gerektirdikleri ile 
insanlarõn kapasiteleri arasõnda bir uyumsuzlukla karşõ karşõyadõr. Bu uyumsuzluk 
özellikle şu alanlarda belirgindir: 
 
Zihinsen Beceriler     Davranõş Yetenekleri            
 
* Öğrenme kapasitesi    * İnsiyatif, merak, yaratõcõlõk ve 
* Ana dili doğru kullanma       yenilikçilik 
* Eleştirel bakõş     * Esneklik 
* 3 kültüre yatkõnlõk     * Karar verme, harekete geçirme, 
   - Matematik/fen/teknoloji      başarma 
   - Felsefe/mantõk/psikoloji   * Profesyonellik,  kusursuzluk, 
   - Ekonomi ve sosyal bilimler      rekabet gücü 
       * İletişim: lisan ve takõm çalõşmasõ 
          dahil 
 
Avrupa nüfusu �ÖMÜRBOYU EĞİTİM� sürecine girmelidir. Sanayi ortamõna bilginin 
girmesi, işçileri de bilgi işçisi haline getirmekte, bu da eğitim ve öğretimin hedeflerini 
yeniden belirlemektedir. Ömür boyu eğitim sürecinin dõşõnda kalanlarõn 
yapabilecekleri işler sõnõrlõ olmakla kalmayõp, eninde sonunda çalõşma ve yaşama 
ortamõna yabancõlaşacaklardõr. EİT bu yabancõlaşmayõ durdurabilir: 
 
Zira; 
 
! Yeni öğrenim yollarõ açar: Alõşageldiğimiz pasif öğrenme usulü yerine EİT yapõcõ, 

yaratõcõ, aktif ve interakif öğrenmeyi geliştirir. 
 
! Öğrenme ağlarõ (network) oluşturur. Bunun için okullarõn, evlerin, kütüphanelerin 

ve işyerlerinin birbirine bağlanmasõ hõzlandõrõlmalõdõr. 
 
! Kaliteli öğrenim malzemesini yere ve zamana bağlõk olmaksõzõn ömür boyu 

insanlarõn ayağõna getirir. 
 
EİT�nin eğitimde kullanõlmasõ mali ve insani büyük yatõrõm gerektirir. Bu yatõrõmlar 
şimdi yapõlmazsa Avrupa gelecekte ciddi ekonomik çöküş yaşar. Yatõrõmlar devlet, 
sanayi ve vatandaşlar olmak üzere 3 koldan gerçekleştirilmelidir. 
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İNSAN AÇISINDAN 
 
Okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar eğitim sürecinin esasõ insani perspektiftir. 
Konuyu 4 geniş grupta topladõk. Öğrenciler, öğretmenler, eğitim uzmanlarõ, öğrenme 
toplumlarõ: 
 
A. Öğrenciler: 
 
Bugünün öğrencileri karmaşõk bilgiyi irdeleme, problem çözme, belirsizlikler karşõsõnda 
karar verme ve bilgilerini değişen durumlara uygulama becerilerini edinmelidirler. EİT 
herkese yapõcõ ve yaratõcõ olma fõrsatõ verir; öğrenciler yaparak ve keşfederek 
öğrenirler.  
 
EİT ile öğrenme herhangi bir yaşta, yerde veya zamanda gerçekleşebilir. Öğrenciler 
kendi öğrenme hedeflerini ve hõzlarõnõ seçebilirler. Bilgiyi yeni ve değişik kaynaklardan 
temin edip bu bilgileri başka kişilerle değiş tokuş edebilirler. Öğrenme zayõflõğõ 
çekenler de başkalarõyla bir sõnõfta okumaktansa bilgisayarõn karşõsõnda daha rahat 
ederler. 
 
B. Öğretmenler: 
 
Öğrenme sürecinde öğretmenin yerini hiçbir şey alamaz. Ancak �öğretme�nin yerini 
�öğrenme� alacağõndan, öğretmenin rolü de temelden değişecektir. EİT ile öğretmen 
öğretmeyecek, öğrenmeye yardõmcõ olacaktõr. Bilgi toplama ve proseslemede 
öğrenciyi anahtar fikre ve konulara yöneltecektir. Ders anlatmaktan ziyade teke tek 
ilgilenecektir. 
 
EİT�den tam anlamõyla yararlanabilmek için öğretmenler de sürekli eğitim görmek 
zorundadõr. Bu da önemli ölçüde emek ve maddi yatõrõm demektir. 
 
Bütün bunlar için de öğretmenlerin terfileri ve ücret politikalarõ beceriyi 
ödüllendirmeli; bağlõlõk ve başarõyõ teşvik etmelidir. 
 
C. Yöneticiler: 
 
Okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar bütün kurumlarõn yöneticileri sistem 
değişikliğinin itici gücü olmalõdõr. Hem öğretmenler hem de öğrenciler arasõnda yapõcõ 
eleştiri ve olumlu davranõş atmosferi yaratmalõdõrlar. Öğretmenlerin takõm çalõşmasõnõ 
teşvik etmeli, gerektiğinde dõşardan yardõm almalõdõrlar.  
 
Yeni teknolojiler okul yönetmeyi de kolaylaştõracak, analiz ve değerlendirmeyi, 
organizasyon yapõsõnõ güçlendirecektir. 
 
Devlet, eğitim kurumu yöneticilerine EİT�ni kurumlara uygulama yetkisi vermelidir. 
 
D. Öğrenme Toplumu: 
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Ömür boyu öğrenim ilk, orta ve yüksek öğrenimden ibaret değildir. Öğrenim farklõ 
zamanlarda ve alõşõlmõşõn dõşõndaki yerlerde devam edecektir. Bu okullar yanõnda 
işyerleri, spor merkezleri, halk evleri, kütüphane ve müze gibi kültür merkezleri ve 
evlerdir. EİT bütün bu öğrenim yerlerinde bulunan bilgi miktarõnõ arttõracak ve yerlerin 
şebeke şeklinde birbirine bağlanmasõnõ sağlayacaktõr. Bu şebekenin herkese açõk 
olmasõ, teknolojiye de herkesin ulaşabilmesini sağlayacaktõr. 
 
Bu amaçla devlet geleceğin öğrenim toplumunu tasarõmlamak, yaratmak ve 
uygulamak için milli eğitim sistemini yeniden yapõlandõrmaya şimdiden başlamalõdõr. 
 
Teknik ve Mali Konular: 
 
A. Yazõlõm: 
 
Kaliteli yazõlõm her düzeydeki eğitimin kalitesini yükseltip farklõ uygulamalarõ mümkün 
kõlar. Hazõr yazõlõm paketleri kullanõlabileceği gibi, ihtiyaca uygun programlar da 
yazõlabilir. 
 
Eğitsel yazõlõm piyasasõ ekonomik büyüme, istihdam ve toplumsal ilerleme 
sağlayacaktõr. Hükümetlerin, eğitsel yazõlõm kullanõmõna imkan sağlayacak alt yapõyõ 
bütün eğitim tesislerinde kurmalarõ gerekir. 
 
B. Donanõm: 
 
EİT�nin başarõyla uygulanmasõ için gerekli donanõm yatõrõm şu kriterlere uymalõdõr.  
 
! Yaygõn ve makul fiyatlõ 
! Temel fonksiyonlarõ haiz 
! Teknolojik değişimlere cevap verebilecek esneklikte 
 
Donanõm hem eğitim tesislerinde, hem de bireylerin evlerinde bulunmalõdõr. Yatõrõm 
yüksek gibi görünse de, bu yatõrõmõ yapmamak geleceğimiz için çok zararlõ sonuçlar 
doğurabilir. Dolayõsõyla bu yatõrõma öncelik vermelidir. 
 
C. Şebekeler: 
 
Artõk ISND, intranet ve internet sayesinde uzak mesafelerden audio ve video 
konferanslar, dünya çapõnda bilgi alõşverişi ve bilgi kaynaklarõna ulaşmak mümkün 
olmakta, öğrenci gruplarõ arasõnda eğitim işbirliği sağlamaktadõr. Internet ve intranet 
kullanõmõ teşvik edilmelidir. 
 
Internet maliyetinin düşürülmesi için hükümetler telefon şirketlerinden eğitim tesisleri 
için ücretsiz hat ayõrmalarõnõ isteyebilirler. 
 
D. Televizyon Sistemleri: 
 
TV, bilginin aktarõlmasõ için çok etkin bir ortamdõr. Çok düşük ücretle tüm dünyada en 
iyi öğretmenleri ve en iyi kurslarõ mümkün kõlar. Dijital uydu ve kablo teknolojisi 
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sayesinde eğitim kanallarõ ve interakif TV ortaya çõkmõştõr. Böylece öğrenciler dersin 
içeriğiyle ilgili yorumda bulunabilir, soru sorabilirler. Eğitim kanallarõ eğitimin dõşõnda 
kalmõş kişilerin tekrar eğitim zincirine girmesini sağlar. Hükümetler eğitim kanallarõ 
kurulmasõnda ve yetkili eğitim kurumlarõnca yönetilmelerinde öncelik etmelidirler. 
 
 

EĞİTİM ZİNCİRİNDE EİT 
 
EİT�nin eğitim kurumlarõnda uygulanmasõ evrimsel yaklaşõmla olabileceği gibi 
devrimsel yaklaşõmla da gerçekleşebilir. Evrimsel yöntem, yeni araçlarõn kademe 
kademe entegrasyonu ile öğretim metotlarõnõn yavaş yavaş değişimini öngörür. 
Devrimsel yaklaşõm ise bilgi iletim usullerinde derin ve hõzlõ bir transformasyonu 
öngörür. Her eğitim kurumu tercihini yapmalõ ve gerekli işlemlere başlamalõdõr; aksi 
takdirde treni kaçõrmõş olacaklardõr.  
 
Halka I: Okul Öncesi Eğitim 
 
Eğitim zincirinin ilk halkasõna EİT�nin dahil edilme şekli, daha ileri yaşta yapõcõ 
öğrenim şansõnõ belirler. Çocuklar oynayarak ve eğlenerek öğrenirler. EİT ile oynamak 
çocukta merak, açõklõk,insiyatif, yaratõcõlõk, dil becerisi gibi özellikler geliştirir. 
 
Halka II: Temel Eğitim 
 
Bu seviyede, öğretmenden öğrenciye bilgi aktarõmõ hala önemli rol oynar. Ancak EİT 
kullanõlmasõ öğrencilerin bilgiyi kendilerinin toplamalarõnõ ve kendi öğrenim süreçlerini 
oluşturmalarõnõ sağlayacaktõr. Öğretmenin ders verme rolü azalacak, rehber rolü 
artacaktõr. Sõnõflarõn şebeke halinde birbirine bağlanmasõyla bilgi, kültür ve deneyim 
alõşverişi yapõlabilecektir. 
 
Halka III: Genel ve Mesleki Eğitim 
 
15 � 18 yaş arasõndaki öğrencilerin bulunduğu eğitim zincirinin 3. halkasõnda EİT 
temel değişiklikler yapabilir. Öğrenciye seçme özgürlüğü ve bağõmsõzlõk tanõr. Genel 
eğitimde EİT klasik sõnõf duvarlarõnõ yõkacak, katõ bir zaman çizelgesi izlemek zorunda 
kalmadan hem okul içinde hem dõşõnda öğrenme imkanõ bağlayacaktõr. 
 
Meslek eğitiminde ise EİT hem teorik hem uygulamalõ eğitimde işe yarar. Bilgisayar 
simülasyonlarõ sanal gerçeklik yaratarak daha etkin öğrenme sağlar. Meslek okullarõ 
ile sanayi arasõnda daha yakõn işbirliği kurularak çõraklõk müessesesi canlandõrõlmalõdõr. 
 
Halka IV: Yüksek Öğrenim 
 
Öğrenim toplumu mümkün olan en çok sayõda kişinin yüksek öğrenim görmesini 
gerektirir. Nüfusumuzun sadece küçük bir azõnlõğõna bu imkanõn sağlanmasõ yetmez. 
EİT, kurum duvarlarõ dõşõnda öğrenim sağlayarak yüksek öğrenime geometrik artõş 
getirecektir. 
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EİT, yüksek öğrenim kurumlarõnõn global esasta ders vermelerini sağlayacaktõr. Sanal 
üniversite artõk bir gerçektir.Yeni modelde öğrenciler piyasadaki en iyi derslere 
ulaşabileceklerdir. 
Dünyada �mezun� kavramõndan �ömür boyu öğrenim� kavramõna geçiş vardõr. Bir 
fakülteyi bitirip meslek sahibi olmak artõk öğrenim sürecinin zirvesi değil, ara aşamasõ 
olarak görülmektedir. EİT, bu talebe en uygun cevabõ verecek ortamdõr. 
 
Halka V: Yetişkin Eğitimi 
 
Eğitim zincirinin bu aşamasõnda öğrenim süreci büyük oranda kişiye özel olmalõdõr. 
Bireyler zaman ve mekana bağõmlõ kalmadan her düzey ve her konuda kendi eğitim 
hedeflerini belirleyebilmelidirler. Esneklik ana kavramdõr. EİT yetişkinlerin kendi 
programlarõnõ yapmalarõ yanõnda ömür boyu öğrenime olan heveslerini de 
arttõracaktõr. 
 
 

21. YÜZYILA GİRİŞ 
 
 
21. yüzyõlõn başõnda Avrupa vatandaşlarõ kendi bilgilerini edinmek zorundadõrlar. 
Ömür boyu öğrenim artõk bir kavram olmaktan çõkõp öncelik taşõyan bir gerçek 
olmuştur.  
 
EİT, eğitim zincirinin her halkasõnda büyük önem taşõmaktadõr. Herhangi bir zaman ve 
herhangi bir yerde bir türlü bilgiye kendi hõzõyla ulaşma imkanõ verir.  
 
Bilgiye yapõlan yatõrõm, gelecek kuşaklara olan inancõn ve güvenin bir göstergesidir. 
Avrupa bu fõrsatõ kaçõrmamalõdõr. 
 
ABD 
 
1996�da Başkan Clinton bütün Amerikan okullarõnõ 2000 yõlõna kadar enformasyon 
şebekesine bağlamak için beş yõllõk 2 milyar $ tutarõnda bir program başlattõ. 
 
JAPONYA 
 
1990�da Milli Eğitim Bakanlõğõ, öğrencileri multimedya kullanõmõna alõştõrmak, bütün 
okullarõ multimedya donanõm ve yazõlõmõyla donatmak,öğretmenleri multimedya 
konusunda eğitmek ve ileri teknoloji kullanõmõnõ desteklemek amacõyla 9 yõllõk bir planõ 
başlattõ. 1994 Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ (MITI) öğretimde multimedya 
uygulamalarõnõ geliştirmek üzere �Info-Komünikasyon Programõ�nõ uygulamaya 
koydu. 
 
NORVEÇ 
 
Norveç�de anaokulu ve ilkokul öğretmeni yetiştiren 4 fakültenin ortak projesinde 
dersler uydu yayõnlarõyla verildi. Öğrenciler 60 lisede telefon ve faks dahil gerekli özel 
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donanõmõ bulunan çalõşma merkezlerinde dersleri izlediler. Bu donanõmõ kullanarak 
yayõn sõrasõnda sorular sorabildiler. Böylece normal dershane havasõ yaratõlmõş oldu.  
 
İSPANYA 
 
Dünyanõn ilk Sanal Kampüsü: Universitat Oberta de Catalunya (UOC): 
 
Bu sanal üniversite, yüksek öğrenimde devrimsel yaklaşõmõn bir örneğidir. Telematik, 
PC ve multimedyadaki en son teknolojileri somut pedagojik temel ve sürekli 
değerlendirme ile birleştiren UOC dört dalda eğitim vermekte ve 1200 öğrenciyi özel 
weble hocalara, asistanlara ve ileri teknoloji kaynak merkezlerine bağlamaktadõr. Her 
öğrencinin bir e-mail adresi bulunmakta ve bu yolla sorularõnõ, ödevlerini 
profesörlerine göndermekte ve karşõlõğõnõ almaktadõr. Sanal kampüs onlara zaman ve 
mekanda büyük esneklik tanõmaktadõr. Ders malzemesi olarak kullanõlan baskõlõ 
modüller, audio/video bantlarõ, disketler ve CD-ROM�lar yanõnda on-line modülleri, 
makaleleri, ilgili web adreslerine ulaşma imkanõ sağlanmaktadõr. 2000 yõlõna kadar 
11.000�i aşkõn öğrencinin sanal kampüse bağlanmasõ beklenmektedir. 
 
FİNLANDİYA 
 
Utopia projesi 15/18 yaşlarõndaki öğrencilerin ağõrlõklõ olarak kendi evlerinde öğrenim 
görmelerini sağlamaktadõr. Öğrenciler kõsa süre dershanede ders gördükten sonra 
ödevlerini internet veya diğer şebekeler vasõtasõyla bilgi toplayarak ve birbirleriyle 
yakõn ilişki kurarak yapmaktadõrlar. 
 
İTALYA: Nettuno Konsorsiyum  
 
Yüksek öğretim kurumlarõ, şirketler ve TV kanallarõnõn kurduğu bu ortaklõk 
öğrencilerin kendi kişisel ihtiyaçlarõna göre ve kendi hõzlarõnda öğrenmelerine imkan 
veren bütün pedagojik ve teknik kaynaklarõ bir araya getirmektedir. Öğretimde uydu 
TV yayõnõ, video konferans, multimedya yazõlõmõ gibi araçlar kullanõlmaktadõr. Bu 
modelin özelliği üniversite profesörleri ile şirket uzmanlarõnõn bir araya gelerek 
müfredatõ ve öğretim yöntemlerini belirlemesidir. EİT�nin tercih edilme nedenleri 
maliyet düşüklüğü, ulaşõlabilirliği ve evler, KOBİ�ler, büyük firmalar, kamu yönetimi 
gibi değişik yerlerde bulunan kullanõmcõlarõn yararlanabilme imkanõdõr. 
 
İSVEÇ 
 
İsveç�in 50.000 nüfuslu bir kasabasõ olan Skövde�de 1994�de okul öncesi eğitimde 
bilgisayar kullanõmõ deneyi başlatõldõ. Amaç çocuklarõ küçük yaşta bilgisayarla başbaşa 
bõrakarak yaratõcõlõklarõnõ ve potansiyellerini arttõrmaktõr. Çocuklar yalnõzca hazõr 
programlar yerine kendi resimlerini ve basit programlarõnõ yaratmayõ 
öğrenmektedirler.Alõnan ilk sonuçlar, çocuklarõn çok hevesli olduğunu ve kõsa sürede 
bilgisayarda büyük aşama kaydettiklerini göstermektedir. 
 
İNGİLTERE 
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İngiltere�de Milli Eğitim Bakanlõğõ öğretimde kullanmak üzere multimedya PC 
terminalleri ve CD-RON alõmõ için her yõl 6 milyon ECU ayõrmaktadõr. Ayrõca, 
Londra�nõn Docklands bölgesinde yoksul çocuklarõn ağõrlõkta olduğu 15 okulu 
kapsayan bir proje başlatõlmõştõr. 2 yõllõk projenin amacõ 9-10 yaşlarõndaki 600 
çocuğun okur-yazarlõğõnõ ve temel becerilerini arttõrmak yanõnda ailelerle işbirliği 
yaparak evlerdeki okur-yazarlõk düzeyini yükseltmektir. Geleneksel metotlarla birlikte 
multimedya ve taşõnabilir PC�ler kullanõlmaktadõr. Birinci yõlõn sonunda şu sonuçlar 
elde edilmiştir. 
 
! Dilin sözlü ve yazõlõ kullanõmõnda güven 
! Yazma hevesi ve dürtüsünde artõş 
! Kendine güvenini yitirmeden hatalarõnõ düzeltme 
! Evlerde okur-yazarlõk artõşõ 
! Okul ile evler arasõnda daha güçlü bağ 
 
İRLANDA 
 
Dublin Üniversitesi işyeri sağlõğõ ve güvenliği ile ilgili bir yõllõk part-time kurslar 
düzenlemektedir. Kurslar tüm İrlanda�daki yerel öğrenme merkezlerine canlõ, 
interaktif uydu yayõnlarõyla ulaşmaktadõr. Öğrenme merkezinde bir uydu alõcõsõ, video 
projektör ve büyük ekran vardõr. Kursiyerler telefonla veya bilgisayar konferansõyla 
sorularõnõ sormaktadõr. 
 
ALMANYA 
 
Almanya�da meslek içi eğitime büyük önem verilmekte olup, yalnõzca bir firma her yõl 
dünya üzerindeki 3783.000 elemanõnõ eğitmek için 1 milyar DM harcamaktadõr. Firma 
yõllardõr Bilgisayarlõ Eğitim (CBT) kullanõmõnda ve geliştirilmesinde büyük deneyim 
sahibi olmuştur. Gerek maliyet, gerekse öğretim başarõsõ açõsõndan CBT alõşõlagelmiş 
yöntemlerden çok daha üstündür. 
 
Bu örneklerden de görüldüğü gibi eğitimin her halkasõnda ve türünde EİT 
kullanõlmaya başlanmõştõr. Ancak önümüzdeki çağa gecikmesizin ayak uydurabilmemiz 
için uygulama hõzlandõrõlmalõ ve yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
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HALKA I 
 
 
 
 
 
 
HALKA II 
 
 
 
 
 
 
HALKA III 
 
 
 
 
 
HALKA IV 

Genel Eğitim 
 

Normal Lise 2-3 yõl 

Meslek 
Eğitimi 

Yüksek Öğrenim 
 

Üniversite ve Yüksekokul 

Yetişkin  
Eğitimi 

Temel Eğitim 
 

İlk 9-10 yõl 

Okul Öncesi 
Eğitim 

 
 
 
 
 
 
 
HALKA V 
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