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ÖNSÖZ
Öğrenme beşikten mezara kadar sürmektedir. Bu durum öğrenmeyi yaşamın vazgeçilmez bir
süreci olduğunu göstermektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi, uluslararası iletişimin her zamankinden
daha fazla olması, bilgi paylaşımının miktarı ve türündeki değişmeler öğrenmenin önemini giderek
artırmaktadır. Bu gelişmeler önce okul çağındaki çocukların eğitimini ve öğrenmesini etkilemektedir.
Ardından zorunlu eğitimini tamamlamış ya da zorunlu eğitim olanaklarından çeşitli nedenlerle
yeterince ya da hiç faydalanamamış yetişkin bireylerin eğitim ve öğrenmesini belirleyici olmaktadır.
Çünkü yetişkinler daha fazla yaygın, algın ve hatta örgün eğitim olanaklarından faydalanabilmektedir.
Yetişkinlerin öğrenme becerilerine ilişkin yapılmış bilimsel çalışmalar yetişkinlerin öğrenme
becerilerinin yaşla azalmakta olduğu kanısının doğru olmadığını göstermiştir. Elbette ki yaşla birlikte
meydana gelebilecek bir takım fiziksel ve bilişsel değişikler söz konusudur. Ancak bu değişikler ciddi
sağlık sorunlarına neden olmadığı sürece yetişkinlerin öğrenmesine engel teşkil etmezler. Hatta
yetişkinlerin yaşamdan elde ettikleri tecrübelerden dolayı öğrenmede çocuk ve gençlere kıyasla daha
başarılı olabilecekleri de bir gerçektir. Ayrıca öğrenmenin hayatlarını belirli şekillerde kolaylaştıracağına
ikna olan yetişkinler öğrenmeye daha istekli olabileceklerdir.
Yetişkinlerin eğitime katılımlarını etkileyen farklı unsurlar bulunmaktadır. Bazen yetişkinler
eğitime mesleki nedenlerle zorunlu olarak katılırlar. Ancak yetişkin eğitiminde gönüllülük esastır.
Nedeni ne olursa olsun yetişkinlere sunulan eğitim olanaklarının belirli ilkelere göre düzenlenmesi
gerekmektedir. Yetişkinlerin özelliklerinin ve öğrenme gereksinimlerinin eğitim faaliyetlerinin
planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Bu amaçla yetişkinlerde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine yönelik bilimsel çalışmalar
yapılmış ve yetişkinlerde öğrenmeye ilişkin teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriler, bir takım alt gruplara
ayrılabilmektedirler. Her bir alt gruptaki teorinin benzer özellikler taşıdığı görülmektedir. Ancak farklı
alt grup teoriler arasında da benzerliklere rastlamak mümkündür. Bunun temel nedeni hedef kitlenin
yetişkinler olmasıdır.
Yetişkin eğitiminin bir bilim dalı olmadığı görüşüne sahip düşünürler yetişkin eğitiminde
kendine has teori ya da teorilere gerek olmadığını savunmuştur. Öğrenmenin genel doğasından dolayı
yetişkin ve çocukların öğrenmesine ilişkin bir takım temel unsurlar göz ardı edilemez. Ancak yetişkinler
ile çocuklar/gençler arasındaki bir takım temel farklılıklardan dolayı alanda teori geliştirmesi
gerekmektedir. Bu anlayış alanda sistematik bir araştırma geleneğinin oluşmasına da yardımcı
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olacaktır. Bu düşüncelerle hazırlanan kitapta yetişkin eğitimi temel teorileri üç alt grupta ele alınmıştır.
Ana hatları ile açıklanan bu teorilerin yetişkin eğitimi alan lisans ve yüksek lisans öğrencileri, alanda
çalışan yetişkin eğitimcileri/kolaylaştırıcıları ve eğitim yöneticileri için önemli bir kaynak olmasını
diliyorum.
Doç. Dr. Tanju Deveci
Ağustos 2021
Abu Dhabi
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YETİŞKİN EĞİTİMİNDE TEORİK GELİŞMELER
Bu bölümde teorinin tanımı, özellikleri, işlevleri, yetişkin eğitiminde teorik gelişmeler, yetişkin
bireyin tanımı, yetişkinlerin zekâ durumları, yetişkin ve çocuk öğrenenler arasındaki farklar ile yetişkin
eğitiminde teori tartışmaları ele alınmaktadır.
1. TEORİ VE ÖZELLİKLERİ
Teori ve özellikleri hakkında alanda farklı tanımlar bulunmaktadır. Bunların bazıları teorinin
bilimsel bilgiler üzerine kurulu olması, bazıları özel bir alanı açıklaması, bazıları da soyut ilkelerle
genellenebilir olması, kendi içerisinde tutarlı olması gibi yönlerine vurgu yapmaktadır. Bunlar aşağıda
sırasıyla verilmektedir.
1.1. Teori Nedir?
Bilimsel çalışmaların temelini oluşturan teori çok eski yıllara kadar uzanan köklü bir kavramdır.
Bu kavram geçmişten günümüze kadar farklı biçimlerde açıklanmış ve tanımlanmıştır. Bunlardan
bazıları aşağıda kısaca verilmektedir.
Teori kelimesi, Yunanca “bakmak, gözlemlemek, göz önünde bulundurmak, düşünmek” gibi
anlamlara gelen theorein fiili ile “yakından bakma, gözlem, göz önünde bulundurma, iç-görü ve bilimsel
düşünce” anlamlarına gelen theoria kelimesine dayanmaktadır. Bu kelimelerin ortak noktası “gerçeği
belirlemek” olmaktadır (Bernath ve Vidal, 2007: 430). Böylece teori en basit açıklama ile “soyut bilgi,
muhakeme veya spekülatif fikir” (Ek ve Tesfanuney, 2013: 267) olarak tanımlanabilir. Webster’in
Yedinci Yeni Üniversitelerarası Sözlüğünde ise teori kavramı beş farklı anlamda açıklamaktadır (akt:
Knowles, 1996). Bunlar:
“1. Bir olgular dizisinin birbirleri ile ilişkileri içerisinde çözümlenmesi,
2. Bir olgu bütünün, bir bilimin ya da bir sanatın genel ya da soyut ilkeleri,
3. Olguları açıklamak için sunulan akla yakın ya da bilimsel olarak kabul edilebilir genel ilke ya
da ilkeler bütünü,
4. Tartışma ya da araştırma için varsayılan hipotez,
5. Soyut düşünce”, olmaktadır.
Knowles (1996: 4) ise teoriyi “Birtakım olgularla ilgili kapsamlı, tutarlı ve kendi içinde mantıklı
bir fikirler sistemi” olarak tanımlamaktadır (Knowles, 1996: 4).
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Güneş’e (1996: 38) göre teori; “özel bir alanı açıklayan, birleştiren veya bir kavramı belirleyen
tanımlanmış olgular bütünüdür.”
Yukarıdaki açıklama ve tanımlardan hareketle teori;
• Bilimsel bilgilere dayanan,
• Özel bir alanı açıklayan,
• Özel bir alanın genel ya da soyut ilkelerini belirleyen,
• Genellenebilirlik özelliğine sahip,
• Kendi içerisinde tutarlı ve mantıklı fikirler sistemidir.
1.2. Teorinin Özellik ve İşlevleri
Teorinin bazı temel özellikleri bulunmaktadır.Bunlar yazarlara göre değişmekte,bazı yazarlar
evrensellik,geçerlilik gibi özellikleri öne çıkarırken bazı yazarlar ise doğrulanabilir olmasına vurgu
yapmaktadır.Bunlar aşağıda kısaca özetlenmektedir.
Kezar’a (2006) göre teorinin üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar evrensellik, geçerlilik ve
iç özellikler olmaktadır.
• Birinci özellik teorinin evrensel olmasıdır. Bu özellik bütün olguları benzer durum ve
şartlarda aynı şekilde açıklaması ile ilgilidir.
• İkinci özellik teorinin geçerli olmasıdır.Teori değişen durumlarda geçerliliğini yitirmemelidir.
• Üçüncü özellik ise teorinin bazı iç özellikler taşıması yani belirli yapı taşlarını içermesidir. Bu
özellik teorilerin farklı değişkenleri, kavramları, önermeleri ve yapıları içerdiğini
göstermektedir (Kezar, 2006).
Teorinin özellikleri sadece bunlarla sınırlı değilidir. Teorinin özellikleri arasında kavramların da
önemli bir yeri vardır. Kavramlar, olgu ya da düşüncelerin somut veya sembolik olarak
betimlenmesinde olmazsa olmaz özellik taşırlar. Bu yüzden kavramların çok dikkatli tanımlanmaları ve
ölçülebilir olmaları gerekir. Bu durum bilimsel teorilerin ölçülebilirlik özelliği ile yakından ilişkilidir.
Teorik kavramların gözlemlere dayalı olmaları, en alt düzeyde yoruma açık olmaları gerekir. Teorinin
bir başka özelliği ise doğrulunabilir olmasıdır.Teoriler test edilebilmeli ve ilişkilerin tesadüfi olmadığı
belirlenebilmelidir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

13

Yetişkin Eğitiminde Teorik Gelişmeler

Teorilerin özellikleri konusuna Suttle’da (1982) eğilmekte ve güçlü bir teori için gerekli iki
koşulun olduğunu belirtmektedir.
•

Bunlardan birincisi teorinin kendi içerisinde hatalı olmaması gerektiğidir. Diğer bir

deyişle teori kendi içerisinde tutarlı ve uyumlu olmalıdır.
•

İkinci koşul ise amacı düzeltici bir açıklama yapmak olmadığı sürece, bir teori genel

olarak kabul edilen deneyime dayalı inanç ve temel varsayımları ne ihmal etmelidir ne de
değiştirmelidir (Suttle,1982).
Borger ve Seaborne’a (1966) göre teorinin en önemli özelliği olaylar hakkında hükümlerde
bulunan ifadeler içermesidir. Teoriler bir kez yazılıp kayda geçtikten sonra kendi hakları açısından
nesneler haline gelirler. Ancak teoriler tartışılıp eleştirilebilecekleri gibi yanlış oldukları da
kanıtlanabilir. Bu teorilerin daha fazla kanıt ve geçerlilik çalışmalarına bağlı olarak elenmeleri ya da
daha geliştirilmeleri açısından önemlidir (Kezar, 2006).
Teoriler bilimsel birikimin bir parçası haline gelmişlerdir. Bu özellikleri ile yeni deneysel
çalışmalara ışık tutarlar (Borge ve Seaborne, 1996). Bir teorinin ne derece “iyi” ve “uygun” olduğuna
karar verirken, ne denli anlaşılabilir olduğuna ve savunulabilir bir açıklama yaptığına da bakmak
gerekmektedir.
Teorinin işlevlerine gelince, bunlar özellikleri ile bağlantılıdır. Bunlar arasında betimlemelerde
bulunma, açıklamalar yapma, analiz geliştirme, belirli bir düzeyde öngörüde bulunma ve yönerge
sağlama bulunmaktadır (Bernath ve Vidal, 2007). Bu açıdan bakıldığında olguların muhtemel
nedenlerini, sonuçlarını ve içyapısını incelemesi, olgular arasındaki ilişkiler kurması ve uygulamacılara
yararlı bilgiler sunma işlevleri dikkati çekmektedir (Güneş, 1996).
Glasser ve Strauss’a (akt: Mezirow, 1971: 142) göre teorinin temel işlevleri şu şekilde
sıralamaktadır:
a) Eylemlerin önceden görülmesi ve açıklamasını sağlama,
b) Teorik gelişmelere faydalı olma,
c) Pratik uygulamalara yönelik öngörülerde bulunma,
d) Eylemlerle ilgili bir bakış açısı, bilgilendirici bir fikir sağlama,
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e) Eylemlere ilişkin yapılacak araştırmalara rehberlik etme ve araştırmacılara model
geliştirebilmeleri konusunda yardımcı olmaktır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere teoriler soyut düzeydeki bilgiler ile yeni teorilerin
gelişmesine öncülük ederler. Ayrıca uygulamalara yol gösterirler. Dolayısıyla teori ve uygulama
arasında etkileşimli bir ilişki bulunmaktadır. Öyle ki her ikisi de birbirine ihtiyaç duyar. Bilim insanları,
kavram ve fikirlerden oluşan soyut dünya ile uygulamaya yönelik ve gözlemlenebilir dünya arasında
bağ kurmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde kuramsal ve uygulama konularda bilgi birikimini artırırlar
(Chibucos, Leite ve Weis, 2005). Bu açıdan bilimsel teoriler, soyut ve somut dünya arasında bir köprü
görevi üstlenirler. Araştırmalara dayalı betimlemeler ve açıklamalarda bulunurlar. Yeni araştırmalara
ve uygulamalara yön verirler. Herhangi bir teori olmaksızın araştırmacıların yaptıkları işler amaçsız ve
boş olabilir. Bu bir şehre ilk kez gelen birisinin haritası olmaksızın yolunu bulmaya çalışmasına
benzetilebilir (Kidd, 1973). Teoriler uygulamalar olmaksızın boştur; uygulamalar da teoriler olmaksızın
kördür (Kant akt: Suttle, 1982). Bu anlayış eğitim ve yetişkin eğitimi teorileri için de geçerli olmaktadır.
Eğitim teorileri uygulama yönelimlidirler. Bu nedenle eğitim uygulamaları ile eğitim teorileri
arasında sıkı bir bağ vardır. Çoğu eğitimci gibi Merriam’da (1982) teori ve eğitim uygulamaları
arasındaki bağın olabildiğince güçlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca eğitimcilerin
kendilerinden önceki meslektaşlarının deneyimlerinden ve görüşlerinden, eğitim felsefelerinden
faydalanmaları gerektiğine işaret etmektedir. Teoriler yöneticilere ve öğretmenlere rehberlik eder.
Günlük eğitim faaliyetlerinin planlanmasında ve karar alma konularında yardımcı olurlar. Eğitim
uygulamaların planlanması ve yürütülmesinde mevcut teorilerden faydalanılmalıdır. Alanın etkili bir
şekilde gelişebilmesi için tecrübe kaynaklı bilgilerin yeni öğretmenlere aktarılması gereklidir. Ayrıca
eğitim uygulamalarının yeni teorilerin geliştirilmesine katkıda bulunmasına da çalışılmalıdır. Teoriler,
eğitim hedeflerini belirlemeye yardımcı olur. Eğitim faaliyetlerini belirli bir sıra içinde düzenlenmesi
gerektiği konusunda fikir verir. Teoriler bizleri, neyi niçin yaptığımız konusunda sorgulamamıza neden
olur. Diğer taraftan uygulama ise teori için bir tür test ortamı sağlar. Teorinin gerçek ortamda nasıl
işlediğini ya da işleyip işlemediğini gözlemlemek teorinin kabul görmesine, kısmen değiştirilmesine,
yeniden formüle edilmesine yardımcı olur.
Bu anlayıştan hareketle aşağıda yetişkin eğitimi teorilerinin özellikleri ve temel dayanakları ele
alınmaktadır.
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2. YETİŞKİN EĞİTİMİNİN TEORİK TEMELLERİ
Yetişkinlerin öğrenmesini kolaylaştırmak için öncelikle yetişkin bireyin tanımının yapılması
gerekmektedir. Bu amaçla yetişkinleri okul çağındaki çocuklardan ayıran özelliklerin göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bunlar yetişkinlere özgü öğrenme teorilerinin geliştirilmesi için
önemlidir. Bu yüzden aşağıda yetişkin bireyin tanımı yapılmakta, çocuk ve yetişkin öğrenenler
arasındaki farklılıklara dikkat çekilmektedir. Yetişkin öğrenenlerin zekâ durumu ele alınmakta ve yetişin
eğitiminde teoriye olan ihtiyaca ilişkin farklı görüş açıları özetlenmektedir.
2.1. Yetişkin Kimdir?
“Yetişkin” kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Tanımlar kaynaklara göre değişmekte,
kültürlerarası farklılık göstermektedir.
Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük’te (2018) “yetişkin” kelimesine ilişkin şu tanımları
vermektedir:
•

Yetişmiş, olgunlaşmış,

•

Evlenme çağına gelmiş ...,

•

Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan (kimse),

•

Gelişimin herhangi bir yönünde veya tümünde duraklama düzeyine erişmiş olan,

•

Kanunların belirttiği belli bir yaşı aşmış, toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan
genç.

İngilizce sözlük ve kaynaklara göre “adult” kelimesi, Latince’de adolescere kelimesinin geçmiş
zaman ortacı olan ve büyümüş, yetişmiş anlamına gelen adultus kelimesinden türemiştir. Bunlarla
ilişkili iki Latince kelime daha vardır: adultery ve adulteration. Bu kelimeler ise değişmek, değiştirmek
anlamlarına gelmektedir (Shield ve Aronson, 2005: 112). Bu kelimeler, yetişkin kişinin fiziksel gelişimini
tamamlamış kişiler olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca psikolojik gelişimlerini de tamamlamış olmaları
gereklidir. Ancak gerek fiziksel, gerekse psikolojik gelişmeyi net, evrensel bir şekilde ölçmek mümkün
değildir.
Görüldüğü gibi yetişkin kavramına ilişkin toplumdan topluma, yaşanan coğrafi bölgenin
özelliklerine göre tanımlarda farklılıklar bulunmaktadır. Genellikle yetişkinlik döneminin başlangıcı
olarak zorunlu öğrenim yaşını bitirmiş, tam zamanlı bir işe girmiş ve evlenmiş olmak gibi özellikler göz
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önünde bulundurulmaktadır (Celep, 1995). Bu tür özellikler dikkate alındığında, yetişkin birey “zihinsel,
bedensel gereksinimini tanımlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış
ve toplumda bir sorumluluk üstlenmiş birey” (Celep, 1995: 34) olarak tanımlanabilir. Ayrıca bireyin
kendisini yetişkin olarak betimleyebilmesi için özgür olabilmesi gerekmektedir. Bunun için kendisine
ilişkin kararlar alabilmeli, bu kararların sonuçları ile yüzleşebilmesi gerekmektedir (Duman, 1999).
Diğer yandan yetişkin bireyi tanımlamak için kesin bir tanıma gerek olmadığı görüşü de
mevcuttur. Yetişkinlik ile çocukluk arasında kesin bir sınır belirlemek oldukça güçtür. Dolayısıyla
tanımdan ziyade, yetişkinlerin sahip olabilecekleri özelliklerin belirlenmesi daha doğru olabilir. Bu
özelliklerden bazıları;
•

Zorunlu eğitim yaşının üzerindedirler,

•

İş hayatına ilişkin az ya çok tecrübeleri vardır,

•

Aile sorumlulukları vardır,

•

Finansal sorumlulukları vardır,

•

Ev içerisinde sorumlulukları vardır,

•

Makul düzeyde bağımsızdırlar,

•

Çevrelerindeki dünyaya ilişkin kendilerine ait yargılarda bulunabilirler,

•

Yaşam tecrübeleri vardır,

•

Gençlik zamanlarına kıyasla daha ince zevklere sahiplerdir,

•

Önceki

yaşantılardan

getirdikleri

öğrenme

tecrübeleri

bulunmaktadır,

şeklinde

sıralanmaktadır (Corder, 2008).
2.2. Yetişkinin Zekâ Durumu
İnsanların yaşlandıkça zihin, zekâ ve yaratıcılıklarında değişiklikler oluştuğu düşüncesi bir takım
araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. Bu araştırmaların çoğu yaşlanmanın zayıflatıcı yanları
üzerine yoğunlaşmıştır. Yaşlanmayla birlikte elbette ki bir takım fiziksel değişiklikler meydana
gelmektedir. Ancak yapılan araştırmalar yetişkinin zekâsında kesin bir gerilemenin olmadığı sonucuna
da varmışlardır.
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Lowe (1985) yetişkin eğitimi faaliyetlerine katılmanın 40-50 yaş dolaylarında azıldığına
dikkat çekmiştir. Bunun önemli bir nedeni yeteneklerde meydana gelen de değişiklikler
olmaktadır. Ancak Lowe yetişkinlerin öğrenme yeteneklerini yetirmediklerine dikkat
çekmiştir. Yetişkinlerin eğitim faaliyetlerine katılımındaki düşüşün asıl nedeni, artık eskisi
kadar iyi ve kolay öğrenemeyecekleri görüşüne koşullandırılmış olmalarıdır.

•

Thorndike (1928) yetişkinlerin öğrenme yeteneğine sahip olduğunu, yetişkin zekâsında
düşünüldüğü gibi gerilemenin söz konusu olmadığını belirtmiştir. Thorndike’ın bu konudaki
görüşleri kitabın 2. bölümünde ayrıntılı verilmektedir.

•

Birren (akt: Darkenwald ve Merriam, 1982), hem hayvanların hem insanların öğrenmesiyle
ilgili toplanan kanıtların, öğrenme yeteneğindeki yaşa bağımlı değişimlerin birçok koşul
altında çok kayda değer olmadığını belirtmiştir. Ortaya çıkan değişimler öğrenme
kapasitesindeki bir değişimden ziyade, algı süreci, ortam, dikkat, motivasyon ve
organizmanın psikolojik durumuyla ilişkilendirilebilir. Yaş ve zekâ düzeyinin uyarıcı ve tepki
süresine etkisi üzerine yapılan bir araştırmada ileri yaştaki yetişkin öğrenenler (60-79) ile 50
yaş altı öğrenenlerin performansları arasındaki farkın oldukça düşük seviyede olduğu
belirlenmiştir (Wearden, Wearden ve Rabbitt, 1997) .

•

Horn ve Cattell (1967) iki tür zekâ olduğunu belirtmiştir: kristalize zekâve akıcı zekâ. Birinci
tür zekânın bilgi ve sözel becerilerden oluştuğunu, yaş ile doğru orantılı olarak arttığını
belirtmişlerdir. İkinci tür zekâ ise soyut düşünme becerisini kapsamaktadır. Horn ve Cattell
bu zekâ türünün orta yetişkinlik döneminden itibaren azalmakta olduğuna işaret etmiştir.
Cherry (2017) akıcı zekânın beyin egzersizleri ile geliştirilebileceğine ilişkin araştırma
sonuçları bulunduğuna işaret etmektedir.

•

Merriam, Caferalla ve Baumgartner (2007) zekâya ilişkin bireysel farklılıklar yaklaşımına
dikkat çekmektedir. Bu yaklaşıma göre zekâ kavramı ölçülebilir. Ancak zekâ ölçümünün
genellikle çocuk ve gençlerle gerçekleştirildiğini söylemektedirler. Yine de bu yaklaşımın,
yetişkinlerin kategorileştirilmesi, eğitim, iş ve hatta yaşam durumlarına katılımları ya da
kapsam dışında tutulmalarına neden olacak şekilde kullanılmaktadır. Birçok yetişkin
eğitimcisinin zekâya ilişkin bu tür yaklaşımı, yetişkin bireylerin hayatları üzerindeki
etkilerinin farkında olmadığını göstermektedir. Örneğin küçük ya da genç yaşta maruz
kaldıkları zekâ testleri ile birçok birey belirli bir düşünce kalıbına sokulmaktadır. Bu kişiler,
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yetişkin bireyler olduklarında bu düşünce kalıplarına hapsedilmiş olarak, kendi öğrenme
yetilerine ilişkin sabit bir fikre sahip olacaklardır. Benzer şekilde etraflarındaki insanların da
öğrenme yetilerine ilişkin olarak kendilerine nasıl baktıklarını da benimseyebileceklerdir.
Ayrıca, gerek eğitimciler, gerekse yetişkinler yaş ilerledikçe eskisi kadar iyi
düşünülemeyeceğini kabul etmiş olabilirler. Bu tür bir düşünce tarzı, tersine ne kadar kanıt
olursa olsun, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir.
•

Merriam ve diğerleri (2007) zekâ kuramına ilişkin alternatif yaklaşımlara da dikkat
çekmektedir. Bunlardan birisi Howard Gardner’ın “çoklu zekâ” ve Sternber’ın “pratik zekâ”
kavramlarıdır. Bu yaklaşımlar, yetişkin eğitimcileri ve yetişkin öğrenenlere zeki olmanın ne
anlama geldiği konusunda farklı bir bakış açısı getirmektedir. Örneğin sınırlı bir okul eğitimi
almış ya da hiç almamış yetişkinler kendilerini pek zeki görmeme eğilimindedirler veya
kendilerini bu şekilde algılamaları empoze edilmiştir. Ancak bu bireyler, karışık ve ileri
seviye düşünme becerilerinin kullanılmasını gerektirecek türden hobilere sahip olabilirler.
Bu bireylerin, pratik zekânın ya da farklı zekâ türlerinin nasıl işlerine yaradığının farkına
varmaları sağlanırsa, öğrenen bireyler olarak kendilerine bakış açılarını değiştirme
konusunda yardımcı olunabilir.

Görüldüğü gibi araştırmalarda yetişkinin zekâsında bir gerilemenin olmadığı ancak öğrenme
yeteneğindeki yaşa bağımlı değişimlerin olduğu, bunun da çok kayda değer olmadığını sonucuna
varılmıştır.
2.3. Yetişkinin Çocuktan Farkı
Eğitim programlarının içerik ve eğitim faaliyetlerin uygulanma şekli için yetişkin birey ile çocuk
arasındaki farklılıklar önemlidir. Örgün eğitime yeni başlayan bir çocuğun bilgileri alması daha kolay
olabilecektir. Oysaki belirli bir yaşa gelmiş, kendilerince bir benlik kavramı geliştirmiş, belirli görev ve
sorumluluklara sahip bireyler için durum aynı değildir. Dolayısıyla yürütülecek olan her tür yetişkin
eğitimi faaliyeti yetişkinin çocuktan farklılaşan yönlerini dikkate almalıdır.
Yapılan teorik çalışmalarda, yetişkin ile çocuğun birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu sık
sık vurgulanmıştır. Yetişkinin öğrenmesini çocuğun öğrenmesiyle kıyaslamak, yetişkin öğrencilerin
kendilerine özgü özelliklerini belirlememize yardımcı olacaktır. Yetişkin ile çocuk öğrenenler arasındaki
farklılıklar eğitimsel uygulama açısından önemli imalar içerir (Darkenwald ve Merriam, 1982). Örneğin,
ilk öğretim 3. sınıftaki bir grup öğrencinin yaş ortalaması dokuzdur. Sosyo-fiziksel gelişmeleri yaş
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ortalamalarıyla uyumludur. Belirli becerileri öğrenmeye yetkindirler. Sınırlı bir deneyim alanına
sahiplerdir. Diğer yandan, yetişkin eğitimi sınıfındaki bir grup yetişkin öğrenenin yaşları 18 ile 80
arasında değişebilir. Yetişkin öğrenenler karışık problem çözme stratejileri kullanabilirler. Oldukça fazla
yaşam tecrübesine sahiplerdir. Dolayısıyla bir grup yetişkin öğrenenin, bir sınıf dolusu çocuktan daha
farklı olacağı kesindir. Bu durum, çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlenen eğitim faaliyetlerinde farklı
eğitim-öğrenme süreçleri ve yöntemleri kullanılmasını gerektirir (Rogers, 1986).
Geray (1978: 26-27) yetişkin eğitimi ile çocukların eğitimi arasında, amaç, kapsam ve yöntem
farklılıkları arasındaki farklılıkların nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır.
1. Genellikle çocuğa yönelen eğitimin amacı, çocuğun kişiliğini geliştirmek, topluma iyi bir üye
olarak yetiştirmek, kısacası, ilerde atılacağı yaşantıya hazırlamaktır. Yetişkin eğitimi, bunun aksi bir
yaklaşıma sahiptir. Yetişkinin bugün karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne yönelmiştir.
2. Yetişkinin bilgi ve gereksinme duyduğu ilgi alanına ilişkin bilgi ve beceriler, yetişkin eğitiminin
konusunu belirtmektedir. Çocuğa, okulda, kurumların önceden saptadığı programda yer alan bilgi ve
beceriler kazandırmak istenir.
3. Yetişkin eğitiminde yararlanılan yöntem ve uygulayımlar farklıdır. Çocukların kişiliğini
geliştirici bir eğitsel çaba söz konusu iken, yetişkinde gelişmiş olan kişiliğin korunması, harekete
geçirilmesini sağlayıcı bir yaklaşım gereklidir.
Eğitim açısından çocukla yetişkin arasındaki farkları ise Geray şu noktalarda toplanmaktadır:
1. Çocuğun öğrenmeye ayıracağı zamanı boldur. Yetişkin, çalışma saatleri dışındaki serbest
zamanından bir dilimi öğrenmeye ayırır.
2. Çocuğun yaşantıdan edindiği deneyimi pek azdır. Yetişkinin önceki yaşantısından edindiği
deneyim öğrenmeyi etkiler.
3. Çocukta güven duygusu yüksektir. Yetişkinde, öğrenme gücü konusunda, güvensizlik
duygusu gelişmiş olabilir. Daha önceki başarısızlıklar yetişkinin eğitimini sınırlayıcı etkide bulunabilir.
4. Yetişkinde, öğrenme güdüsü önemlidir. Bu güdü mevcut değilse yetişkin öğrenmeye
zorlanamaz. Çocuk, öğrenmeye yöneltilirken, sınırlı ölçüde de olsa zorlanmaya başvurulabilir.
5. Çocuk ile öğretmen arasındaki ilişki, çocuğun ana-babasıyla olan ilişkisini andırır. Yetişkin
eğitiminde yetişkin ile eğitici arasındaki ilişki arkadaş, meslektaş ilişkisi olmalıdır.
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Çocuk ve yetişkin öğrenenler arasındaki farklar ve bunların öğrenme tecrübelerine etkileri
kitabın ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
3. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE TEORİ TARTIŞMALARI
Öğrenme yaşamın belirli an ya da çağında olup bitmez. Beşikten mezara kadar bilinçli ya da
bilinçsiz şekilde bir şeyler öğreniriz. Bu açıdan öğrenme hayata iliştirilmiş bir şey değil, hayatın
kendisidir (Jarvis, Rabušicová ve Nehyba, 2015). Öğrenme durdurulamaz. Bugün öğrendiğimiz bir şey
yarın belki geçerliliğini yitirecek ya da yetersiz kalacaktır. Bu nedenledir ki bireyler yetişkinlik çağlarında
da yeni ve yeniden öğrenme ihtiyacı duyarlar.
Yukarıda ana hatlarıyla betimlemiş olduğumuz çocuk ve yetişkinler arasındaki farklar,
yetişkinlere yönelik düzenlenen eğitim faaliyetlerinin, yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak
planlanması ve yürütülmesini gerekli kılar. Bu durum, öğrenme teorileri açısından da ele alınmalıdır.
Yetişkinlerde öğrenmenin kendine özgü teorik dayanakları ve uygulamaya etkileri göz önünde
bulundurulmalıdır. Ayrıca, yine yukarda tartıştığımız uygulama ve teori arasındaki etkileşimi
hatırlamakta fayda vardır. Yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinde farklılıklar olacağı varsayıldığında,
uygulamadan etkilenerek ortaya çıkacak yetişkin eğitimi teorilerinde de farklılaşmalar olması
kaçınılmazdır. Zira Merriam (2017) yetişkinlerin nasıl ve neden öğrendiklerine ilişkin olarak tek bir
tanım, model ya da teori bulunmadığına işaret etmektedir. Yetişkin eğitimi alanı oldukça kapsamlıdır.
Temel okur-yazarlıktan mesleki eğitime uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Yetişkinlerde öğrenmeye
ilişkin olarak bildiklerimiz bu çok farklı alanların birleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Buna karşın yetişkin eğitiminin teoriye ihtiyacı olup olmadığına ilişkin tam bir görüş birliği
sağlanamamıştır. Hatta birbirleri ile çelişen görüşler dile getirilmiştir (Merriam, 1987). Bir görüşe göre
yetişkin eğitimi bir bilim dalı olmaktan çok bir çeşit ahlaki ve sosyal müdahaledir. Bu yüzden ondan bir
teori geliştirmesi beklenmez. Ayrıca yetişkinlerde öğrenmenin birçok farklı şekilde gerçekleştiği,
disiplinler arası özellik taşıdığı, daha çok işe yönelik olduğu görüşü mevcuttur. Bu durum alana özgü
teori geliştirmeye yönelik ilgi ve çabaları sekteye uğratmıştır. Ayrıca teoriye dair olarak ne tür bir ihtiyaç
olduğu da belirsizdir. Bundan dolayı birçok yetişkin eğitimcisi kendilerini özel ilgi alanlarıyla
sınırlandırmaktadır. Bu da alanda sistematik bir araştırma geleneği oluşmasına engel olmuştur.
Benzer şekilde Cross (2003) da yetişkin eğitimi alanında teori geliştirmenin önünde üç temel
engel olduğunu dile getirmiştir. Bunlardan ilki, birçok yetişkin eğitimcisinin pazar-yeri yönelimli
olmasıdır. Öyle ki yetişkin eğitimi faaliyetleri sıklıkla “Al ya da bırak” mantığı gütmektedir. Eğitime
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gönüllü olarak gelen yetişkinlere müşteri mantığıyla yaklaşılmaktadır. Bu yüzden başarılı bir yetişkin
eğitimi girişimcisinin vereceği tüyo, üniversitelerce sunulacak bir tutam teoriden daha faydalı
görülmektedir. Yetişkin eğitimcilerinin görevi müşterilere hizmet götürmek olarak algılanırsa, alandaki
yetkinlik müşterilerin ne istediğini belirleyip onlara bunları sunmaya indirgenecektir.
Diğer bir engel yetişkin eğitimi alanında çok az sayıda bilim insanı yetişmiş olmasıdır.
Üniversitelerce sunulan yetişkin eğitimi hizmetlerinde görevli insanların çoğu yönetici ve program
planlayıcılarıdır. Temel görevleri hizmet sundukları kişilerin birincil ihtiyaçlarına cevap vermektir. Lisans
ve yüksek lisans programlarında yetişkin eğitimine ayrılan finansal kaynaklarda artış olmakla birlikte,
yükseköğretimde araştırma için finansal kaynaklara dair yarışma oldukça çetindir. Bu durum yetişkin
eğitimine ayrılacak olan kaynakların gelecekte kayda değer şekilde artacağına dair olumlu bir
düşünceye pek de müsaade etmemektedir.
Yetişkin eğitiminde teori geliştirmenin önündeki üçüncü engel alanın uygulamalı doğasından
kaynaklanmaktadır. Yetişkin eğitimi alanı psikoloji, sosyoloji, gerentoloji gibi birçok bilim dalından
etkilenmektedir. Bu yüzden eklektik bir teoriden faydalanabileceğini savunanlar bulunmaktadır. Diğer
yandan başkaları ise eklektik bir teoriye gerek olmadığını savunmaktadır. Bu kişiler kavramsal ve
uygulamalı çoğulculuktan faydalanılabileceğini, farklılıklara karşı toleranslı olunması gerektiğini
savunmaktadır. Doğal olarak bu tür yaklaşımlar alanda teori gelişmesine pek yardımcı olmamaktadır.
Teknoloji hızla gelişmekte ve hayatın her alanına etkide bulunmaktadır. İş tanımlarında ve
gerekli becerilerde farklılaşmalar görülmektedir. Ayrıca daha fazla insan gönüllü ya da gönülsüz olarak
göç etmektedir. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı daha fazla sayıda yetişkin örgün, yaygın ve
sürekli eğitim faaliyetlerine katılmaktadır. Birçok kurum işçilere yeni beceriler kazandırma, okumayazma öğretme, yabancı dil öğretme, vatandaşlık bilgi ve becerileri geliştirme konularında başarılar
kaydetmiştir (Suttle, 1982). Ancak bu tür yoğun bir faydacı yaklaşım ideallerden uzaklaşıp alanda bir
darlık, basitleşmeye doğru eğilime neden olabilir. Yetişkinlerde öğrenmeye ilişkin teori yaklaşımından
uzaklaşma tehlikesi doğurabilir. Hatta alanda teoriye olan gereksinim tamamen reddedilebilir. Teori ile
uygulama arasındaki bu tür bir boşluk, düşünce ve eylem arasındaki bağı zayıflatacaktır. Kısa vadede
fayda sağlayacak bu tür bir yaklaşım, uzun vadede gerek teorik gerekse uygulama açısından alana
olumsuz etkide bulunacaktır.
Yetişkin eğitimi alanında teori eksiliğine ilişkin çok sert görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar alanın
en yakın dostları tarafından haklı nedenlerle dile getirilmiştir. Boshier yetişkin eğitimi alanını

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

22

Yetişkin Eğitiminde Teorik Gelişmeler

“kavramsal bir çöl” olarak betimlemiş, Mezirow ise, teori eksikliğin alanı zayıflatıcı etkisi olduğundan
yakınmıştır (akt: Cross, 2003: 39). Cross, alanda yapılan araştırmalarda genel olarak faydacı bir yaklaşım
izlendiğini, bunun anlaşılabilir ve bir dereceye dek önerilebilir olduğunu söylemektedir. Ancak yine de
bunun savunulmasının zor olduğunu vurgulamaktadır. Alanda yarı zamanlı, sürekliliği olmayan,
deneyimden yoksun eğitimcilere çok sık rastlanmaktadır. Bu deneyimli eğitimcilerin tecrübe ve bilgi
birikiminden faydalanmak elbette önemlidir. Ancak bu tür bir yaklaşım, alanın gelişmesi için yeterli
değildir. Yeni bilgi sınırlarını zorlamak gerekmektedir. Sistematik bilgi birikimi için kavramsal
çalışmaların yapılması şarttır. Alandaki teori ve uygulamanın birbirini kapsaması gerekmektedir. Aksi
halde daha önce de belirtildiği gibi uygulamadan yoksun bir teori boş olacaktır. Teoriden yoksun bir
uygulama ise kördür olacaktır (Cross, 2003).
Diğer yandan yetişkin eğitiminin bir bilim dalı olmamasının, araştırma ve teori oluşturmadan
uzak durması gerektiği anlamına gelmez. Alanın doğası ne olursa olsun, uygulamaları araştırıp
kavramsallaştırmak için geçerli nedenler bulunmaktadır. Tüm alanlardaki gelişmeler için sistematik
olarak toplanan bilginin önemlidir (Merriam, 1987). Bu görüş, alanda çalışan yetişkin eğitimciler
tarafından desteklenmektedir. Öyle ki eğitimcilerin müfredat geliştirilmesi, eğitim yöntemi, öğrenme
stratejilerine ilişkin yetişkinlerde öğrenme teorilerine gereksinimi vardır. Bu teoriler aynı zamanda,
araştırmalar için hipotez geliştirmeye ve eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine yardımcı olacaktır
(Kidd, 1973).
Bazı bilim insanları yetişkinlerde öğrenme teorisinin neleri içermesi gerektiği üzerine
düşünmüştür. Örneğin, Hartree (akt: Merriam, 1987) böyle bir teorinin üç boyutlu olması gerektiğini
belirtmiştir. Bunlar;
a) Yetişkinler nasıl öğrenir?
b) Yetişkinler neler öğrenir?
c) Yetişkinler niçin öğrenir? gibi.
Jensen (akt: Merriam, 1987) yetişkinlerde öğrenme teorisi geliştirirken eğitimcilerin bir takım
ilkeleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtmiş ve dört içerik alanın altını çizmiştir. Bunlar;
a) Grup yapısı ve dinamikleri,
b) Örgün sosyal sistemlerdeki mevcut faaliyet, yapı ve süreçler,
d) Bilişsel, duyumsal ve motor alanları içeren kişilik organizasyonu,
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d) Toplum, kurum ve ideolojiler, olarak sıralanmıştır.
Buna karşın yetişkin ve çocukların eğitimini temelde aynı gören Houle (akt: Merriam, 1987)
tüm teori ya da “sistemlerin” dört temel unsur içerdiğini belirtmiştir. Bunlar;
a) Öğrencinin doğası,
b) Ulaşılmak istenen hedefler,
c) Sosyal ve fiziksel öğrenme çevresi,
d) Öğretim ve öğrenme teknikleri, olmaktadır.
Yetişkinlerde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini net şekilde anlayabilirsek geleceğe yönelik
öngörülerimiz daha etkili olacaktır. Ayrıca alanda çalışan yetişkin eğitimcileri öğrenme için en uygun
ortamı hazırlayabilirler ve öğrenenlere özelliklerine göre davranabilirler (Merriam, 1987). Bunun yanı
sıra alanda teorinin gerekliliğine inanan Cross (2003: 41) “Yetişkin eğitimine ilişkin tek bir teori
geliştirilme ihtimali düşüktür. Bunun yerine yetişkinleri öğrenenler olarak daha iyi anlamamıza yardımcı
olacak birçok faydalı teori geliştirilecektir” umudu taşıdığını ve bunun gerekli olduğunu belirtmiştir.
Bu tartışmalara rağmen yetişkin eğitiminde önemli olan ve bu alana yön veren çeşitli teoriler
geliştirilmiştir. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır.
4. YETİŞKİN EĞİTİMİ TEORİLERİ
Günümüze kadar yetişkin eğitimi alanında çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bunlar yetişkinlerin
özelliklerini temel alan teoriler, yaşam durumlarını temel alan teoriler ve bilinçlendirmeyi temel alan
teoriler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.
4.1.Yetişkinlerin Özelliklerini Temel Alan Teoriler
•

Edward Lee Thorndike’ın Yetişkinlerde Öğrenme Teorisi,

•

Malcolm Knowles’in Andragoji Teorisi ile

•

Kathryn Patricia Cross’un CAL Teorisi ve COR Modeli olarak sıralanmaktadır.

Bunlar yetişkinlerin öğrenme özellikleri, öğrenme kapasitesi, öğrenmeyi etkileyen unsurlar,
çocuk ve yetişkin arasındaki farklar gibi konulara odaklanmaktadır.
4.2.Yetişkinlerin Yaşam Durumlarını Temel Alan Teoriler
•

Howard McClusky’nin Yaşam Durumu (Marj) Teorisi,

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

24

Yetişkin Eğitiminde Teorik Gelişmeler
•

Alan Knox’un Yeterlik Teorisi,

•

Peter Jarvis’in Süreç Teorisi,

•

Knud Illeris’in Üçlü Boyut Teorisini kapsamaktadır.

Bunlar yetişkinlerin yaşam durumlarıyla öğrenme ilişkilerini inceleyen teorilerdir.
4.3.Bilinçlendirmeyi Temel Alan Teoriler
•

Paulo Freire’nin Bilinçlendirme Teorisi,

•

Jack Mezirow’un Perspektiflerin Dönüştürülmesi Teorisi,

•

Laurent Daloz’un Psikogelişim Teorisi,

•

Robert Boyd’un Dönüştürücü Eğitim Teorisi karşımıza çıkmaktadır.

Bu teoriler sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Özet:
Teori bilimsel çalışmaların temelini oluşturur. Bu nedenle çok eski yıllara uzanan köklü bir
kavramdır. Teorinin ne olduğuna ilişkin farklı tanımlar bulunmaktadır. Ancak ortak özellikleri arasında
bilimsel bilgiler üzerine kurulu olması, özel bir alanı açıklaması, bu alana ilişkin genel ya da soyut ilkeler
belirlemesi, genellenebilir olması ve kendi içerisinde tutarlı olması bulunmaktadır. Teorilerin işlevleri
bu özelliklerle ile bağlantılıdır. Teori, soyut bilgilerin gelişmesine yardımcı olarak yeni teorilerin
gelişmesini sağlarlar. Uygulamaya yol göstericilik yapma işlevleri de önemlidir. Yeni araştırmalar
teorilerden faydalanarak soyut ve somut bilgi üretilmesine katkıda bulunur. Bu şekilde soyut ve somut
dünya arasında bir köprü görevi görür. Uygulama olmaksızın teorilerin işlevsel olmayacağı,
uygulamaların da teoriler olmaksızın yönünü göremeyeceği söylenebilir.
Uygulamalı bir alan olarak eğitim bilimleri teorilere ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenler diğer
eğitimcilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanması gerekmektedir. Ancak bu yeterli değildir. Alandaki
teorilerden de yararlanılması gerekmektedir. Teoriler yardımı ile eğitim hedefleri, yöntemleri,
faaliyetleri, değerlendirme süreçleri vs. daha etkili bir şekilde planlanıp yürütülebilir. Eğitim
uygulamaları ise teoriler için bir test ortamı sağlar. Uygulamalarda teorinin nasıl işlediği, düzeltilmesi
gereken yanları olup olmadığı vs. saptanabilir. Uygulamaya ilişkin eleştirel bir yaklaşım yeni teorilerin
geliştirilmesine de katkıda bulunur.
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Yetişkin bireyler çocuklardan önemli ölçüde farklılaşırlar. Bunun temel nedeni yaştır. Ancak bu
tek neden değildir. Yetişkinler ayrıca genel olarak yaşam ve iş hayatına ilişkin zengin tecrübelere
sahiptirler. Aile sorumlulukları üstlenmiş durumdadırlar. Bağımsızdırlar. Öğrenme tecrübeleri de
bulunmaktadır. Yetişkinlerin bu ve buna benzer diğer özellikleri yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen
eğitim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde farklı yaklaşımları gerekli
kılmaktadır. Bu durum, yetişkinlerde öğrenmeye ilişkin teorik dayanağın da farklı bir şekilde ele
alınmasını gerekli kılmaktadır. Yetişkin eğitimi alanı geniş kapsamlıdır. Bu nedenle yetişkinlerde
öğrenmeye ilişkin tek bir teorinin geliştirilmesi beklenemez. Yetişkinlerde öğrenmenin ne anlama
geldiği konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bu da farklı modellerin ve teorilerin geliştirilmesine neden
olmuştur.
Yetişkin eğitimi teorilerine olan gereksinime ilişkin farklı görüşler de bulunmaktadır. Yetişkin
eğitimin bir bilim dalı olmadığını savunanlara göre bu alanda teori geliştirilmesi mümkün değildir.
Yetişkin eğitiminin kapsamlı yapısının da teori geliştirilmeye engel olduğu eleştirisi getirilmiştir. Alanda
sistematik bir araştırma geleneğinin yerleşememiş olması da teori geliştirilmesine engel olmaktadır.
Diğer yandan eğitimde pazar-yeri yönelimlilik yetişkinlere müşteri mantığıyla yaklaşılmasına neden
olabilmektedir. Alandaki yetkinlik müşterilerin ihtiyacını karşılamaya indirgendiğinde ise teori
geliştirmeye ilgi azalmaktadır. Yükseköğretimde yetişkin eğitimine ilişkin kaynak darlığı da araştırma
yapılmasına, soyut bilgilerin üretilmesine yeterince uygun bir ortam sağlamamaktadır.
Yetişkin eğitiminin bir bilim dalı olarak algılanmaması, bu alanda araştırma ve teori geliştirmeye
engel değildir. Her alan uygulamaları geliştirmek ve kavramsal dayanağa sahip olmak için teorik
desteğe muhtaçtır. Alandaki uygulamalar ise, alana ilişkin teorilerin geliştirilmesine zemin
hazırlamaktadır. Bu gereklilikten dolayı yetişkin eğitiminde teori geliştirilmesi için adımlar atılmıştır.
Yapılan çalışmalarda yetişkin eğitimi teorilerinin farklı boyutlarına dikkat çekilmiştir. Bunlar arasında
yetişkinlerin neleri, niçin öğrenmek isteyecekleri, en etkili şekilde nasıl öğrenecekleri, öğrenmenin
sosyal boyutu ve değerlendirme süreçleri yer almaktadır. Bu ve benzeri unsurları dikkate alarak alanda
farklı öğrenme teorileri geliştirilmiştir. Kitabın geri kalan kısmında bu teoriler özelliklerine göre
sınıflandırılmış olarak açıklanmaktadır.
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2.

BÖLÜM

YETİŞKİNLERİN ÖZELLİKLERİNİ TEMEL ALAN
TEORİLER

1. Edward Lee Thorndike’ın Yetişkinlerde Öğrenme Teorisi
1.1. Yetişkinlerin Öğrenme Kapasitesi
1.2. Öğrenme Kanunları
1.3. Yetişkinlerde Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar
1.4. Çocuk ve Yetişkinlerde Öğrenme Arasındaki Farklar
1.5. Eleştiriler
2. Malcolm Knowles’in Andragoji Teorisi
2.1. Tanım ve Açıklamalar
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2.4. Andragoji ve Pedagoji Arasındaki Etkileşim
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YETİŞKİNLERİN ÖZELLİKLERİNİ TEMEL ALAN TEORİLER
Bu bölümde yetişkinlerin özelliklerini temel alan üç teori ele alınmaktadır. Bunlar Edward Lee
Thorndike’ın Yetişkinlerde Öğrenme Teorisi, Malcolm Knowles’in Andragoji Teorisi, Kathryn Patricia
Cross’un Yetişkin Öğrenenlerin Özellikleri Teorisi ve Tepki Zinciri modelidir. Bu teorilerin kısa bir
açıklaması yapılarak dayandığı noktalar ve yetişkin eğitimine katkıları üzerinde durulmaktadır.
1. EDWARD LEE THORNDİKE’IN YETİŞKİNLERDE ÖĞRENME TEORİSİ
Eğitim psikolojisinin babası olarak bilinen Edward Lee Thorndike 1926 yılında Yetişkin Eğitimi
Amerikan Derneği’nde yetişkinlerde öğrenme ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalarda
yetişkinlerde öğrenme süreci, öğrenme yetenekleri, zekâ gibi konulara yoğunlaşmıştır. Deneye dayalı
sistematik araştırmalar sonucu elde ettiği bulgulardan hareketle bazı öğrenme ilkeleri geliştirmiştir.
Thorndike’ın geliştirdiği bu ilkeler öğrenme psikolojisinin temelini oluşturmuştur. Daha sonraki
çalışmalarla yetişkinlerde öğrenme teorisini geliştirmiştir. Böylece yetişkinlerde öğrenme ve zekâ
konusunda bilimsel temellere dayalı ilk çalışmayı yapan araştırmacı Edward Lee Thorndike olmuştur.
Bu teorinin ayrıntıları aşağıda verilmektedir.
1.1. Yetişkinlerin Öğrenme Kapasitesi
Thorndike’ın yaşadığı yıllarda öğrenmenin 18-22 yaşlarda üst düzeyde gerçekleştiği
düşünülüyor ve çoğu araştırmacı bu görüşü savunuyordu. Ancak Thorndike’ın çalışmaları bu görüşün
doğru olmadığını ortaya koymuştur. Thorndike, yetişkinlerde öğrenme kapasitesiyle ilgili
araştırmalarda bilinen genel düşüncenin aksine yetişkinlerin öğrenebileceğini, zekânın yaşla birlikte
önemli ölçüde düşmediğini göstermiştir (Darkenwald ve Merriam, 1982). Hatta Thorndike’ın
araştırmaları, sağlık sorunları olmadığı müddetçe yetişkinlerde öğrenme kapasitesinin yetmiş beş
yaşına kadar sürdüğü ortaya çıkmıştır (Kidd, 1976).
Thorndike öğrenme kapasitesi konusundaki çalışmalarını çocuk, genç ve yetişkinlerin öğrenme
durumlarını kıyaslayarak yürütmüştür. Thorndike farklı yaşlardaki bireylerin, belirli edinimlerdeki
gelişimlerini incelemiş ve yetişkinlerde öğrenmenin son bulma nedeninin artan yetersizlik mi, yoksa
“Yapamam! Yapmam! Yapmayacağım!” çıkmazı ile ilgili mi olduğu belirlemeye çalışmıştır. Bunun için
üç kapsamlı araştırma yapmıştır. İlk araştırmada hapishane mahkûmlarının okuma yazma öğrenme ve
hesap yapma becerilerindeki hızı incelemiştir. İkinci araştırmada yetişkinlerin akşam okullarındaki
matematik, İngilizce, yurttaşlık bilgisi ve biyoloji gibi lise derslerini öğrenme durumlarını incelemiştir.
Üçüncü araştırmada ise sekreterlik okullarında verilen stenografi ve daktilo derslerinde yetişkinlerin
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öğrenme durumlarını incelemiştir. Bu üç araştırmadan elde ettiği bulguları düz bir çizgi üzerine
yerleştirerek değerlendirmiştir. Bu sonuçlara göre 5 yaşından 45 yaşına kadar süren öğrenme yeteneği
çizgisinin 25 yaşında en yüksek noktaya ulaştığını görmüştür. Öğrenme yeteneği çizgisi 18 yaşından 45
yaşına kadar küçük düzeylerde değişmekte ancak 45 yaşında 18 yaşındaki düzeye düşmektedir
(Robinson, 1936).
Thorndike’ın araştırmalarına katılan farklı yaş gruplarındaki bütün bireyler kendilerine verilen
görevi yerine getirerek öğrenmede başarılı olduklarını göstermiştir. Ancak 20-24 yaş grubundaki (genç)
yetişkin bireylerin performans düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 25-35 yaş
grubundakilerin biraz daha az ve 35 yaş üstü grubundakilerin diğerlerine göre düşük olduğu
bulunmuştur. Thorndike özellikle daha üst yaş grubundaki yetişkinlerin öğrenme becerisi ile öğrenme
oranının aynı anlama gelmediği sonucuna ulaşmıştır (Large, 2003). Bu yüzden Thorndike, hayatlarının
en verimli döneminde olan yetişkinlerin, yeni öğrenme olanaklarından faydalanmamaları için hiçbir
neden olmadığı sonucuna ulaşmıştır (Robinson, 1936).
1.2. Öğrenme Kanunları
Thorndike, kendisinden önce geliştirilmiş olan öğrenme teorilerine ilişkin bir dizi incelemeler
yapmıştır. Bu incelemelere dayalı olarak öğrenenlerin zihinsel kapasitelerini belirlemeye çalışmıştır. Bu
amaçla laboratuvar deneyleriyle hayvanlarda öğrenmeyi de incelemiştir. Elde ettiği sonuçlar ışığında
öğrenmeyi, bir bağ kurma süreci olarak betimlemiştir. Etkiye maruz kalan bir organizmanın, tepki ile
bağ kuracağını söylemiştir. Bu yüzden görüşlerini, bağıntılılık (connectionism) veya etki-tepki (E-T)
öğrenme teorisi üzerine inşa etmiştir (Darkenwald ve Merriam, 1982).
Thorndike bu araştırmalar sonunda üç temel öğrenme kanunu belirlemiştir. Bunlar etki,
alıştırma ve hazır oluş kanunudur. Bu kanunlar şöyle açıklanmaktadır.
Etki Kanunu: Bu kanun öğrenenlerin, öngörüde bulunabilecekleri tepkileri hatırlama
konusunda daha başarılı olduklarını söylemektedir. Bu, öğrenmenin kolaylaştırılmasına yardımcı
olmaktadır.
Alıştırma Kanunu: Bu kanuna göre tekrarlamalar kendi içerisinde bir bağ oluşturmaz.
Öğrenmenin desteklenmesi için tekrarların anlamlı olması gerekmektedir.
Hazır Oluş Kanunu: Bu kanuna göre öğrenme bireyler hazır oldukları zaman gerçekleşmektedir.
Bunun gerçekleşmesi için eğitim, içerik ve ortamların öğrenenlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak
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düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca öğrenenler, sonuçları öngörebilmelerine yardımcı olarak
bağlantılar kurabilmelidirler. Bu amaçla birbirleri ile uyumlu içerikler bir araya getirilmeli, uyumsuz
olanlar ise birbirlerinden ayrıştırılmalıdır. İstenilen türden bağlar ödüllendirilmeli, istenmeyen bağların
öğrenenlerde rahatsızlık yaratması sağlanmalıdır.
1.3. Yetişkinlerde Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar
Yetişkinlerin öğrenmesini zekâdan farklı unsurlar önemli ölçüde etkilemektedir. Bunlardan biri
yetişkinlerin sağlık durumlarıdır. Yaş ilerledikçe görme ve duyma yetilerinde azalma olmaktadır. Bu
doğal bir süreçten öğrenmenin etkilenmesi kaçınılmazdır. Ancak bizim için önemli ve anlamlı olan
şeyleri öğrenme söz konusu olduğunda duyu organlarındaki gerileme belirleyici bir unsur değildir. Öyle
ki bu tür sağlık problemlerinden kaynaklanan zorlukların üstesinden gelebilmek ya da etkilerini
azaltmak mümkündür (Kidd, 1976).
Thorndike yetişkinlerde öğrenmeyi etkileyen diğer unsurlar arasında enerji düzeyleri,
öğrenmeye karşı ilgileri ve sahip oldukları öğrenme fırsatlarının yer aldığını belirtmiştir (Darkenwald ve
Merriam, 1982).
Diğer yandan yaş ile birlikte öğrenmeye karşı direnme belirebilir. Bu özellikle yetişkinlerin
öğrenmeyi bir tehdit unsuru olarak algıladıkları zaman gerçekleşebilir (Kidd, 1976). Ayrıca yetişkinlerin
kişiliği, yaşam deneyimleri, eğitim geçmişleri, sosyal durumları da yetişkinlerin öğrenmelerini
etkilemektedir.
Yukarıdaki unsurlar dikkate alındığında, yetişkinlerde öğrenmenin çocuklarda öğrenmeye
kıyasla daha karmaşık olduğu görülmektedir (Güneş, 1996). Bu yüzden çocuklar ve yetişkin öğrenenler
arasındaki farklara dikkat çekmek gerekmektedir. Bir sonraki bölümde bu farklar ve öğrenmeye etkileri
açıklanmaktadır.
1.4. Çocuk ve Yetişkinlerde Öğrenme Arasındaki Farklar
Yetişkin ve çocuk öğrenenler arasındaki farklılıklardan önemli bir tanesi tekrardır. Thorndike’a
göre öğrenmenin anlamlı olması için, anlamsız tekrarlardan uzak durulması gerekmektedir. Tekrar
öğrenme için elbette ki önemlidir. Ancak tekrarın anlamlı olması gerekir. Tekrara anlam katabilmek için
ise, tekrarların uygulamaya dayalı öğrenme tecrübeleri ile desteklenmesi gerekmektedir (Kidd, 1973).
Yetişkinler yeterli cesarete sahip olmadıkları zaman da öğrenme ortamlarından uzak
durabilirler. Öğrenme konusunda yetişkinleri cesaretlendirmek için etkili rehberlik hizmeti vermek
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gerekir (McLeish akt: Darkenwald ve Merriam, 1982). Yetişkinler, yaşam tecrübelerinden dolayı, neleri
öğrenmeye gereksinimleri oldukları, neleri öğrenmek istedikleri konusunda fikir sahibidirler.
Eğitimcilerin, yetişkinlerle bu konularda görüş alışverişinde bulunmaları gereklidir. Öğrenmenin
değerlendirilmesinde gerektiğinde farklı yöntemler izlenmelidir. Okul çağındaki çocuklar için
geliştirilmiş olan testler, yetişkinler için kullanılmamalıdır.
Görüldüğü gibi Thorndike yetişkinlerde öğrenme konusunda il bilimsel çalışmaları yapmış,
öğrenme teorisini ve ilkelerini geliştirmiştir. Bu teoriyle yetişkinlerin 75 yaşına kadar
öğrenebileceklerini kanıtlamıştır. Ayrıca öğrenme sürecinde yetişkinlerin özelliklerinin etkili olduğunu
vurgulamıştır. Böylece yetişkin eğitimine önemli bir kapı açmış ve bilimsel temellerini atmıştır.
1.5. Eleştiriler
Thorndike’ın davranışçı teorisine farklı eleştirilerde bulunulmuştur. Thorndike’a göre öğrenme
bağ kurmadan oluşmaktadır. Diğer bir deyişle durum ve tepkiler arasındaki bağlantılar öğrenme
aracılığıyla pekiştirilir. Olumsuz duygular söz konusu olduğunda ise bağ zayıflar. Bu fizyolojik bir
yaklaşımdır (Prakash, 2016). Bu yaklaşım uyarıcı-tepki ilişkisini periferik olaylarla sınırlandırmaktadır.
Aracı unsurları oluşturan zihinsel özellikler dikkate alınmamaktadır. Thorndike zihni davranışa,
davranışı ise çevresel uyarıcılar ve gözlemlenebilir tepkilere indirgemiştir. Bu durum aracı unsurların
öğrenme sürecine olan etkilerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu genel olarak psikolojiyi
sınırlandırmıştır (New World Encyclopedia, 2016).
Bazı bilim insanları etki kanunu eleştirmiştir. Bu insanlar, tekrarın en önemli öğrenme ilkesi
olduğu varsayımını reddetmişlerdir. Diğer yandan Gestaltçı bakış açısını benimseyenler öğrenmenin
birbirinden bağımsız öğelerin bir araya getirilmesi olmadığını savunmuşlardır. Gestalçılara göre uyarıcı
ve tepki arasındaki ilişki bir bütün olarak görülen tecrübede hali hazırda mevcuttur (Prakash, 2016).
Benzer şekilde McClusky (1970) öğrenmenin sırf uyarıcı-tepki ilişkisinden çok daha karışık
olduğunu belirtmiş ve bunun indirgemeci bir yaklaşım olduğunu savunmuştur. Bu tür bir yaklaşımın
çocuklarda öğrenmeyi bir dereceye dek açıklayabileceğini, ancak yetişkinlerde öğrenmenin karmaşık
doğasından dolayı yetersiz kalacağını belirtmiştir. McClusky’e göre bireysel farklılıklar tepkide de
farklılıklara neden olur. Uyarıcının fiziksel özellikleri bu farklılıkların doğasını açıklamakta yetersiz
kalmaktadır. İlgili bölümde de belirtilmiş olduğu üzere, McClusky ‘müdahil değişken’ olarak
isimlendirmiş olduğu başka bir unsurun daha Thorndike’ın uyarıcı-tepki formülasyonunda yer alması
gerektiğini savunmuştur.
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2. MALCOLM KNOWLES’İN ANDRAGOJİ TEORİSİ
Malcolm Knowles andragoji teorisini Thorndike’ın yetişkinlerde öğrenmeye ilişkin araştırma
sonuçları ve görüşleri üzerine temellendirmiştir. Andragoji terimi, Malcolm Knowles ile anılmakla
birlikte ilk defa kendisi tarafından kullanılmamıştır. Terim ilk olarak, 1833’te Platon’un eğitim teorisini
tanımlamak üzere bir Alman öğretmen olan Alexander Kapp tarafından kullanılmış, ancak birkaç yıl
sonra daha tanınır durumda olan başka bir Alman filozof Johan Friedrich Herbart’ın terimin kullanımına
karşı olmasından dolayı yüzyıl kadar rafa kaldırılmıştır (Knowles, Halton ve Swanson, 2011). Malcolm
Knowles ise, andragoji ile Avrupa’ya yapmış olduğu bir gezi sırasında tanışmıştır (Davenport ve
Davenport, 1985).

2.1. Tanım ve Açıklamalar
Andragoji terimi, kelime kökü olarak Yunanca yetişkin adam anlamına gelen “aner” ve lider
anlamına gelen “agogus” kelimelerinden türetilmiştir. Bu iki kelimenin birleştirilmesiyle “yetişkin
adamın lideri/yetişkinlere liderlik” olarak anlaşılabilir (Knowles, 1980). Knowles, andragojiyi basit bir
şekilde aşağıdaki iki maddeyle açıklamıştır (Pratt, 1988).
a. Yetişkin öğrenenlere ilişkin birtakım varsayımlar,
b. Yetişkinlerde öğrenmenin planlanması, idaresi ve değerlendirilmesi için öneriler serisi.
Daha kısa ve öz bir açıklama ile andragoji, “yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme bilim ve
sanatı” (Jarvis, 1983: 98) olarak tanımlanmıştır.
2.2. Andragojik Varsayımlar ve Uygulamaya Yansımaları
Knowles (1970: 30) andragojinin dayanmış olduğu varsayımları şu şekilde sıralamıştır:
Kişi olgunluğa eriştikçe;
1. Benlik kavramı bağımlı kişilikten, kendini yöneten bir kişiye doğru gider.
2. Öğrenme için zengin bir kaynak olan, gittikçe artan bir deneyim hazinesi edinir.
3. Öğrenmeye hazır oluşu, gittikçe sosyal rollerinin gelişimsel görevlerine yönelir.
4. Zamanın algılanışında değişiklik meydana gelir. Bilginin ilerde uygulanması yerine hemen
uygulanması söz konusudur. Dolayısıyla bir yetişkin öğrenmede konu merkezlilikten sorun
merkezliliğe yönelir.
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5. En etkili güdüler dışsal değil içsel olanlardır.
6. Yetişkinler, neyi neden öğrendiklerini bilmelidirler (Merriam vd., 2007: 84)
Buradan da anlaşılacağı gibi andragojik varsayımların başında kişinin benlik kavramında
meydana gelen değişiklik yer almaktadır. Benlik kavramındaki bu tür bir değişim beraberinde, özyönetimli bireyleri getirmektedir. Öz-yönetimlilik, yetişkinlerin eğitim içerik ve faaliyetlerini belirleme
ve yürütmede yeterli oldukları, bu konuda sorumluluk almak isteyeceklerinin kabul edilmesini
gerektirir. Ayrıca yetişkinlere, öğrenme için gerekli kaynakları belirleme, ulaşma, öğrenmeyi
değerlendirme, zaman yönetimi konularında yeterli oldukları hissettirilecek şekilde yaklaşılmalıdır
(Pratt, 1988). Benlik kavramlarındaki olgunluk, eğitim uygulamalarına da yansıtılmalıdır. Knowles’a
göre bu uygulamaya şu şekilde etki edecektir (akt: Ayhan, 1990):
1. Öğrenme atmosferi: Fiziksel çevrenin, yetişkinlerin içinde rahat hissedecekleri bir çevre
olması gerekir. Psikolojik ortam ise yetişkinlere kabul edildikleri, saygı duyuldukları ve
desteklendiklerini hissedebilecekleri bir ortam olmalıdır. Bu ortamlar öğretmenler ve öğrenciler
arasında, birlikte araştıran kişiler olarak bir ortaklık ruhu yansıtmalıdır; cezalandırma ya da kaba
davranılma korkusu olmaksızın anlatım özgürlüğü bulunmalıdır.
2. Gereksinimlerin tanımlanması: Andragojide yetişkinlerin öğrenme gereksinimleri “öztanılama” süreci içinde yürütülmesine büyük önem verilir. Bu süreç üç aşamalıdır: a) Belli bir başarıyı
gerçekleştirmek için gerekli özellikler ve yeterlilikler ile ilgili bir model kurmak. Öğretmenin, kurumun
ve toplumun değerleri ve beklentileri ile öğrencininkiler, bu model oluşturma aşamasında bir alaşım
içinde kaynaştırılır, b) Modelde ana hatları çizilenler ışığında öğrenciye kendi yeterlilikler düzeyini
değerlendirebileceği tanılayıcı yaşantılar sağlamak, c) Yetişkinin, modelin gerektirdiği yeterlilikler ile
kendisinde var olan yeterlilikler arasındaki farkı ölçmesine yardım etmek.
3. Planlama süreci: Bireyler bir karar verme sürecine (ya da bir etkinliği planlamaya) ne ölçüde
katılmış ise, o karar (ya da etkinlik) ile kendini o ölçüde uyumlu hisseder. Andragoji için temel bir unsur,
öğrencilerin kendi öğrenmeleri ile ilgili planlama sürecinde, bir yol gösterici rehber ve kaynak işlevi
gören öğretmen ile birlikte yer almalarıdır.
4. Öğrenme yaşantılarını yürütme: Öğretmenin rolü bir süreç teknisyenin, kaynak kişinin ve
birlikte araştıran kişinin rolü olarak yeniden tanımlanmıştır. Öğretmen, öğreticiden çok bir aracı ve bir
akıl verici olmaktan çok bir rehberdir. Yetişkin eğitiminde bir öğrenme durumu (kurs, bir eğitim
programı ya da bir konferans olsun), bir başkasının öğrenmesine yardım sorumluluğunu paylaşan küçük
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küme çalışmaları (planlama komiteleri, birbirine danışma kümeleri, proje görev ekipleri vb.) ile canlılık
kazanır.
5. Öğrenmenin değerlendirilmesi: Andragoji yetişkinlerin kendini-değerlendirme sürecini
önerir. Bu süreç içinde öğretmen enerjisini, yetişkinlerin kendi eğitsel amaçları yönünden yapmakta
oldukları ilerleme konusunda kendileri için kanıt sağlamalarına yardım etmeye adar.
Knowles, andragojik varsayımların ikinci sırasında yer alan yaşantı konusunda da uygulamaya
yönelik şu önerilerde bulunur (Ayhan, 1990):
1. Deneysel tekniklere önem verme: Yetişkin öğrencilerin deneyimleri ile bağlantı kuran
tekniklere daha çok yer verilmelidir. Bunlar arasında grup tartışması, örnek olay yöntemi, kritik-olay
süreci, taklit alıştırmaları, rol oynama, beceri-uygulama alıştırmaları, alan projeleri, eylem projeleri,
laboratuvar yöntemleri, danışmalı denetim, gösteri, seminerler, iş konferansları, danışma, grup terapisi
ve toplum kalkınması vardır.
2. Pratik kullanıma önem verme: Öğrenmenin transferi ve davranış değişikliğinin kalıcılığı
konusundaki son araştırmalar, daha da öteye giderek öğrencilere öğrendiklerini günlük yaşamlarında
nasıl kullanacaklarını planlamak ve denemesini yapmak için onları öğrenme yaşantılarının tasarlanması
işlemine bizzat katılmalarının iyi olacağını göstermektedir.
3. Çözülme ve yaşantılardan öğrenmeyi öğrenme: Yetişkin eğitiminde giderek gelişen bir
uygulama; bir kursun, bir grup çalışmasının, konferansın ya da ardışık sıralı bir eğitsel etkinliğin ilk
aşamalarında “buzları çözücü” bir yaşantı sunmak ve bu yoldan yetişkinlerin kendilerine daha yansız
bakmalarına, zihinlerini ön-düşüncelerden kurtarmalarına yardım etmektir. Birçok tanılama araştırması
bu amaca hizmet eder, fakat içlerinde en etkili olan teknik belki de bir duyarlılık eğitimidir. Bu
yetişkinlerin hemen hemen evrensel olan gereksinimleri konusunda nasıl sorumluluk alacaklarını,
meslektaşlarıyla yarışmaktan çok onların yardımını alarak ve iş birliği yaparak nasıl öğreneceklerini,
özellikle kendi yaşantılarını çözümleme yoluyla nasıl öğreneceklerini sağlar.
Knowles, andragojik varsayımlardan üçüncüsü olan yetişkin bireyin öğrenmeye hazır olması
konusunu gelişim ödevlerini ele almaktadır. Gelişim ödevi Robert Havighurst (akt: Darkenwald ve
Merriam, 1982: 90) tarafından, “bireyin yaşamının belirli bir döneminde ya da o dönem konusunda,
başarılması bireyin mutluluğuna ve sonraki görevleri başarmasına rehberlik eden; başarılmaması
bireyde mutsuzluğa, toplumca onaylanmamasına ve sonraki ödevlerde güçlük çekmesine neden olan
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bir ödev” olarak tanımlanmaktadır. Davenport ve Merriam (1982: 87) gelişim ödevlerinin önemi şu
şekilde betimlenmiştir:
Yetişkin birey, birtakım roller üstlenmiş durumdadır. Bu rollerin her biri,
toplumun uygun olarak gördüğü davranışsal norm ve fonksiyonlara dayanır. İyi bir
eğitim, yetişkinlere üstlenmiş oldukları rollerle başa çıkabilmeleri konusunda yardımcı
olur. Yaşları ilerledikçe yetişkinlerin sosyal rolleri de değişir ve eğitim gerekli uyumu
kolaylaştırmak için bir araç olabilir. Bir yetişkin için “öğretilebilir an” psikolojik
olgunlaşma değil, acil çözüm gerektiren sorunlar veya sosyal rol ve fonksiyonlara ilişkin
ödevlere bağlıdır.
Gelişme ödevlerinin her biri, doruk noktasında ulaştığında, öğretilebilir an ortaya çıkar. Bu
durum, onların öğrenmeye hazır hale gelmelerine yardımcı olur. Yetişkinlerin kendine özgü gelişim
aşamaları ve buna bağlı gelişim ödevleri, öğrenmeye hazır olma durumları ve öğretilebilir anları vardır.
Öğrenmeye hazır oluş ile ilgili olarak yetişkin eğitimi uygulaması için çıkarılabilecek iki önemli sonuç
vardır (Ayhan, 1990):
1. Öğrenmelerin zamanlanması: Eğer bir yetişkinin belirli bir öğrenmeyi gerçekleştirmesi için
öğretilebilir anı yakalanmak isteniyorsa, programdaki konuların birbirini izleyiş sırası, onun gelişim
ödevleri ile birlikte gidecek biçimde ayarlanmalıdır.
2. Öğrenenlerin gruplandırılması: Gelişim ödevleri kavramı, öğrenenlerin gruplandırılması
bakımından da önemlidir. Bazı öğrenme türlerinde, gelişim ödevi ile ilgili homojen gruplar daha etkili
olurken bazı öğrenme türlerinde heterojen gruplar tercih edilebilir.
Buradan anlaşılacağı üzere, yetişkinlerin öğrenme yönelimleri, yaşam-merkezli, görev-merkezli
ya da sorun-merkezlidir. Yetişkinler, bir şeyi öğrenmenin görevlerini yerine getirmede ya da kendi
yaşam durumlarında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmada kendilerine yardımcı olacağını algıladıkları
ölçüde enerjilerini onu öğrenmeye verirler (Knowles, 1996). Ayrıca yeni bilgileri, anlayışları, becerileri
değerleri ve tutumları en etkili olarak, gerçek-yaşam durumlarıyla ilişkilendirildiğinde öğrenirler.
Knowles, yetişkinlerin eğitim faaliyetlerine sorun-merkezli bir yaklaşımla gelmelerinin uygulama
üzerindeki yansımalarını aşağıdaki şekilde belirtir (Ayhan, 1990):
1. Yetişkin eğitimcilerinin yönelimi: Yetişkin eğitimcisi, hizmet ettiği kurum ile bireylerin var
olan ilgilerine yönelmeli, bu ilgilere dayalı öğrenme yaşantılarını geliştirebilmelidir.
2. Programın düzenlenmesi: Öğrenme yönelimleri bakımından yetişkin öğrencilerin sorunmerkezli olmaları nedeniyle, öğrenmede izlenecek sıra bakımından uygun olan örgütlenme ilkesi;
konular değil sorun alanlarıdır.
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3. Öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi: Öğrenenlerin sorun yönelimli oluşu, tüm öğrenme
yaşantılarında en uygun başlangıç noktasının, yetişkinlerin kafalarında var olan sorunlar ve ilgiler
olduğunu göstermektir. Öğretmenin ya da kurumun çözmek istediği başka sorunlar da olabilir. Bunlar
öğretmen ile öğrenciler arasında görüşmeler sonunda anlaşmaya vararak ve öğrencilerin sorunları ile
birlikte ele alınarak gündeme sokulmalıdır.
Srinivasan (1977) öğrenme yaşantılarının sistematik olarak belirlenmesinin öneminin altını
çizmiş, Knowles’in bu konuda dört adım önerdiğini belirtmiştir. Bunlar şu şekildedir:
1. Grup ve lider için ilk adım, öğrenenin belirli rolde göstermesi gereken davranış, yeterlilik veya
özellikler için bir model oluşturmaktır. Örneğin birisi “iyi” bir ebeveyn, “iyi” bir denetici, “iyi” bir çiftçi
vs. olma özelliklerine gereksinim duyabilir.
2. Bir sonraki adım, müfredata öğrenenlerin modelle kıyaslanan yeterlilik ve yeteneklerine
değer biçmesi için yardım edecek deneyimler koymaktır. Sosyo-drama, örnek olay yöntemi,
laboratuvar metotları ve rol almayı kapsayan değişik teknikler bu tür deneyimi artırmak üzere
kullanılabilir.
3. Lider, öğrenenlerin modelle kendi performans düzeyleri arasındaki farktan dolayı
hoşnutsuzluk duygusu yaşamaları için yardımcı olur.
4. Son olarak bu hoşnutsuzluk üzerine kurulu şekilde, istenilen gelişme için öğrenenler belirli
yönler belirleyeceklerdir. Dolayısıyla yetişkinler öğrenme için kendilerini motive edecekler ve kendi
öğrenme deneyimlerini yönetme sorumluluğunu daha kolay kabul edeceklerdir.
2.3. Bir Süreç Modeli Olarak Andragoji ve Pedagoji Arasındaki Farklar
Andragoji, geleneksel öğretmenlerin benimsemiş olduğu içerik modelinin tersine bir süreç
modelidir (Knowles ve diğerleri, 2011). Bu iki model arasında oldukça önemli farklar bulunmaktadır.
İçerik modelinde geleneksel eğitim yaklaşımı benimsenir. Bu yaklaşımda öğretmen veya müfredat
komitesi, öğrencilere aktarılması gereken bilgilerin neler olduğunu önceden belirler, bu içeriği mantıklı
ünitelere paylaştırır, içeriğin en uygun şekilde öğrencilere aktarılmasını sağlayacak araçları belirler
(ders, okuma, laboratuvar çalışmaları, film vs.). Öğretilecek kavramların ne tür bir sırayla sunulacağının
planını yapar. Süreç modeli olarak andragoji ise öğretmenin (ya da kolaylaştırıcı, danışman vs.)
öğrenenleri ve diğer ilgili kurum ya da kişileri sürece dâhil etmek için bazı işlemleri önceden
hazırlamasını gerektirir. Bu süreç şu öğeleri içerir:
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a. Öğrenenin hazırlanması,
b. Öğrenmeye uygun bir ortam oluşturma,
c. Ortaklaşa planlamaya izin verecek bir atmosfer yaratma,
d. Öğrenme ihtiyaçlarını belirleme,
e. Öğrenenlerin ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olacak program hedeflerini belirleme,
f. Öğrenme tecrübelerinin dizilimini belirleme,
g. Uygun teknik ve materyaller kullanarak öğrenme tecrübelerinin gerçekleşmesini sağlama,
h. Öğrenme sonuçlarını değerlendirme ve öğrenme ihtiyaçlarını yeniden belirleme.
İçerik ve süreç modelleri arasındaki fark, birinin içerikle ilgilenmesi diğerinin ise içeriği göz ardı
etmesi değildir. Fark, içerik modelinin bilgi ve becerileri öğrencilere aktarması; süreç modelinin ise
öğrenenlere bilgi ve becerileri edinmesine yardımcı olacak kaynak ve aşamaları sağlamaya yönelmiş
olmasında yatmaktadır. Bu açıdan bakıldığında pedagoji içerik; andragoji ise süreç modeli üzerine
kurulmuştur. İki yaklaşım arasındaki varsayımlar Tablo 1’de özetlenmektedir.
Tablo 1.
Andragojik ve Pedagojik Süreç Unsurları
Unsurlar

1. Öğrenenlerin hazırlanması

2. Ortam

Süreç Unsurları
Pedagojik Yaklaşım

Asgari

Otoriter
Resmi
Yarışmacı

3. Planlama

Öğretmen tarafından

4. İhtiyaçların belirlenmesi
5. Hedeflerin belirlenmesi
6. Öğrenme planlarının
tasarlanması
7. Öğrenme aktiviteleri
8. Değerlendirme

Öğretmen tarafından
Öğretmen tarafından
Konu merkezli
İçerik üniteleri
Aktarmacı teknikler
Öğretmen tarafından

Andragojik Yaklaşım
Bilgi sağlama
Katılımı için hazırlama
Gerçekçi beklentiler oluşmasına
yardımcı olma
İçeriğe ilişkin düşünmeye başlama
Rahat, güvenen,
Karşılıklı olarak saygılı, yarı resmi, sıcak,
İşbirlikçi, destekleyici
Açıklık ve samimiyet
İnsancıllık
Öğretmen ve öğrenenin birlikte plan
yapması
Ortaklaşa belirleme
Uzlaşma aracılığıyla
Hazır oluş derecesine göre sıralanmış
Problem temelli üniteler
Deneyime dayalı teknikler (sorgulama)
İhtiyaçların birlikte yeniden belirlenmesi
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Programın birlikte değerlendirilmesi
Benzer şekilde Davenport ve Davenport (1985: 6-7) andragojik ve pedagojik yönelimler
arasındaki uygulamaya yönelik ayrımları şöyle dile getirmektedir:
Pedagojik bir felsefeye bağlanan kişi otorite yönelimli, formel ve yarışmacı olan
bir öğretim havasından yanadır. Planlama, ihtiyaçların belirlenmesi, hedeflerin
oluşturulması ve değerlendirme öğretmenin sorumluluğundadır. Öğretim sürecini,
konu merkezli olarak, içerik ünitelerine göre düzenler. Bilgi, geleneksel yolla
öğretmenden öğrenciye aktarılır. Bu öğeleri birleştiren öğretim teknikleri pedagojik
olarak görülür, bu tür aktarmacı şekilleri içerir. Bunun aksine andragojik bir felsefeyi
benimseyen öğretmen, karşılıklı saygı, samimi ve işbirlikçi bir öğretim havası
oluşturacaktır. Planlama, ihtiyaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulması ve
değerlendirme öğretmen ile öğrenci arasındaki karşılıklı bir süreç içerisinde
gerçekleştirilir. Eğitim süreci, öğrencinin öğrenmeye hazır oluşu ve sorun temelli
olacaktır. Öğrenme süreci öğrencinin aktif olarak katılımını sağlayan deneyimsel
teknikler içerecektir. Andragojik teknikler grup tartışması, rol oynama, beceri uygulama
alıştırmaları … içerecektir. Kısacası andragoji bilginin aktarılmasından ziyade,
öğrenmenin kolaylaştırıcısı olarak görülecektir.
Knowles, andragojik yaklaşımda öğretmenin kolaylaştırıcı rolünü belirlemiş olduğu yedi adet
öğrenme koşulu ve bu koşulları destekleyecek bir takım öğretim ilkeleri belirlemiştir. Bunlar
andragojinin yukarıda betimlenmiş olan özelliklerine tekrar işaret etmekle birlikte, öğretmenin
kolaylaştırıcı özellikleri dikkate alınarak şu şekilde sıralanabilir (Knowles, 1970: 80-75):
1. Öğrenenler, öğrenmeye ihtiyaç duyar.
a. Öğretmen, öğrencilere kendilerini gerçekleştirme olanakları sunar,
b. Öğretmen her bir öğrenciye geliştirmek istedikleri davranışlara yönelik neler isteğini
belirlemesi konusunda yardımcı olur,
c. Öğretmen her bir öğrenciye ulaşmak istediği nokta ile hali hazırdaki durumu arasındaki farkı
belirlemesi için yardımcı olur,
d. Öğretmen öğrencilere ellerindeki olanakların yetersizliğinden dolayı çözmekte sorun
yaşadıkları yaşam sorunlarını belirleme konusunda yardımcı olur.
2. Öğrenme ortamı fiziksel rahatlık, karşılıklı güven ve saygı, karşılıklı yardım, ifade
özgürlüğü ve farklılıkların kabulü üzerine kuruludur. Bundan yola çıkılarak
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a. Öğretmen oturma, ısı, havalandırma, ışık, dekorasyona gibi unsurları dikkate alarak rahat
ve öğrenenler arasında iletişime uygun fiziksel koşulları sağlar. Öğrencilerin birbirlerinin
sırtını değil, yüzlerini görmesi önemlidir,
b. Öğretmen, her öğrenciyi değerli görüp, duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.
c. Öğretmen öğrenciler arasında karşılıklı güven ve yardım duygusuna dayalı ilişkiler
geliştirmeye yardımcı olur. Bunu yarışma ve yargı duygularına neden olacak aktivitelerden
kaçınıp, iş birliğine dayalı aktivitelere yer vererek yapar,
d. Öğretmen kendi duygularını açık bir şekilde ifade eder. Öğrencilerle birlikte çalışır, kendisi
de bir öğrenen ruhuyla elindeki kaynakları öğrenenlerle paylaşır.
3. Öğrenenler öğrenme deneyiminin içerdiği hedefleri kendi hedefleri olarak benimserler.
Öğretmen öğrenme hedeflerinin belirlenmesi sürecine öğrencileri dahil eder. Süreçte öğrencinin,
kurumun, öğretmenin, konunun ve toplumun ihtiyaçları göz önünde bulundurur.
4. Öğrenenler öğrenme deneyimin planlanması ve yürütülmesi sürecinde sorumluluk
üstelenirler ve buna bağlı olarak öğrenme deneyimine kendilerini adarlar: Öğretmen, öğrenme
deneyimlerinin düzenlenmesine, materyallerin ve metotların seçimine ilişkin eldeki seçeneklere dair
düşüncelerini öğrencilerle paylaşır. Aynı zamanda bu seçeneklere arasından seçim yapma konusunda
öğrencilerin katkısını alır.
5. Öğrenenler öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılırlar: Öğretmen, karşılıklı araştırma
sürecinde sorumluluk almaları için öğrencilerin kendilerini organize etmelerine yardımcı olur. Bu
amaçla proje grupları, öğrenme-öğretim takımları, bağımsız çalışma türünden çalışma türlerinden
faydalanılabilir.
6. Öğrenme süreci öğrenenlerin tecrübeleriyle ilişkilendirilir ve bunlardan faydalanır:
a. Öğretmen, tartışma, rol oynama, örnek olay türünden teknikler kullanarak öğrencilerin
deneyimlerini birer öğrenme kaynağı olarak kullanmalarına yardımcı olur,
b. Öğretmen, kendi kaynaklarının sunumunu öğrencilerinin tecrübe düzeylerine göre ayarlar,
c. Öğretmen, öğrencilerin öğrenmiş olduğu yeni bilgi ve becerileri kendi tecrübelerine
uyarlaması konusunda yardımcı olur. Bu şekilde öğrenmenin daha anlamlı ve bütünleşmiş
olmasına katkıda bulunur.
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7. Öğrenenler hedeflerine yönelik bir ilerleme duygusuna sahiptir:
a. Öğretmen, öğrenme hedeflerine yönelik olarak kaydedilen ilerlemeyi ölçmek amacıyla
gerek öğretmen gerekse öğrenci tarafından kabul edilebilir türden ölçüt ve metotlar
geliştirilmesi sürecine öğrencileri dahil eder,
b. Öğretmen, belirlenmiş olan ölçütlere göre öğrencilerinin kendilerini değerlendirebilmesi
için prosedürler geliştirip uygulamalarına yardımcı olur.
2.4. Andragoji ve Pedagoji Arasındaki Etkileşim
Andragoji ile pedagoji arasında yapılan ilk sert ayrımlara rağmen Knowles daha sonraki yıllarda
yaptığı gözlem ve incelemelerin sonucunda bu ikisinin farklı kutuplarda, her zaman birbirleri ile
bağımsız hareket etmek durumunda olmadıklarını şu şekilde belirtmiştir (Knowles, 1996: 62-64):
İlk, orta ve yükseköğretim okullarında çalışan çok sayıda öğretmen bana
andragojik modeli uygulamayı denediklerini ve bu modellin bazı özelliklerinin
uygulandığı birçok durumda çocukların ve gençlerin de daha iyi öğrenmesine yardımcı
olduğunu belirttiler... Eğer bir öğrenci için belirli bir öğrenme amacı bakımından
pedagojik varsayım gerçekçi ise, o zaman pedagojik bir varsayım, en azından bir
başlangıç noktası olarak uygun olur.
Son yıllardaki tartışmalar da bu görüşe destek verir niteliktedir. Örneğin Hanson (2010) yetişkin
ve çocukların öğrenme yönelimlerinin tamamen farklı olduğuna ilişkin tam bir kanıt olmadığını
söylemektedir. Hanson yaş ve deneyim gibi birtakım unsurların öğrenmeye etkide bulunabileceğine
dikkat çeker ama bunların gereğinden fazla abartılarak yanlış yönlendirici olmasına izin verilmemesi
gerektiğini vurgular. Öyle ki yaşça daha büyük olmak her zaman daha fazla deneyim sahibi olmak
anlamına gelmeyebilir. Bu yüzden Hanson eğitimcilerin, her bir öğrenenin özelliklerini, içerik, öğrenme
ortamı ile öğretmen ve öğrenci, öğrenci-öğrenci arasındaki ilişkilerin göz önünde bulundurulması
gerektiğini söyler. Knowles ve diğerleri (2011) her bir eğitim ortamının özelliklerinin çok dikkatli şekilde
incelenmesi gerektiğini, hangi eğitim varsayımının daha gerçekçi olduğunun belirlenmesi gerektiğini
vurgular. Herhangi bir öğrenen için, belirli bir öğrenme amacına ilişkin olarak pedagojik bir varsayım
daha gerçekçi ise, pedagojik strateji daha uygundur. Bu en azından başlangıç için durum böyledir. Bu
özellikle öğrenen kendisine tamamen yabancı bir konu, daha önceki tecrübeleriyle örtüşmeyen bir
konu, yaşam sorunlarıyla ilişkisini göremedikleri bir konu söz konusunda olduğunda ortaya çıkabilir.
Yetişkin bireyin, belirli bir performansı başarılı bir şekilde yerine getirmek üzere kendisine tamamen
yabancı olan bu konuya dair bilgi dağarcığını geliştirmesi için öğretmene bağımlı hissetmesi oldukça
normal karşılanmalıdır. Bunu öğretmen göz önünde bulundurmalıdır. Bununla birlikte Knowles ve
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diğerleri (2011: 60) andragoji ve pedagoji arasındaki temel farka bir kez daha şu şekilde dikkat
çekmektedir:
Pedagojik varsayımları tek gerçekçi varsayımlar olarak algılayan bir pedagog,
öğrenenlerin öğretmene bağımlı kalmalarında ısrar edecektir. Öte yandan andragojik
varsayımlara yönelimi arzu edilir bir hedef olarak algılayan andragog, öğrenenlerin
kendi öğrenmeleri için giderek daha fazla sorumluluk almalarına yardımcı olmak için
elinden gelen her şeyi yapacaktır.
Okul çağındaki öğrencilerin de bilgiyi hemen uygulamak istediklerini gösteren araştırma
sonuçları bulunmaktadır (Nikolova, Malcheva, Stefanova ve Boytchev, 2013). Bu durum okul çağındaki
öğrencilerde de konu merkezlilikten sorun merkezliliğe geçişin gerekli olabileceğine işaret etmektedir.
Öğrencilerin de pasif kalmak yerine derse ve uygulamaya aktif katılımı tercih edebilecekleri dikkati
çekmektedir. Bu andragojik modelde olduğu gibi öğretmenlerin kolaylaştırıcı rolü üstlenerek
öğrencilerine kendi öğrenmeleri için sorumluluk almaları konusunda yardımcı olmaları gerektiğini
göstermektedir. Knowles ve diğerleri (2011) de, bazı katı pedagojik eğilimli öğretmenlerin bile, bir
takım andragojik kavramları uyarladıkları pedagojik modellerde eğitimlerinin daha etkili olduğunu
belirttiklerine dikkat çekmektedir. Bu özellikle, öğrencilerin kendilerine saygı duyulduğunu ve önemli
görüldüklerini hissettikleri, tehditkâr ortamların yaratılmadığı, neyi neden öğrenmeleri konusunda bilgi
sahip oldukları, öğrenme kaynak ve yöntemlerini seçme konusunda sorumluluk aldıkları,
değerlendirme sürecine aktif olarak katıldıkları durumlarda ortaya çıkmıştır.
Benzer şekilde Davenport ve Davenport (1985: 8) andragoji ve pedagojik eğilimler üzerine
yapılan farklı araştırmaları inceledikten sonra şu noktalara dikkat çekmiştir:
Yetişkin eğitimcileri genç öğrencilerin pedagojik, yetişkin öğrencilerin ise
andragoji yönelimli olduklarını düşünmemelidir. Yaşla bağıntılı olarak diğer faktörler
de göz önünde bulundurulmalıdır. Çok az bir grup andragojik veya pedagojik yönelimli
olabilir. Yetişkin eğitimciler birçok öğrenci grubu için pedagojik ve andragojik
tekniklerin harmanlamasını yapmalıdır. “Orta yollu” bir yaklaşım, yalnızca andragojik
veya pedagojik olan bir yaklaşımdan daha fazla ihtiyacı karşılayacaktır... Örneğin,
öğretmen bilgiyi geleneksel konu yaklaşımı ile verebilir (pedagojik) ve daha sonra
öğrencilerin bunu problem merkezli bir yaklaşımla kendi yaşam durumlarına
uyarlamalarını (andragojik) isteyebilir.
Andragojik ve pedagojik varsayımlar arasındaki bu tür etkileşim ve geçişler, bir takım yeni
terminolojilerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlardan biri, her iki yaklaşımın temel
özelliklerinin sentezini yapıp, her yaştan öğrenenin öz-yönetimli öğrenme yetilerinin gelişmesini
vurgulayan pedandragojidir (Samaroo, Cooper ve Green, 2013). Diğeri ise belirli eğitim ortamlarındaki
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yetişkin öğrenenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde pedagoji ve andragojinin farklı yanlarının
harmanlanması gerektiğini savunan metagojidir (Peterson ve Ray, 2013).
Görüldüğü gibi Malcolm Knowles’in Andragoji Teorisi yetişkinlerin özelliklerini temel alan
önemli teorilerden biridir. Bu teori yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme bilim ve sanatı olarak
geliştirilmiştir. Yetişkinlerin etkili öğrenmeleri için bütün ayrıntılara yer verilmiştir. Yetişkin eğitiminin
planlanması, öğrenme ortamının hazırlanması, öğretilecek içeriğin seçilmesi, öğretim yöntem ve
teknikleri, yetişkinlerin özellikleri, öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi, öğrenmenin değerlendirilmesi
gibi öğretim sürecinin her aşamasına yer verilmiştir. Öğrenme sürecinde yetişkin ve çocuk arasındaki
farlara da değinilmiş, pedagoji ve andragoji ayrımı yapılmıştır. Daha sonraki araştırmalarda ise pedagoji
ve andragoji bütünleştirilmeye başlanmıştır.
2.5. Eleştiriler
Knowles’in andragoji teorisine yöneltilen eleştirilerden biri andragojinin bir teori olup
olmadığına ilişkindir. Hartree (1984, akt: Merriam ve diğerleri, 2007), Knowles’in gerçekten bir teori
ileri sürüp sürmediğinin çok net olmadığını belirtmiştir. Ortaya konanların uygulama ilkelerinden ibaret
olabileceğine işaret etmiştir. Yetişkinlerde öğrenmenin çocuklarınkinden farklı olup olmadığını da
sorgulamıştır. Hartree’e göre Knowles, ortaya koymuş olduğu ‘öğrenme modelini’ yetişkinlerde
öğrenme açısından ele almıştır. Ancak bu modelin bir teoriye dönüşmesine izin verecek sistematik bir
yaklaşımın olmadığı eleştirisinde bulunmuştur.
Brookfield (1986, akt: Merriam ve diğerleri, 2007) andragojik varsayımlardan bazılarının
sorunlu olduğunu savunmuştur. Bunlardan ilki yetişkinlerin kendi öğrenmelerini yönetmelerine
ilişkindir. Brookfield’e göre bu yetişkinlerde öğrenmeye ait bir koşul değildir. Bu, daha ziyade öğrenme
deneyimleriyle ulaşılması arzu edilen bir sonuçtur. Sorunlu görülen diğer varsayımlar arasında
yetişkinlerin öğrenmek isteyecekleri bilgi ve becerilerin sosyal rolleri ile örtüşmesi ve hemen
uygulanabilir olmaları gerekliliğidir. Bu varsayımların öğrenmeye yönelik indirgemeci bir yaklaşıma
neden olabileceği uyarısında bulunulmuştur. Bu tür bir yaklaşım yetişkin eğitimcilerinin yetişkinlerde
öğrenmeyi faydacı öğrenmeye indirmesine neden olabilir. Öğrenme önceden belirlenmiş birtakım
becerilerin elde edilmesinden çok daha karışıktır.
Merriam ve diğerleri (2007) ise andragojinin yetişkinlerin tecrübelerinin öğrenme için kaynak
oluşturabileceği varsayımına da temkinli yaklaşmaktadır. Elbette ki yetişkinler çocuklardan yaşça daha
büyüktürler ve daha fazla tecrübeye sahiptirler. Ancak bu tecrübelerin mutlaka öğrenme için faydalı
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birer kaynak olacağını varsaymak yanlış olur. Bir takım yaşam tecrübeleri öğrenme için engel teşkil
edebilir.
Yetişkinlerin öğrenmeye içsel olarak güdülenmek isteyecekleri tartışılmaz bir gerçektir
(Merriam ve diğerleri, 2007). Ancak işyerinde öğrenme, sürekli mesleki eğitim gibi birçok öğrenme türü
hükümet politikaları ya da sosyal nedenlerle gönüllü değil, zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Örneğin
bazı yetişkinlerin üniversite diploması ya da buna benzer diğer nitelikler edinmek istemelerinin nedeni
bilgi ve aydınlanmaya erişmek değildir. Asıl neden hayatta başarılı olabilmek için bir diploma ya da
belgeye gereksinimleri olmasıdır (Darbyshire, 1993).
Merriam ve diğerleri (2007) yetişkinlerin her zaman neyi neden öğrenmeleri gerektiğini
bilmeleri gerektiğine ilişkin varsayımın da genellikle geçerli olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak yine de
bazen yetişkinlerin sadece öğrenmeden elde ettikleri hazdan dolayı öğrenme tecrübeleri edinmek
isteyebileceklerinin altını çizmişlerdir.
Öğrenmenin gerçekleştiği sosyal bağlamı göz önünde bulundurmaması andragojiye getirilen
diğer bir eleştiridir (Litster, 2016). Bu durum, andragojinin betimleyici olmaktan ziyade reçeteci bir
yaklaşım benimsemesine neden olmaktadır. Ancak yetişkinlerde öğrenmenin nasıl bir sosyal bağlamda
gerçekleştiği, bunun uygulamayı nasıl etkilediği, öğrenmenin amacının ne olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
3. KATHRYN PATRİCİA CROSS’UN CAL TEORİSİ VE COR MODELİ
Amerikalı eğitimci Kathryn Patricia Cross eğitime katılıma ilişkin yaptığı çalışmalarda yetişkin
öğrenenler ile çocuklar arasındaki farklara dikkat çekmiştir. Yetişkinlerin kendilerine has özelliklerinin
eğitime katılım nedenlerini ya da eğitimden uzak durma kararlarını etkilediğini vurgulamıştır.
Yetişkinlerin neleri, nasıl öğrenmek isteyebilecekleri konularında araştırmalar yapmıştır. Eğitimcilerin
önemli bir görevinin, yetişkinlerin öğrenmesini kolaylaştırmak olduğunu savunmuştur. Bu amaçla
Yetişkin Öğrenenlerin Özellikleri isimli bir teori geliştirmiştir. Bu teoriye dayalı olarak, yetişkinlerin
eğitim faaliyetlerine katılıp katılmama karar sürecini betimlemiş olduğu Tepki Zinciri Modelini
geliştirmiştir. Bu bölümde Cross’a ait bu teori ve model açıklanmaktadır.
3.1. CAL Teorisi
İngilizce “Characteristics of Adult Learners” kelimelerinin baş harflerinden meydan gelen CAL
Teorisi, Türkçe’de “Yetişkin Öğrenenlerin Özellikleri” anlamına gelmektedir. Kathryn Patricia Cross bu

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

43

Yetişkinlerin Özelliklerini Temel Alan Teoriler

teoriyi Knowles’in andragoji, Carl Rogers’ın deneyime dayalı öğrenme görüşleri ve psikoloji alanına
ilişkin bilgilere dayalı olarak geliştirmiştir.
Cross (1981) yaşamboyu öğrenmeye dikkat çekerek hızlı bir şekilde değişen toplumlarda sürekli
olarak yeni şeyler öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulamış, önermiş olduğu modelin yetişkin
öğrenenler hakkında bilinenlere ilişkin üzerinde çalışıp geliştirilebilir türden bir sistem oluşturmaya
yardımcı olacağını savunmuştur. Bunun, uygulama ve yapılacak olan araştırmalara fikir sağlayacağını
belirtmiştir.
3.1.1. Yetişkin ve Çocuk Öğrenenler Arasındaki Farklar
Yetişkin ve çocuk öğrenenler arasındaki farklar şunlardan oluşmaktadır (Cross, 1978):
a. Yetişkin öğrenenler ile çocuk öğrenenler arasındaki önemli bir fark benlik kavramına
ilişkindir. Çocuklar kendilerini deneyimsiz olarak algılarlar. Ev, okul ya da topluluklarında alınan
kararlara ilişkin pek sorumluluk almazlar. Okulda kararların yöneticiler tarafından verilmesini beklerler.
Genel olarak kendilerinden ne isteniyorsa onu öğrenmeleri gerektiğini düşünürler. Yetişkin öğrenenler
ise, aile ve topluluklarında alınan kararlara aktif olarak katılmak isterler. Öğrenme ortamına
geldiklerinde ne öğrenmek istediklerine dair bilinçli bir karar vermiş durumdadırlar. Kaybedecek
zamanları yoktur ve öğrenmeyi uygulamaya yansıtmak konusunda sabır düzeyleri daha düşüktür.
Onların bu özellikleri, öğrenmede daha fazla öz-yönetime sahip olduklarına işaret eder. Bir sınıf
içerisinde olmaktansa kendi başlarına öğrenmeden yana tavır sergileyebilirler. Bunun nedeni ise
öğrenme koşullarına ilişkin daha fazla kontrol sahibi olmak istemeleridir. Öz-yönetimli yetişkin
öğrenenler bu şekilde kendi öğrenme hızlarını ayarlayabilir ve kendilerine uygun öğrenme stillerini
kullanabilirler.
b. Yetişkinlerin öğrenmeye yönelimi sorun odaklıdır. Öğrenilenler yetişkinlerin karşı karşıya
bulundukları sorunları en kısa zamanda çözmeye yardımcı olduğu sürece öğrenmeye istekli olurlar.
Dolayısıyla bilgiyi daha ileriki bir zamanda kullanmak üzere depolamak yerine, kendileri için önemli
gördükleri yaşam hedeflerine ulaşmak için bir an önce kullanmak isterler.
Yetişkinlerin eğitime katılım nedenleri üzerine yapılan araştırmaların bunu desteklediğini dile
getiren Cross, yetişkin öğrenenlerin öğrenmeyi bir şey yapmak, bir şey üretmek, ya da bir karar vermek
üzere kullanmak istediklerinin altını çizmiştir. Az sayıda yetişkin bireyin okudukları, duydukları ya da
izledikleri şeyleri daha iyi anlamak üzere öğrenme ortamına girdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla
üniversitede eğitim almakta olan yetişkinlerin akademik yönelimlerinin çok da güçlü olmadığına işaret
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eden Cross, çocuk psikolojisi dersi alan bir anne ya da babanın birer akademisyen olmayı isteme
ihtimalinin düşük olduğunu belirtmiştir. Buna rağmen, üniversitelerde verilen bu tür derslerin
öğrencileri daha çok lisansüstü eğitime hazırlayacak şekilde verildiği, diğer insanlarla birlikte yaşayıp
çalışma gibi konularda günlük uygulamalara yönelmedikleri eleştirisinde bulunmuştur.
Cross, yetişkinlerin pratik faydalara yönelik eğilimlerini, eğitim faaliyetlerine henüz kayıt
yaptırmamış, ancak yaptırmayı düşünen yetişkinler üzerine yapılan çalışmalarda da göstermiştir. Öyle
ki görüşlerini bildiren yetişkinlerin yarıya yakını mesleki ve uzmanlığa yönelik dersleri almak
istediklerini belirtmiştir. Diğer yarısı ise, birinci seçimleri arasında hobi, ev ve aile yaşamı, mali planlama
türünden dersler olduğunu belirtmiştir.
c. Yetişkin öğrenenleri çocuklardan ayırt eden diğer bir özellik yaşam tecrübelerine sahip
olmalarıdır. Bu yetişkinlerin öğrendikleri yeni şeylerin hali hazırdaki deneyim ve öğrenme yapılarına
uyumlu olacak şekilde düzenlenmesini gerekli kılar. Aynı zamanda, yetişkinlerin öğrenme ortamına
geldiklerinde, öğretmenler tarafından doldurulması gereken boş birer tabaka olmadıkları anlamına
gelmektedir. Bu durumun en önemli getirisi, yeni öğrenilenlerin hali hazırdaki bilgi ve tecrübelerle
ilişkilendirilerek daha anlamlı hale gelebilmesidir. Ancak bu durumun dezavantajları da olabilir. Şayet
yeni öğrenmeler ile eski öğrenmeler arasında uyuşmazlık söz konusu olursa, sorunlar yaşanabilir.
Örneğin, öz-yönetimli öğrenme rolü üstenmesi gereken yetişkin bir öğrenen, öteden beri itaatkâr ve
bağımlı bir öğrenci olmuş ise, gerginlik yaşanma ihtimali oldukça yüksektir.
Ausebel’in, “Öğrenmeyi etkileyen en önemli etken, öğrencinin hali hazırda ne bildiğidir. Bunu
belirleyip öğrenciye ona göre eğitim verilmelidir” (akt: Cross, 1978: 11) görüşüne katılmakla birlikte
Cross bunun pek de kolay olmadığını dile getirmiştir. Özellikle yetişkin öğrenenler, öğrenmede büyük
boşluklara sahip olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, durum daha zor olacaktır. Ayrıca belirli
bir eğitim ortamında buluşan yetişkinlerin birbirinden farklı özellikleri vardır. Bu yetişkinlerin, benzer
geçmişleri ve öğrenme hedefleri olduğunu varsaymak gerçekçi olmaz. Dolayısıyla hem öğretmenlerin
hem yöneticilerin bu tür bir özellik taşıyan yetişkin öğrenme grupları için farklı düzenlemelerde
bulunması ve yeni yöntemler kullanması gerekmektedir.
3.1.2. Yetişkin Öğrenenlerin Özellikleri
Cross (1981) yetişkin öğrenenleri çocuklardan ayıran özelliklerden yola çıkarak CAL teorisinin
temelin oluşturan iki tür özellik belirlemiştir. Bunlar şunları kapsamaktadır:
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1.

Bireysel özellikler: Bunlar arasında fiziksel, psikolojik ve sosyo-kültürel özellikler

bulunmaktadır. Bu özellikler bir tür süreç özelliği taşırlar. Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçişlerine
işaret eden gelişim özelliklerine ilişkindirler. Fizyolojik özellikler, yaşamın ilk yıllarında düzenli bir
gelişme gösterirler. Bu özelliklerde orta yaşlara ulaşıldığında ise bir tür sabitlik görülür. İleri yaşlarda ise
azalma söz konusu olur. Yaş ilerledikçe görme, duyma, tepki süresi gibi bir takım duyusal-motor
yetilerde azalma görülebilir. Ancak karar alma becerileri, muhakeme gibi zihinsel becerilerde ilerleme
kaydedilir.
Psikolojik gelişmede de birtakım evreler söz konusudur. Her bir evre diğerini takip eder ve
birbirlerinden bir takım geçiş noktaları ile ayrılırlar. Evrelerin sayısı bireyden bireye farklılaşabilir. Evlilik,
boşanma, emeklilik gibi yaşam evreleri ve gelişim aşamaları, birtakım platolar ve geçişler içerebilir ve
yaşla direk olarak ilişkili ya da ilişkisiz olabilir. Yaşam evreleri sosyokültürel gelişmeler üzerinde de
etkilidir. Bireylerin yaşadıkları sosyokültürel gelişmeler yaşamlarında tecrübe ettikleri olaylara bağlı
olarak birbirlerinden ayrıştırılabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta herhangi bir sosyokültürel
gelişmenin bir öncekinden daha iyi ya da kötü olmamasıdır. Aynı zamanda herhangi bir sosyokültürel
gelişmenin meydana gelmesi diğer bir tanesine bağlı değildir.
Her bir bireysel özellik, yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerine ilişkin
önemli ipuçları verir. Darkenwald ve Merriam (1982: 98-99) bunları şu şekilde özetlemektedir. Fiziksel
gelişmeden kaynaklanan sorunlara ilişkin olarak eğitimciler gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar. Ayrıca
yaşla birlikte öğrenenlerin sahip oldukları yaşam tecrübeleri gibi özelliklerden faydalanılmalıdır. Diğer
yandan eğitimciler, yetişkin öğrenenlerin yaşam safhaları arasındaki geçişleri kolaylaştırıcı bir tutum
benimsemelidirler. Psikolojik boyut göz önüne alınarak, yetişkinlerin yaşları ilerledikçe daha bütünleyici
aşamalara doğru ilerdekileri akılda tutulmalı, onların bu yönde cesur adımlar atmalarına destek
olunmalıdır.
2.

Durumsal özellikler: Bu özellikler öğrenmenin gerçekleştiği koşullara ilişkindir. Cross,

özellikle yetişkin öğrenenlerin normal olarak yarı zamanlı öğrenenler olmasına ve eğitime gönüllük
esasına göre katıldıklarına dikkat çeker ve bu iki durumun tam zamanlı öğrenenler ile eğitime katılıma
ilişkin olarak söz hakkına sahip olmayan bireyler arasında farklılıklara neden olduğunu vurgular. Bu
özellikler, yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinin sorun odaklı olmasını gerekli kılar. Ayrıca
yetişkinlere öz-yönetimli öğrenenler olarak bakılmalı, bu konuda onlara gerekli destek verilmelidir.
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3.2. COR Modeli
CAL teorisi üzerine kurulu olarak İngilizce “Chain-of-Response” (Tepki Zinciri) teriminin baş
harflerinden oluşan COR modelini geliştirmiştir. Bu modeli temel olarak yetişkin bireylerin öğrenmeye
katılımına ilişkin olarak geliştirmiştir.
Cross’a göre (2003), yetişkinlerin gerek örgün eğitim gerekse örgün eğitim dışındaki herhangi
bir eğitim faaliyetine katılmalarına yalnızca bir faktör neden olmaz. Bir tepkiler zincirinin söz
konusudur. Tepkilerin her biri, bireyin içerisinde yer aldığı ortamın koşullarından etkilenir. Cross’un
katılıma ilişkin Tepki Zinciri modelini Şekil 1’de görüldüğü şekilde betimlemiştir.

Şekil 1. Tepki zinciri (Cross, 2003)
Cross (2003), şekilde görüleceği gibi, yetişkinlerin öğrenme faaliyetlerine katılımını etkileyen
güçlerin bireysel düzeyde başlamakla birlikte gittikçe artarak dış koşulların etkisinde kaldığını belirtir.
Ancak herhangi bir etkileşim durumunda güçler çift taraflı hareket eder. Katılım nihai olarak bireyin
kendisine ilişkin düşüncelerini ve eğitime ilişkin tutumlarını etkiler. Cross, modelin her bir unsuru şu
şekilde betimlemiştir:
“Öz değerlendirme” (A) bireyin kişilik özellikleri ile bağlantılıdır. Bu özellikler, başarıya dair
bireyin güdülenmesinde belirleyici rol oynar. Özellikle yarışmacı eğitimin başarı odaklı olduğu dikkate
alındığında, yetişkinlerin öğrenmeye gönüllü katılımına ilişkin teorik açıklamalar önem kazanır.
Yetenekleri konusunda güven eksikliği hisseden bireyler teste maruz kalacakları ortamlardan uzak
duracak, öz-benliklerine tehdit olarak algıladıkları eğitim ortamlarına gönüllü olarak katılmayacaklardır.
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“Eğitime ilişkin tutumlar” (B) ise, öğrenenlerin kendi geçmiş deneyimlerinden direkt olarak
etkilenir. Çocuklarında sürekli olarak yarışmacı bir konuma sokulup pek başarılı olmamış bireylerin şu
anki yaşamlarında benzer durumlara düşmelerine neden olacak ortamlara gönüllü olarak katılmaları
beklenemez. Benzer şekilde, dolaylı olarak arkadaşlarının ve çevrelerindeki diğer bireylerin deneyim ve
tutumlarından da etkilenirler.
Şekildeki A ve B unsurların arasındaki ilişki, bazı bireylerin yeni öğrenme deneyimlerine girerek
kendilerini geliştirme konusunda nispeten tutarlı bir özellik taşıdıklarını, bazı bireylerin ise alışık
oldukları düşünce ve davranışlara aykırı durumlardan uzak durmak isteyeceklerini göstermektedir.
“Hedeflerin önemi ve katılımın hedefleri geliştireceğine ilişkin beklenti” (C), bireyin hedefi ne
derece önemli gördüğü ve eğitim aracılığıyla bu hedefe ulaşabileceği inançla ilişkilidir. Şayet inancın
düzeyi yüksek ise, güdülenme de güçlü olacaktır. Şayet hedef pek önemli görülmüyor ve başarı
ihtimalinin düşük olacağı hissediliyorsa güdülenme düzeyi azalacaktır. Beklenti ve öz-güven birbirleri
ile ilişkilidir. Ters ok ile bu ifade edilmektedir. Kendine güveni yüksek olan bireylerin başarıya dair
beklentileri yüksektir. Bunun aksine kendilerine güven düzeyi düşük olan bireylerin başarıya ilişkin
şüpheler taşırlar.
Diğer yandan “yaşam geçişleri” (D) yaşam döngüsünde yeni aşamalara uyum sağlanmasını
gerekli kılan durumlarla ilgilidir. Aşamalı yaşam geçişleri yanı sıra boşanma, iş kaybı gibi umulmadık,
ani değişiklikler eğitime katılım için uyarıcı görevi görebilir. Bunlar Havighurst’ın “öğretilebilir anlar”
kavramı ile ilişkilendirilebilir. Bu anlar, birtakım şeyleri öğrenmek için özel duyarlılıkların geliştiği
anlardır. Gelişim görevleri ile yakından ilgilidirler. Örneğin bir çifte çocuk gelişimi ile ilgili bir şeyler
öğretmek için ey uygun an bebek bekliyor oldukları veya çocuk büyüttükleri andır.
Birey herhangi bir öğrenme faaliyetine katılmaya karar verdikten sonra, bir takım “engeller ve
olanaklar” (E) ile karşı karşıya gelecektir. Şayet birey COR modelinin bu aşamasına başarı ile ulaşmışsa,
bir takım özel fırsatlar bulma çabasında olacaktır. Benzer şekilde önüne çıkan ortalama düzeydeki
engeller ile de baş edebilecek bir güce sahip olacaktır. Ancak motivasyon düzeyi düşük düzeydeki
bireylerin katılımı, bu engellerce sekteye uğrayabilecektir. Yine de birey önünde özel olanaklar
olduğunun farkına varacak olursa katılım için motivasyonu artacaktır.
“Bilgi” (F) aşamasın COR modelinde oldukça kritik bir işlevi vardır. Bu aşamada öğrenenler
belirli bir düzeyde motivasyona sahiptirler ve uygun olanaklarla bağlantı kurmalarına yardımcı olacak
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bilgiye ulaşmaları söz konusudur. Doğru bilginin olmaması, modeldeki E noktasının zayıf olduğunu
gösterir. Bunun nedeni olanaklar henüz keşfedilememiştir ve engeller büyük önem taşımaktadır.
Cross (2003) yetişkinlerin öğrenme faaliyetlerine yöneltme çabalarının genellikle modeldeki E
aşamasında başladığına işaret etmektedir. Bu aşamada olumsuz güçleri (engelleri) azaltmak ya da
olumlu güçleri (yeni olanakları) artırmak önemlidir. Sağlam olumlu güçlerle E aşamasına ulaşmış
bireylerin katılımını sağlamak için bunları yapmak önemlidir. Ancak E aşamasına ulaşmadan önce
karşılaştığı olumsuz güçlerin ağırlığı yüzünden, olumlu ancak zayıf güçlerini kaybetmiş bir birey için dış
engellerin ortadan kaldırılması pek fayda sağlamayacaktır. E ile C aşamaları arasındaki ters ok ile de
ifade edildiği üzere, yeni olanakların (E) yaratılması bireyin katılımını başarı ile yerine getirebileceğine
yönelik beklentilerine (C) olumlu etki yapabilir. Bu motivasyon sağlayıcı gücün gerekli olan eşik
düzeyinin üzerine çıkmasına yardımcı olacaktır. Ancak çoğu durumda dış engellerin ortadan
kaldırılmasının herhangi bir etkisi olabilmesi için bireylerin yetişkin eğitimi faaliyetlerine katılıma ilişkin
belirli bir düzeyde ön motivasyona sahip olması gerekir. G’den AB yönünde yol alan ok, yetişkin eğitimi
faaliyetlerine daha önce katılmış olan bireylerin gelecekte tekrar katılma ihtimallerinin daha yüksek
olduğuna işaret etmektedir. Bunun muhtemel nedenleri arasında, bireylerin katılmış oldukları eğitim
faaliyetlerinin kendilerine olan güveni artırmış olması, eğitime yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini
sağlamış olması ve başarı beklentilerini artırmış olması bulunmaktadır.
4. ÖZET
Çocuk ve yetişkin öğrenenler arasındaki farklılıklar ve bunların eğitime yansımalarına ilişkin
olarak yapılan bilimsel çalışmalar bu kategoride üç temel teorinin gelişmesine neden olmuştur.
Bunlardan ilki E. L. Thorndike’ın Yetişkinlerde Öğrenme Teorisi’dir. Yetişkinlerin öğrenebilecekleri
konusunda genel bir görüş her zaman var olmuştur. Ancak bu konudaki sistematik araştırmalar ancak
20. yüzyılda başlamıştır (Merriam, 2017). Thorndike bu araştırmalara öncülük etmiştir. Çocuk, genç ve
yetişkinlerin öğrenmelerini kıyaslamış ve çalışmalarında zekânın yaş ile düşünüldüğünün aksine
azalmadığını belirlemiştir. Thorndike öğrenme yeteneğindeki eğiminin 25 yaşında en yüksek noktaya
ulaştığını bulmuştur. 45 yaşından itibaren ise etkisinin biraz azaldığını belirlemiştir. Bu azalma
yetişkinlerde öğrenme kapasitesini etkileyecek düzeyde değildir. Thorndike yetişkinlerin öğrenme
kapasitesinin biyolojik yaştan daha çok onların tutumlarıyla bağlantılı olabileceğini belirtmiştir.
Hayatlarının en verimli döneminde olan yetişkinlerin, yeni öğrenme olanaklarından faydalanmamaları
için hiçbir neden olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
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Thorndike yaptığı araştırmalar sonucunda bir takım öğrenme kanunları belirlemiştir. Bunlardan
ilki etki kanunudur. Bu, öğrenenlerin öngörüde bulunabilecekleri tepkileri daha iyi hatırlayabileceğine
ilişkindir. Bu şekilde öğrenme kolaylaştırılır. İkinci bir kanun alıştırma kanunudur. Tekrarlamalar kendi
içerisinde bir bağ oluşturmaz. Öğrenmenin desteklenmesi için tekrarların anlamlı olması
gerekmektedir. Diğer yandan hazır oluş kanununa göre, öğrenme bireyler hazır oldukları zaman
gerçekleşmektedir.
Bu kanunlar yetişkinlerin öğrenmesini kolaylaştırmak için oldukça önemlidir. Yetişkinlerin
öğrenmeye kendilerini adayabilmeleri için beklenilen tepkilerin doğurulması gerekmektedir. Bu amaçla
yetişkinler öğrenmelerin kendilerine ne tür faydalar sağlayacağını bilmelidirler. Yapılan alıştırmaların
anlamlı olması gerekir. Öğrenme için hazır oluş da önemlidir. Ne denli hazır bulundukları yaşlarına,
yaşlarının gerektirdiği ödevlere, öğrenme içeriklerinin ihtiyaçları ile uyumlu olmasıyla yakından
ilişkilidir.
Yaş ile birlikte görme ve duyma gibi duyu organlarında bir takım sağlık sorunları ile
karşılaşılabilir. Ancak bunların üstesinden gelindiğinde öğrenmeye engel teşkil etmezler.
Malcolm Knowles ise “yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme bilim ve sanatı” olarak
tanımladığı Andragoji Teorisi’nde yetişkinlerde öğrenmeyi ayırt eden altı temel varsayım belirlemiştir.
Bunlardan ilki yetişkin bireyin benlik kavramına ilişkindir. Yetişkin birey, çocuklara kıyasla bağımsız ve
kendini yöneten bir kişidir. Yaşam tecrübeleri öğrenme için bir kaynak olarak kullanılabilir. Öğrenme
yetişkin bireyin gelişim görevlerini yerine getirme konusunda yardımcı olmalıdır. Yetişkin birey
öğrendiği bilgiyi olabildiğince çabuk uygulamak ister. Dolayısıyla konu değil, sorun çözme yönelimli
öğrenmeler ilgisini çeker. Knowles bununla ilişkili olarak öğrenmede içsel güdülerin önemine işaret
etmiştir. Yetişkin bireyin öğrenmeye güdülenmesi için neyi, neden öğrendiğini bilmesi gerekmektedir.
Eğitim ortamında yetişkinlerin gerek fiziksel gerekse psikolojik özellikleri dikkate alınmalıdır.
Andragojide eğitimcinin görevi öğretmen yerine kolaylaştırıcıdır. Bir kolaylaştırıcı olarak
karşılıklı saygı, samimi ve işbirlikçi bir öğrenme ortamının oluşmasını sağlar. İhtiyaçların saptanması,
eğitim içerik ve faaliyetlerinin belirlenmesinde, değerlendirme süreçlerinde yetişkinlerin aktif katılımını
sağlar. Andragojik teknikler arasında grup tartışmaları, rol oynama gibi deneyime dayalı uygulamalar
yere alır.
Daha yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda çocuk öğrenenlerin de andragojik yaklaşımdan
faydalanabileceği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca uzun zaman boyunca pedagojik bir yaklaşıma
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maruz kalmış yetişkinlerin andragojik yaklaşıma hazır oluş düzeyleri düşük olabileceği belirlenmiştir. Ya
da bu konuda kendilerine güvenmiyor olabilirler. Andragojik yaklaşımın temel unsurlarından biri
yetişkinlere bulundukları duruma uygun yaklaşılması gerekliliğidir. Dolayısıyla bağımlı bir özelliğe sahip
yetişkinlere andragojik bakış açısı kazanması konusunda acele edilmemelidir. Adım adım ilerleme
kaydedilmesi hedeflenmelidir.
Malcolm Knowles ve Carl Rogers’ın görüşlerini temel alan Cross, CAL Teorisi’ni (Yetişkin
Öğrenenlerin Özellikleri) geliştirmiştir. Cross yetişkin öğrenenlere ait iki tür özellik belirlemiştir.
Bunlardan ilki bireysel özelliklerdir. Bireysel özellikler yetişkinlerin fiziksel, psikolojik ve sosyo-kültürel
özelliklerini içermektedir. İkincisi ise durumsal özelliklerdir. Durumsal özellikler öğrenmenin
gerçekleştiği koşullara ilişkindir. Yetişkin öğrenenler eğitime genellikle yarı zamanlı olarak katılırlar.
Öğrenme ortamına kendi istedikleri için gelmiş durumdadırlar.
Cross bu özelliklere bağlı olarak yetişkin ve çocuk öğrenenler arasındaki farklara dikkat
çekmiştir. En önemli fark benlik kavramına ilişkindir. Yetişkinler geliştirmiş oldukları benlik algısından
dolayı verilen kararlara aktif olarak katılmak isterler. Öğrenme ortamına bilinçli bir şekilde karar
vererek gelmiş durumdadırlar. Bu yüzden kendi öğrenmelerini yönetme konusunda istekli ve beceri
sahibi oldukları kabul edilmelidir. Öğrenme yönelimleri sorun çözme odaklıdır. Sahip oldukları yaşam
tecrübesi öğrenme için değerli bir kaynaktır.
Cross yetişkin öğrenenlerin eğitime gönüllü katılımlarını dikkate alarak Tepki Zinciri Modeli
geliştirmiştir. Bu modele göre yetişkinlerin herhangi bir eğitim faaliyetine katılmalarına farklı unsurlar
zinciri neden olmaktadır. Bunlar arasında yetişkinin kendisini nasıl algıladıkları, eğitime ilişkin tutumları,
yaşam geçişleri, sahip oldukları olanaklar, engeller vs. bulunmaktadır. Bu unsurlar çoğu zaman
birbirlerini çift yönlü etkiler.
Bu bölümde açıklanan teoriler yetişkinlerde öğrenmeyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.
Ancak yetişkin eğitimi alanında yapılan araştırmaların bu üç teori arasından daha çok Knowles’in
andragoji kavramı üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Andragojinin bir teoriden daha ziyade bir dizi
varsayımdan oluşan model olduğu görüşü de mevcuttur. Ayrıca pedagoji ve andragoji arasındaki
farkların gerçekçi olmadığı ve andragojik varsayımların savunulmasının güç olduğu yönünde
eleştirilerde de bulunulmuştur (Darbyshire, 1993).

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

51

Yetişkinlerin Yaşam Durumlarını Temel Alan Teoriler

3.

BÖLÜM

YETİŞKİNLERİN YAŞAM DURUMLARINI TEMEL
ALAN TEORİLER

İçindekiler
1. Howard McClusky’nin Yaşam Durumu (Marj) Teorisi
1.1. Uyarıcı-Tepki Teorisi’ne Yönelik Eleştiriler
1.2. Müdahil Değişken: O
1.3. Yetişkinlerde Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar
1.4. Güç-Yük-Marj
1.5. Yetişkinlerde Öğrenme Modeli
1.6. Modelin Soysal Sistem Özelliği
1.7. Destek Sistemleri Kavramı
1.8. Güç-Yük-Marj Anketi
1.9. Eleştiriler

2. Alan Knox’un Yeterlik Teorisi
2.1. Yetişkinlerde Öğrenmeyi Ayırt Eden Özellikler
2.2. Temel Kavramlar

3. Peter Jarvis’in Süreç Teorisi

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

52

Yetişkinlerin Yaşam Durumlarını Temel Alan Teoriler

3.1. Varoluş İçin Öğrenme
3.2. Zaman ve Mekân
3.3. Süreç Temelli Öğrenme Nedir?
3.4. Uyuşmazlık
3.5. Öğrenme ve Duyu Organları
3.6. Algıların Dönüşümü
3.7. Bireyin Dönüşümü
3.8 Çocuk ve Yetişkin Öğrenenler Arasındaki Farklar

4.Knud Illeris’in Üçlü Boyut Teorisi
4.1. Süreç Olarak Öğrenme
4.2. Öğrenmenin Üç Boyutu
4.3. Öğrenme Engelleri
4.4. Dahili ve Harici Koşullar

5. Özet

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

53

Yetişkinlerin Yaşam Durumlarını Temel Alan Teoriler

YETİŞKİNLERİN YAŞAM DURUMLARINI TEMEL ALAN TEORİLER

Bu bölümde yetişkinlerde öğrenmenin yaşam durumlarıyla ilişkisini temel alan teorilerden
Howard McClusky’nin Yaşam Durumu (Marj) Teorisi, Alan Knox’un Yeterlik Teorisi, Peter Jarvis’in Süreç
Teorisi, Knud Illeris’ in Üçlü Boyut Teorisi ele alınmaktadır. Teorilerin önce kısa açıklamaları yapılmakta
ardından yetişkin eğitimine katkıları değerlendirilmektedir.
1. HOWARD MCCLUSKY’NİN YAŞAM DURUMU (MARJ) TEORİSİ
Yetişkinlerde öğrenmenin yaşam durumlarıyla ilişkisini kuran ilk teorilerden biri, Howard Y.
McClusky’e aittir. McClusky kendini yetişkinlerin hayata karşı olumlu yaklaşmalarına yardımcı olmaya
adamıştır (Hiemstra, 1993). Onun bu yoldaki çalışmaları Yaşam Durumu (Marj) Teorisi’ni geliştirmesi
ile sonuçlanmıştır. Teorisini ilk kez 1963’teki bir yayınında açıklamıştır. Bu teorinin doğuşu, gelişimi ve
ayrıntıları aşağıda verilmektedir.
1.1. Uyarıcı-Tepki Teorisi’ne Yönelik Eleştiriler
McClusky teorisini geliştirildiği yıllarda eğitim alanında uyarıcı-tepki (Stimulus – Response (SR)) teorisi oldukça yaygındı. McClusky de diğer eğitimciler gibi uyarıcı-tepki (S-R) teorisinin önemini
kabul etmiştir. Ancak öğrenmenin uyarıcı-tepki ilişkisinden daha karmaşık yapılar içerdiğini
düşünmekteydi. Bu nedenle öğrenme sürecinin sadece uyarı-tepki S-R yaklaşımı ile açıklamanın doğru
olmadığını, bunun indirgemeci bir yaklaşım olduğunu savunuyordu.
McClusky (1970) uyarıcı-tepki (S-R) yaklaşımının çocuklardaki yarı-mekanik öğrenmeleri
açıklamada faydalı olabileceğini belirtiyordu. Ancak yetişkinlerin öğrenmesindeki karmaşık yapılardan
dolayı yetersiz kaldığını savunuyordu. McClusky’e göre bir uyarıcıya verilen tepkide bireysel farklılıklar
vardır. Uyarıcıya ait fiziksel özellikler bu farklılıkları ve bireyin vereceği tepkiyi nasıl etkilediğini
açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle McClusky uyarıcı-tepki (S-R)) teorisini çeşitli yönlerden
eleştiriyordu.
1.2. Müdahil Değişken: O
McClusky yukarıdaki eleştirilerden hareketle, S-R teorisine, müdahil değişken olarak
nitelendirdiği başka bir unsurun daha eklenmesi gerektiğini savunuyordu. Müdahil değişken olarak da,
uyarılan ve tepki veren kişiyi ifade etmek üzere S-R bileşenin ortasına O konması gerektiğini belirtmiştir.
O, yetişkinlerin nasıl davrandıklarını, tepki verdiklerini anlamak için önemlidir. Öğrenme sürecinde kişi
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(O) göz önünde bulundurulduğunda, S’nin neden mutlaka öğretmek ve R’ın da öğrenme anlamına
gelemeyeceği anlaşılabilir. Gerek S’nin, gerekse R’nin, öğrenmeyi gerçekleştirmesi için öğrenende
birleşmesi gereklidir. Bu yetişkin öğrenenlerde özellikle önem taşır. Çünkü ancak yetişkinlik yıllarında
deneyim daha artmış ve davranışlar farklılaşmıştır. Özellikle ileri yaşlarda, bireyler arasında daha büyük
farklılıklar oluşmaktadır. Her yetişkin kendi içerisinde bireyselleşmektedir. Yani, kişilerin yaşam süresi
uzayıp kristalleşmiş zekâları geliştikçe, kendi içlerinde özel bireyler haline gelirler (McClusky, 1976). Bu
unsurlar uyarıcı, kişi ve tepki (S-O-R) arasındaki etkileşimi derinden etkiler. Öğrenme, S-O-R arasındaki
dinamik bir etkileşime dayanır.
1.3. Yetişkinlerde Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar
McClusky, yetişkinlerin değişen toplumda kendilerini geliştirip hayatta başarılı olabilmeleri için
öğrenmeye devam etmek zorunda olduklarını belirtmiştir. Yetişkinlerin neyi, nasıl öğrendikleri farklı
unsurlardan etkilenir. Bunlardan bir tanesi yaşam döngüsü içinde hangi aşamada olduklarıdır. Diğer bir
unsur ise öğrenme durumu ile öğrenenlerin potansiyelleri arasında uyumdur. Yetişkinlerin karşı karşıya
bulundukları engeller de öğrenmenin türü ve şeklini etkilemektedir. Dolayısıyla yetişkinlere yönelik
eğitim faaliyetlerinde, içeriğin yetişkinlerin karşı karşıya bulundukları sorunlar ile ilgili olması
gerekmektedir. McClusky ayrıca yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinin yetişkinlerin yaşamlarındaki
kritik geçiş noktalarını dikkate alması gerektiğini vurgulamıştır (Main, 1979).
1.4. Güç-Yük-Marj
McClusky teorisini açıklamak üzere Güç-Yük-Marj (GYM) formülünden faydalanmıştır (Main,
1979). Bu formül içerisinde yukarıda bahsedilmiş olan kritik geçiş noktaları ve yaşam süresi kavramları
önemlidir. Kritik geçiş noktaları, yetişkinlik yıllarındaki derin değişiklikleri ifade eder. Bu tür değişiklikler
beraberinde farlı değişiklikleri de getirecektir. Kritik geçiş noktaları, bireylerin dışındaki olaylar ve
bireylerin bu olaylara verdikleri iç tepkileri kapsar. McClusky, bu tür dışsal olaylarla iç tepkileri GYM
formülüne dahil etmiştir. Bu iki değişken, onun GYM formülündeki güç ve yük değişkenlerini ifade
etmektedir. GYM şu şekilde formüle edilmektedir:
GÜÇ / YÜK = MARJ
Bu formüle göre, yüke kıyasla güç ne denli fazla olursa marj da o denli artacaktır.
Formüldeki YÜK, kişinin kendi istekleri ya da toplumun ona yüklemiş olduğu istemleri içerir.
YÜK, birbirini etkileyen iki grup değişkenden oluşur:
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a. Dışsal: Bunlar, yaşamın genel gerekliliklerini kapsamaktadır. Aile, iş, vatandaşlık
sorumlulukları türünden görevler dışsal değişkenlere örnek verilebilir.
b. İçsel: Bireyin kendisine ait yaşam beklentileri. Bunlar arasında amaçları, idealleri, değerleri
vs. bulunmaktadır.
Benzer şekilde GÜÇ de iki kaynaktan beslenir:
a. Dışsal: Bunlar fiziksel sağlık, kişisel bağlantılar, ekonomik zenginlik, vb. gibi kaynakları
içermektedir.
b. İçsel: Bunlar çabukluk, sorunlarla baş edebilme gibi edinilmiş hayat tecrübeleri ve becerileri
kapsamaktadır. Birey, yükle baş edebilmek için bunları kullanabilir.
MARJ, güç ile yük arasındaki ilişkidir. Yükle baş etmek için gereken güce artık güç denir. Marj,
yetişkinin zihinsel sağlığı için önemlidir. Yetişkin, sorumluluk üstlenmek zorunda olduğu duruma ilişkin
olarak az ya da çok güce sahiptir. Marj sayesinde yetişkinler yeni öğrenme deneyimleri için girişimde
bulunabilirler. MARJ, güç ile yük arasındaki ilişki olduğu için, yük ya da artık gücü azaltmakla artırılabilir.
Yük sürekli olarak gücü aşabilir, güçle eşit düzeye gelebilir ya da her ikisi de sabitleşebilir. Yük, kontrol
edilemez hale gelirse, birey oldukça zayıf hale gelir.
Formülasyonun açıklanmasında aşağıdaki matematiksel betimler yardımcı olabilir:
4 (yük) / 2 (güç)

=

marj:

Dağılma noktası –Kriz oluşmak üzeredir.

7(yük) / 7 (güç)

=

marj:

Dengeyi sağlama – Zorlukla tutunma

2 (yük) / 4 (güç

=

marj:

Artık güç- İçerisinde manevra yapılabilecek yaşam alanı

McClusky (akt: Merriam, Caferalla ve Baumgartner, 2007: 94) teorisinin şu şekilde işlediğini
belirtmiştir:
Marj’ın düzeyi, Yük azaltılarak ya da Güç artırılarak yükseltilebilir veya Yük
artırılarak ve(ya) Güç azaltılarak düşürülebilir. Her ikisini de ya Güç’ü ya da Yük’ü
değiştirerek kontrol altında tutabiliriz. Yük sürekli olarak Güç’e eşit olduğunda ya da
Güç’ü aştığında ve şayet her ikisi de sabit ve(ya) kontrol dışı veya geri dönüştürülemez
olursa, durum oldukça hassas hale gelir ve çökmeye karşı oldukça elverişli bir ortam
oluşur. Ancak, Yük ve Güç kontrol edilebilirse ve daha da iyisi kişi şayet elinde ek Güç
(Marj) tutabilirse, beklenmedik durumlarla daha iyi baş edebilir, risk alma konusunda
daha iyi bir konumda olabilir, yaratıcı ve keşif türünden aktivitelere daha fazla
katılabilir, daha fazla şey öğrenebilir vs.
McClusky (akt: Main, 1979) formülünü şu iki örnekle açıklamıştır:
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İlk olarak Ayşe Hanım’ı ele alalım. Dört çocuk sahibi bir kadın. İkisi okula gidiyor. Diğer ikisi ise
evde. Ayşe Hanım evdeki tek yetişkin kişi. Evi pek iyi döşenmemiş. Aileleri yıkılmanın eşiğinde. Hayatta
kalma savaşı veriyorlar. Akşamları yürütülün eğitim programı için gerekli marja sahip değil. Bu bir
akşam dikiş-nakış kursu olsun.
İkinci örneğimiz için daha iyimser bir resim çizelim. Ali Bey hayatının baharında. Sağlığı yerinde.
İşinde başarılı. Toplumda oldukça söze sahip birisi. Oldukça da maddi kaynağı bulunmakta. Ali Bey’in,
gücünün bir yansıması olan büyük bir yükü var. Eğer yükü, kapasitesinin altında yalnızca ufak bir nokta
olsa, marjı küçük gözükebilir. Ama her an, canının istediği zaman yükünü azaltabilir ve bu yüzden de
marjının oldukça fazla olduğu söylenebilir.
Görüldüğü üzere, GYM teorisine göre kişinin yükten fazla durumdaki güç için bir “artık” ya da
“marj” belirlemesi gereklidir. İstenilen bir marjın elde tutulması için güç ve yükün yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ileri yaşlardaki temel görevleri yerine getirebilmek için özellikle
önemlidir. McClusky’e göre eğitim, eğer doğru bir şekilde algılanır ve uygulanırsa, yeterli marjın elde
edilmesi için temel bir güç oluşturulabilir.
1.5. Yetişkinlerde Öğrenme Modeli
McClusky yetişkinlerde öğrenmeyi derinden etkileyen Güç, Yük ve Marj kavramlarını bir
öğrenme modeline dönüştürmüştür. Bu modelin aşamaları ve benimsenmesi gereken yöntemler Tablo
2’de verilmektedir:
Tablo 2.
Öğretim-Öğrenme Modeli
Aşamalar
1. Marjı belirlemek üzere GYM formülasyonunun
keşfi.
2. Benlik kavramı üzerine kurulu öğrenme için
değer yargılarının ve motivasyonun belirlenmesi.
3. Belirli öğrenme deneyimi için yön hissinin
belirlenmesi.
4. Eğitimsel öğrenme seçeneklerinin uygulanması.

Yöntem
1. Öğrenen ile öğretmen arasında
ortaklaşa teşhisler.
2. Öğrenen ile öğretmen arasında
etkileşim.
3. Eğitimsel hedeflerin ve programların
ortaklaşa belirlenmesi.
4. Eğitici kolaylaştırıcı rolü üstlenir.
İhtiyaçlarını göz önünde bulundurarak
yetişkinlere rehberlikte bulunur.

(Uyarlandı: Main, 1979)
Birinci aşamada güç, yük ve marj durağan unsurlar olarak görülmezler. Birbirleriyle etkileşirler.
Şu noktalar boyunca bir süreklilik teşkil etmektedirler:
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a. dinamik bir toplumda dinamik kişi,
b. zamanla birlikte gelişen kişilik değişimi,
c. üç GYM unsurunun birbirini etkilemesi,
d. yetişkinliğin farklı görevleri.
Amaç, öğrenenin geniş bir yaşam alanı elde etmek üzere güç marjını artırmak için farklı
yollardan faydalanması, bunları keşfetmesi, farkına varmasıdır. Öğrenmenin bu aşaması, teşhis
sürecine benzemektedir. Yeterli marjın var olduğunun anlaşılması, artık güce neden olur.
İkinci aşamada, öğrenen temel ben’ini inceleyerek yön hissini belirlemeye başlar.
Üçüncü aşamada, öğrenme için genel değer kalıbını ve motivasyonunu, öğrenme için belirli bir
yöne yöneltir. Eğitim hedefleri ve öğrenme deneyimi için bir plan belirler. GYM öğretim modeline göre
birey, kendi kaderini eline alır. Birey, içende bulunduğu yaşam koşullarının gerekliliklerini yerine
getirmek için, ihtiyaçlarını yeni bir sıralamaya sokar. Kişi, kendi öğrenme hedeflerini belirlemede
sorumluluk yüklenmelidir. Eğitimci, kaynak kişi olarak önemli bir görev üstlenebilir.
Dördüncü aşamada, eğitim hedeflerin ve öğrenme seçeneklerinin belirlenmesi söz konusudur.
Öğretmen kolaylaştırıcı, rehber ve kaynak kişi hizmeti görür. Yetişkinlerin etkili şekilde öğrenebilmesine
yardımcı olur. Kolaylaştırıcı görevi üstelenir. Bu amaçla birtakım koşulların yerine getirmesi gerekir.
Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
1. Aktif katılım: Öğrenme deneyimi, öğrenenin pasif olarak bilgiyi alması ile değil aktif katılımla
en etkili düzeye çıkar.
2. Problem merkezli öğrenme: En etkili öğrenme için içeriğin katılanların karşı karşıya
bulundukları sorunlar ile direkt olarak ilişkilendirilmesi gerekir.
3. Anlamlı öğrenme: Bu kavrama göre a) öğrenme, öğrenenlerin tecrübelerine uyumlu
olmalıdır. Ancak bu şekilde yeni öğrenmelere anlam yükleyebilirler, b) öğrenme, ilişkileri anlayabilmesi
için öğrenene olabildiğince çok bilgi sağlamalıdır, c) tek bir şey fazla vurgulanıp diğer evrensel konular
göz ardı edilmemelidir.
4. Bağımsız öğrenme: Seçim her zaman öğrenene ait olmalıdır.
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1.6. Modelin Soysal Sistem Özelliği
McClusky’nin yetişkinlerde öğrenme modeli, soysal sistem özelliği taşımaktadır. Bu özellik üç
alt kavram çerçevesi içerisinde tanımlanmaktadır:
1. Öğrenen-öğretmen rolleri,
2. Hiyerarşik ilişkiler ya da otorite ilişkileri,
3. Normlar ve yapılar.
Öğretmenin rolü, teşhis etme ve kolaylaştırıcılıktır. Görevi, öğrenen ile öğretmeni bir araya
getirmekle sınırlıdır.
Bu modelde hiyerarşik ilişkiler uygun görülmez. Otoriter bir ilişki tamamıyla yanlıştır. Bu etkili
öğrenmeye zarar verir. Öğretmen-öğrenen ilişkisi, karşılıklı araştırma ve başlatıcı türden faaliyetlerin
paylaşılmasını içerir. Öğrenme süreci etkileşim sürecinde ortaya çıkar.
Normlar karşılıklı etkileşimle belirlenir. Ancak nihai olarak öğrenme öğrenenin sorumluluğudur.
Öğretim-öğrenme modeli ılımlı bir yapı üzerine kurulmalıdır.
Öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkinin türü modelin etkinliğini belirleyici rol üstlenir. Şayet
dikkate edilmezse, öğrenenlerin yükü öğretmen tarafından artırılabilir. Day ve James (1984) şu
unsurların öğretmenin, öğrenenlerin yüklerini artırmaya neden olabileceğine işaret etmiştir:
a. Tutum: Öğrenen daha alt düzeyde görülebilir ve(ya) umursanmayabilir. Diğer yandan
öğretmen çok katı ve sabırsız olabilir.
b. Davranış: Öğretmenin davranışları öğrenenlerin dikkatini dağıtabilir. Mırıldanarak ders
anlatması, düzensiz olması ya da öğrenenlerle göz temasından kaçınması da yükün artmasına neden
olabilir.
c. Öğrencilere verilen görev ve ödevler: Uygun olmayan ödevler ve yönergelerdeki belirsizlikler
öğrenenlerin yükünü artırabilir. Ayrıca öğrencilere fazla ödev verilmesi, ya da ödevleri yapmaları için
yeterli zaman tanınmaması da yüke olumsuz etkide bulunur.
d. Öğrenme ortamı: Gereğinden fazla ısınan ya da yeterince sıcak olmayan bir oda,
ışıklandırmanın yetersiz olması, rahat olmayan masa ve sandalyeler, yan sınıflardan gelen sesler yükün
artmasına neden olur.
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Day ve James (1984) bu tür sorunlardan kaynaklanan öğrenci yükünün, öğretmen kolaylaştırıcı
rolü üstlenildiğinde, aşağıdaki konulara dikkat edilerek azaltılabileceğine dikkat çekmiştir.
1. Öncelikle marj kavramının sınıflarımızdaki yetişkinlerde var olduğunu kabul etmek gerekir.
2. Öğrenenlerin endişelerinin yalnızca kurs/ders içeriğine ilişkin olmayacağını kabul etmek
gerekir.
3. Öğretmenlerin, öğrencilerin yüküne yük katabileceklerini kabul etmek gerekir. Bu
öğretmenin davranış ve tutumları, öğrenme ortamının düzeni, ders/kursun yapı ya da içeriğinden
kaynaklanabilir.
4. Marj konusu öğrenenlerle ilk dersten itibaren ele alınmalıdır.
1.7. Destek Sistemleri Kavramı
Destek sistemleri, modelin varlığı için gerekli koşullar olarak tanımlanmaktadır. Destek
gereksinmeleri iki kaynağa dayanmaktadır:
a. Öğretmen rolünün detayları,
b. Modelde belirtilen ortamı yaratmak için dayanıklı bir yapı.
GYM öğretim modelini uygulamak için bir ön koşul, öğrenme deneyimine katılmak için
öğrenenin motivasyonuyla eşleştirilen güç marjıdır. Bu model, en üst düzeyde fayda seviyesinde işlerlik
göstermek için kolaylaştırıcı, rehber, kaynak kişi olarak işlev gören, yetişkin eğitiminin felsefesin
konusunda tecrübeli, hem gelişim psikolojinin farkında olan ve bunlara karşı duyarlı olan bir öğretmeni
gerekli kılmaktadır (Main, 1979).
GYM öğretim modeli özellikle yetişkinlerle ilgili olduğu için ve birey ya da grup halindeki
yetişkinlere ait yaşam aşamalarından birinden ya da daha fazlasından geçtiği için, öğrenme sürecini
engelleyebilecek birçok unsur vardır. Bunlardan bazıları şunlardır (Main, 1979):
1. Marjın beklenmedik şekilde kaybedilmesi: İş kaybı, hastalık ve eş kaybı gibi nedenlere bağlı
olarak birey marjı kaybedebilir.
2. Zaman ayırma: Yetişkinler akşam, hafta sonları, tatil zamanları gibi boş vakitlere sahip olmak
isteyeceklerdir. Bu durum programların yapılmasında sorunlara neden olabilir.
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3. Öğrenmeye direniş: Bireyler değişime olan ihtiyacı kabul etmek istemeyebilirler ya da yeni
öğrenilecek olan şeylere ait belirsizliklere bağlı olarak riske girmek istemeyebilirler. Bu gibi durumlar
öğrenme için engel oluşturacaktır.
4. Yetişkin bireyin öğrenen olarak görülmemesi: Yetişkin bireyin kendisi ve toplum yetişkinleri
öğrenen bireyler olarak görmeme eğiliminde olabilirler. Yetişkinler çalışan bireyler olarak görevlerini,
aile üyesi olarak sorumluluklarını ve birer vatandaş olarak görev ve sorumluluklarını aşırı şekilde
kanıksamış olabilirler ve bu durum kendilerini yeniden öğrenci olarak görmek istememelerine neden
olabilir. Benzer şekilde çevrelerindeki birtakım kişiler, onların “öğrenci” rolü üstlenmelerini hoş
karşılamayabilir. Bu tür bir yaklaşım, yetişkinlerin öğrenme ortamlarında uzak durmasına neden
olabilir.
5. Keşif duygusunun gerilemesi: Yeni şeyler keşfetme duygusunda gerileme olabilir. Aynı
zamanda yetişkinlerin potansiyellerinden çok, hali hazırdaki durumlarıyla ilgilenmeleri de keşif
duygusunun kaybolmasına neden olabilir.
1.8. Güç-Yük-Marj Anketi
Amerika’da bulunan Vermont Üniversitesi’nde yetişkinlerin ve yetişkin eğitimcilerinin
kullanabilecekleri Güç-Yük-Marj Anketi geliştirilmiştir. Bu anket Türkiye’de yetişkin eğitim veren
kurumlar tarafından da kullanılabilir.
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Güç-Yük-Marj Anketi
Yüküm

Zorunluluk ve

Gücüm

Fiziksel:

Sorumluluklarım:
Beklentilerim ve

Sosyal:

Hedeflerim:
Ekonomik:

Becerilerim:

Marjım:
Gücüm yükümü aşıyor mu?
Gücümü nasıl artırabilirim?
Yükümü nasıl azaltabilirim?
1. Durumu olduğu gibi tanımlayın: Problem nedir? Bu problemde benim rolüm nedir? Başka
kimler söz konusu? Değişimi engelleyen etkenler nedir?
2. Durumu değişimler gerçekleştikten sonra nasıl gördüğünüzü belirtin: Ne yapmak istiyorum?
Ne gibi sonuçlar olmasını istiyorum? Çevredeki insanların bununla ilgisi ne?
3. Sunucu olumlu olarak mı görüyorum? Değişim sonrası durumu anlatan olumlu bir cümle
söyleyebilir miyim?
4. Tüm bu süreçteki anahtar kişiler kimler? Değişimde kimler olacak? Değişimi kimler
engelleyebilir? Bu kişilerin elindeki gücün kaynağı nedir? Benim gücüm-etkim nedir?

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

62

Yetişkinlerin Yaşam Durumlarını Temel Alan Teoriler

5. Değişimi nasıl elde edebilirim? Yukardaki insanları etkilemede başarılı olursam ne yaparlar?
Beni ilerlemekten ne alıkoyabilir?

Değişimi elde etmek için yapacaklarım:
Ne yapmam gerekiyor?
Bunun getirisi götürüsü nedir? Ne zaman?

Değişimi elde etmek için çevremdekilerin yapacakları:
Kim?
Ne?
Ne zaman?
6. Yukarıda bahsedilen anahtar kişileri nasıl etkileyeceğim?
7. Başarılı olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Benim ödülüm ne olacak? Diğerlerin ne
kazanacak?
8. Ya başarısız olursam? Ya değişim meydana gelmezse? Bana ne olacak? Diğerlerine ne olacak?
9. Başarımın önündeki engeller ne? Planlarım nerede bozulabilir?
10. Engelleri en aza indirgemek için ne yapabilirim?
11. Bütün bunlar ışığında hala buna değeceğine inanıyor muyum? Bu değişim benim için ne
kadar önemli?
1.9. Eleştiriler
McClusky’nin teorisine yöneltilen temel eleştiriler arasında öğrenme sürecine odaklanmamış
olması bulunmaktadır (Kirwan, 2013). Bu durumun pratiğe yönelik bir modelin geliştirilmesine engel
olduğu da dile getirilmiştir (Funk, 2012). Ayrıca öğrenmenin özellikleri ve işlevi üzerinde durmaması
nedeniyle de teorisinin uygulamada test edilmesinin mümkün olmadığı ileri sürülmüştür (Hiemstra,
1993).
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McClusky’nin teorisinin direkt olarak öğrenme ile ilgili olmaktan ziyade, öğrenmenin hangi
durumlarda ortaya çıkabileceğine ilişkin olduğuna dikkat çekilmiştir (Marriam ve Caffarella, 1991).
Ancak yine de McClusky’nin teorisi genel olarak kavramsal bir çerçeve oluşturmak üzere kullanılmıştır.
Güç ve yük kavramları öğrenimi yarıda bırakma, kurumlardaki değişime hazır oluş düzeyi, kadın
çalışmaları, rol çatışmaları gibi konuları inceleyen bazı araştırmalarda ele alınmıştır. Ancak bu
çalışmaların McClusky’nin teorisini bir bütün olarak ele aldığını söylemek mümkün değildir.
McClusky’nin teorisine yapılan diğer bir eleştiri yaşamda strese neden olan unsurların yük ve
gücün düzeylerini nasıl etkilediğine ilişkin açıklama yapmamasına ilişkindir (Home ve Hinds, 2000 akt:
Arric ve diğerleri, 2011). Geliştirmiş olduğu formül ile ölçüm yapmanın da güç olduğu belirtilmiştir
(Thul-Sigler, 2016). Bunun temel nedeni ise yaşam tecrübesi ile öğrenme arasındaki ilişkinin oldukça
karışık olmasıdır.
McClusky’nin sosyal gücün bireylere getirmiş olduğu ayrıcalığı göz ardı etmiş olmasından dolayı
eleştirilmiştir (Grenier ve Burke, 2008). Bununla ilişkili olarak cinsiyet, ırk, etnik yapı ve cinsel yönelim
gibi unsurları göz ardı ettiğine dikkat çekilmiştir (Thul-Sigler, 2016). Ancak be eleştiriye yanıt olarak
McClusky’nin teorisini geliştirmiş olduğu 1960’lı yıllardaki Amerika’nın sosyo-ekonomik yapısına işaret
edilmiştir (Thul-Sigler, 2016). Öyle ki o yıllarda eğitime katılanların çoğunu beyaz, erkek Amerikalılar
oluşturmakta idi. Kadınlar yükseköğrenime erkekler kadar aktif olarak katılmıyorlardı. Cinsel yönelim
ve güç/güçten yoksunluğa ilişkin söylemler ise ancak 1990 yılların başlarında gündeme gelmiştir.
2. ALAN KNOX’UN YETERLİK TEORİSİ
Alan Knox (1976, 1980) Yeterlik Teorisi’ni yetişkinlerde kasıtlı, sistematik öğrenme sürecini
betimlemek ve yetişkinlerin öğrenmesini kolaylaştırmaya katkıda bulunmak üzere geliştirmiştir.
Yeterlik kavramını “imkân sağlandığı takdirde tatmin edici şekilde performans sergileme kabiliyeti”
(Knox, 1980: 378) olarak tanımlamış ve yeterliliğin bilgi, beceri ve tutumlardan oluşan bir tür birleşimi
gerekli kıldığının altını çizmiştir. “Bireyin sahip olduğu yeterlik ve yeterliliğe ilişkin standart algısı yaşamı
boyunca kişilik gelişimi için önemlidir” (Knox, 1980: 381).
Knox’a göre öğrenme faaliyetlerine sebatkâr bir şekilde katılım öğrenme için oldukça
önemlidir. Yetişkinlerin hali hazırdaki ve ulaşmak istedikleri yeterlik düzeylerinin belirlenmesi,
yetişkinlerde öğrenme faaliyetlerinin planlaması ve yürütülmesine yardımcı olacaktır. Bu açıdan Knox,
yeterlik teorisinin öğrenme ihtiyaçları, kaynakları, hedefleri, faaliyetleri ve değerlendirmeye ilişkin

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

64

Yetişkinlerin Yaşam Durumlarını Temel Alan Teoriler

faydalı kavramlar ve yöntemler içerdiğini söylemiştir. Ayrıca teorisinin öğrenmede sebat, kolaylaştırma,
uygulama, pekiştirme ve sıralamaya ilişkin olarak da önemli bilgiler sunduğunu belirtmiştir.
2.1. Yetişkinlerde Öğrenmeyi Ayırt Eden Özellikler
Knox’a göre yetişkin öğrenenleri çocuk öğrenenlerden ayırt eden birtakım özellikler
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi yetişkinlerde öğrenmenin çoğunlukla yarı zamanlı ve kısa dönemli
gerçekleşmesine ilişkindir. Ayrıca yetişkinler genellikle öğrenme ortamlarına planlı bir şekilde katılırlar.
Yetişkinlerin öğrenmeye katılım nedenleri göz önünde bulundurulduğunda konuların da oldukça
değişkenlik göstereceğini kaçınılmazdır. Yetişkinlerin fiziksel ve psikolojik gelişim özelliklerinden dolayı,
yetişkinlere yönelik düzenlenen öğrenme ortamları da farklılık gösterir.
Knox ayrıca bireylerin artık yetişkin ve sürekli eğitim faaliyetlerinden daha fazla haberdar
olduğuna işaret etmiştir. Bu faaliyetlerde içerik ve süreç konularında uzmanlık sahibi bireylerin
kolaylaştırıcı rolü üstlenmekte olduklarına dikkat çekmiştir Yetişkinlerde öğrenmenin, okul eğitiminden
farklılaştığının da altını çizen Knox, kasıtlı öğrenme edimi üstlenen yetişkinlerin birçoğunun özyönetimli öğrenenler olduklarını belirtmiştir. Bu açıdan yeterlik teorisinin gerek düzenli eğitim
programına dahil olan gerekse bu programlardan bağımsız ancak maksatlı olarak öğrenme uğraşısı
içerisine giren yetişkinleri kapsadığını söylemiştir.
2.2. Temel Kavramlar
Knox yeterlik teorisinin çerçevesini aşağıdaki kavramlar ile belirlemiştir. Bunlar sırasıyla şu
şekildedir (Knox, 1980: 380-393):
1. Yetişkin eğitimcileri yetişkinlerin öğrenmesine şu ya bu şekilde sürekli olarak yardım
etmektedir. Bunu yapmakla da yeterlik yaklaşımını takip ederler. Bunu yaparken yetişkin bireyin,
ortamın ve hatta kendilerinin özelliklerini dikkate almaktalardır. Yardımı esnasında yetişkinlerin ne elde
etmek istediklerini göz önünde bulundururlar. Aynı zamanda yetişkinlere bireyler yardım olmaksızın
göremeyecekleri, ancak eğitimcilerinin önemli gördüğü şeyleri de öğrenmeleri istenir. Yetişkin
eğitimcileri fayda ve risk unsurlarına dikkat çeker. Bu şekilde davranarak yetişkin bireylerin öğrenmesini
kolaylaştırırlar. Yetişkin bireye sunulan desteğin şekli ve miktarı, eldeki sorunun nasıl algıladığına,
ulaşılabilecek olanaklara, öğrenenin yeterlik düzeyine, amacına ve yeni deneyimlere ne denli açık
olduğuna bağlıdır. Bunun için performans ve yeterlik ile bilgi, tutum ve beceriler arasında bir etkileşim
olması gerekmektedir.
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2. Knox’a göre, bireyin hali hazırdaki ve elde etmek istediği yeterlilik arasındaki farkı
belirlemenin farklı yolları vardır. Bunlardan bir tanesi, bireyin bu ikisi arasındaki farkı algılayışının
onanmasıdır. Bu bireyin kendine güvenine katkıda bulunacaktır. Şayet bireyin algısının pek gerçekçi
olmadığı düşünülürse, bunu görmesine yardımcı olmak gerekir. Bu şekilde kendine aşırı güvenen bir
kişinin daha ihtiyatlı olmasına yardım eder. Diğer yandan yeterli ancak vesveseli bir kişinin daha atılgan
olması sağlanabilir. Aynı zamanda yetişkinlerin mevcut ve gelecekti yeterlik düzeylerini nasıl
ölçebilecekleri belirtilmelidir. Bu şekilde yetişkin öğrenenlerin daha yeterli hale gelmelerine yardımcı
olunabilir.
Bireyin daha fazla öğrenme edimi yerine getirmesi için ise farklı ilkeler göz önünde
bulundurulmalıdır. Bunlar aşağıda verilmektedir:
a. Yetişkinler neyi, nasıl öğrenebilecekleri konusunda karar sürecine dahil edilmelidir. Bunu
yaparken bireyin değerleri, amaçları, tercih ettiği öğrenme tarzı ve hızı dikkate alınmalıdır.
b. Bilginin ya da deneyim tekrarlanmalıdır. Bilginin ve deneyimin bireye tekrar ettirilmesi, bilgi
ve tecrübenin etkileşimini sağlayarak yeterliliği geliştirmektedir. Bu özellikle bireyin yanlış bildiklerini
doğru bilgi ile değiştirmesi için önemlidir.
c. Yetişkinler öğrenme aktivitelerini sıraya koymasında aktif rol üstenmelidir. Genelden özele,
basitten zora doğru gitmeleri teşvik edilmelidir.
d. Yetişkinler öğrenme süreci ve sonuçlarının değeri ve etkinliğine ilişkin olarak yargıda
bulunmasına yardımcı olunmalıdır. Öyle ki bu yargı sonucu süreç üzerinde değişiklik yapabilmelidirler.
Bu tür bir değerlendirme ve ayar, bireyin daha öz-yönetimli hale gelmesine yardımcı olacaktır. Yargıya
ilişkin daha fazla bilgi ileriki sayfalarda verilmektedir.
Öğretim: Knox (1980: 382), öğretim kavramını “öğrenmeye rehberlik etmek ve öğrenmeyi
kolaylaştırmak” olarak tanımlamaktadır. Yetişkin bir birey, amaçlı ve sistematik bir öğrenme ile meşgul
olduğunda, ihtiyaçlar, kaynaklar, hedefler, faaliyetler ve değerlendirmeye ilişkin birtakım kararlar alır.
Bazen bu kararlar, yapılan tercihlerde üstü kapalı bir şekilde yer alır. Bu seçeneklerin nedenleri ya da
alternatif seçenekler pek düşünülmez. Kararlar, çocukların eğitiminde olduğu gibi, öğretmenler
tarafından verilebilir. Karalar aynı zamanda öğretmen ve öğrenenlerin iş birliği ile de verilebilir. Özyönetimli bireyler olarak yetişkinler tek başlarına da kararlar verilebilir.
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Knox’a göre yeterlik teorisi, yetişkinlerde öğrenmenin kolaylaştırılabilmesi için, öğrenmenin
uyuşmalı ve gelişimsel doğasının dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Knox yetişkinlerde öğrenmenin
uyuşmalı oluşuna ilişkin iki nedenden bahsetmiştir. Bunlardan bir tanesi öğrenmeye güdülenme ve
öğrenilenin uygulamaya yansıtılmasına ilişkin olarak uyuşmadır ve yetişkin bireyin toplumla olan
etkileşimiyle ilgilidir. Kasıtlı ve sistematik öğrenme aracılığıyla değişim ise, yetişkin bireyin öğrenme
kaynakları (malzeme ve insanlar vs.) ile etkileşimi ile ilgilidir. Diğer yandan öğrenme gelişimseldir.
Çünkü öğrenme zamana yayılmış bir şekilde meydana gelen değişimin bir parçasıdır. Öyle ki bireyin
performansı ve kişiliğinde birbirleri ile ilişkili değişimler meydana gelir.
Knox, öğretmenlerin etkinliğinin farklı unsurlara bağlı olduğuna işaret etmiştir. Bunlardan bir
tanesi öğretilecek olan içeriğe hâkimiyetleridir. Ancak bu yeterli değildir. Ayrıca yetişkinleri birer
öğrenen olarak anlayabilmeli ve öğrenmeyi kolaylaştırabilmelidirler. Öğretmenlerin etkinliğini bir
takım bireysel nitelikler de etkiler. Bunlar arasında heves, şaka anlayışı, kültürel farkındalık, anlatımda
anlaşılabilirlik yer almaktadır. Ayrıca öğretmenin belirli bir öğrenci ya da programa kendini adamaya ne
denli istekli olduğu da önemli bir öğretmen niteliğidir.
Uygulama: Yetişkinlerin elde etmesi ve geliştirmelerin yardımcı olunacak yeterlikler, yakın bir
zamanda seçip uygulayacakları görevlerle ilişkili olması gerektiğini belirtmiştir. Yetişkinler iş
performanslarını geliştirme, bir hobi edinme, daha iyi bir ebeveyn olma, müzik eğitimi, yeni bir işe
hazırlanma ve diğer insanlarla ilişkilerini geliştirme gibi nedenlerle kasıtlı olarak öğrenme faaliyetlerine
katılırlar. Belirli bir öğrenme faaliyeti bilgiyi artırabilir, değer anlamaya neden olabilir ya da bir beceri
edinimi sağlayabilir. Yetişkinler için düzenlenen eğitim faaliyetleri genellikle bilgi, beceri ve tutum
değişikliklerinin bir birleşimini meydana getirebilir. Bu açıdan yaklaşıldığında yeterlik, resim yapma
becerisi yanı sıra yapılmış bir resmi anlama, değerini anlamayı da kapsamaktadır. Öğrenme ve eylem
arasındaki bu yakın ilişki, yetişkinlerde öğrenmeyi ayırt eden temel bir özelliktir.
Yetişkinlerin yeterlik kazanmak istedikleri görevler arasında genellikle yetişkin yaşamlarına
ilişkin (işçi, aile üyesi, vatandaş, dini bir kurum ya da organizasyon üyesi vs.) görevler vardır. Bireylerin
benlik algıları, bu görevlere ait rol ve beklentilerin yerine getirilmesinde etkilidir. Sadece tam olarak
işlevsel kişilerin kim oldukları, kim olmak istedikleri ve neler yaptıkları konusunda farkındalıkları vardır
(Rogers, 1969 akt: Knox, 1980). Yetişkinlerin çoğu için rollerine ilişkin yapmaları gerekenler alışılmış
şeyler olmasına rağmen, vermeleri gereken kararlar ve çözülmesi gereken sorunları bulunabilir. Bunlar
bazen belirsizlik ve intibakı gerekli kılmaktadır. Bundan dolayıdır ki, zaman içerisinde yetişkinlerin
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uygulamaya yönelik ihtiyaçları evrim geçirir. Dolasıyla yetişkinlere yeterlik eğitimi, hali hazırdaki
uygulama ihtiyaçları yanı sıra evrimleşen uygulama ihtiyaçlarına yönelmelidir.
Knox, yetişkinlerin yerine getirecekleri görevlerin toplumun beklentilerince belirlenebileceğini
söylemiştir. Yaşamlarındaki farklı insanların beklentileri de benzer şekilde bu görevleri oluşturabilir,
pekiştirebilir ya da şekillendirebilir. Öğretmen, bu beklentileri ve beklentiler arasındaki ilişkiyi
anlayarak, yetişkin bireyin uyum ya da değişimde sorun yaşamasının nedenlerini kavrayabilir.
Yetişkinlerin rollerine ilişkin görevlerini yerine getirmelerine fiziksel durumları ve kişilikleri
etkide bulunmaktadır. Fiziksel bir engel rollerini yerine getirme konusunda sorun çıkarabilir. Örneğin
görme ya da işitmeye ilişkin bir sorun öğrenmeye engel oluşturabilir. Özellikle ileri yaştaki yetişkinlerce
yaşanabilecek bu sorunların üstesinden gözlük ya da işitme cihazı kullanılarak gelinebilir. Düzenlenen
öğrenme faaliyetlerinin içeriği ve türündeki değişikler de benzer sorunların üstesinden gelinmesi için
yetişkinlere yardım edebilir. Buna örnek olarak bazı eğitim kurumlarında fiziksel konumu korumaya
yönelik verilen eğitimler verilebilir. İhtiyaçlar, değerler ve benlik kavramı gibi kişilik özelleri de var olan
durum ile performans arasındaki ilişkiyi yönlendirebilir. Örneğin, göz ve el koordinasyonu arasındaki
gerileme her ne kadar küçük olsa da ileri yaştaki bir yetişkini tenis oynamak için artık yaşlanmış olduğu
konusunda ikna edebilir. Benlik kavramındaki böyle bir değişim, performansın düşmesine neden
olabilir. Bu tür kişilik özellikleri konusunda farkındalık sahibi bir öğretmen, yetişkinlerin öğrenmesine
ilişkin kolaylaştırıcı rolünü daha etkili şekilde yerine getirebilir.
Yeterlik: Knox performansa dair yetişkinlerde öğrenmenin kolaylaştırılabilmesi için öğrenmeye,
yeterliğin geliştirildiği bir süreç olarak yaklaşılması gerektiğini savunmuştur. Teorinin odak noktasını
yetişkinlerin öğrenmesini kolaylaştırmak oluşturduğu için tesadüfi öğrenme üzerinde pek durulmaz.
Bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen kasıtlı ve sistematik öğrenmeye
vurguda bulunulur. Sürekli öğrenme faaliyetlerine katılan yetişkinlerin, yeteneklerini geliştirme hedefi
güttüklerine dikkat çekilir. Bu da bilişsel, psikomotor ve duyuşsal alanlarda değişiklikleri gerekli kılar.
Bundan yola çıkılarak Knox (1980: 388) yeterliği “fırsat verildiği taktirde, uygulama yapma yetisi” olarak
tanımlamıştır.
Ancak Knox, yeterliğin değiştirilmesiyle sınırlı kalınmaması gerektiğine dikkat çekmiştir.
Yetişkinlerin, yeterliklerini geliştirmek istemelerinin temel nedeni performanslarını geliştirmek
istemeleridir. Bu yüzden yeterliğin kasıtlı olarak artırılması için, yönelim hissi gereklidir. Bu his, gelişim
ve değişim arasındaki farka işaret eder. Bu da değerler, amaçlar ve çift döngülü öğrenme kavramına

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

68

Yetişkinlerin Yaşam Durumlarını Temel Alan Teoriler

önem verilmesini gerekli kılar. Çift döngülü öğrenmede, öğrenen eğitim hedeflerini, varsayımları,
alternatifleri ve sonuçları sorgular. Şayet bir hedef var olan yeterlik ile ulaşılmak istenen yeterlik
arasındaki farkı kapatabilecek gibiyse, ulaşılmak istenen hedefin dikkatli bir şekilde incelenmesi
gerekmektedir. Hedefi istenir kılan standartların ve bu standartların temelini oluşturan değerlerin
farkına varılması gereklidir.
Mevcut yeterlik düzeyinin değerlendirilmesi nispeten kolaydır. Görev analizi yapılır ve
yetişkinlerin bu göreve ilişkin bilgi, beceri ve tutumları belirlenir. Bu yeterliğin doğru bir şekilde
değerlendirilmesi için önemlidir. Yeterlik sınavları, öz-değerlendirme envanterleri, tanılayıcı çalıştaylar
ve yerleştirme sınavları bu amaca hizmet eder. Knox, uygulamada bu tür değerlendirmelerin genel
olarak yeterlik için gerekli olan bilgiye odaklanmakta olduğu eleştirisinde bulunmuştur.
Değerlendirmede, bir uygulama becerilerine daha kapsamlı yer verilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu
amaçla, temel yeterlik kavramını geliştirmiştir. Bunu şu şekilde tanımlamıştır: “Yetişkin bireyin ideal
yeterliğe doğru zorlanmadan ilerlemesi için gerekli olan eşik düzeyi” (Knox, 1980: 389).
Mevcut yeterlik ile elde edilmek istenen yeterlik arasındaki farkın belirlenmesi aynı zamanda
ulaşılmak istenen yeterliğin betimlenmesini de gerekli kılar. Yetişkinler genellikle öğrenme projelerine
ilişkin çok miktarda tecrübeye sahiptirler. Bu durum, ulaşılmak istenen yeterliğe dair zengin bir bilgi
kaynağı sağlar. Bunlar arasında, uygun performansa ilişkin genel imgeler, örnek alınabilecek rol
modelleri, örnek niteliği taşıyan performanslara ilişkin standartlar yer almaktadır. Knox, uygulamada
performans standartlarının ya da nihai performansın betimlenmesinde daha çok içeriğe ilişkin
hâkimiyet ya da nihai performansın tanımının yer aldığına işaret etmiştir. Ancak bunun yeterli olmadığı
eleştirisinde bulunmuştur. Daha yeterli hale gelme sürecine de dikkatlerin yönetilmesi gerektiğini
belirtmiştir.
Mevcut yeterlik ve arzu edilen yeterlik arasındaki fark yetişkinler tarafından değişik şekillerde
yorumlanabilir. Knox, birçok yetişkin eğitimi programında bu farkların açık bir şekilde belirlenmediğine
dikkati çekmiştir. Kasıtlı ve sistematik öğrenmenin gerçekleşmesine yönelik çalışmalara gerek
görülmediği eleştirisinde de bulunmuştur. Oysaki öz-yönetimli öğrenenler ve yetişkin eğitimcileri
mevcut ve arzu edilen yeterlikler arasındaki farkları belirlemek üzere kasıtlı ve planlı prosedürler
kullanmaktadırlar. Buna örnek olarak bir işçi ile amiri arasında gerçekleşen öğrenme tecrübesini
verilebilir. Amir, işçinin yakınlarda yerine getirmiş olduğu bir performansı ve arzu edilen performansı
betimler. Aynı şeyi işçiden de yapmasını ister. Daha sonra birlikte bilgi alışverişinde bulunarak işçi için
gelişim hedeflerine ilişkin görüş birliğine varılır. Her iki taraf da bu hedeflere kendini adar. Bu durum
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farklı amaçlara hizmet etmektedir. Bunlar arasında ihtiyaçların belirlenmesi, önemli hedeflere
odaklaşma, motivasyon, mevcut yeterliklerin belirlenmesi, uygun öğrenme faaliyetlerinin planlanması,
gelişimin değerlendirilmesi bulunmaktadır.
Süreç içerisinde öğrenenlerin geçmiş deneyimleri, mevcut sorunları ve gelecekteki
uygulamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Geçmiş deneyimler, yetişkinlerin yeterliğe ilişkin ne kadar
ve ne tür deneyimleri olduğuyla ilişkilidir. Şayet yetişkinler yeterli deneyime sahip değilse geliştirilecek
olan yeterliğin önemini kavramada sorun yaşamaları oldukça muhtemeldir. Bu hazır oluş düzeyiyle
bağdaştırılabilir. Önceki deneyimlerden elde edilen becerileri, öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Önceki
deneyimlere ilişkin hisleri de önemlidir. Yetişkin eğitimcilerinin, öğrenenlere geçmiş deyimleri ve
geliştirmek istenilen yeni yeterlikler arasındaki bağları görmeleri konusunda yardımcı olmaları
gerekmektedir. Ayrıca sahip oldukları uygun yeterlilikleri pekiştirmeleri ve üzerine koymaları
konusunda teşvik etmeleri gerekmektedir.
Süreç içerisinde öğrenenlerin özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bunlar öğrenme becerisi, fiziksel
durum, ilgili deneyimler, kişilik özelliği olarak açıklık ve mevcut yeterlikleri kapsar. Knox, yaşı önemli bir
özellik olarak görmez; ancak yaş, yukarıda sıralanan özelliklerle ilişkilendirir. Örneğin, öğrenme
deneyimlerinin yaşla birlikte yetişkinlik döneminde artmaktadır. Fiziksel durum da herhangi bir yaştaki
yetişkini pek etkilemesi beklenmez. Elbette ki, ileri yaştaki yetişkinlerde görülebilecek olan görme ya
da işitme duyularındaki kayıplardan dolayı ortaya çıkabilecek olan engeller olabilir. Yukarıda da
belirtilmiş olduğu gibi, yetişkinlerin daha önceki deneyimleri mevcut yeterliklerini, öğrenme
stratejilerini ve geliştirilecek olan yeterliğe ilişkin ilgi düzeylerini olumlu ya da olumsuz olarak
etkileyebilir. İyi bir öğretmen, öğrenenlerin bu tür bireysel ve durumsal özelliklerinin, eğitime katılımı
nasıl etkilediğinin farkına varmalarına yardımcı olmalıdır. Bu şekilde engelleri azaltma ve kolaylaştırıcı
unsurları artırma konusunda olumlu etkilerde bulunabilirler. Bu daha fazla yetişkini eğitime çekebilir
ve programı tamamlamalarını sağlayabilir.
Yeterlik teorisinin temelinde, yetişkinlerin çözmesi gereken sorunların ve bu sorunların
çözümüne katkı sağlayacak fırsatların belirlenmesi yatar. Bunun için mevcut ve arzu edilen yeterlikler
arasındaki uyuşmazlıkların belirlenmesi gereklidir. Öğretmenler, yetişkinlerin yeterliklerini artırarak
aradaki uyuşmazlıkları azaltmalarına yardımcı olabilir. Aynı zamanda aradaki uyuşmazlıkları ya da
eğitime olan gereksinim duygusunu artırarak da yetişkinlerin gelişimine katkı sağlayabilirler. Bunu,
yetişkinlere daha önce düşündüklerinden farklı türden yeterlikler olduğunu göstererek yapabilir. Bu
yeterliklerin ne denli arzulanabilir ve ulaşılabilir olduğunu anlamalarına yardımcı olmak gerekmektedir.
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Knox (1976), yetişkinlerin öz-yönetim yeterliği yüksek bireyler olarak öğrenme tecrübelerinde
başarılı olabilmeleri için değerlendirme süreçlerinin önemine de işaret etmiştir. Etkili bir değerlendirme
olmaksızın öğrenenlerin gelişim kaydedip etmedikleri konusunda bilgi sahibi olmaları güçtür. Gelişime
ilişkin yetersizliklerin belirlenmesi, gelişimi iyileştirmek üzere değişiklikler yapmak için gereklidir.
Öğrenenin nerede olduğu, nereye gittiği, meydana gelen değişimlerin yeterince gelişim özelliği taşıyıp
taşımadığını belirlemek için etkili bir değerlendirme süreci gereklidir.
Knox değerlendirmenin, tanımlama ve yargılama olmak üzere iki boyutu olduğunu belirtmiştir.
Tanımlama, kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, eğitim faaliyetinin hali hazırdaki
özelliklerinin belirlenmesine ilişkindir. İkincisi ise, eğitim faaliyetine ilişkin niyetlerin belirlenmesidir.
Üçüncü boyut, niyetler ile elde edilenler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde kullanılacak olan
standartları kapsamaktadır. Bu üç betimleme de kendi içerisinde şu üç alt bölümü içerir:
a. Başlangıçtaki girdiler (öğrenenin yeterlik düzeyi, mevcut malzeme, eğitime ayrılan zaman
vs.),
b. Eğitim süreci,
c. Eğitimsel sonuçlar (bilgi, beceri, tutum, yeterlik, performans vs.).
Yargılama ise iki tür kıyas içerir:
a. Niyetler ve mevcut durum. Bu ikisi arasındaki kıyas öğrenene, performansı ile yapmış olduğu
planlar arasında nasıl bir uyum olduğunu görmesi konusunda yardımcı olur. Örneğin, belirli bir
öğrenme faaliyeti için yirmi saat harcamayı planlamış olmasına rağmen otuz saat harcamış olduğunu
görebilir. Ya da zamanı okuma ve tartışma olarak iki kısma ayırmış olmasına rağmen, zamanın çoğunu
tartışmaya ayırmış olduğunun farkına varabilir.
b. Niyet ve gerçek durum ile diğer öğrenenlerin eğitim faaliyetlerine ilişkin veriler arasındaki
kıyas. Bu tür bir kıyas öğrenenlerin, meydana gelen değişimleri yorumlamalarına yardımcı olacak
standartlar elde etmelerini sağlar. Öğrenen, yeterlikte meydana gelen küçük bir değişimin aslında
birçok insanın elde edebildiğinden daha fazla olduğunu fark edebilir. Diğer yandan niyet ve eldeki
durum arasında bir fark görmeyebilir. Ancak her ikisinin de akranlarınınkinin çok altında olduğunu da
fark edebilir. Bunun öğrenmeye olan arzu eksikliğinden kaynaklanmış olduğunu görebilir.
Knox (1976), yargı sonucu elde edilecek sonuçların eğitim faaliyetini geliştirmek üzere
kullanılabileceğini belirtmiştir. Niyet ve mevcut durum arasındaki ana farklılıklar, öğrenenin üzerine
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odaklanması gereken konuları, becerileri gösterecektir. Benzer şekilde, mevcut koşulların
tanımlanması, üzerine inşa edilecek temellerin belirlenmesine de yardımcı olacaktır.
3. PETER JARVİS’İN SÜREÇ TEORİSİ
Peter Jarvis (2006) öğrenmeyi beslenmeye benzetmiş ve nasıl yemeğin doğrusu insanın
biyolojik gelişimine yardımcı oluyorsa, doğru öğrenmelerin de insanı geliştireceğini dile getirmiştir.
Jarvis’e göre öğrenme, yaşamın kendisi için temel bir uyarıcıdır. Bu uyarıcı olmaksızın insan bedeni
hiçbir zaman biyolojik durumun ötesine geçemez, kişi toplumda etkili olamaz. Bu nedenlerden dolayı,
Jarvis insanlarda öğrenmenin anlaşılması zor, karışık süreçlerden oluştuğuna işaret etmiştir. Öğrenme
sürecindeki farklı unsurların birbirini etkilediğini belirtmiştir. Öğrenme sürecinin bireyi daha tecrübeli
hale getirerek dönüştürdüğünü savunmuştur. Bu bölümde, Jarvis’in öğrenmeye yönelik süreç teorisi ve
yetişkinlerde öğrenmeye bakış açısı açıklanacaktır.
3.1. Varoluş İçin Öğrenme
Jarvis, öğrenmenin insanlık için şart olduğu, dolayısıyla varoluşsal bir süreç olarak görülmesi
gerektiğine inanmıştır. Varoluşsal bu süreçte is en önemli unsurun bilinçli deneyim olduğuna işaret
etmiştir. Bu yüzden öğrenme teorilerinin bütüncül ve varoluşsal bir bakış açısı benimsemeleri
gerektiğini savunmuştur. Varoluşun ne olabileceğimizin farkına varma süreci olduğunu, var olmanın
daima bir oluşu dile getirdiğini söylemiştir. İnsan olmak, öğrenmenin yanı sıra fiziksel olgunlaşma ile de
gerçekleştiğine dikkat çekerek akıl-vücut ilişkisi üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini
savunmuştur. Bu açıdan Jarvis, öğrenme sürecinde bireyi bir bütün olarak el almakla birlikte, bu bütünü
oldukça detaylı ve somut ögelere ayırmıştır (Illeris, 2017).
3.2. Zaman ve Mekân
Öğrenme, zaman ve mekân kavramlarından soyutlanamaz (Jarvis, 2006). Zaman hem geçmişi
hem geleceği kapsamaktadır. Bunun nedeni ise geçmişte olup bitenleri düşünerek öğrendiğimiz kadar
geleceğe ilişkin planlar yaparak da öğrenmemizdir. Mekân kavramını ise, öğrenmenin sosyal bir bağlam
kapsamında gerçekleşiyor olmasına ilişkindir. Öğrenme üzerine düşünmek tek başına yeterli değildir.
Deneyimsel tecrübe de gereklidir ve bu tür bir tecrübe sosyal bağlamdan soyutlanamaz. Bunu Jarvis
(2006: 6) şu şekilde vurgulamıştır:
Düşünme varoluşumuzun bir işlevidir ama kanıtı değildir. Var olduğumuz için
hem düşünür hem eylem yerine getiririz. Bunları yaparak öğreniriz ve olmaya devam
ederiz. Öğrenme dünyada var olma sürecidir. Tüm öğrenmelerin odağında ne
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öğrenildiği değil, bireyin düşünme ve eylem, hatta hisleri sonucu ne hale
geldiği/öğrendiği yer alır. Gerçekten de akıl, birtakım işlevler yerine getiren bir
bilgisayar gibi değildir. Çünkü algılarının sonuçlarını tecrübe eder... Bilgisayar ile
beynimiz arasında birtakım benzerlikler olabilir. Ancak insan olarak bizler sayısal
işlevlerden farklıyız. Tecrübelerimiz mevcuttur, hissederiz ve duygularımız bulunur.
Duygularımızdan ve duygularımız aracılığıyla öğreniriz. Bu yüzden, öğrenme sürecinin
odak noktasında bir bütün olarak öğrenen ve öğrenenin öz-benliği vardır. Ancak özbenlik varoluş ve diğer insanlarla etkileşim aracılığıyla oluşur. Bizler aslen, bir kişi
olmayı öğreniriz ve bu kendi yaşam dünyamız içerisinde meydana gelir; sosyal bir
süreçtir.
3.3. Süreç Temelli Öğrenme Nedir?
Jarvis önceleri öğrenmeyi “Deneyimin bilgi, beceri ve tutuma dönüştürülmesi” (Jarvis, 1987
akt: Jarvis, 2006: 11) olarak tanımlamıştır. Ancak yetişkin öğrenenlerle yürüttüğü, deneyimsel
öğrenmelere dayalı çalışmaları sonucu bu tanımın yetersiz olduğunu düşünmüştür. Öğrenmeye ilişkin
süreç temelli yeni bir tanım geliştirmiştir (Jarvis, 2006: 13):
Bir bütün olarak kişinin -beden (genetik, fiziksel ve biyolojik) ve akıl (bilgi,
beceri, tutum, değer, his, inanç ve duygular) yoluyla- sosyal bir durumu tecrübe ettiği,
bu sosyal duruma ait algılanan içeriğin bilişsel, duygusal ya da pratik olarak (ya da
bunların herhangi bir karışımı ile) dönüştürüldüğü ve kişinin biyografisini 1
bütünleştirildiği ve dolayısıyla değişmiş (daha tecrübeli) bir kişi ile sonuçlanan
süreçlerin birleşimi.
Bu tanımda özellikle dikkati çeken kavramlar arasında bir bütün olarak birey, bireyin dünyada
varoluşu, dünyayı nasıl tecrübe ettiği, deneyime ilişkin içeriğin dönüştürülmesi, dünyayı tecrübe eden
bireyin dönüştürülmesi ve değişen insan vardır. Bütün bunların meydana gelmesinde ise farklı
süreçlerin birleşimi söz konusudur.
Öğrenmeye varoluşsal bir açıdan yaklaşan Jarvis (2009), “Ben kim ya da neyim?” sorusunun
cevabının oldukça önemli olmasına karşın, “ben” olma sürecinde diğer bireyler ve toplumla etkileşimin
öneminin altını da çizmiş, “Toplum nedir?”, “Bireyler birbirleri ile nasıl etkileşim halindedir?” ve
“Öğrenmeden kasıt nedir?” gibi sorularının cevaplarının da aranması gerektiğini belirtmiştir. Bu
sorulara verilebilecek cevapların daha önemli sorulara neden olabileceğini, ancak bireyi anlamak için
bu tür soruların gerekli olduğunu vurgulamıştır. Bu sorulardan ve öğrenmeye ilişkin yukarıda verilen
tanımdan da anlaşılacağı üzere, Jarvis öğrenme süreci teorisinin gelişiminde psikoloji, sosyoloji, sosyal
psikoloji, felsefe, felsefi antropoloji ve hatta metafizik bilim alanlarının söylemlerimden faydalanmıştır.

1

Belirli bir zaman diliminde bireyi kendisi yapan her şey (Merriam ve diğerleri, 2007: 100).
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Ancak öğrenme sürecini tüm detaylarıyla açıklayacak bir teoriyi geliştirmenin imkânsız olduğuna
inanmıştır (Jarvis, 2009).
3.4. Uyuşmazlık
Jarvis (2012) insanların dünya ile ahenk içerisinde bulunduklarında dünyalarını sorgusuz sualsiz
kabul etme eğiliminde olabileceklerini belirtmiştir. Ancak dünyanın durağan ve değişmez olmadığına
işaret ederek bu tür bir yaklaşımın her zaman işlerine yaramayacağı uyarısında bulunmuştur.
“Neden?”, “Nasıl?”, “Bu ne anlama geliyor?” türünden sorular sormanın önemine işaret etmiştir. Bunu
bir uyuşmazlık durumu (disjuncture) olarak isimlendirmiştir. Uyuşmazlık durumu, bireyleri yeni izah ve
bilgilere yönelterek, yeni eylemler içerisine girmelerini sağlar. Bu şekilde öğrenmeye ortaya çıkar.
Çocuklar yukarıda belirtilen türden soruları sık sık sorarlar. Ancak insanlar yaşları ilerledikçe bu soruları
açık bir şekilde sormaktan kaçınırlar. Elbette yetişkinlerin davranış ve bilgilerinde değişiklikler meydana
gelir. Ancak birçok yetişkin bu değişikliklerin farkında olmayabilir. Bu kanıksanmış bir öğrenme türüdür.
Farkına varılmaksızın tesadüfi olarak meydana gelmektedir.
Jarvis’e göre öğrenme süreci bireyin biyografisi ve üstesinden gelmek için hazırlıksız yakalanmış
olduğu bir tecrübe arasındaki kopuş, uyuşmazlık ile başlar (Merriam ve diğerleri, 2007). İlişkilerimizdeki
uyum da önemlidir. Ancak uyum bozulduğu zamanlarda kopuş meydana gelir.
Jarvis (2006) dört farklı ilişki olduğundan bahsetmiştir. Bunlar,
•

Bireyler arası ilişki,

•

Birey ile olgu (şey/olay) arasındaki ilişki,

•

Birey ile gelecekteki bir olgu arasındaki ilişki,

•

Bireyin kendisi ile olan ilişkisini kapsamaktadır.

Bu ilişkiler arasında uyum bozukluğu olduğunda nasıl davranmamız gerektiği konusunda emin
olamayız. Alışmış olduğumuz şekilde işlev gösteremeyiz. Bu anlar, bilincimizle ilişkilendirilebilir ve
dünyamıza ilişkin farkındalığımızın artmasına yardımcı olur. Bu durumlar bir tür rahatsızlık duygusu
yaratır. Çevremizle bir gerilim yaşarız.
3.5 Öğrenme ve Duyu Organları
Jarvis (2006), yukarıda sıralan ilk iki ilişki türünde bütün beş duyu organımızın faal olduğunu
belirtmiştir. Birey, duyu organlarından herhangi birini ya da birkaçını kullanarak herhangi bir deneyimi
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tecrübe edebilir. Tecrübe, öğrenmeye neden olabilir. Ancak her zaman duyu organlarımızın öğrenmeye
nasıl yol açtıklarının farkında olamayabiliriz. Bu gerek kasıtlı gerekse tesadüfi öğrenmeleri bilinçsiz
şekilde gerçekleştirebildiğimizi gösterir.
Duyu organlarımızın ne denli iyi çalışıyor ve doğru algılıyor olduğu deneyimlerimiz için oldukça
önemlidir. Bunun temel nedeni, öğrenmenin bedenimize bağlı olmasıdır. Biyolojik yapımız yalnızca
genlerimizden dolayı değil, aynı zamanda duyu organlarımızın nasıl çalıştığıyla da ilişkilidir. Bu da
öğrenmeyi etkileyen önemli bir unsurdur. Ayrıca Jarvis’e göre, algılarımızın farkındayızdır. Ancak
hafızaya etkide bulunan algı değildir. Algının ne anlama geldiğidir.
Bunun yanı sıra Jarvis, duyu organları aracılığıyla öğrenmenin tutum, inanç ve değerlere ilişkin
farkındalıklar yaratmaya da neden olduğunu belirtir. Örneğin kelimelerin farklı tonlarda telaffuz
edilmesi onları farklı şekilde yorumlamamıza neden olur. Bu her bir duyu organımızın deneyimlerimizi
ve deneyimlerimizden öğrendiklerimizi etkilediğini gösterir. Tecrübelerimizi dönüştürmenin üç farklı
yolu vardır: a) düşünme, b) eylem, c) hissetme. Bunlar, farklı öğrenme yolları olduğunu da
göstermektedir.
Bunlar herhangi bir birleşim içerisinde gerçekleşebilir. Düşünce ile eylem arasında mantıklı bir
ilişki yoktur. Ancak hisler aracılığıyla düşünce eyleme dönüştürülebilir. Hislerimizin düşünce şeklimiz,
motivasyonumuz, inançlarımız, tutum ve değerlerimiz üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Hislerin
öğrenme üzerindeki etkisine Jarvis (2006: 22) şu şekilde işaret etmektedir:
Dünya ile uyum/barış içerisinde olduğumuzda, bir tür hoşnutluk, kendine güven
duygusu yaşarız. Ancak tuhaf bir durumla karşı karşıya geldiğimizde rahatsızlık,
uyumsuzluk hissederiz, kendimize olan güvenimiz sarsılabilir vs. Uyumsuzlukla baş
edebilmek ve çözüm seçeneklerini uygulamak için motivasyon, sebat ve gayret
gerekebilir. Doğal olarak kabul edilebilirlik durumu yeniden oluşturulduğunda,
başlangıçtaki olumlu hislere tekrar ulaşılabilir ve bir tür öz-başarı duygusuna sahip
olunabilir. Bu süreçten hisler olmaksızın geçemeyiz.
3.6. Algıların Dönüşümü
Düşünce, eylem ve hislerimiz aracılığıyla, birey olarak kendimizle birlikte sahip olduğumuz
algıları da değiştiririz. Algıların değiştirilmesi süreci, ki bunu Jarvis ön/başlangıç öğrenme olarak
nitelemiştir, Şekil 2’de betimlenmektedir. Öğrenme sürecinde ilk olarak değiştirilenler algılarımızdır.
Ancak yeni algılar bir süre sonra normalleşebilirler. Bireyler bunların üzerlerinde düşünülmemeye
başlayabilir. Bu algıların varlıklarını sorgulamayabilir. Günlük yaşam içerisinde bilgi, beceri, tutum,
inanç ve değerlerimize ilişkin farkındalığımız, algılarımıza oranla daha fazla olabilir. Gelecekte işte bu
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algılar uyumsuzluk durumuna neden olabilirler. Bunlar üzerinde düşünerek yeni bilgi, beceri, tutum vs.
edinerek öğrenmeye devam etmek durumunda kalabiliriz.

Şekil 2. Algıların dönüşümü: deneyim kaynaklı öğrenme (Uyarlandı: Jarvis, 2006: 20)

Bu öğrenme modelinin odak noktasında deneyimin dönüştürülüp içselleştirilmesi süreci
bulunmaktadır. Jarvis (2006) insanların öğrenmesine ilişkin olarak kullanılan dönüşüm kavramının
oldukça gizemli olduğunu belirtmiştir. Bunun nedeni deneyimlerden kaynaklanan bedensel algıların
zihinsel anlamlara dönüştürülmesi gerekliliğidir. İşte bu zihinsel anlamları kullanarak bireysel
deneyimlerimizi açıklayabiliriz. Bu süreç, beden ve akıl arasındaki ilişkinin ne denli önemli olduğunu
göstermektedir. İnsanlar düşünen, hisseden ve edimlerde bulunan varlıklardır. Bu yüzden
deneyimlerimizi, bu üç boyutu farklı kombineler halinde kullanarak dönüştürürüz. Bazı durumlarda
hepsinin birlikte kullanılması söz konusu olmayabilir.
3.7. Bireyin Dönüşümü
Deneyimlerimizi dönüştürerek birey olarak kendimizi dönüştürürüz. Bu süreç Şekil 3’te
gösterilmektedir.
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Şekil 3. Öğrenme aracılığıyla kişinin dönüşümü (Uyarlandı: Jarvis, 2006: 23)
Jarvis bir şeyi tecrübe etmenin bu konuda mutlaka bir şey yapmak için yeterli bir neden
olmadığı uyarısında bulunmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi tecrübe ve eylem arasında mantıklı bir
bağ olmak zorunda değildir. Bir eylemde bulunmamıza neden olan şey, yaşamımız ve deneyimlediğimiz
yeni durum arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan baskılar ya da bu tecrübeye ilişkin duyuşsal
unsurlardır.
Jarvis Şekil 3’te betimlemesi yapılan tekrar kavramının önemli olduğunu belirtmiştir.
Öğrenmeyi tekrarlayan, değişim yaşayan bireydir. Bu yüzden ezbere dayalı öğrenme bile yalnızca tekrar
değil sürekli değişimle ilişkilendirilebilir. Ancak mekanik bir şekilde, isteksizce yapıldığı taktirde tekrar
bir şeyin yeniden tekrarından öteye geçemez. Dolayısıyla öğrenme gerçekleşemez.
Tecrübe ettiğimiz durum ve olaylar her zaman planlanmış olmayabilir. Hatta bunların farkında
bile olmayabiliriz. Bunlar, tesadüfi ve niyet dışı öğrenmelerdir. Kendi kendine öğrenme yaşamboyu
devam eder. Ancak bu tür öğrenmeler tesadüfidir. Kendine güven, öz-saygı, kimlik, olgunluk gibi
özellikleri bu tür öğrenme aracılığıyla ediniriz. Bu da eğitim ve iş yeri gibi sosyal ortamlarda gerçekleşir.
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Bu şekilde birey, değişime uğrar. Birey kasıtlı öğrenmeler yoluyla da değişime uğrayabilir; ancak bu tür
öğrenmelere her zaman tesadüfi öğrenmelerin eşlik eder. Dolayısıyla öğrenme, kasıtlı ve tesadüfi
öğrenmenin bir bileşenidir (Jarvis, 2006).
Bu tür bir öğrenme sonucu değişime uğrayan birey daha deneyimli, benzer durum ve sorunlarla
baş edebilme konusunda daha donanımlı hale gelmiştir. Bu bireyin daha zeki hale geldiğini gösterir.
Jarvis (2006), Cartell’in akışkan ve kristal zekâ kavramlarına dikkati çeker. Akışkan zekânın biyolojik bir
betimlemede bulunduğunu, kristal zekânın ise deneyime dayalı olduğunu belirtmiştir. Yani kristal zekâ
öğrenilebilir ve birey öğrenme deneyimleri sonucu daha zeki hale gelebilir.
3.8. Çocuk ve Yetişkin Öğrenenler Arasındaki Farklar
Jarvis (2006) öğrenmenin oldukça karışık ve yaşamboyu süren doğasından dolayı çocukların ve
yetişkinlerin öğrenmesi arasında benzerlikler bulunduğunu belirtmiştir. Ancak yine de Jarvis’e göre
çocukların öğrenmesinde yansımacı/derinlemesine düşünme pek söz konusu değildir. Bu tür
öğrenmelere yukarıda betimlemesi yapılan algıların değiştirilmesi türünden öğrenmeler örnek
verilebilir. Yetişkinlerin öğrenmesinde ise yansımacı düşünme belirgin bir şekilde kullanılır. Jarvis’e göre
yetişkinlerin öğrenmesini çocukların öğrenmesinden ayırt eden temel özellik budur.
Illeris (2017) çocuk ve yetişkin öğrenenler arasındaki yansımacı düşünmeye ilişkin farkın
nedenin, çocuklarda öğrenmenin ekleyici ve özümleyici özelliğinden kaynaklandığını belirtmektedir.
Kimlik oluşumunun başladığı gençlik döneminde ise öğrenme, bireye ‘ben’ olmasına yardımcı olacak
şekilde daha intibaka yönelik hale gelir. Bu tür bir öğrenme, Jarvis’in uyuşmazlık olarak nitelendirdiği
hoşnutsuzluk durumları ile baş edebilmeleri konusunda bireylere yardımcı olur.
Peter Jarvis’in öğrenme süreci modelindeki önemli bir kavram dönüşüm/dönüştürmedir. Ancak
Jarvis bu kavramı kendi kullanış şekli ve dördüncü bölümde ayrıntılı bir şekilde açıklaması yapılacak
olan Jack Mezirow’un kullanışı arasında temel bir farklılık olduğunu dile getirmiştir (Jarvis ve diğerleri,
2015). Ona göre Mezirow, dönüşüm kavramını yaşamın anlamı için kullanmıştır. Jarvis, tüm
öğrenmelerin dönüştürücü bir etkiye sahip olabileceğine inanmış, yalnızca yaşamın anlamı ile sınırlı
olmaması gerektiğini belirtmiştir. Bununla birlikte bazı üstü örtülü öğrenmelerin ise uyuşmazlığa bağlı
olmadığını, sürekli olarak öğreniyor olabileceğimizi, ancak sürekli olarak dönüştürülmediğimizi dile
getirmiştir. Bu tür öğrenmelerde aşamalı bir değişim söz konusu olduğunu belirtmiştir.
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4. KNUD ILLERİS’İN ÜÇLÜ BOYUT TEORİSİ
Danimarkalı eğitimci Knud Illeris öğrenmenin ne anlama geldiği ve öğrenme süreci üzerine
çalışmalarına 1970’li yıllarda başlamıştır. Bu konuda görüşlerini Nasıl Öğreniriz? (How We Learn) (Illeris,
1999, 2007) isimli kitabında detaylandırmıştır. Öğrenmeyi “yaşayan organizmalarda kalıcı bir kapasite
değişimine neden olan herhangi bir süreç” (Illeris, 2009: 8) olarak tanımlamaktadır. Bu değişim biyolojik
olgunlaşma ya da yaşlanma ile sınırlı değildir. Aşağıda Illeris’in öğrenmeye yönelik görüşleri ve teorisine
ilişkin kavramlar açıklanmaktadır.
4.1.Süreç Olarak Öğrenme
Illeris’in öğrenmeye yaklaşımı süreç odaklıdır. Illeris öğrenmenin geniş ve karışık süreçlerden
oluştuğuna dikkat çekmiştir. Ancak yalnızca sürece odaklanmayı yetersiz bulmuştur. Süreci etkileyen
ve süreçten etkilenen diğer tüm koşulların da dikkate alınması gerekmektedir. Illeris’in teorisinin temeli
oluşturan koşullar Şekil 4’te gösterilmektedir. Bu koşullar birbirlerini etkilemektedir.

Şekil 4. Teorik yapı (Uyarlandı: Illeris, 2009)
Bütün öğrenmeler iki temel, ancak birbirinden farklı süreçten oluşmaktadır. Bunlardan ilki
öğrenen ve öğrenenin sosyal, kültürel ve fiziksel çevresi arasındaki harici etkileşim sürecidir. İkincisi ise
ayrıntılama ve edinimi kapsayan dahili psikolojik süreçtir. Bu iki süreç ayrı ayrı ele alınıp öğrenmeyi nasıl
etkiledikleri incelenebilir. Ancak Illeris’e göre, öğrenmenin bütünsel olarak anlaşılabilmesi için birlikte
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ele alınmaları daha doğrudur. Illeris öğrenen ile çevresi arasındaki etkileşimi Şekil 5’teki gibi
betimlemiştir.

Şekil 5. Öğrenme süreçlerinin temeli (Uyarlandı: Illeris, 2009)

Harici etkileşim süreci ve birey arasındaki ilişki dikey çift yönlü ok ile gösterilmektedir. Çevre,
tabanı oluşturduğu için altta yer almaktadır. Birey, öğreneni ifade ettiği için üstte yer almaktadır.
Şekilde ayrıca psikolojik edinim süreci çift yönlü ok ile gösterilmektedir. Bu ok, öğrenene ait dahili süreci
göstermektedir. Aynı zamanda herhangi bir öğrenme durumundaki iki tür psikolojik işlev
kapsamaktadır. Bunlardan bir tanesi öğrenme içeriklerinin yönetimidir. Diğeri ise sürecin işlemesini
sağlamak için gerekli olan zihin gücünün elde edilip yönetilmesidir. Bu yüzden edinim süreci çift yönlü
ok ile yatay olarak yukarıda yer almaktadır. Süreçteki çift yön, bahsi geçen işlevlerin her zaman söz
konusu olacağına işaret eder. Bu işlevler genel olarak birbirleri ile bütünleşik hareket eder.
4.2.Öğrenmenin Üç Boyutu
Illeris öğrenmenin üç boyutu olduğunu savunmuştur. Bu yüzden teorisinin adı Öğrenmenin Üç
Boyutu’dur. Yukarıda verilmiş olan Şekil 5’teki oklar üç açılı bir üçgen oluşturmaktadır. Bu açılar
öğrenmenin üç farklı boyutunu göstermektedir. Illeris’in teorisine göre tüm öğrenmeler bu üç boyuttan
oluşmaktadır. Bu boyutlar ve ilgili kavramlar Şekil 6’da daha detaylı gösterilmektedir.
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Şekil 6. Öğrenme ve gelişiminin üç boyutu (Uyarlandı: Illeris, 2009)
İçerik boyutu öğrenilecek olan şeylerle ilgilidir. Bunlar bilgi, beceri, fikir, iç-görü, anlam, tutum,
değer, davranış şekilleri, yöntem ve stratejileri kapsar. Öğrenen günlük yaşamanın zorlukları ile baş
edebilmek için gerekli olan anlam ve becerileri oluşturmayı hedefler. Bu şekilde genel bir bireysel
işlevsellik geliştirebilir. Bu da genel olarak bireyin kapasitesinin artmasına neden olur.
Öğrenmenin özendirici boyutu öğrenmenin ortaya çıkması için gerekli olan zihin enerjisinin
elde edilmesi ve yönetilmesiyle ilişkindir. Duygu, his, motivasyon ve istem gibi unsurları içerir. Nihai
işlevi öğrenenin daimi zihinsel dengeye ulaşmasıdır. Bu aynı zamanda bireysel bir duyarlılık
geliştirilmesine yardımcı olur.
Etkileşim sürecinde ortaya çıkan uyarıcılar, içerik ve özendirici boyutları harekete geçirir.
Detaylandırma ve edinimden oluşan dahili süreç ile bütünleşmiş durumdadırlar. Bu yüzden öğrenme
içerikleri öğrenmeye özendiriciler ile yakından ilişkilidir. Öğrenmenin birey tarafından arzulanmakta
olup olmadığı, ilgi alanına girip girmediği, bir zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı önemlidir.
Buna bağlı olarak özendiriciler har zaman içerikten etkilenir. Yeni bir bilgi, özendirici koşulu değişikliğe
uğratabilir.
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Etkileşim boyutu öğrenme sürecini başlatacak olan itici güçlerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu
farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Algı, aktarım, deneyim, taklit, katılım bunlara örnek verilebilir. Bireyin
toplumla bütünleşmesini sağlar. Öğrenenin sosyalleşmesine yardımcı olur. Ancak bunun için diğer iki
boyuta da gereksinim vardır. Dolayısıyla öğrenme süreci işlevsellik, duyarlılık ve sosyallik özelliklerinin
her birinin geliştirilmesini içermektedir. Illeris bunları, yetkinlikler kavramının farklı ögeleri olarak
değerlendirmiştir.
Her bir boyutun zihinsel ve bedensel boyutları da bulunmaktadır. Öğrenme beden ile başlar.
Bedenin bir parçası olan beyin aracılığıyla oluşur. Zihinsel kısım aşamalı olarak oluşur; ama hiçbir zaman
bağımsız bir alan ya da fonksiyon değildir (Piaget, 1952 akt: Illeris, 2009).
Illeris (2009) modelin anlaşılabilmesine yardımcı olmak için bir kimya dersi örneğini şu şekilde
vermiştir: Öğretmen kimyasal bir sürecin nasıl işlediğini açıklamaktadır. Öğrencilerden kendisini
dinlemelerini ister. Açıklamaları doğru anlayıp anlamadıklarından emin olmak için soru sormalarını da
ister. Bu şekilde öğrenciler öğrenme sürecine dahil olurlar. Ancak aynı zamanda öğretilen içeriği
almaları/öğrenmeleri de gerekmektedir. Yani öğretileni, önceden öğrenmiş oldukları ile
bağdaştırabilmelidirler. Öğrencilerden öğrendiklerini hatırlayabilmeleri, belirli koşullar altında yeniden
üretebilmeleri, uygulayabilmeleri ve farklı şeyler öğrenmek üzere kullanabilmeleri beklenir.
Ancak bazı öğrenciler için süreç planlandığı gibi işlemeyebilir. Hatalar olabilir. İzlenilen yoldan
sapmalar söz konusu olabilir. Etkileşim problemli olabilir. Bunun bir nedeni öğretmenin yetersiz ve
düzensiz açıklamalarıdır. Diğer bir neden öğrenme ortamındaki rahatsızlıklardır. Bu durumlarda
öğretmenin açıklamaları öğrenciye kısmen ulaşabilir. Öğrenciler açıklamaları yanlış da anlayabilir. Bu
tür durumlarda öğrenme yetersizdir. Öğrenciler yanlış da öğrenebilirler. Aynı zamanda öğrencilerin
edinim/öğrenme süreci de sorunlu olabilir. Odaklaşamama gibi unsurlar buna neden olabilir. Ya da bazı
öğrencilerin daha önceki öğrenmelerindeki eksiklikler ve yanlışlar süreci olumsuz etkileyebilir. Bunlar
öğretmenin açıklamalarını anlamalarına engel teşkil eder. Bu edinimin/öğrenmenin yalnızca bilişsel bir
durum değil olmadığını göstermektedir. Öğrencilerin öğrenilmek istenilene karşı tutumları da
önemlidir. Tutumlar öğrencilerin ilgileri ve zihinsel enerjilerini kullanma düzeylerini içerir. Tüm bunlar
Illeris’in öğrenme modelinin özendiriciler boyutunu oluşturmaktadır. Okul ortamında vurgu daha çok
içerik üzerine yapılmaktadır. Ancak yukarıdaki örnekte öğrencilerin kimyasal süreci nasıl anladıkları
üzerine vurguda bulunulmaktadır. Özendiriciler boyutu önem taşımaktadır. Öğrencilerin öğrenme
durumunu nasıl deneyimlediği, ne tür hislerin ve güdülerin söz konusu olduğu, zihinsel enerjinin doğası
ve gücü önemli etkenlerdir. Öğrenmeye atfedilen değer ve kalıcılığı bu boyut ile yakından ilişkilidir.
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Illeris’in betimlemiş olduğu öğrenme süreci yetişkinlerin öğrenmesi ile de uyumludur. Örneğin
okuma-yazma öğrenen bir yetişkin gerek bilişsel gerekse duygusal boyutları deneyimler. Okuma-yazma
öğrenimi öğretmen ve diğer öğrenenlerle olan etkileşiminden etkilenir. Ayrıca okur-yazarlığın
toplumda işlev görebilmek için gerekli ve arzulanabilir olması gibi birey tarafından içselleştirilmiş
toplumsal beklentiler diğer iki boyutla etkileşim halindedir (Merriam vd., 2007).
4.3.Öğrenme Engelleri
Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi, öğrenme her zaman arzu edildiği şekilde gerçekleşmeyebilir.
Bazen yetersiz ve çarpık olabilir. Bazen hiç oluşmayabilir. Bazen ise yanlış şeyler öğrenebiliriz. Bunun
nedeni yanlış anlama, odaklanma eksikliği, önceki öğrenmelerdeki boşluklar vs. olabilir. Uygulamadan
kaynaklı nedenlerle meydana gelen yanlış öğrenmeler önemli bir sorun teşkil etmez. Bunlar
gerektiğinde kolaylıkla düzeltilebilirler. Ancak öğrenmenin meydana gelmeyişi ve yanlış öğrenmeler
önemli bir sorun teşkil edebilir. Illeris bununla ilişkili olarak Freud’un savunma mekanizmaları
kavramına dikkat çekmiştir. Savunma mekanizmalarının daha sistematik şekilde ele alınması gerektiğini
savunmuştur. Bunun nedeni; modern toplumda sürekli olarak karşı karşıya geldiğimiz devasa
miktardaki tesirlere hiç kimsenin açık kalamayacağıdır. Bu yüzdendir ki insanlar birçok etkiye karşı yarıotomatik bir tasnif mekanizması geliştirmiştir. Kişi belirli konusal alanlarda ön-fikir geliştirmiştir. Bu
alanda herhangi bir etki ile karşılaştığında ön-fikirleri aktive edilir. Şayet etkiye ilişkin unsurlar önfikirlerine uymuyorsa reddedilir. Bazen de uyum sağlamaları için çarpıtılırlar. Her iki durumda da yeni
bir öğrenme gerçekleşmez. Aksine mevcut fikirler daha da kemikleşir.
Etkilerin türü de önemlidir. Her gün televizyonlarda zalimlik ve kötülük gibi olumsuz etkilere
maruz kalmaktayız. Kendilerini bunlardan koruyamayan kişilerin psikolojik çöküş yaşamaları içten bile
değildir. Diğer yandan işyerlerindeki, sosyal kurumlarda vs. meydana gelen değişiklikler ve yeniden
örgütlenmeler de insanları benzer sorunlarla karşı karşıya getirmektedir. Bu insanlar kendileri dışında
verilen kararlardan dolayı acizlik hissi yaşayabilir.
Bazı durumlarda insanlar kimlik savunması geliştirebilirler. Bunun aşılması oldukça zordur.
Ancak aşıldığında iyileştirici bir sonuç ortaya çıkar. Bu genellikle dönüştürücü öğrenme süreci ile
gerçekleşir. Dönüştürücü öğrenme bireyin işini aniden kaybetmesi, iş yaşamında meydana gelen
önemli bir değişiklik, boşanma, yakın bir kişinin ölümü gibi durumlarda tetiklenir. Bu tür durumlara
günümüz küresel pazar toplumunda eskiye oranla daha fazla rastlanılmaktadır.
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Başka bir savunma mekanizması ikircikliliktir. Bireyin bir şeyi hem öğrenmek istemesi hem de
istememesi durumunda ortaya çıkar. Buna örnek olarak işini kaybetmiş bir kişi verilebilir. Bu kişi
yeniden eğitim alması gerektiğini bilir. Ancak “Keşke bu eğitimi almak zorunda kalmasaydım!” diye
düşünür. Bir kursa gider, ama öğrenmeye odaklanamaz. Dersten kaçmak veya zihnen sınıfta olmamak
için her türlü fırsatı kollar.
Şayet birey bu savunma mekanizmalarını aşamaz ise öğrenme engellenir, tıkanır, çarpıtılır ya
da sonlandırılır. Bu tür durumlarda öğretmenin görevi, öğrenenleri savunma mekanizmalarını aşmaları
konusunda teşvik etmek ve gerekli desteği sağlamaktır. Ancak bu şekilde amaç odaklı, yapıcı eğitim
mümkün hale gelir. Illeris, öğretmenlerin genellikle bu tür görevlere ilişkin eğitim almadıkları
eleştirisinde bulunmuştur.
Öğrenmeyi engelleyen ya da çarpıtan diğer bir psikolojik mekanizma zihinsel dirençtir. İnsanlar
elde etmek istedikleri her şeye ulaşamaz. Şayet buna neden olan unsurlar fark edilmez bir çeşit direnç
ile tepki gösterebiliriz.
Savunma mekanizmaları ve dirence bağlı olarak engellenen öğrenme arasında farklar vardır.
Savunma mekanizmaları öğrenme durumu gerçekleşmeden önce vardır. Dirence ise öğrenme
durumunun kendisi neden olur. Zihnin yoğun bir şekilde kullanılması söz konusudur. Bu durumda
özellikle intibak ve dönüştürücü öğrenme için bir potansiyel oluşur. Kişi bir durumu olduğu gibi kabul
etmediği zaman yeni bir şey öğrenme olasılığı belirir. Görüldüğü üzere zihinsel direnç öğrenme için
faydalıdır. Bağımsızlık, sorumluluk, esneklik ve yaratıcılık gibi bireysel yeterliliklerin gelişmesine
yardımcı olur.
4.4. Dahili ve Harici Koşullar
Dahili koşullar öğrenenlere özgü özelliklerdir. Zekâ bunlardan bir tanesidir. Zekânın öğrenme
yeteneğini belirlediği kabul edilmektedir. Ancak bu tanıma ilişkin görüş birliği bulunmamaktadır. Bunun
ana nedeni zekânın ölçülebilirliğine yönelik eleştirilerdir. Howard Gardner farklı zekâ türleri
olduğundan bahsetmiştir. Buna benzer başka bir kavram ise öğrenme stilleridir. Bu kavrama ilişkin de
farklı görüşler bulunmaktadır. Öğrenme stillerinin gerçekten var olup olmadığı, var ise bunların
doğasına ilişkin soru işaretleri bulunmaktadır. Cinsiyet ve yaş da belirli düzeyde öğrenmeyi etkileyen
unsurlar arasındadır.
Harici koşullar öğrenenin dışındaki unsurlardır. Bunlardan bir tanesi öğrenme ortamına ilişkin
özelliklerdir. Farklı öğrenme ortamları arasında okul, işyeri ve internet bulunmaktadır. Ayrıca günlük
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yaşam da bir öğrenme ortamıdır. Öğrenmenin farklı ortamlara aktarılmasında sorunlar yaşanabilir.
Diğer bir harici koşul kültürel ve toplumsal koşullardır. Bunlar zaman ve mekândan etkilenirler. Bugün
sahip olduğumuz öğrenme fırsatları yüz yıl öncesine göre çok daha fazladır. Öğrenme fırsatları ülkeden
ülkeye de farklılık göstermektedir.
5. ÖZET
Bu bölümde yetişkinlerin yaşam durumlarını temel alan dört teori ele alınmıştır. Bunlardan ilki
McClusky’nin Yaşam Durumu (Marj) Teorisi’dir. McClusky teorisini davranışçı öğrenme modeli üzerine
temellendirmiştir. Ancak bu modelde yer alan uyarıcı-tepki (Stimulus – Response (S-R)) ilişkisinin tek
başına yetişkinlerin öğrenmesini açıklamada yetersiz olduğunu savunmuştur. Bu formülasyonun
ortasına müdahil değişken (O) olarak isimlendirdiği bir etkenin daha eklenmesi gerektiğini belirtmiştir.
O öğrenme ortamında yer alan bireyi ifade etmektedir. Öğrenenlerin özellikleri, yaşam durumları S-OR formülasyonunda tepkinin doğasını belirler. Yetişkinlerin yaşam deneyimleri ve kristalleşmiş
zekâlarındaki gelişmeler tepkiye etkide bulunmaktadır.
Yetişkinlerin gerçekleştireceği öğrenme türleri ve nasıl öğrenecekleri yaşam durumlarından
etkilenmektedir. McClusky, bu ve benzeri unsurların eğitime katılımı nasıl etkilediğini açıklamak üzere
Güç/Yük=Marj formülünü geliştirmiştir. Yük yetişkin bireyin istekleri ya da kendisine toplum tarafından
empoze edilmiş olan istemleri içerir. Güç ise yetişkinin sağlık ve ekonomik durumu, kişisel bağlantıları
gibi dışsal unsurları ve çabukluk, hayat tecrübeleri ve beceriler gibi içsel kaynakları içermektedir. Marj,
güç ve yük arasındaki ilişkidir. Marjın öğrenmeye izin verebilmesi için gücün yükü geçmesi
gerekmektedir. Eğitimcilerin görevi yetişkinlerin marjını olabildiğince artırmaya destek olmaktır.
Öğrenenler ile yetişkin eğitimcileri/kolaylaştırıcılar arasındaki ilişki oldukça önemlidir. Eğitimcinin yanlış
tutumları öğrenenlerin yükünü artırıp marjı azaltabilir. Marjın artırılması için öğrenme ortamının
fiziksel ve psikolojik olarak yetişkinlerin özellikleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Öğrenenlere
yaşam görevlerine uygun öğrenme tecrübeleri sunulmalıdır.
Knox’un Yeterlik Teorisi’ne göre yetişkinler doğru fırsatlara ulaşabildiği sürece istenilen
performansı sergileme kabiliyetine sahip olacaklardır. Knox’a göre yeterlik bilgi, beceri ve tutumlardan
oluşmaktadır. Yetişkinlerin yeterliklerine ilişkin algıları kişilik gelişimleri için kritik önem taşımaktadır.
Yetişkinlerin mevcut yeterlik düzeyleri ile ulaşılmak istenen yeterlik düzeyi ile arasındaki farkın
belirlenmesi yetişkin eğitimi faaliyetleri için önemlidir. Bunları etkili bir şekilde belirleyebilmek için ise
yetişkin öğrenenler ile çocuklar arasındaki farklara dikkat etmek gerekmektedir. Önemli bir fark,
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yetişkinlerin öğrenmeye genellikle yarı zamanlı ve kısa dönemli olarak katılmalarıdır. Bu katılım
planlıdır. Yetişkinler fiziksel ve psikolojik olarak da çocuklardan farklıdırlar. Bu ve buna benzer özellikler
öğrenme ortamının düzenlenmesinde ve öğrenme faaliyetlerinin yürütülmesinde göz önünde
bulundurulmalıdır. Yetişkinlerin geçmiş deneyimleri, karşı karşıya bulundukları sorunlar, kişilik
özellikleri dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bu süreçte eğitimciler kolaylaştırıcı rolü üstlenmelidir.
Yetişkinlerin yaşam durumlarına bağlı olarak öz-yönetimli öğrenenler oldukları göz önünde
bulundurulmalıdır.
Jarvis için öğrenmenin varoluşsal bir önemi bulunmaktadır. Öğrenme hayatın bir parçasıdır.
İnsanın insan olarak yaşamda var olabilmesi için öğrenmenin doğası ve etkinliği oldukça önemlidir.
Jarvis öğrenmeye süreç perspektifinden yaklaşmıştır. Bu yüzden teorisini Süreç Teorisi olarak
adlandırmıştır. Süreç Teorisi’ne göre öğrenme bireyi bir bütün olarak ele alır. Birey sosyal bir durumu
beden ve aklının etkileşimi ile tecrübe eder. Akıl; bilgi, tutum, değer, his, inanç ve duyguları kapsar.
Birey öğrenme aracılığıyla kendini gerçekleştirir; daha tecrübeli, bilgili bir kişi haline gelir. Süreçte
yansımacı düşünme öğrenmenin gerçekleşmesi bireyin dönüşmesi için önemlidir. Çocuklar genellikle
yansımacı düşünemezler. Jarvis’e göre yetişkinlerin öğrenmesini çocukların öğrenmesinden ayırt eden
temel özellik budur.
Illeris de öğrenmeye süreç açısından yaklaşmış ve öğrenmede üç temel boyut olduğunu
belirtmiştir. Bu yüzden teorisini Üçlü Boyut olarak isimlendirmiştir. Öğrenme sürecini etkileyen ve
süreçten etkilenen tüm koşulların dikkate alınması gerekmektedir. Öğrenmenin üç boyutundan biri
içeriktir. İçerik; bilgi, beceri, tutum, davranış gibi öğrenilecek olan şeyleri kapsar. Bunların öğrenilmesi
bireyin yaşamda karşılaştıkları zorluklara baş etmesine yardımcı olur. Bu şekilde yaşamlarında
işlevsellik geliştirebilirler. Öğrenmenin özendirici boyutu ise öğrenme için gerekli olan duygu, his,
motivasyon gibi unsurları kapsar. Diğer yandan etkileşim boyutu öğrenme sürecini başlatacak olan itici
güçlerin meydana gelmesini sağlar. Algı, aktarım, deneyim, taklit ve katılım gibi farklı yollarla ortaya
çıkabilir. Bireyin toplumla bütünleşmesine yardımcı olur.
Illeris’e göre bu üç boyutun her biri zihinsel ve bedensel boyutları kapsamaktadır. Öğrenme
beden ile başlar. Bedenin bir parçası olan beyin aracılığıyla oluşur. Zihinsel kısım aşamalı olarak oluşur;
ancak hiçbir zaman bağımsız bir alan değildir.
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Illeris öğrenme engellerine de dikkat çekmiştir. Bu engelleri açıklamak üzere Freud’un savunma
mekanizmaları kavramından faydalanmıştır. Bunlar arasında kimlik savunması ve ikirciklik
bulunmaktadır. Diğer bir engel ise zihinsel dirençtir.
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YETİŞKİNLERDE BİLİNÇLENDİRMEYİ TEMEL ALAN TEORİLER
Bu bölümde, yetişkinlerde öğrenmeyi açıklayan olan dört farklı, ancak birbirleriyle bağlantılı
teori ele alınmaktadır. Bunlar Paulo Freire’nin Bilinçlendirme, Jack Mezirow’un Perspektiflerin
Dönüştürülmesi, Laurent Daloz’un Psikogelişim ve Robert Boyd’un Dönüştürücü Eğitim teorilerini
kapsamaktadır. Aşağıda bu teoriler sırasıyla açıklanmaktadır.
1. PAULO FREİRE’NİN BİLİNÇLENDİRME TEORİSİ
Brezilyalı filozof ve eğitimci Paulo Freire teorisini, ezilen grupların ezilmişliklerinin farkına
varmalarına, bu durumdan kurtulmalarına yardımcı olmak üzere geliştirmiştir. Ancak bu şekilde
yetişkin bireylerin kendilerini gerçekleştirebileceklerini, toplum olarak refaha ulaşılabileceğini
savunmuştur. Teorisini açıklamak üzere insanlaşmak, özgürleşme, bilinçlendirme gibi kavramlar
geliştirmiştir. Çalışmalarını özellikle yetişkinlere okuma yazma öğretimi üzerine yoğunlaştırmıştır.
Aşağıda Freire’nin bu kavramlara ilişkin düşünceleri verilmekte, okuma yazma programlarının
düzenlenmesine ilişkin görüşleri özetlenmektedir.
1.1. İnsanlaşmak ve Özgür Olmak
Freire yazılarını, Brezilya’daki elit grup tarafından ezilen kitlelerinin özgürleştirilmesine yönelik
kaleme almıştır. Bilinçlendirme teorisine ilişkin görüşlerini Ezilenlerin Pedagojisi adlı eserinde
ayrıntılarıyla ele almıştır.
Freire, devrimci bir değişim aracılığıyla bireyin hayata özgür şekilde katılması gerektiğini
savunmuştur. Bu amaçla baskıcı toplumun değiştirilmesi gerektiğine belirtmiştir. Gerçek insanlaşma,
her bir birey kendi üzerinde etkin olan sosyal güçlerin bilincine vardığı ve bu güçler üzerinde düşünüp
dünyayı dönüştürme kapasitesini edindiği zaman oluşabilir. Özgür olmak kişinin kendisini tanımasını
gerekli kılar. Aynı zamanda çevrenin, yaşamlarını nasıl etkilediğini de bilmeleri gerekmektedir
(Darkenwald ve Merriam, 1982).
İnsan olmak demek özgür olmak demektir. Özgürleşmenin gerçekleşmesi için ise ezme-ezilme
ilişkisinin aşılması gerekmektedir. Farklı ezen-ezilen ilişkileri bulunmaktadır. Üçüncü dünya ülkeleri ve
endüstrileşmiş batı ülkeleri arasındaki ilişki, köylüler ile köy ağaları asındaki ilişki, baskıcı bir öğretmen
ve pasif öğrenciler arasındaki ilişki örnek olarak verilebilir (Llyod, 1972). Bu tür ilişkilerin üstesinde
gelinebilmesi mümkündür. Ancak oldukça ihtiyatlı davranmak gerekmektedir. Öyle ki ezilenlerin,
özgürleşme sonucu ezenlerin yerini alması istenilen bir sonuç değildir. Bunu Freire (1991: 22) şu şekilde
dile getirmektedir:
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... mücadelenin anlam taşıması için ezilenler, (insanlığı yaratmanın bir yolu
olan) insanlıklarını yeniden kazanma peşinde, misilleme olarak ezenlerin ezenleri haline
gelmemelidirler; hem ezilenlerin hem de ezenlerin insanlığını yeniden sağlayanlar
olmalıdırlar. O halde, ezilenlerin büyük insani ve tarihsel görevi şudur: Kendilerini ve
aynı zamanda da ezenlerini özgürleştirmek.
Freire’e göre özgürleşmek çift taraflıdır. “Kimse tek başına kendi çabasıyla kendini
özgürleştirmeyeceği gibi, kimse de başkaları tarafından özgürleştirilemez” (Freire, 1991: 42).
Özgürleşmenin gerçekleşebilmesi için bireylerin belirli bir bilinç düzeyine ulaşması gerekmektedir. Bu
genel olarak ezilenlerin pedagojisi kavramıyla ilişkilidir ve bilinçlendirme temeline dayanır. Bu
kavramlar aşağıda açıklanmaktadır.
1.2. Ezilenlerin Pedagojisi ve Bilinçlendirme
Freire ezilenlerin pedagojisini açıklamak üzere sık sık Üçüncü Dünya koloni ülkelerinden
bahseder. Bu ülkelerdeki kitleler, egemen kültürlerin sundukları düşünce ve yaşam tarzını
benimsemişlerdir. Ancak bilinçlenme ve bilinçlendirme sayesinde bu durumlarının farkına vararak,
özgürleşme yolunda adım atabilirler. Bu ezilenlerin pedagojisini oluşturur. Ezilenlerin pedagojisinde iki
aşama bulunmaktadır (Freire, 1991: 31-32):
Birinci aşamada ezilenler içinde ezildikleri dünyayı deşifre ederler ve praksis
(eylem) aracılığıyla bu dünyanın dönüştürülmesine kendilerini adarlar. İkinci
aşamadaki bu aşama olmaktan çıkar ve sürekli özgürleştirme sürecinde tüm insanların
pedagojisi haline gelir. Her iki aşamada da derine inen eylemlerle egemenlik kültürüne,
kültürel bakımından karşı çıkılması söz konusudur. Bu karşı çıkış, ilk aşamada ezilenlerin
içinde ezildikleri dünyayı algılama şeklindeki değişimde gerçekleşir. İkinci aşamada ise
devrimci dönüşümden ortaya çıkan ve yeni düzende hayaletler gibi dolaşan eski
düzenin yarattığı ve geliştirdiği mitlerin kovulması yoluyladır. İçinde ezildikleri gerçeklik
zaten dönüştürülmüştür.
Yukarıda sıralananların elde edilme aracı olarak Freire “bilinçlendirme” kavramını
kullanmaktadır. Bilinçlendirme yalnızca, “farkına vardırma” ya da “bilincin uyandırılması” anlamına
gelmez. Daha kapsamlı bir kavram olarak, “İnsanların … hayatlarını şekillendiren sosyo-kültürel
gerçekliğin ve bu gerçekliği dönüştürme kapasitelerinin mevcut olduğuna vardıkları süreç” (Lloyd,
1972: 5) olarak tanımlanabilir. Bireylerin ezilmekte olduklarının farkına varması yeterli değildir.
Durumu dönüştürmek için eylemde bulunmaları gerekmektedir. Aksi halde ezilmelerine neden olan
yapılar var olmaya devam edecektir. Bilinçlenmenin gerçekleşebilmesi için başlatılan sürecin devam
ettirilmesi gerekmektedir. Farkına varılan zıtlıkların değiştirilmesi ve böylece özgürlüğe ulaşmak için
eylem şarttır. Freire (1991: 41) bunu şekilde dile getirmiştir:
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Ezilenler ancak ezenleri keşfettikleri ve özgürleşme için örgütlü mücadeleye
girdikleri zaman kendilerine inanmaya başlarlar. Bu keşif sadece düşünce düzeyinde
olamaz, eylemi içermelidir. Öte yandan da salt eylemcilikle sınırlı kalamaz, ciddi şekilde
düşünme etkinliğini gerektirir.
Bilinçlendirme farklı aşamalardan oluşmaktadır (Darkenwald ve Merriam, 1982). En alt düzey
geçişsiz bilinçtir. Bu Üçüncü Dünya’nın köylü toplumlarındaki kültür sessizliğidir. Bireyler temel
gereksinmelerini karşılamakla meşguldürler ve hayatlarını şekillendiren güçlerin farkında değillerdir.
İkinci düzey, yarı geçişsizlik ya da sihirli bilinçtir. Bu bilinç türü, Üçüncü Dünya toplumlarında görülebilir.
Bireyler, baskın kültürün onlara yüklemiş olduğu olumsuz değerleri içselleştirmişlerdir. Naif geçişlilik
olan bilincin üçüncü düzeyinde, insanlar gerçekliği bir problem olarak tecrübe etmeye başlar. Kendi
hayatları üzerinde kontrol sahibi olduklarını hissetmeye başlamış bulunmaktadırlar. Bilinçliliğin en üst
düzeyi eleştirel bilinçtir. Bireyler problemlere yorum getirebilirler. Diyaloga açıktırlar. Tartışmalarda
kendilerine güvenirler. Sorumluluk sahibidirler. Zihinsel uğraşılar, eleştirel bilinç için yeterli değildir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi, tam bir özgürleşme için eylem (praxis) gereklidir.
Üç aşamanın sağlıklı bir şekilde tamamlanması Freire için devrimci bir özellik taşır. Devrimci
yapısıyla bilinçlenme yalnızca ezilenlerin değil, ezenlerin de özgürleşmesini gerekli kılar. Ancak bunun
gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da iyi anlamak gerekmektedir. Llyod (1972) ezen elit gruplar için
olmak demenin sahip olmak anlamına geldiğini belirtmiştir. Bu gruplar gerek insanları gerekse
malzemeleri kendilerine ait nesneler olarak görürler. Var olan düzenin devamını sağlamakla görevli
olduklarını düşünmektedirler. Elitler ile ezilenler arasındaki ilişki monolog temellidir. Propagandalar ve
bildiriler kullanılarak sessiz kitlelere, ezenin “dünyası” kabul ettirilir. Fetih, bölme, hükmetme,
manipülasyon ve kültürel istila türünden diyalog karşıtı yollarla özgürlük peşinde koşabilecek gruplar
kontrol altında tutulur.
Ezilenlerin mevcut durumu kabul etmeleri amaçlanır. Bu amaçla birtakım mitlerin kabulü
sağlanır. Bunlardan bazıları şunlardır:
•

Fakirler cahil ve yetersizdir,

•

Elitler fakirlere bağışta bulunurlar,

•

Gelişme için özel mülkiyet çok önemlidir (daha iyi olmak daha fazla şeye sahip olmak
demektir),

•

Orta sınıf başarı ve onay için model teşkil eder,
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•

Eğitim yansız olmalıdır.

Okuryazar olmayan köylüler ile ezenler arasındaki egemenlik yapısı, kadercilik ve elitlerin
mucizevi güçlerine olan inanç tarafından desteklenir. Ezilenler, “bölme ve yut” felsefi kullanılarak,
bireyselleştirilir ve soyutlanır. Grup bilinci ve sınıf konularına ilişkin farkındalıkların ortaya çıkmasına
engel olunur. Ezilenler bu görüşleri içselleştir. İçinde bulundukları durumu kadere bağlarlar. Bu şekilde
kendilerine ve gerçek durumlarına yabancılaşırlar. Sonuç sessizlik kültürüdür. Bu kültüre göre olmak,
altta olmaktır. Ümitsizlik, boyun eğiş, kendinden şüphe söz konusudur.
Freire bu diyalog karşıtı, elitçi yaklaşıma karşı gelir. Freire’e göre insanlar, dünyalarını yeniden
oluşturmak konusunda özgürlerdir. Yalnızca elitler değil tüm insanlar yaşamlarında etken aktörler
olabilme kapasitesini sahiptirler. Kendilerini özgürleştirebilirler. Dünyalarını dönüştürebilirler.
Kültürlerini oluşturabilirler. Bu bakış açısı insanları sürekli olarak gelişen, kendini gerçekleştiren öğeler
olarak ele alır. Bugün önceden belirlenmemiştir. Aynı şekilde gelecek önceden belirlenemez.
Gerçeklilik, süreklilik değil değişim tarafından oluşturulur (Llyod, 1972).
1.3. Bilinçlendirme ve Eğitim
Yukarıda da belirtildiği gibi ezenler için eğitim yansız bir özellik taşımaktadır. Oysa Freire,
eğitimin hiçbir zaman yansız olamayacağını, ya ezeceğini ya da özgürleştireceğini belirtir. Öğrenciler
geleneksel öğretmen baskısından kurtarılmalıdır. Bunun için özgürleştirici bir eğitim metodu
benimsenmelidir. Bu amaçla eğitim, özellikle yetişkin okumaz yazmazların mevcut durumlarını ve
bunun nedenlerini anlamalarını hedef almalıdır. Durumlarını değiştirmek üzere neler yapabilecekleri
konusunda düşünmelerine yardımcı olmalıdır. Bu, tüm yaşama eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmayı
gerekli kılmaktadır. Bu şekilde eğitim devrimci bir güç haline gelecektir.
Etken bireyler olarak yetişkinlerin, tarihsel sürece müdahale etmesi gerekmektedir. Bu, şu
şekilde elde edilebilir (Freire, 1983: 282):
•

Aktif, diyalogcu, eleştirel ve eleştiri-teşvik edici bir metot içerisinde;

•

Eğitimin program içeriğini değiştirmekle;

•

Konusal ‘parçalara ayırma’ ve ‘kodlama’ gibi tekniklerin kullanımı.

Freire sosyal değişim oluşturmada geleneksel eğitimin yetersizliğinden söz eder. Geleneksel
eğitim “Bankacı Eğitim” görevi üstenir. Bu eğitim türünde alıcı zihinsel emanetleri alır ve saklar. Bilgi
öğretmen tarafından öğrenciye bağışlanan bir lütuftur. Bu tür eğitim, öğrencinin özgürlüğü ve
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otonomuna zarar verir. Öğrencileri ehlileştirir. Öğrenciler pasif öğelerdir ve kendilerine aktarılanları
tekrar edip ezberlemeleri gerekmektedir. Bu tür bir eğitim anlayışı şiddette dayalıdır. Öğrencilere
fikirler zor kullanarak kabul ettirilir. Edilgen bireyler olarak öğrenciler otorite figürlerini sorgulayamaz.
Zorla kabul ettirme söz konusudur. Gerçek anlamıyla öğrenme gerçekleşemez. Öğrenciler sosyal
gerçekliği kendilerine sunulduğu şekliyle kabul etmek durumundadır. Dolayısıyla bu tür bir eğitim
yaklaşımı öğrencileri bilinçliliğe yabancılaştırır. Ezilmeyi ebedileştirir (Darkenwald ve Merriam, 1982).
Freire (1991: 49-47) bankacı eğitimde öğretmen ve öğrenci rollerini şu şekilde betimler:
Öğretmen, öğrencilerin varoluşsal deneyimine tamamen yabancı bir konuda
uzun uzadıya açıklamalar yapar. Görevi, öğrencilerin anlatısının içindekilerlegerçeklikten koparılmış, onları ortaya çıkarmış olan ve anlam kazandırabilecek
bütünlükle
bağlantısı
koparılmış
içeriklerle“doldurmak”tır.
Kelimeler
somutluklarından boşaltılır ve içi boş, yabancı ve yabancılaşmış laf kalabalığı haline
gelir. Anlatı öğrencilerin, anlatılan şeyi mekanik olarak ezberlemelerine yol açar.
Onları öğretmen tarafından doldurulması gereken “bidonlar”a, “kaplar”a dönüştürür.
Öğretmen kapları ne kadar çok doldurursa, o kadar iyi bir öğretmendir. Kaplar ne kadar
pısırıksa, doldurulmalarına izin veriyorsa, o kadar iyi öğrencidir. Böylelikle eğitim
“tasarruf yatırımı” edinimi haline gelir. Öğrenciler “yatırım nesneleri”, öğretmen ise
“yatırımcı” dır. Öğretmen iletişim kurmak yerine tahviller çıkarır ve öğrencilerin sabırla
aldığı, ezberlediği ve tekrarladığı yatırımlar yapar. Bankacı eğitim modelinde bilgi,
kendilerini bilen sayanların, yine onlar tarafından hiçbir şey bilmez sayılanlara verdiği
bir armağandır. Öğretmen kendisini öğrencilerine, onların zorunlu karşıtı olarak sunar;
öğrencilerin cehaletini mutlak sayarak kendi varlığını gerçekleştirir.
Freire bankacı eğitim modelindeki öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkinin özelliklerini şu şekilde
sıralamıştır (Freire, 1991: 48):
a. Öğretmen öğretir ve öğrenciler ders alır.
b. Öğretmen her şeyi bilir, öğrenciler hiçbir şey bilmez.
c. Öğretmen düşünür, öğrenciler hakkında düşünülür.
d. Öğretmen konuşur, öğrenciler uslu uslu dinler.
e. Öğretmen disipline eder, öğrenciler disipline sokulurlar.
f. Öğretmen seçer ve seçimini uygular, öğrenciler buna uyarlar.
g. Öğretmen yapar, öğrenciler öğretmenin eylemi yoluyla yapma yanılsamasındadırlar.
h. Öğretmen müfredatı seçer ve (kendilerine danışılmayan) öğrenciler buna uyarlar.
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i. Öğretmen bilginin otoritesini, kendi mesleki otoritesiyle karıştırır ve bu otoriteyi öğrencilerin
özgürlüğünün karşıtı olarak öne sürer.
j. Öğretmen öğrenme sürecinin öznesidir, öğrenciler ise sadece nesnedirler.
Bu tür bir eğitim modeline maruz kalan bireyler ehlileştirilirler. Gerçeklikler üzerine
düşünemezler. Kendi gerçekliklerinden yabancılaşacaklardır. Bu özellikler ezen elitlerin özelliklerini
yansıtmaktadır. Bu tür bir yaklaşım özgürleşmeyi engelleyecektir. Freire’e göre (1991: 53) “İnsanları
yabancılaştırarak özgürleştirmek mümkün değildir. Özgürleşme bir praksistir: İnsanların üzerinde
yaşadıkları dünyayı dönüştürmek için düşünmesi ve eyleme geçmesidir. Özgürleşmeye gerçekten
bağlananlar, bankacı eğitim kavramını her yanıyla reddetmelidir.”
Freire bu “ehlileştirici” sisteme karşıt olarak “problem tanımlayıcı” eğitimi önerir. Problem
tanımlayıcı eğitimin hedefi, ezme yapısının dönüştürülmesidir. Böylece ezilenler başkaları için var
olmadan sıyrılıp kendileri için var olabilirler. Problem tanımlayıcı eğitim, telkini reddeder. Hedef
öğrenenlerin özgürleştirmesi ve insanlaşmasına yardımcı olmaktır. (Lloyd, 1972). Saygı, iletişim ve
dayanışma üzerine kuruludur. Öğrenmeye değer tek içerik, öğrenenlerden gelen içeriktir. Onların
endişe, şüphe, ümit ve ümitsizliklere gebe görüş ya da düşünceleri, içeriklerin neler olması gerektiğine
ışık tutar. Diyalogcu bir yaklaşım söz konusudur. Öğrenme içeriklerinin belirlenmesinde doğurgan
konular kullanılmalıdır (Darkenwald ve Merriam, 1982). Doğurgan konular, öğrenenlerin
tecrübelerinden edinmiş oldukları bilgilere dayanır. Bu tür konular gerek öğrenenlerin gerekse
eğitimcilerin korku, endişe, ümit ve hayallerine ilişkin oldukları için duygu ve anlam yüklüdürler.
Dolayısıyla öğrencilerin ilgisini çeker, onları heyecanlandırır ve kendilerini öğrenmeye adamalarına
yardımcı olur (Kincheloe, 2008).
Diyaloğa dayalı öğrenme ortamında, öğrencilerin öğretmeni ve öğretmenin öğrencileri
kavramları kullanılmaz. Öğretmen sadece öğreten değil, öğrencileri ile diyalog içinde kendisi de
öğrenen biridir; öğrenciler ise kendilerine öğretilirken kendileri de öğrenen kişilerdir (Freire, 1991).
Öğretmenler ile öğrenciler arasında kültürel farklılıklar olabilir. Öğretmenler, öğrencileri
gözlemlemeli ve onların ana dilline ait evrenine katılmadır. Bu nedenle eğitimci insanlarla iletişiminde
ilk önce bir öğretmen değil, bir öğrencidir. İnsanların dilini ve düşünce kalıplarını anlaması
gerekmektedir. Bu yukarıdan eğitim yaklaşımını reddeder. Yukarıdan eğitim, ezen-ezilen çıkmazına açık
kapı bırakır. Oysaki Freire’nin Bilinçlendirme Teorisi’nde bu tür bir ilişkinin yeri yoktur. En baştan
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uygulanması gereken strateji, eşitlerin eğitimidir. Diyalogcu yaklaşımda öğretmenler öğrencilerden,
öğrenciler de öğretmenlerden öğrenmektedir. Bu şekilde, eşitlerin eğitimi gerçekleşir (Jarvis, 1985).
Eşitlerin eğitimindeki farklılaşan ilişkiler kapsamında Freire (1991: 55), öğretmenin özelliklerini
şöyle sıralamaktadır:
Problem tanımlayıcı yöntem öğretmen-öğrencinin eylemini bölmez; bir yerde
“idrak eden”, başka bir yerde “aktaran” değildir. Onun yerine, ister bir eğitim projesi
hazırlıyor olsun, ister öğrencilerle diyalog içinde olsun, hep “idrak etme” halindedir.
İdrak nesnelerini kendi özel mülkü olarak görmez, kendisinin ve öğrencilerin
düşünüşünün nesneleri olarak görür. Bu şekilde problem-tanımlayıcı eğitimci, kendi
düşünüşünü öğrencilerinin düşünüşü içerisinde sürekli yeniden biçimlendirir. Öğrenciler
-artık uysal dinleyiciler değildirler- artık öğretmenle diyalog içinde eleştirisel araştırma
ortaklarıdır. Öğretmen öğrencilerle malzemeyi, üzerinde düşünmeleri için sunar ve
öğrenciler kendi düşüncelerini ifade ederlerken o da önceki değerlendirmelerini yeniden
gözden geçirir.
Freire (1991: 57-58) bankacı eğitimle problem tanımlayıcı eğitimi şu şekilde karşılaştırmaktadır:
Bankacı eğitim (gayet açık nedenlerle) gerçekliği mitleştirerek insanların
dünyada var olma yolunu açıklayan belirli olguları gizlemeye kalkışır; problem
tanımlayıcı eğitim mitleştirmeyi bozmayı görev edinir. Bankacı eğitim diyaloğa direnir,
problem tanımlayıcı eğitim diyaloğu, gerçekliği deşifre eden idrak edimi için olmazsa
olmaz koşul sayar. Bankacı eğitim öğrencilere yardım edilecek nesneler muamelesi
yapar, problem tanımlayıcı eğitim onları eleştirisel düşünürler haline getirir. Bankacı
eğitim yaratıcılığı önler ve (tamamen yok edememesine rağmen) dünyadan koparmak
suretiyle bilincin amaçlılığını evcilleştirir, böylece de insanların daha tam insan olma
şeklindeki varlıksal ve tarihsel yetisini yadsır. Problem tanımlayıcı eğitim yaratıcılığa
dayanır ve gerçekten düşünmeyi ve gerçekliğe dayalı eylemde bulunmayı teşvik eder,
böylece de sadece sorgulayıcı ve yaratıcı dönüşüme katıldıkları zaman özgün gerçeklik
kazanan varlıklar olarak insanların yetisine karşılık verir. Kısacası, bankacı kuram ve
uygulama, hareketsizleştirici ve sabitleyici bir güç olduğundan insanları tarihsel
varlıklar olarak kabul edemez; problem tanımlayıcı kuram ve uygulama insanın
tarihselliğini başlangıç noktası olarak alır.
Eğitim varoluşsal bir özellik taşır. Problem tanımlayıcı eğitim, insanları olma sürecindeki
varlıklar olarak görür. İnsanlar sürekli olarak kendilerini tamamlama uğraşısı içerisine girerler. Daha
fazla insanlaşmaya çalışırlar. Bu yaşamları boyunca sürekli olarak öğrenmeyle meşgul olmalarını gerekli
kılar. Öğrenme diğer insanlarla diyalog içinde, iş birliğine dayalı olarak gerçekleşir (Christodoulou,
2016).
1.4. Okuma Yazma Eğitimi ve Bilinçlendirme Programı
Freire yetişkin eğitimi alanındaki çalışmalarını yetişkinlere okuma yazma eğitimi üzerine
yoğunlaştırmıştır. Ancak okuma yazma eğitimine farklı bir açıdan yaklaşmıştır.
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Lloyd (1972: 9) ülkelerin okumaz yazmazlıkla savaşmalarının geleneksel nedenlerini şu şekilde
sıralar: insanların kültür düzeyini yükseltmek; gelişmekte olan ülkelerdeki insanların gerekli karışık
rolleri üstlenebilmeleri için asgari bilgiye sahip olmalarını sağlama; insanları toplumun değer, yapı ve
fonksiyonları ile birleştirmek; insanların politik, ekonomik ve sosyal süreçlere katılımı için gerekli
becerileri edinmesini sağlamak.
Freire’i rahatsız eden işte bu varsayımlardı. Çünkü özellikle okuma yazma programlarında
değerlerin telkini için kültürün insanlıktan çıkarılması için bir araç ve programların metotlarında
nesnelleştirmenin devamı ve bağımlılık yaratıcı bir öğretim şekli görmüştü. Ayrıca, okuma-yazma
materyallerinde hem fikir olmadığı birtakım varsayımlar bulunmaktaydı. Bunlar şöyledir: kişinin
öğretmen tarafından doldurulacak bir bilinci vardır; öğretmen kendi değerlerini yansıtan kelimeler
seçer; kelimeler gerçeklikle dinamik bir karşılıklı etkileşimdeki insanın düşünce dilini oluşturan
işaretlerden çok mekanik bir sistem içerisinde fonksiyon gösteren depozitolardır; okumaz yazmazlar
marjinal insanlardır; okuma yazma -aynen bir ilacın bir hasta için olduğu gibi- insanların sağlıklı topluma
dönmesini sağlar ve bu toplumdaki eğitimci hayır sever bir rehberlik hizmetinde bulunur.
Bu görüşün karşıtı olarak Freire okumaz yazmazların egemen ve ezici bir toplumda ezilen
bireyler olduğunu söyler. Okumaz yazmazlık insanların kendi kelimelerini çalan bir şeydir. Bu insanlar
kendileri için değil, başka birisi için -ezen kişi için- vardırlar. Bu şekilde yabancılaştırılmış bir kişi,
bağımlılıklarından sorumlu olan yapılara katılmaları sağlanarak özgürleşemezler. Tek çözüm insanların
kendilerini özgürleştirdikleri ve insanlıktan çıkarıcı kültürü dönüştürdükleri bir süreçtir. Bu egemen
toplumun okul sistemi dışında işleyen program ve projeler yoluyla olacaktır. Okuma-yazma
programlarını, insanları bilinçlenmeye götüren bir araç olarak ele almıştır.
Freire, Brezilya halkına aktarılan kültürün onlara yabancı bir kültür olduğunu, halk kültürünün
küçük görüldüğünü savunmuştur. Koloniciler kendi kültürlerine ait uygulamaları empoze ederler. Kendi
dillerinden bahsederlerken kolonileştirilmiş insanların dilinden lehçe olarak bahsederler. Bir gerçekliğin
kuruluşu dil içerisinde yer aldığı için, kitleler kendilerine zorla kabul ettirilen bir gerçeklik yapısına
sahiptirler. Dolayısıyla, sahte bir kimlik fikri ortaya çıkar. Yerli halkın kültürü küçük görülür. Bu onların
kendilerini değersiz görmelerine neden olur. Ezilenler, kendileri için sahte olan, kültürel bir gerçeklik
yapısı içine hapsederler. Bundan kurtulmaları oldukça zordur. Çünkü kullanmakta oldukları dil bile
onları hapseden değerleri nakletmektedir (Jarvis, 1983).
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Freire okuma yazma eğitimi faaliyetleri aracılığıyla, ezilenlerin bu tür durumların farkına
varması gerektiğini savunmuştur. Freire (2005: 38-39) okuma-yazma öğretimine ilişkin çıkış noktasını
şu şekilde özetlemiştir:
En baştan mekanik okuma-yazma hipotezini reddettik ve yetişkinlere okumayı
öğretme sorununu, bilinçlerinin uyandırılmasıyla ilişkili olarak ele aldık. Yetişkinlere
okumayı öğretirken … eleştirisel tutuma yönelimin söz konusu olabileceği bir proje
oluşturmak istedik. Kültürün demokratikleştirilmesine giriş niteliği taşıyacak bir okumayazma programı istedik. İnsanların sabırlı alıcılardan daha ziyade programın Özneleri
oldukları bir program istedik. Kendisinin bir yaratma eylemi olduğu, diğer yaratıcı
eylemleri ortaya çıkarabilecek bir program. Öğrencilerin arayış ve keşfe sebebiyet veren
sabırsızlık ve canlılık özelliklerini geliştirebilecek bir program.
Görüldüğü gibi Freire’nin amacı okuma-yazma programının başından itibaren, eleştirisel bir
bilinç yaratmak, ezberden uzaklaşarak insanların öğrenmesine yardım etmektir. Eğer okuma-yazmayı
öğrenme bir bilme süreci oluşturmaksa, öğrencilerin en baştan yaratıcı özneler olmayı seçmeleri
gerekmektedir. Dolayısıyla verilen heceleri, kelimeleri ve kalıpları tekrar edip ezberleme doğru bir
yaklaşım değildir. Yetişkinlerin, okuma-yazma projesine ilişkin de eleştirisel düşünmeleri gerekir. Dilin
önemine ilişkin olarak da eleştirisel düşünebilmeleri gerekir (Jarvis, 1985). Dolayısıyla, eğitimcinin rolü
temel olarak okumaz-yazmazlarla somut durumlarla ilgili olarak diyalog kurmak ve kendilerine okumayazma öğretebilecekleri araçları sunmaktır. Bu tür bir eğitim yukarıdan aşağıya yapılamaz. Okumazyazmaz bireyin kendisi tarafından, eğitimcinin de iş birliği ile içten dışa doğru yapılabilir (Freire, 2005).
Freire (2005: 43-49) okuma-yazma programını iki kısma ayırmaktadır:
A) Yöntemin Hazırlanması
Safha 1: Kişinin çalıştığı grubun kelimelerine ulaşma. Bu araştırma, bölgede yaşayan bireylerle
yapılan gayri-resmi görüşmeler sırasında gerçekleştirilir. Yetişkinlerin varoluşsal anlamı için en ağır
kelimeleri belirler. Bunun yanı sıra, yetişkinlerin kullandığı deyimler ve deyişleri de belirler. İstekleri,
inançsızlıkları, ümitleri, bıkkınlıkları ve katılım için bir motivasyon düzeyleri belirlenir. Bu ilk safhada,
eğitimciler takım çalışmasını ödüllendirici bir ilişki oluşturur ve insanların dilindeki önceden akla
gelmeyen zenginlik ve güzellikleri keşfeder.
Safha 2: Üzerinde çalışılan kelimelerin içinden anahtar kelimelerin seçilmesi. Bu amaçla şu
kriterler göz önünde bulundurulmalıdır:
a. Fonetik zenginlik;
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b. Fonetik zorluk (seçilen kelimeler dilin fonetik zorluklarına uygun olmalıdır. Daha az zor
olandan daha fazla zor olana doğru gidecek şekilde yerleştirilmelidirler);
c. Toplum, kültürel ve politik bir gerçeklikte, kelimenin ne anlamlara geldiği.
Safha 3: ‘Kodların’ yaratılması: kişinin çalışmakta olduğu grubun tipik varoluşsal durumlarının
resimlendirilmesi. Bu resimlendirme, grup tarafından çözülecek olan öğeleri içeren kodlanmış
durumsal problemler, önemli bir işlev görür. Kodu çözüş, koordinatörün iş birliği ile birlikte gerçekleşir.
Kodların tartışılması, bireylerin okuma ve yazmaya başlamalarıyla birlikte grubu daha ileri düzeyde
eleştirisel bilince götürür. Kodlar, aşikâr oldukları yerel durumları temsil eder. Ancak bunlar, yöresel ve
ulusal problemler için yeni bakış açıları sağlar. Anahtar kelimeler, fonetik zorluklarına göre sıralanmış
olarak, kodların içerisine yerleştirilir. Bir anahtar kelime tüm bir durumu kapsayabilir ya da durumun
sadece tek bir öğesinden bahsedebilir.
Safha 4: Koordinatörlere yardımcı olacak gündemlerin ayrıntılı şekilde belirtilmesi. Bunlar
hiçbir zaman uyulması gereken katı programlar olmamalıdırlar.
Safha 5: Anahtar kelimelerle uyum içerisindeki fonetik ailelerin konulara ayrıştırılması ile
kartların hazırlanması.
B) Yöntemin Uygulanması
Okuma-yazma öğretilecek grup, toplandıktan sonra anahtar kelimeye uygun tablo veya resim
gösterilmekle işe başlanmaktadır. Resimdeki değişik yönler ve konular hakkında grupla tartışılmaktadır.
Resim, grubun yaşam durumuna uygun olarak seçildiğinden, daha çok grubun yaşam durumu
tartışılmaktadır. Bu sadece bir grup tartışması değil, aynı zamanda bir grup diyalogu ve grubun kendi
gerçekleri hakkında bilinçlendirilmesidir. Koordinatörün yönetiminde gösterilen resmin veya tablonun
mesajlarının çözülmesinin ardından, tablonun mesajları ile anahtar kelimeyle verilmek istenen anlam
birleştirilmektedir. Anahtar kelime sadece ezberletilmemekte, tabloda gösterilen resimle anlam bağı
kurulmaktadır. Daha sonra anahtar kelimelerin hecelere bölünmesi işlemine geçilmektedir. Hecelere
bölme işi, önce sesle yapılmaktadır. Yetişkinler heceyi seslendirmekte, heceleri iyice tanıdıktan sonra
aynı ses ailesinden gelen diğer hecelere geçilmektedir. Bu hece aileleri önce ayrı ayrı incelenmekte,
ardından her birinin sesi hissettirilmektedir. Daha sonra senteze geçilmekte, hecelerden kelimeler
oluşturulmaktadır. Böylece ilk günden itibaren üç heceli bir kelimenin analizi yapılmaktadır. Örneğin,
Tijola (tuğla) kelimesi, anahtar kelime olarak ele alınmakta, bununla ilgili resim gösterilmekte, resim ile
anahtar kelime arasındaki anlam bağı kurulmaktadır. Ardından resimsiz olarak “tijola” kelimesi “ti-jo-
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la” şeklinde hecelere ayrılmaktadır. Bu heceler tanındıktan sonra, bunlara benzer hecelere
geçilmektedir. “ti”, “ta”, “tu”, “ja”, “je”, “ji”, “jo”, ve “la”, “le”, “li” gibi. Bu heceler alt alta yazılmakta,
yatay ve dikey olarak okunmaktadır. Koordinatör (öğretici) ile grup, hecelerden sesli olarak yeni
kelimeler oluşturmaktadırlar. Örneğin, “tatu” (hayvan), “luta” (savaş), “Lajoto” (ortam) vb. (Güneş,
1997: 150).
Freire’nin metodu bu şekilde yetişkinlerin pasif ve bağımlı öğrenmeden uzaklaşıp sürece aktif
katılımlarını sağlamaktadır. Okuma-yazma öğrenme, yetişkinlerin özgürleşmesi için bir araçtır. Okuma
yazma becerileri kazanarak yetişkinler aynı zamanda ülkelerinin sosyo-ekonomik gelişmelerine katkıda
bulunmaktadırlar (Llyod, 1972).
Temelde tartışma grubunun kullanılması, uzmanların kaynak kişiler olması, basitten karmaşığa
doğru gidiş, doğrudan katılımcıların deneyimlerine ilişkili olarak hazırlanan materyaller Freire’nin
teorisini yetişkin öğrenmesinin temel özellikleri ile uyumlu kılmaktadır. Bu yaklaşım problem
merkezlidir. Katılımcıların okuryazar olma isteklerini uyandırır. Kendi kelimelerine sahip olma ve kişisel
başarı duygusu geliştirir. Ayrıca, insanların zihinlerini karıştırıp onlar için yük olan konular üzerine
yoğunlaşır. Deneyim merkezlidir. Programın içeriği deneyimin sürekli olarak incelenmesini, yerel ve
daha geniş içerikleri kapsar. Bu program katılımcılarla iletişime önem verir. Katılımcıların pasiflikten
eyleme doğru ilerlerken kendileri için anlam yaratmalarına yardımcı olur. Sosyal desteğin gücünü
kullanır.
1.5. Eleştiriler
Freire’in teorisine getirilen eleştirilerden biri üçüncü dünya ülkelerinde geliştirilip uygulanmış
olduğuna ilişkindir. Bu ülkeler ile gelişmiş batı endüstri ülkeleri arasındaki farklılıklardan dolayı
uygulama alanının kısıtlı olduğunu ileri sürenler olmuştur. Ancak Giroux‘a göre (1979) bu düşünce
Freire’in pedagojik yaklaşımını sosyo-politik, kültürel olarak birbirlerinden tamamen farklı gruplara
değişmez bir kalıp olarak uygulanırsa doğru görülebilir. Bu yalnızca Freire’in değil, diğer tüm eğitim
yaklaşımları için de geçerli olabilir. Dolayısıyla bu eleştiriye karşı ihtiyatlı olunmalıdır.
Diğer bir eleştiri ise Freire’nin ezme kavramına ilişkindir. Elias (1975) bu kavramın Freire
tarafından yeterli şekilde açıklanmadığını belirtmiştir. Bunun nedeni olarak Freire’in insanı
tanımlamaya yönelik genellemelerde bulunduğunu göstermiştir. Elias tanımlamanın yanlış olduğunu
da belirtmiştir. Freire’e göre ezme A’nın B’yi nesnel bir şekilde kendi çıkarı için kullanması ya da B’nin
sorumlu bir birey olarak öz-olumlamada bulunmasına engel olmasıdır. Ancak Freire nesnel olarak kendi
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çıkarı için kullanmanın ne olduğunu, sorumlu bir bireyin nasıl birisi olduğunu anlamamız için bir ölçüt
sunmamaktadır. Ayrıca ezme durumuna ilişkin açıklamaların gereksiz bir şekilde tekrarının yapıldığını
belirtmiştir. Freire’in Brezilya’da baskıcı olarak nitelendirilebilecek ortamlarda çalıştığını kabul etmekle
birlikte bu ortamları yeterli şekilde analiz etmemiş olduğunu belirtmiştir. Bu, Brezilya toplumunu ezen
ve ezilenler olarak ikiye ayırması konusunda sorun yaratmaktadır.
Freire değişen sosyo-ekonomik koşulların özgürleştirici söylem ve bu söylemle uyumlu eylem
arasındaki bağı nasıl etkilediği konusunda yeterince açıklamada bulunmamakla da eleştirilmiştir
(Giroux, 1979). Hangi nesnel ve öznel direnç güçleri radikal iletişimden eyleme geçişe engel olmaktadır?
Freire’in bu soruya yanıtı çok geneldir.
Freire eleştirmiş olduğu ideolojilere ilişkin kapsamlı betimlemelerde bulunmuş ve bu
ideolojilerin devamını sağlayan etkenleri iyi bir şekilde analiz etmiştir. Fakat bu ideolojileri üreten
politik ve sosyal yaşamı tarihsel süreç içerisinde ele almamıştır (Giroux, 1979). Freire eğitim
deneyimlerine örtülü bir şekilde şekil veren sosyal ve politik unsurları anlamamız için teorik bir yaklaşım
sunar. Ancak okuldaki baskın ve azınlık kültürleri arasındaki ilişkiyi anlayabilmemiz için baskın
kültürlerin dikkatli incelenmesi gerekir. Ancak bu şekilde bilgi ve güç arasındaki karışık ilişkiyi aydınlığa
kavuşturabiliriz. Bu, okulda verilen bilgilerin gerek güncel kullanımı gerekse tarihsel gelişim bağlamında
incelenebilmesi için şarttır. Ayrıca belirli türden bir bilginin ya da ideolojinin hangi çıkarlara hizmet
ettiğini anlamak da yeterli değildir. Asıl cevaplandırılması gereken soru ideolojilerin halktan gizlemeye
çalıştıkları yanlış bilgilerin devamına ne tür bir mecburiyet müsaade etmektedir.
Freire’nin eylem (praxis) kavramına bakış açısına ilişkin eleştiriler de yapılmıştır. Freire’e göre
ezme insanlıktan çıkarma sürecidir ve insanların eylemde olma durumları aksatıldığı ya da
bastırıldığında ortaya çıkar. İnsanlıktan çıkarma sürecine bu tür yaklaşım, bireylerin sürekli olarak
eylem halinde olduğunu varsayar (Galloway, 2012). Sosyal ve fiziki çevreleri ile sürekli olarak değişim
gösteren türden bir ilişki halinde oldukları varsayılır. Ancak eylemi, doğuştan gelen bir özellik olarak
benimsemek onun statik bir kavram olduğunu gösterir. Bu da Freire’in ezme tanımı ile
uyuşmamaktadır. Bu tür bir yaklaşım ezmenin tanımını, insanların mizacına ilişkin öne sürülen
varsayımların geçerliliğine bağımlı kılar.
Freire’in teorisi cinsiyet unsurunu tam olarak dikkate almadığı konusunda da eleştirilmiştir.
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2. JACK MEZİROW’UN PERSPEKTİFLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TEORİSİ
Perspektiflerin Dönüştürülmesi Teorisi yetişkinlerin, yaşamlarını şekillendiren etkenlerin
farkına vararak, yaşamlarına ilişkin yeni anlamlar oluşturma, yeni roller belirleme sürecini
betimlemektedir. Yetişkinlerin kendilerine has bir kimlik oluşturmaları söz konusudur. Yetişkin
eğitiminin bu süreçte etkin bir rol üstlenmesi beklenmektedir. Eğitimcilerin yetişkinlere, karşı karşıya
bulundukları ikilemler ve yaşam zorlukları ile nasıl baş edebilecekleri konusunda destek sağlanmaları,
benzer koşullardaki yetişkinler arasında iletişim kurulmasına destek olmaları gerekmektedir.
Bu bölümde Jack Mezirow’un perspektiflerin dönüştürülmesine ilişkin görüşlerinin felsefi
temelleri, perspektif ve perspektif dönüşümünün tanımları, anlam şemaları ve karşılıklı konuşma
kavramlarının tanımına yer verilmektedir. Ayrıca perspektiflerin dönüştürülmesi sürecinde yetişkin
eğitiminin rolü ele alınmaktadır.
2.1. Felsefi Temeller
Jack Mezirow, 1940’lı yılların sonlarında ve 1950’li yılların başlarında gençlik ve toplum
kalkınması üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda, insanların dünyalarını kavrayış şekillerini
incelemiştir. Sosyal bir değişimin eğitim ile mümkün olup olamayacağını belirlemeye çalışmıştır. Teorik
çalışmalarına ise Columbia Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde başlamıştır. Mezirow’un, “perspektif”
(bakış açıları) ile ilgili düşünceleri ise ilk olarak 1960’lı yılların sonlarında belirginlik kazanmıştır.
Düşüncelerini, üniversite eğitimini yetişkinlik yıllarında tamamlamak isteyen kadın öğrenciler üzerine
yoğunlaştırmıştır. Yetişkin öğrenenlerin kendilerine has özelliklerini göz önünde bulundurarak, yetişkin
eğitimine ilişkin araştırma temelli bir teori geliştirmeyi hedeflemiştir (Collard ve Law, 1989).
Mezirow’un görüşlerinde, Alman felsefeci Habermas oldukça etkili olmuştur. Habermas üç
temel ilgiden bahsetmiştir: teknik, uygulamaya dayalı ve özgürleştirici. Mezirow, özgürleştirici alana
yoğunlaşmış ve özgürleştirici eylemin perspektif dönüşümü ile örtüştüğünü belirtmiştir. Her ikisi de
kendimiz hakkında eleştirisel düşünerek, hayatımızı derinden etkileyen kültürel ve psikolojik
varsayımlar ilişkin farkındalık yaratabileceğimizi belirtmektedir (Collard ve Law, 1989).
Mezirow’un teorisinde, Freire’nin bilinçlendirme ve özgürleştirici eğitime ilişkin düşüncelerinin
de etkisi görülmektedir. Öyle ki Mezirow, Freire’nin insan doğası, bilgi, bilme ve bilince yönelik
yapılandırmacı yaklaşımının kendi teorisini geliştirirken kuramsal temeller sağladığını belirtmiştir
(Sayılan, 2008).
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2.2. Temel Kavramlar
2.2.1. Perspektif ve perspektif dönüşümü
Mezirow sosyo-kültürel dünyamızdaki farklı unsurların, gerçeklik yapılarımızın oluşmasında
etken olduğuna işaret etmiştir. Bu gerçeklik yapılarını, “perspektifler” olarak adlandırmıştır. Perspektif
kavramı şu üç unsuru kapsamaktadır (Collard ve Law, 1989: 99):
a. Kişinin içerisinde bulunduğu durum: Kişi niçin buradadır? Bu durumdan kurtulmak için ne
yapabilir?
b. Faaliyetler: Hangi faaliyetler katılıma uygun ve mantıklıdır?
c. Yargı kıstasları: Birey, ne tür değer kalıplarına göre yargılanmaktadır?
Bu soruların cevapları bireyin, perspektiflerin nasıl bir uyuşmazlık içerisinde bulunduğunun
farkına varmasını sağlayacaktır. Bu şekilde, perspektiflerin dönüştürülmesi için adım atmış olacaktır.
Perspektiflerin dönüştürülmesi kavramı, “psiko-kültürel varsayımların kendimizi ve ilişkilerimizi
algılayışımızı nasıl ve niçin sınırlandırdığının eleştirisel olarak farkına vardığımız, özgürleştirici bir süreç”
olarak tanımlanmaktadır (Collard ve Law, 1989: 100).
İçerinde bulunduğumuz durumlar ve önceki deneyimlerimiz arasında bir uyuşmazlık
olduğunda, perspektiflerin dönüştürülebilmesi ihtimali ortaya çıkmaktadır. Uyuşmazlıklar gerçeklik
yapılarımızı, tecrübelerimizi ve mevcut durumu sorgulamamıza neden olur. Yaşam krizleri, bunun
oluşmasına yol açan anlardır. Yaşam krizlerinin önemine Mezirow (1978: 101) şu şekilde işaret etmiştir:
Yetişkin bireyler, alışılmış yollarla çözemeyecekleri birtakım ikilemlerle karşı
karşıya gelebilirler... Bu tür ikilemler yetişkinlerin yaşamlarında olağandır. Ama bazıları
diğerlerinden daha dramatiktir. Popüler yazarların “yaşam bunalımları” olarak
niteledikleri konular bunlara örnek teşkil edebilir... Bir iş ya da eşin kaybı, taşınma,
mezuniyet, aldatılma veya terk edilme gibi durumlar hazır çözümlerin bulunmadığı
sosyal ve bireysel sorunlara neden olabilir. Oynadığımız rollerin altında yatan
varsayımların eleştirisel analizi yapmak, bu sorunlar ile baş etmek ve benlik gelişiminin
başarı ile sonuçlanmasına neden olabilir.
Mezirow perspektiflerin dönüşümünün on aşamalı bir süreçle gerçekleştiğini belirlemiştir.
Bunlar şu şekildedir (Jarvis, 1983: 103):
1. Zihin kurcalayıcı bir ikilem,
2. Kendini inceleme,
3. Eleştirel değerlendirme ve yabancılaşma duygusu,
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4. Diğerlerinin deneyimlerine karşı hoşnutsuzluğu dile getirme,
5. Yeni davranış şekilleri için seçenekler keşfetmek,
6. Yeni davranış şekillerine yönelik güven oluşturma,
7. Eylem planlama,
8. Planları uygulamak için bilgi edinme,
9. Yeni rolleri deneme,
10. Toplumla yeniden bütünleşme.
Jarvis (1983: 103), Mezirow’un on aşamalı sürecini dört ana safhaya indirgeyerek bir öğrenme
çemberi belirlemiştir. Bu aşamalar Şekil 7’te verilmektedir.

Şekil 7. Öğrenme çemberi (Uyarlandı: Jarvis, 1983).

Bireyler bu aşamalardan bilinçli bir şekilde geçmeyebilir. Bazı bireyler herhangi bir aşamada
süreci tamamlamadan terk edebilirler. Bu yeni duruma ilişkin belirsizlikler ve buna bağlı gelişen
güvensizlik duygusundan kaynaklanabilir (Deveci, 2014). Süreci terk etme kararı bilinçsiz bir şekilde
verilebilir. Ancak bu kararı çevredeki diğer bireylerin değil, bireyin kendisinin vermesi gerekmektedir
(King, 2009). Brock (2010) bireylerin eleştirel düşünmeye dahil olmakla birlikte fikirlerini ve rollere
yönelik beklentilerini dönüştürmeden süreci yarıda bırakabileceğini bulmuştur. Yine de bazı aşamalar
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farkında olunmaksızın gerçekleşebilir. Aşamalar arasında geçişler de söz konusu olabilir. Hatta bazı
bireyler süreci tamamlamak için tahmin edilenden daha çok zamana ihtiyacı olabilir. Aşamalar arasında
gidiş gelişler bazen yıllar alabilir. Yine de eğitimciler sürecin farklı aşamalarında küçük de olsa
dönüşümü tetikleyici içerik ve faaliyet planlamaları yapabilir (Deveci, 2014). Bunun etkileri yıllar sonra
görülebilir. Dönüşümcü öğrenme sürecini bilen ve öğrenenlerini yakından tanıyan eğitimcilerin
öğrenenlere tüm aşamalarda şu ya da bu şekilde yardımcı olması gereklidir.
King (2009) bazı dönüşümcü öğrenmelerin olumsuz olabileceğine de dikkat çeker. Bu tür
öğrenmelere oldukça dikkatli yaklaşılmalıdır. Bunun yanı sıra, bütün öğrenenlerin dönüşümcü
öğrenmeye yatkınlığı olduğunu varsaymak doğru olmaz (Taylor, 1988). Öğrenenlerin değişim için hazır
bulunuş düzeyleri, geçmişteki deneyim ve hedeflerine göre farlılıklar gösterecektir (Taylor, 1997).
2.2.2 Anlam Şemaları
Mezirow’un teorisinin temelinde yetişkinlerin yaşamlarında anlam yaratma çabası
yatmaktadır. Anlam, bireyin kendisini algılayış şeklini ifade eder. Anlam aynı zamanda, daha önceki
deneyimlerimize dayalı olarak yeni deneyimlerimizi yorumlayışımızı da etkiler (Jarvis, Holford ve
Griffin, 2003).
Anlam yapıları iki boyuttan oluşmaktadır (Mezirow, 1994: 23). İlki, psiko-kültürel
varsayımlardır. Bunlar, sosyo-linguistik kodları (sosyal normlar, ideolojiler, kuramlar vb.), psikolojik
kodları (kişilik özellikleri, his ve davranışlarımızı bloke etmeye devam eden baskı altına alınmış yasaklar
vb.), ve epistemik kodları (öğrenme çeşitleri, öğrenme tercihleri, bütüne ya da parçalara odaklaşma
veya soyuta karşıt olarak somuta odaklaşma vb.) içerir. İkinci boyut ise, anlam şemalarıdır (meaning
schemes). Bunlar, durum ve olgulara bakış açımızı şekillendiren kavram, inanç, yargı ve duyguları
kapsar. Cinsiyet ve ırk gibi nedenlerden kaynaklı önyargılar anlam şemalarına örnek verilebilir. Anlam
şemaları ayrıca olaylar, durumlar ve olgular arasındaki ilişkileri nasıl algıladığımızla da ilgilidir. Bunlar
günlük, sıradan durumları içerebilir. Açlığın yatıştırılması için yemeğe olan gereksinim, iki nokta
arasındaki mesafenin yürüyerek azaltılabileceği, bir kapıyı ittiğimiz ya da çektiğimiz zaman açılacak
olması gibi (Mezirow, 1990 akt: Jarvis vd., 2003). Anlam şemalarımız bilinçaltına gizlenmiş olabilecekleri
için onlara ilişkin farkındalık düzeyimiz düşük olabilir. Anlam şemalarına uymayan herhangi bir
öğrenme durumunu reddederiz.
Mezirow’un (1994) teorisinin temelinde, anlam şemalarının eleştirel düşünme yoluyla
dönüştürülebileceği yatmaktadır. Bu süreç, inanmakta olduklarımız artık iyi işlememeye başladığı, ya

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

105

Yetişkinlerde Bilinçlendirmeyi Temel Alan Teoriler

da önceki düşünüş şekillerimiz artık fonksiyonel olmadığı zaman tetiklenebilir. Huzursuzluğa neden
olan bir ikilemle karşı karşıya kaldığımızda bu düşünme süreci başlar. Genellikle çocuklukta, kültürel
asimilasyonlarla elde edilen bir inancın artık işlevselliği sorgulanır. İnançlarımızın altında yatan
varsayımlara eleştirel bakılır. Varsayımların nereden kaynaklandığı, ne tür bir doğası olduğu, ne tür
sonuçlara neden olduğu üzerine düşünülür. Bu tür bir düşünce, temel olarak sorun çözme odaklıdır.
Sorunun içeriği, sorunu çözme süreci veya sorunun öncülü tetkik edilir. Sorun çözme için kullanılan
süreç üzerine de düşünülebilir ve şu tür sorulara yanıt aranılabilir:
•

Yeteri kadar kanıtım var mı?

•

Bu kanıtlar bir sonuca ulaştırabilir mi?

Bağlam ve sorun çözme süreci üzerine kafa yorularak fikirlerde değişiklikler yapılabilir. Bu
anlam şemalarının dönüştürülmesine yol açacaktır. Sorunumuzun öncülünü düşünme, sorunu sorun
yapan etkenleri belirlemeye yardımcı olur. Öncül üzerinde düşünmek, anlam perspektiflerini ve
öğrenme deneyimini dönüştürebilir.
2.2.3. Karşılıklı Konuşma
Mezirow (1994), karşılıklı konuşmanın (discourse) özel bir diyaloğu ifade ettiğini belirtmiştir.
Bu diyalogda, bağlam üzerine odaklaşırız, nedenler verip bu nedenleri savunarak, karşı görüşlere karşı
ve onlardan yana olan kanıtları inceleyerek inançlarımızı haklı çıkarmaya çalışırız. Görüş birliğine
ulaşmak için, en bilgili, objektif ve mantıklı olduğuna inandığımız kişiler üzerine yoğunlaşırız. Ancak
bundan sonra en iyi yargıyı kabul ederiz. Fakat bu yargı ancak, yeni bir kanıt, tartışma ya da fikirle
karşılaşıncaya dek iyidir. Dolayısıyla, karşılıklı konuşma süreci, genellikle bire bir karşılaşmalar serisi
halinde devam eder.
Mezirow (1994) karşılıklı konuşmanın insan iletişimi ve öğrenme için merkezi bir önemi
olduğunu vurgulamıştır. Karşılıklı konuşmaya katılan biri;
A. Tam ve doğru bilgi sahibidir,
B. Dıştan ya da kendisinden kaynaklanabilecek zorlamalardan arınmıştır,
C. Kanıtları tartıp, tartışmaları tarafsız şekilde değerlendirebilir,
D. Farklı görüşlere açıktır, diğer insanların düşünce ve hislerine önem verir,
E. Varsayımlar ve sonuçları ile ilgili olarak eleştiriseldir,
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F. Karşılıklı konuşmada değişik roller üstelenebilecektir,
G. Yeni bakış açıları, kanıtlar veya tartışmalarla karşılaşıncaya, bunlar sonradan daha iyi yargılar
üreten karşılıklı konuşmalarca ikame edilinceye dek, bilgiye dayalı, tarafsız ve mantıklı olan görüşleri
kabul eder.
2.3.Perspektiflerin Dönüştürülmesi ve Yetişkin Eğitimi
Yetişkin eğitimi uygulamalarında genel olarak hedefler, bireylerin görev ve sorumlulukları göz
önünde bulundurularak belirlenir. Öğrenenin var olan performans düzeyi öğrenilir ve gerekli görülen
performans düzeyi ile kıyaslanır. Gerekli görülen yeterliliklere ilişkin eksiklik, öğrenenlerin sahip
oldukları bilgi ve beceriler dikkate alınarak belirlenir ve eğitim faaliyetleri planlanır. Öğrenenin
performansına ilişkin geri bildirimler verilir ve davranışsal hedeflerdeki yeterliliklerde kazanılan
sonuçlar değerlendirilir. Mezirow (1978) ise yetişkin eğitiminde perspektif dönüşümü sürecinin
safhalarını ve eylemi pekiştirecek, sürece engel teşkil edebilecek, kolaylaştıracak veya zamanından
önce oluşmasına neden olabilecek unsurların belirlenmesi üzerine çalışılması gerektiğini vurgulamıştır.
Yetişkinlerde öğrenme bildiklerimize yenilerini katmakla sınırlı değildir. Yeni bilgi ve
farkındalıklar aynı zamanda hali hazırdaki bilgilerimizi dönüştürür. Görüş, düşünce, duygu ve
davranışlarımızı yöneten kurallar, roller, gelenekler ve sosyal beklentilerin farkına varırız. Bu şekilde,
kendi tarihimiz içerisine nasıl hapsolduğumuzun farkına varırız ve özgürleşme için adım atabiliriz
(Mezirow, 1978).
Özgürleşme sürecinde eğitimin asıl amacı, yetişkinlerin sorunları ile yüzleşebilmelerine,
çözmelerine yardımcı olmaktır (Mezirow, 1981). Bu amaçla, yetişkinlerin sahip oldukları kaynakların
farkına varmalarına yardımcı olunur. Psiko-kültürel varsayımların eleştirel bilinç merceği altına alınması
sağlanır. Alternatif anlam perspektiflerinin farkına varmaları kolaylaştırılır. Fakat bireylere nasıl
davranmaları konusunda telkinde bulunulmaz. Yetişkinlere, kendi kararlarını verebilmelerine yardımcı
olacak kurallar, taktikler ve değerlendirme ölçütleri sunulur. Bu şekilde yetişkinlerin öz-yönetimli
bireyler olması desteklenir. Bu amaçla, yetişkinlerin öğrenmeye engel teşkil edecek unsurların farkına
varması sağlanır. Yetişkinlerin algı, düşünce ve davranış alışkanlıklarını etkileyen kurumsallaşmış
ideolojiler, psiko-kültürel varsayımlar en önemli engeller arasındadır. Yetişkinlerin sosyal etkileşimde
duyarlılık ve yeterlilik edinmesi desteklenir. Çevrelerini kontrol ve manipüle etme becerileri
edinmelerine yardımcı olunur (Mezirow, 1981).
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Yetişkin eğitiminde perspektif dönüşümü yaklaşımı ihtiyaçların, öğrenme hedeflerinin, öğretim
yönteminin ve değerlendirme süreçlerinin belirlenmesine ilişkin farklı bir yaklaşımı gerekli kılar.
Eleştirisel eylem genellikle durumsal, bilgi ve duygusal sorunlar üzerine kurulur. Mezirow’un dönüşüm
teorisinde eylem, bir tür karar almak demektir. Bu kesinlikle acil bir davranış değişikliği anlamına
gelmez. Sosyo-linguistik perspektifleri içeren dönüşümcü öğrenme, sosyal uygulamaları, kurumları ve
sistemleri değiştirmek için yapılan kolektif sosyal eylemlerle motive olunan öğrenciler üretecektir.
Sosyal eylem bireylerarası ilişkiler, aileler, organizasyonlar, toplumlar ve politik ve kültürel değişimleri
etkilemek üzere kolektif bir girişim gerekli kılar. Bu benzer görüşlere sahip bireylerin de ortaklaşa
çalışmasıyla mümkün hale gelir. Ancak dönüşümcü eylem aynı zamanda, bireysel düzeyde kişinin
kendisinde meydana gelen değişim de önemlidir. Eğitim bu amaçlara hizmet etmelidir. Bireylerin ifade
yeterlilikleri geliştirilmelidir. Bu diğerleri tarafından tanımlanan sosyal gerçekleri pasif olarak kabul
etmeyi reddeder. Bireylerin, hayatına şekil veren anlamları kavramaları, amaçlarına ulaşmak için
gerekli olan yeterliliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konularda eğitimciler, bireye destek
olmalıdırlar. Durumsal, bilgi ve duygusal engellerin üstesinden gelmeleri için eleştirisel düşünmeleri
sağlanmalıdır. Eğitimciler bu şekilde, dönüşümcü öğrenmeyi kolaylaştırıp hızlandırabilirler.
Dönüşümcü öğrenmede öğrenenlerin birbirleri olan etkileşimi önemlidir. Mezirow (1981: 18),
yetişkin eğitimcilerin bu konudaki görevlerin şu şekilde betimlemiştir:
Görevimiz öğrenenlere, diğer bireylerin ne tür beklentiler içinde olduklarını,
nasıl algıladıklarını, nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini anlamaları konusunda
yardımcı
olmaktır...Eğitimciler
yetişkinlerin,
diğer
bireylerin
rollerini
üstelenebilmelerine, empati geliştirmelerine, çatışma ile baş edebilme, tartışmalara ve
diyaloğa katılma, öğrenme gruplarına katılma ve bu gruplara liderlik edebilme,
dinleme, kendini ifade etme, soru sorma, felsefe yapma, “...ı yapmak için” ile “şu
nedenden dolayı” arasındaki farkı ayırt edebilme, sembolik etkileşimlere ilişkin teoriler
kurabilme türünden insan ilişkileri konularında kendilerine güven ve yeterlilik kazanma
konularında yardımcı olabilirler.
İçerisinde bulunduğumuz duruma bağlı olarak öğrenmenin nasıl gerçekleşebileceği konusunda
farklılıklar olabilmektedir (Mezirow, 1994). Örneğin bize iletilen bir şeyin anlamından emin
olmayabiliriz. Yapılan bir iddianın güvenirliliğini veya bizimle iletişim kuran kişinin doğruluğunu
sorguluyor olabiliriz. Bir inanç konusunda diğer insanlarla hem fikir olmayabiliriz. Ya da görüş açılarını
karşılaştırmak istiyor olabiliriz. Bu tür durumlarda nasıl davranacağımız, öğrenmenin çeşidine göre
değişir. Eğer iddia, deneye dayalı testlerle çözülebilecek gibiyse (çevreyi kontrol etme veya manipüle
etmeyi öğrenme gibi), iddianın objektif ölçülere uyup uymadığını belirleyebiliriz. Ancak, iletişimsel
öğrenme (birinin ne demek istediğini anlamaya çalışmak gibi) genellikle özgürlük, aşk, güzellik ve adalet
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gibi normatif kavramlar, idealler, ahlaki kararlar, duygular, niyetler ve değerleri içerir. İletişimsel
öğrenme, deneye dayalı testler için kullanılmaya elverişlidir. Gerçeği belirlemeye kalkışmak (bir şeyin
bize söylendiği gibi olup olmadığını belirleme gibi) her zaman doğru bir davranış olmayabilir. Bunun
yerine, kendi inançlarımızın geçerlilik ya da haklılık düzeyini belirlememiz daha doğru olacaktır. Bunu
yapmak için bireyler farklı yollara başvurabilir. Örneğin bir din lideri, kanaat önderi, öğretmen veya
uzman gibi otorite figürüne danışabilirler. Ya da mahkeme gibi mercilere başvurabilirler. En son
seçenek ise, mantıklı bir karşılıklı konuşma başlatmaktır.
Konuşmanın başarılı olabilmesi için ön eğitim gereklidir (Tenant, 1993). Bu ön eğitimde kişi,
kanıtları etkili bir şekilde değerlendirmeyi, yapılan tartışmaları anlamayı, eleştirisel yargı geliştirmeyi
ve eleştirisel düşünmeye katılımı öğrenir. Bu açıdan, perspektif dönüşümü süreci yetişkin eğitimi için
önemli görevler barındırır. Yetişkin eğitiminin önemli bir görevi, öğrenenlerin anlam perspektiflerinin
belirlenmesi ve dönüşüm sürecine yardımcı olmaktır. Dolayısıyla, eğitim yalnızca basit bir davranış
değişimi gerçekleştirmek ilgili zihin meşguliyeti olmamalıdır. En anlamlı davranış değişiklikleri,
perspektif dönüşümü aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu süreçte yetişkinler, ilgili gördükleri bilgi ve
becerileri edinme konusunda eğitimsel bir desteğe ihtiyaç duyacaktır. Öncelikle yetişkinlerin
kendilerine güvenmeleri gereklidir. Güven için yetişkinlerin yeterlilik duyguları gelişmeli ve risk asgari
düzeye inmelidir. Yetişkin eğitimcilerinin görevleri, ihtiyaç belirleme çalışmaları yapmak, belirlenen bu
ihtiyaçlara yönelik davranış değişikliklerini desteklemek, katılımcılara bir takım fikir, bilgi, beceri ve
tutum kazanmaları konusunda yardımcı olacak faaliyetler düzenlemek ile sınırlı değildir. Aksi halde
eğitim rızaları yönetmek için telkin haline dönüşür. Davranışsal hedefler, ihtiyaç değerlendirmesi,
yeterliğe dayalı eğitim ve beceri eğitimi gibi kavramların perspektif dönüşümü açısından ele alınması
gerekmektedir.
Mezirow (1981) perspektif dönüşümüne yönelik düzenlenen eğitim faaliyetlerinde “karşı geliş”
(breaching) tekniğinin kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu teknik, diğerleri ile olan ilişkilerimizde
sorgulamaksızın kabul ettiğimiz varsayımlara bir tür meydan okumayı içerir. Bu ilişkiler eleştirel bilinç
yardımıyla sorgulanır. Örneğin geleneksel öğrenci-öğretmen ilişkisine alışık öğrenenlerin, öğretmenin
bilgi sağlayıcı ya da faaliyet yöneticisi türünden geleneksel rolleri reddettiği, bunun yerine kaynak kişi
rolü üstlendiği bir öğrenme ortamına katılımı sağlanabilir. Kendilerine “garip” gelen bu ortamda açık
bir şekilde ifade edilmeyen öğrenmeye ilişkin varsayımlar üzerinde düşünmeleri sağlanabilir.
Beklemedikleri türden bir yapı ile karşılaşan ve bu yapıyla baş etme konusunda başarılı olamayan
öğrenenler için bu durum olumsuz duygulara neden olabilir. Öğrenenlerin, kurumsallaşmış ideolojilere
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ait varsayımlara dayanan bu duygularının asıl nedenlerini görmelerine yardım edilmelidir. Bunun yanı
sıra, T gruplarına benzer deneyimlerden faydalanılabilir. Bu tür gruplarda, katılımcılara sürekli olarak
destek sağlayarak otorite ilişkilerine ilişkin psiko-kültürel varsayımların, algı, düşünce ve davranış
alışkanlıklarını nasıl şekillendirdiğini görmeleri konusunda yardımcı olunabilir. Daha sonra ise, plan
yapıp eyleme geçmeleri konusunda kendilerine destek olunabilir.
Mezirow, yetişkinlerin öğrenmesine yardımcı olabilmek için andragojik ilkelerin benimsenmesi
gerektiğini savunmuştur. Andragojik yaklaşım, yetişkinlerin öz-yönetimli öğrenenler olarak hareket
etmelerini desteklemektedir. Bu konuda öğrenenlere destek olmak üzere şunların yapılması
gerekmektedir (Mezirow, 1983: 136-137):
1. Öğrenenlerin, eğitimciye olan bağımlılığı aşamalı olarak azaltılmalıdır.
2. Öğrenenlerin, kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmesi sağlanmalıdır. Bunların başında
diğer öğrenenlerin ve eğitimcinin bilgi ve deneyimleri bulunmaktadır. Yetişkinlerin, diğer insanlarla
etkileşim kurarak öğrenmeleri sağlanmalıdır.
3. Öğrenenlerin kendi öğrenme ihtiyaçlarını tanımlamalarına yardımcı olunmalıdır. Bu amaçla,
kültürel ve psikolojik varsayımları anlamalarına destek olunmalıdır.
4. Öğrenenlerin öğrenme hedeflerini belirlemeleri, süreci planlamaları ve öğrenmeyi
değerlendirme konularında sorumluluk almalarına yardımcı olunmalıdır.
5. İçerik, öğrenenlerin problemleri, ilgileri ve anlama düzeyleri göz önünde bulundurularak
düzenlemelidir.
6. Öğrenenlere seçenekler sunulmalıdır. Farklı görüş açılarına açık olmaları sağlanmalıdır.
7. Öğrenenlerin öz eleştiride bulunmalarına destek olunmalıdır. Bu amaçla, ölçütler
geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır.
8. Kendi sorunları ile diğer bireylerin sorunları arasında benzerlik ve farklılıkları görmeleri
sağlanmalıdır. Bu şekilde, bireysel ve kolektif eyleme geçmeleri desteklenmelidir.
9. Yetişkinlerin risk almaları desteklenmelidir. Bunun için öğrenenlere düzenli geri bildirim
verilmelidir. Yarışmacı bir öğrenme ortamı yaratılmamalı, öğrenenlerin birbirlerine yardım etmeleri
sağlanmalıdır.
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10. Öğrenenlerin, sürece aktif katılımı sağlanmalıdır. Bu amaçla deneyime dayılı ve proje
temelli çalışmalar yapılmalıdır.
11. Öğrenenlerin, seçenekler arasında ahlaki ayırımlar yapabilmeleri sağlanmalıdır.
2.4. Eleştiriler
Mezirow’un teorisine yönelik getirilen eleştiriler arasında, teoriye ilişkin birtakım unsurların ya
eksik olduğu ya da daha fazla açıklanması gerektiğine ilişkindir. Tarihsel bağlam, öğrenenlerin ırkı,
sosyal sınıfı, cinsiyeti öğrenmeyi etkileyen unsurlar arasındadır. Ancak Mezirow bunlara yeterince
açıklık getirmemekle eleştirilmiştir (Taylor, 1998). Ayrıca öğrenmenin gerçekleştiği toplumdaki kültür
de dönüştürücü öğrenme deneyimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu konuya Mezirow yeterince
açıklık getirmemiştir.
Mezirow’un teorisi ayrıca sosyo-politik eleştiriden uzak durarak bireysel dönüşüme yaptığı ağır
vurgudan dolayı da eleştirilmiştir (Collard ve Law, 1989). Bireysel dönüşüme yapılan aşırı vurgunun
daha geniş çaptaki sosyal yapılardaki dönüşümlerin göz ardı edilmesine neden olduğu belirtilmiştir.
Inglis (1997 akt: Baumgartner,2003) Mezirow’un teorisinin bireysel düzeyde güçlenmeye odaklanmış
olduğunu ve özgürleşmeyi göz ardı ettiğini belirtmiştir. Güçlenme mevcut güç sistem ve yapılarında var
olmaktır. Özgürleşme ise güç yapılarına direnmek ve bu yapılara meydan okumaktır.
Diğer yandan Taylor ve Cranton (2013) araştırmacıların dönüştürücü öğrenmeye yıllar
içerisinde oldukça ilgi göstermiş olmasına rağmen çalışmaların deterministtik bir yaklaşımla
yürütüldüğü eleştirisinde bulunmuştur. Bu durum derin teorik analizlerin yapılmasına engel olmuştur.
Bu konuda yaptıkları tartışmada Taylor ve Cranton dönüştürücü öğrenmeye ilişkin farklı teorik
unsurlara dikkat çekmişlerdir. Bunlardan birisi deneyimdir. Deneyimin ne anlama geldiği konusunda
yeterince çalışılma yapılmamıştır. Dönüştürücü öğrenme bağlamında deneyim eleştirel olarak ele
alınmamıştır. Deneyimi ne oluşturur? Deneyim ne değildir? Deneyime anlam veren nedir?
Dönüştürücü deneyimi diğer deneyimlerden ayırt eden nedir? Bu tür soruların sorulması
gerekmektedir. Ayrıca tüm dönüştürücü öğrenmelerin tabiatı gereği iyi olduğu varsayımı da
sorgulanmalıdır. Dönüştürücü öğrenmeye benzeyen, ancak olumsuz sonuçları olan öğrenmelerin göz
ardı edilmemesi gerekmektedir. Olumsuz sonuçlar doğurabilecekse dönüştürücü öğrenmeyi
desteklemek etik midir?
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3. LAURENT DALOZ’UN PSİKOGELİŞİM TEORİSİ
Laurent Daloz 1970’lerde üniversite eğitimlerini yetişkinlik çağında almak isteyen bireyler
rehberlik etmek üzere Vermont’s External Degree Program tarafından görevlendirilmiştir. Bu amaçla
bir kılavuz (mentor) olarak yetişkinlere ev ve işyerlerinde kendilerine uygun bir lisans programı
belirleme konusunda yardımcı olmuştur. Bu girişim, öğrencilerin entelektüel gelişimlerine ne denli
katkıda bulunduğunun araştırıldığı bir proje kapsamında incelenmiştir. Bu şekilde yetişkinlerde gelişim
alanyazını ile tanışan Daloz kılavuzların öğrenciler için önemli bir işlevi olduğu sonucuna ulaşmıştır
(Darling, 2014). Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Daloz Psikogelişim Teorisi’ni geliştirmiştir. Teorisi
Jean Piaget, John Dewey ve Bill Perry gibi düşünürlerin görüş ve kuramsal yaklaşımlarından oldukça
etkilenmiştir. Teorisini, Mezirow’a benzer şekilde örgün eğitime dönüş yapmış olan kadın yetişkin
öğrenenlerle olan mesleki tecrübelerini kullanarak geliştirmiştir.
Bu bölümde Daloz’un yetişkinlerde öğrenmeye bakış açısı ve örgün eğitime dönüş yapan
yetişkinlerin özellikleri ele alınmaktadır. Psikogelişim Teorisi’ni açıklamak üzere kullanmış olduğu
yolculuk, kılavuz ve hikâye kavramları açıklanmakta, bilinç kazanma sürecinde yetişkinlere eğitimcilerin
nasıl yardımcı olabileceği betimlenmektedir.
3.1. Yetişkinlerde öğrenme
Daloz (2012) tüm yetişkinleri öğrenen bireyler olarak görmektedir. Bunun nedeni, öğrenmenin
okuldan daha çok okul dışarısında gerçekleşmesidir. Ailelerimizden, işimizden ve arkadaşlarımızdan
sürekli olarak bir şeyler öğreniriz. Başarılı ile çözdüğümüz problemlerden ve yerine getirdiğimiz
görevlerden bir şeyler öğreniriz. Aynı zamanda hatalarımızdan ve karşı karşıya kaldığımız ikilemlerden
ders alırız. Bu öğrenmelerden bazıları pek kayda değer olmayabilir. Ama bazıları hayatımızı temelden
değiştirebilecek niteliktedir. Bazı öğrenmeler bize mutluluk getirebilir. Bazıları ise acıya neden olabilir.
Hatta aşikâr olan şeyleri görebilme konusunda oldukça sorun da yaşayabiliriz. Bu tür durumlarda
çoğumuz ne kadar fazla şey öğrenirsek o kadar az şey biliyor olduğumuz hissine kapılır, hayatın bizleri
götürdüğü yeri ve buna değip değmediğini sorgularız.
3.2. Örgün Eğitime Dönüş Yapan Yetişkinler ve Eğitimin Amacı
Şu ya da bu nedenlerle örgün eğitimlerini gençlik yıllarında tamamlayamayan yetişkinlerden
bazıları okula tekrar dönüş yapmak isteyebilir. Bu bireyler, yukarıda sıralanan öğrenme durumlardan
benzer şekilde etkilenebilirler. Bu yetişkinlerin çoğu okula dönüş yapmak için çok şeyden fedakârlık
etmektedir. Bunları göze almalarının temel nedeni daha iyi bir yaşama ulaşmak istemeleridir. Ancak
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örgün eğitime geriş dönüş aynı zamanda yetişkinlere, yaşamlarının anlamını algılamalarına yardımcı
olabilir. Ancak bu farkındalık insanları her zaman harekete geçirmeyebilir. Bazı yetişkinler ise bu
farkındalığa hiç varmayabilirler. Bazıları ise yaşamlarının anlamlarında zamanla meydana gelmiş
bulunan yıpranmayı kanıksamış olabilir.
Daloz (2012) iyi bir eğitimin insanların yaşamlarında meydana gelen değişimleri anlamalarına
yardımcı olacağını, hatta değişimlerin oluşmasına neden olabileceğini söyler. İyi bir eğitim en derin
arzularımıza cevap verebilir, onları zenginleştirebilir, doğru sorular sorarak önemli cevaplara
ulaşmamız yardımcı olabilir. Elde edilen cevaplar, bizler için önemli olan başka konulara ilişkin yeni
sorular sormamıza neden olabilir. Bu süreçte öğretmenlerin önemli bir işlevi bulunmaktadır. Öğrenciler
için önemli olan konuların onlarla uygun bir şekilde ele alınarak, yaşamlarını daha dolu sürdürmelerine
yardımcı olmalıdırlar. Bu amaçla öğretmenler öğrencilerin gerekli cesaret, içgörürü ve hırsı elde
etmelerini sağlamalıdırlar.
3.3. Temel Kavramlar
3.3.1. Yolculuk
Daloz (2012), yetişkin öğrenenlerin dönüşüm tecrübelerini tasvir etmek için “yolculuk”
metaforunu kullanmaktadır. Yolculuğun türü kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Yine de her bir
yolculukta bir yön mevcuttur. Yolculuk esnasında yoldaki trafik işaretleri takip edilerek yol alınır.
Yolculukta, yetişkin öğrenen yolcu, öğretmen ise rehberdir. Öğretmenlerin öğrencileri etkileyip
etkilemedikleri gereksiz bir sorudur. Asıl cevap aranması gereken sorular şunlardır (Daloz, 2012: 5):
“Öğrencilerimiz nereye gitmektedirler?” ve “Onların yolculuklarında bizim işlevimiz nedir?”
İkinci soruya ilişkin olarak, öğretmenin bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu bilginin öğrenciler
tarafından kullanılabilmesi için öğretmenler tarafından uygun biçimde şekillendirmesi gerekmektedir.
Bunun en etkili şekilde gerçekleşebilmesi için her bir öğrencinin eğitime bakış açısı belirlenmeli,
öğretmenin bakış açısı ile karşılaştırılmalıdır. Bu öğrenmenin bireyselleştirilmesi, öğrencinin belirli bir
zaman diliminde alması gerektiği bilgi/beceriyi almasını sağlamanın ötesindedir. Öğrenci ve öğretmen
arasındaki ilişki ilgi ve şefkate dayalı olmadır. Bundan dolayıdır ki Daloz öğretmen yerine kılavuz
(mentor) terimini kullanmayı tercih etmiştir.
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3.3.2. Kılavuz
Kılavuzlar dönüşüm sürecinde anahtar bir görev üstlenirler. Yaklaşmakta olan yolculuğumuzun
neden olduğu korkuyla baş etmeye muktedir olduğumuzu hatırlatırlar. Korkularımızdan kaçmadan,
korkularımız aracılığıyla dönüşümü tecrübe etmemize yardımcı olurlar. Onların bu özelliğini Daloz
(2012: 18) şu şekilde açıklamaktadır:
Kılavuzlar yolculuğun başından itibaren bizimledirler ve rehberlik görevi
görürler. Yaşam yolculuğumuz boyunca bize öncülük ederler. Benzer yolculukları daha
önce tecrübe etmiş olduklarından dolayı onlara güveniriz. Kılavuzlar bizim ümitlerimizi
barındırırlar, yolumuza ışık tutarlar, gizemli işaretleri anlam kazandırırlar, pusuda
bekleyen tehlikelere karşı bizi uyarırlar, yolculuk esnasında karşımıza çıkacak olan
beklenmedik zevklere dikkat çekerler.
3.3.3. Hikâye
Daloz (2012) kılavuzların yolculuk esnasında birer rehber olarak görevlerini daha iyi
anlamamıza yardımcı olabilmek için “hikâye” kavramından faydalanır. Hikâyeler yaşama ilişkin
değişimleri anlamamıza yardım eder. “İyi bir hikâye olasılığa ilişkin bakışımızı dönüştürür ve
önümüzdeki yolculuk için bir harita görevi üstlenir” (Daloz, 2012: 23). Hikâyeler, dünyamız yıkıldığı ve
anlam hissini yitirdiğimiz anlarda, olgular/durumlar arasında tekrar bağ kurmamıza, korkularımızı
anlamamıza, yeni anlam yapıları görmemize yardımcı olurlar (Novalk, 1971, akt: Daloz 2012: 25). Bu
şekilde bir çıkış yolu bulmamızı sağlarlar. Hikâyelerde olaylar gelişi güzel bir şekilde nakledilmemelidir.
Hikâyelerde, zaman içerisinde bir ardışıklık söz konusudur. Anlamlı bir hikâye için, bir yerden başka bir
yere doğru gidişatın olması gerekmektedir. Bu şekilde hikâyeler, okuyucuları bir tür yolculuğa çıkarırlar.
Bu yüzden iyi bir hikâyede yön duygusu olması gerekmektedir.
Daloz (2012) yolculuk hikâyelerinin genellikle basit, karmaşıklıktan uzak eski bir dünya ile
başladığına işaret eder. Bu eski dünya genellikle evdir. Evden uzaklaşmakla başlayan orta kısımda
karmaşa, macera, iniş ve çıkışlar ile kahramanın bu yabancı yerde yolunu bulma çabaları yer alır.
Kahraman genellikle bir şeyler bulma uğraşısındadır. Düşüşün en dip noktasında dönüşüm gerçekleşir.
Yolcu karanlıktan kurtulur ve ironik bir şekilde eski dünyasına benzeyen yeni bir dünyaya ulaşmış olur.
Bu iki dünya aynı değildir. Ancak aralarındaki benzerlik tesadüfi değildir.
Yolculuk esnasında önemli birtakım hadiseler meydana gelebilir. Yolcu yola çıkmayı reddedip
evde kalmayı tercih edebilir. Bir kılavuz figürü belirip doğaüstü yardımlar sunabilir. Yolcu, yüzleşip
çözülmesi gereken birtakım sorunlarla karşılaşabilir. İlahi bir şekilde yolcu dönüşüme uğrar ve daha
güçlü bir hale gelir. Şeytanlar peşinden gelebilir. Yolcu yardım alarak özgürlüğe kavuşur. Her iki
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dünyanın da efendisi olarak geri dönüş yapar (Campbell, 1949 akt: Daloz, 2012: 27). Eski dünya terk
edilmez. Ancak eski dünyaya ilişkin olarak daha fazla farkındalığa kavuşulur. Dünyaya farklı bir şekilde
bakılır. Yolculuk eski tecrübeleri silmez. Onlara yeni anlam(lar) kazandırır. Hiçbir şey farklı olmamakla
birlikte her şey dönüşüme uğramıştır. Bu yüzden farklı görülürler. Eski yaşamımız halen oradadır, ancak
anlamı derinden değişikliğe uğramıştır. Bu tür bir efsanevi dönüşümün meydana gelebilmesi için
kaybolmamız gereklidir. Yolculuk esnasında bizi tekrar eve götüren düz, sorunsuz bir patika yoktur.
3.4. Psikogelişim İçin Eğitimcilerinin Görevleri
Örgün eğitime geri dönüş yapmak yetişkin öğrenenlerin çoğu için sıkıntı verici bir durumdur.
Ev ve iş yerlerinde becerilere sahip olsalar bile, okula geldiklerinde kendilerinden yaşça küçük olan
öğretmenlerin merhametinde hissedebilirler. Çocukları yaştaki diğer öğrencilerin kendileri ile alay
edeceklerinden endişe duyabilirler. Öğretmenlerin kılavuz görevi görerek yetişkin bireylerin
yaşayabilecekleri bu olumsuz duygular ile baş etmelerine yardımcı olmaları gereklidir. Daloz (2012: 19)
bunun için öğretmenlerin kendilerine şu soruları sorması gerektiğini söylemektedir:
•

Öğrencilerimde ne tür değişimler görmek istiyorum?

•

Onlar için ne tür sorumluluklar kabul ediyorum?

•

Öğrencilerim beni nasıl görüyor ve benden ne bekliyorlar?

•

Öğrencilerimin ümit ve korkularına nasıl cevap veriyorum?

•

Öğrencilerimin ümit ve korkularına cevap vermeyi öğrenebilir miyim, yoksa bu bir tür sihir
midir?

Bu soruların cevapları öğretmenlerin, öğrencilerine dönüşümü tecrübe etme konusunda
yardımcı olacaktır. Yine de Daloz (2012: 122-124), öğretmenin yolculuk esnasında etkili bir şekilde
kılavuzluk edebilmelerini sağlamak için birtakım ilkeler saptamıştır. Bunlardan ilki güven oluşturmaktır.
Güven oluşturmanın en iyi yolu onları etkili dinlemektir. Ancak bu şekilde öğretmen kendi gündemini
bir süreliğine askıya alıp öğrencilerinin dünyasına girebilir. Bu şekilde öğrencilerin anlamlar
oluşturabilecek düzeyde derin düşünceye dahil olması sağlanabilir. Bu amaçla, “Okula neden geri
gelmeyi seçtin?” sorusu iyi bir başlangıç olabilir. Bu soru, eğitimin öğrencinin hayatındaki yerini
anlamak için gerek öğrenciye gerekse öğretmene yardımcı olur. Diğer yandan “Neler öğreniyorsun?”,
“Bunlar senin için neden önemli?” ve “Bu söylediğini biraz önce söylediklerinle nasıl
ilişkilendirebilirsin?” türünden sorular konuşmayı derinleştirecektir. “Bana daha önce dersini almış
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olduğun iyi bir öğretmenden bahseder misin?” sorusu ise otorite ilişkilerine ve nelerin öğrenmeye
değdiğini düşündüklerini anlamaya yardımcı olacaktır. Güven sağlamak için öğrencilerin verdikleri
cevapların meşruluğu kabul edilmeli, yargısızca dinlenmelidir.
Öğrencilerin yolculuklarının başlarında ne tür devinimler yaşadıklarını da gözlemlemek
gereklidir. İlk görüşmelerde kabaca değerlendirmeler yapılarak öğrencilerin nasıl bir yön almakta
oldukları belirlenebilir. Bu amaçla şu sorulara yanıt aranabilir:
•

Kesin bir siyah beyaz ayrımından kaçınarak grinin varlığını da kabul etmekte midirler?

•

Silik bir benden daha görünür bene doğru geçişe yönelim söz konusu mu?

•

Anlamları daha bağlamsal ve bağıntılı şekilde yeniden inşa ediyorlar mı?

•

Okula geri dönüşleri aileleri, işyerleri ve genel olarak hayatları ile uyumlu mu?

Bunlara benzer soruların cevapları güçlü ya da zayıf yönlerin ortaya çıkarılmasına yönelik
kullanılmamalıdır. Öğrencilerin elde edecekleri yeni bakış açılarının eskilerinin yerine alacağı
unutulmamalıdır. Öğrenciler bu aşamada dar görüşlere de sahip olabilirler. Ancak bu görüşler
yolculuklarının devam etmesi için engel değildir. Bir başlangıç noktası olarak işlev görebilirler.
Ayrıca yolculukları boyunca öğrencilere seslerini duyurma konusunda yardımcı olunmalıdır.
Öğrencilere düşüncülerini dile getirme fırsatı verilmelidir. Bu, teke tek ya da sınıf içerisinde
gerçekleşebilir. Örneğin öğrencilerden bir konuya ilişkin olarak, insanların çoğunun bilmediğini
düşündükleri bir şeyler yazmaları istenebilir. Öğretmen derslerinden bazılarını, öğrencilerin verdikleri
cevapları dikkate alarak planlayabilir. Bu, öğretmenin öğrencilerini daha yakından tanımasına yardımcı
olacaktır. Bu aynı zamanda öğrencilere, sınıf içi diyaloglarda kendi seslerini duyurma imkânı verir.
“Şayet seçeneğin olsaydı ne(ler) öğrenmek isterdin?” veya “Bu dersle/konuyla ilgili olarak bir an önce
cevaplanmasını istediğin ne gibi bir soru var?” türünden sorular öğrencilerin duygusal bir bağ
kurmalarına yardımcı olacaktır. Bu şekilde, öğrenme için içsel bir uyarıcı elde edilecektir.
Güven oluşturulup bir yön belirlendikten sonra zıtlıkların oluşması sağlanabilir. Ancak zıtlıkların
ve öğrencilerin sezgilerine aykırı gelecek konuların dozu iyi ayarlanmalıdır. Uygun bir doz öğrencinin
sorgusuz kabul etmiş olduğu konularda sorular sormasına yardımcı olacaktır. Bu amaçla bir konudaki
görüş ayrılıklarına dikkat çekilebilir. Konuya ilişkin genel görüşleri desteklemeyen türden veriler ortaya
konabilir. Öğrenciden normalde desteklemediği bir görüşü savunmak üzere argüman geliştirmeleri
istenebilir.
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Öğrencilerle yazılı ya da sözlü diyalog halindeyken, hayatlarında belirlemeye başlayan ancak
üzerine gitmekten çekindikleri konulara dikkat etmek gerekmektedir. Onları bu konuda teşvik etmek
için başarılarına açık bir şekilde vurguda bulunulmalıdır. Nasıl bir yön almaları gerektiğini söylemek ya
da yoldan biraz uzaklaştıklarında onları eleştirmek doğru olmaz. Bunun yerine neyi doğru yaptıkları
konusunda öğrencilere geri bildirim vermek daha doğru olacaktır. Bu yüzden olumlu gidişatları
vurgulamak ve övmek gerekir. Olumsuzluklar üzerine odaklaşmak, öğrencilerin yolculukları sonunda
ulaşmayı arzuladıkların yerin imkânsız olduğu hissine kapılmalarına neden olabilir. Kılavuzların görevi
ulaşılmak istenilenin imkân dahilinde olduğunu görmelerine ve ona doğru hareket etmelerine yardımcı
olmaktır. Şekil 8’de Daloz (2012: 208) öğrencilere verilecek destek ile meydan okumaları ve bunların
etkilerini betimlemektedir.

Şekil 8. Destek ve meydan okumaların etkileri

Şekil 8’te de görüleceği üzere destek ve meydan okumanın her ikisi de düşük ise, pek bir şey
olması beklenmez. Durum olduğu gibi kalır. Ancak destek artırılırsa, gelişme ihtimali de artar. Ama bu
ihtimalin kaynağı, öğrenenin çevresince üretilen gerilimden daha çok kendi hissettiği ihtiyaçlardır. Bu
durumda öğrenen onandığını hisseder. Bu durum, kendisine yönelik olumlu duygular geliştirmesine
yardımcı olur. Ancak yine de birey, dış dünya ile üretken bir şekilde etkileşimde bulunması için yeterli
donanıma sahip olmayabilir. Diğer yandan yeterli destek sağlanmaz ve gereğinden fazla meydan okuma
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olursa birey güvensiz duygusu yaşayabilir. Bu yüzden geri çekilebilir. Daha akıcı ve karışık bir dünya
görüşüne ulaşması engellenebilir, katı bir epistemoloji benimseyebilir. Radikal dini düşünce gruplarına
üye olan öğrencilerin, üniversite yaşamlarının daha ilk yıllarında okulu bırakmaları bu tür durumlardan
kaynaklanır. Meydan okuyuş ve desteğin uygun düzeyde bir karışımı ise gelişmeye izin verecektir.
Gelişmenin tam olarak ne olacağı, öğrencinin ihtiyaçları ve kılavuzun tarzına bağlıdır.
Öğretmen ile öğrenci arasında gelişen ilişkiyi gözlemlemek de önemlidir. Öğretmen ve
öğrenciler birbirlerini daha yakından tanımaya başladıkça aradaki mesafe azalır. Samimiyet/yakınlık
artıkça öğrencilerin otoriteye karşı sorgusuz sualsiz kabul etmiş oldukları saygı azalacaktır. Öğretmen
ve öğrenci arasındaki samimi ilişki, her iki taraf için de gelişme potansiyeli doğurur.
4. ROBERT BOYD’UN DÖNÜŞTÜRÜCÜ EĞİTİM TEORİSİ
Boyd teorisini Carl Jung’ın analitik psikoloji üzerine yapmış olduğu çalışmalar üzerine
temellendirmiştir. Özellikle bireylerin içerisinde yer aldıkları küçük gruplardaki tutum, davranış ve
gelişim özelliklerini incelemiştir. Daloz ve Mezirow’a benzer şekilde öğrenme teorisinde gelişim odaklı
bir yaklaşım izlemiştir. Yetişkinlerin tecrübe ettikleri dönüşüm sürecini kolaylaştırmaya odaklaşmıştır.
Freire’e benzer olarak yetişkinlerde öğrenmende bilinç kazanmanın önemine işaret etmiştir. Ancak,
derinlik psikolojisi yönelimli çalışmalarından dolayı bilinçlilik ve dönüşüm Boyd için daha farklı anlamlar
ifade etmiştir. Boyd daha çok öğrenmenin ifadeci, duygusal ve ruhani boyutlarıyla ilgilenmiş, bu
boyutların günlük yaşantıya daha bütüncül ve bilinçli şekilde nasıl entegre edilebileceği üzerine
çalışmıştır (Dirkx, 1998). Bu amaçla psikoanalatik yöntemlerden faydalanmış ve teorisini Dönüştürücü
Eğitim olarak isimlendirmiştir. Bu bölümde Dönüştürücü Eğitim’e ilişkin kavramlar ve yetişkin
eğitimcilerinin süreçteki rolleri açıklanmaktadır.
4.1. Dönüşüm ve Dönüştürücü Eğitim
Boyd (1989: 459) dönüşümü, “bireyin kişiliğinde meydana gelen esaslı bir değişim” olarak
tanımlamıştır. Bu değişim, bireysel bir ikilemin çözüme ulaştırılması ve bilincin genişlemesiyle birlikte
daha ileri düzeyde bir kişilik bütünlüğüne ulaşmayı ifade eder. Bu yaklaşıma göre dönüşüm,
bireyselleştirmeye götüren bir tür iç yolculuktur. Bireyin emsalsizliğini oluşturan psişik yapılar üzerine
düşünme yoluyla gerçekleşen bir öğrenme sürecidir (Cranton, 2016).
Eğitimin ana hedeflerinden birisi, bireylerin dönüşümüne yardımcı olmaktır (Boyd ve Myers,
1988). Eğitim, bireylere iç dünyaları ile dış dünya arasında etkileşim halinde bulunan dinamikleri
anlamaları konusunda yardım etmelidir. Birey için bu, bilincin genişlemesi ve anlamlı, entegre bir
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yaşam elde etmeye çalışmak anlamına gelir. Böyle bir yaşamda birey, diğer insanlarla gerçek ve
güvenilir ilişkiler kurabilir. Boyd çalışmalarını daha sonra Myers ile devam etmiştir. Genel olarak eğitime
yönelik yaklaşımlarını dönüştürücü eğitim olarak isimlendirmişlerdir. Dönüştürücü eğitim, eleştirel
düşünce yoluyla bir takım problem çözme pratiğinden ziyade, idrak sürecidir (Taylor, 1988). İdrak
kavramı aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
4.2. Ben ve Ego
Dönüştürücü eğitim analitik psikoloji üzerine kuruludur. Ben (the Self) ve ego kavramları,
dönüştürücü eğitimde merkezi bir önem taşımaktadır (Boyd ve Myers, 1988). Ben, kişiliğin bütünüdür.
Bireyin tüm psişik oluşunu kapsar. Ben, insanın yeryüzünde var olmaya başlamasından bu yana gelişim
göstermiştir. Zaman içerisinde farklı bileşenlere sahip olmuştur. Bunlardan bir tanesi egodur. Ego
bilincin merkezinde yer alır. Ancak Ben’in yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Embriyoya benzer bir
şekilde, Ben’in rahminde gelişir ve ayrı bir varlık halini alır.
Boyd ve Myers (1988) ego ve Ben arasındaki ilişkiyi betimlemek üzere Jung gibi gelişim
psikologlarının görüşlerinden faydalanmışlardır. Gelişim psikolojisine göre yaşam temel olarak iki
safhadan oluşmaktadır: birinci safha ve ikinci safha. Birinci safhada birey, yaşamın kendisinden
beklenenleri nasıl yerine getireceğini öğrenmektedir. Kişisel ve işe ilişkin kimlik oluşturmaya çalışır.
Bunun için gerekli görülen bilgi, beceri ve vasıfları edinmeye çalışır. Toplum içerisinde kendini
konumlandırmaya uğraşır. Kendine has bir ferdiyetlik oluşturur. Bu şekilde diğer insanlardan ayrışır.
Dönüştürücü eğitim birinci safhada önemli bir işlev üstlenmektedir. İnsanların toplumda
fonksiyon gösterebilmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları öğrenebilmesi için gerekli kaynakları
sağlar. Egonun, Ben’e ait diğer bileşenlerden gelen girdilere açık olmalarına yardımcı olur. Aynı
zamanda egonun, Ben’den kaynaklanan değişik güç ve içerikler tarafından ezilmesine engel olur.
Bireylerin cesaretli adımlar atmaları ve yaratıcı olmalarını teşvik eder. Ancak bu aşamada egonun
kontrolü kaybedecek düzeyde zorlanmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Dönüştürücü eğitim
birinci safhada, ego ile Ben’in iç yaşamı arasında bir köprü vazifesi görmektedir.
Dönüştürücü eğitim çocukluğun ilk yıllarında, fantezi ve canavarların ego dünyasına ait
olmadığını öğretebilir. Bununla birlikte çocukların, bunların mecazi anlamlarını kavramalarını
sağlayabilir. Bu amaçla halk hikayeleri, peri masalları ve korku dolu, aynı zamanda büyüleyici macera
hikayelerinden faydalanabilinir. Bunlar aracalığıyla çocukların Ben’den kaynaklı korku ve endişelerle
başetmelerine yardımcı olacak kaynaklara ulaşmaları sağlanabilir. Oluşmakta olan egoları bu kaynakları
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bilinçaltında olsa dahi kullabilecektir. Yetişkinler çocuklara bu tür korku ve endişeleri hissetmekte yalnız
olmadıklarını gösterebilir. İyi ve kötü canavarlar, korku verici ve muhteşem fanteziler hakkında
çocuklarla konuşulabilir. Bu şekilde nunlarla yaşayabileceklerine inanmaları sağlanabilir.
Birinci safhadaki daha ileri yaşlarda kahramanlar, şövalyeler, hayal ürünü karakterler, dünya
dışı maceralar ve aşk maceraları söz konusu olur. Ergenler elde etmeyi arzuladıkları yaşamı hayal
ederler. Fetihler ve büyük başarıların hayalini kurarlar. Ben, egoyu simge ve enerji yağmuruna tutar.
Ego bunları hayal ve tutkulara dönüştürür. Bu safhada dönüştürücü eğitim egonun tümden bir
hakimiyet kurmasını engellemeye yardımcı olur. Ego ile Ben arasındaki mesafeyi dengede tutmaya
çalışır.
Dönüştürücü eğitim yaşamın ilk safhasındaki ilk yetişkinlik döneminde birey ile ilk tip
(archetype) arasında uyum oluşturmaya destek olur. Öğretmen, ilk tipe ait güçlerce istilaya uğrayan
öğrencisinin yanında yer alır. Bu güçler arasında yaratıcılık, kuvvet ve keşif bulunmaktadır. Öğretmen,
bu güçleri kucaklaması konusunda genç yetişkine yardımcı olur. Bu güçlerce hükmedilmesine,
zehirlenmesine karşı koymasını destekler.
Yaşamın ikinci safhasında, yavaş yavaş ferdiyetlikten entegrasyona yönelim söz konusudur. Bu
aşamada dönüştürücü eğitim bireylere yaşamlarında bütünlük ve entegrasyon sağlama konularında
yardımcı olur. Emellerimize ulaşıp ulaşılmamıza bakılmaksızın, kendimize şu tür sorular sorarız:
•

Buradan sonra nereye gideceğim?

•

Hayatta gerçekten önemli olan nedir?

•

Resmin bütününde yaşamımın yeri nedir?

Bu sorular yaşamda neler elde ettiğimizi sorgulamak için sorulmak zorunda değildir. Daha çok
yaşadığımız yılların, hayatın geri kalan yıllarında bizi nereye götürdüğüne ilişkin muhakeme yaparız. Bu
içsel bir yolculuktur. Elde etmeye çalıştığımız entegrasyon egonun, Ben’in diğer bileşenleri ile diyalog
kurmasını gerekli kılmaktadır.
Yaşamın ikinci safhasında dönüştürücü eğitimin iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bireyi
iç dünyasına yapacak olduğu yolculuk için hazırlamaktır. İkincisi ise, bu yolculukta bireyin risk almasına
yardımcı olmaktır. Bu amaçla bireyin egosu ve Ben’de var olan diğer psişik yapılar arasında diyalog
kurmasına destek olunur. Dönüştürücü eğitimin işlevi ve yetişkin eğitimcisinin süreç içerisindeki
görevleri aşağıda daha detaylı olarak ele alınacaktır. Ancak daha önce dönüştürücü eğitimde önemli
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olan idrak kavramının açıklanması gerekmektedir. Aşağıda kavramın tanımı yapılmakta ve üç aşamalı
idrak süreci açıklanmaktadır.
4.3.İdrak
İdrak, bütünselci bir yönelime sahiptir. Etraflıca/yansımacı düşünme sonrası kavrayışa neden
olur. Bilinçaltındakiler, bilinç üzerine çıkarıldıkça aydınlanma meydana gelir. Bireyler, çocukluklarından
itibaren öğrenmiş oldukları ve gelişimlerine engel teşkil eden eski düşünce, duygu ve eylem
kalıplarından kurtulur (Hunt, 2013). Bu durum hayal gücü, sezgi ve duygusal deneyimler yardımıyla
oluşur. Ayrıca kendimizi diğer bireylerden farklılaştıran, aynı zamanda onlara aynı kılan etkenlerin
farkında varılmasıyla gerçekleşir (Kroth ve Cranton, 2014). Bu şekilde dünya, kendi bütünlüğü içerisinde
anlam kazanır.
İdrak süreci üç aşamadan oluşmaktadır (Taylor, 1998; Sattmann-Frese ve Hill, 2008):
a. Alma: Temel olarak dinlemeyi içerir. Anlamların dile getirilişindeki bireylerarası farklılıklara
yönelik alıcı tavır benimsenir.
b. Farkına varma: Seçim yapma gerekliliğinin farkına varılır.
c. Matem: Birey içsel iletişime geçer ve bir duygu krizi yaşar. Öteden beri gelen düşünce
kalıpları, doğru olarak bilenenler anlamsız hale gelir ve geçerliliklerini yitirir. Birey bu tür bilgi ve yanlış
duygulardan kurtulur. Yeni bilgi, davranış ve tutumları incelenir. Bunlar arasından uygun bulduklarını
benimser. Eski ve yenileri arasında bir uyum kurmaya çalışır. Matem kendi içerisinde dört aşamadan
oluşur. Bunlar sırasıyla şöyledir (Boyd ve Myers, 1988: 278-279):
1. Uyuşukluk ve panik: Birey uyuşukluk hissi veren duygular arasında geliş gidişler yaşar. Bu
zaman zaman paniğe neden olur. Anestezi alıntıdaki bir kişide olduğu gibi sersemlik hissi yaşayabilir.
Paniğe kapılmış bir şekilde dürtüsel tepkiler verebilir. Her iki durumda da birey zamanda asılı kalmıştır
ve yaşam gerçek dışılığa bürünmüştür.
2. İğnelenme ve protesto: Birey acı dolu bir iğnelenme, kayıp edilen özlem, mevcut durumu
protesto etme türünden hisler yaşar. Kaybolmuş bir nesneye bağımlılık ve tekrar bulmaya çalışma söz
konusudur. Ancak arayış başarısız oldukça hayal kırıklığı ortaya çıkar. Birey durumu protesto eder ve
başkalarını suçlar.
3. Çözülme ve ümitsizlik: Bireyin önceki teşebbüsleri sonuçsuz kalmış ve morali bozulmuştur.
Yeni girişimleri başarısız olmuştur. Birey ümidini yitirir. Umursamazlık ve bunalım hüküm sürer.
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4. Yeniden denge kurma ve bütünleşme: Bu aşamanın bir ucunda umut dolu yeniden
bütünleşme, diğer ucunda kimliğin yeniden bütünleşmesi yer alır. Birey gelişmeyi engelleyen eski
düşünce, his ve davranış kalıplarından artık kurtulmuştur. Yeni bakış açıları kazanmıştır. Gelişmiş
durumdadır. Birey geleceğe yönelik planlar yapabilir duruma gelmiştir.
Bu dört aşama arasında örtüşmeler söz konusu olabilir. Birey bir önceki aşamaya dönüş
yapabilir. Ayrıca matem süreci doğrusal değil, daireseldir. Dönüşüm parça parça oluşur. Herhangi bir
geçiş döneminde, birey dördüncü aşamaya tekrar tekrar ulaşabilir. Her seferinde daha fazla istikrar
elde eder ve Ben’e daha fazla entegre olur. Bu bir dağa tırmanmaya benzetilebilir. Birey dağın dört bir
yanında dönerek en uç noktaya ulaşır. Tırmanış sırasında dağın kuzeyine tekrar tekrar ulaşılır. Ancak
her seferinde görüş açısı genişlemiştir. Birey bu dört aşamada gerçekleşen ruhsal bunalımlarla baş
edebildiği sürece gelişimden söz edilebilir.
4.4. Eğitimsel Amaçlar
Dönüştürücü eğitimin amaçlarına yukarıda kısaca değinilmiştir. Aşağıda dönüştürücü eğitimin
amaçları ve yetişkin eğitimcilerin rolü daha detaylı olarak ele alınmaktadır.
Dönüştürücü eğitim uygulamalarına rehberlik edecek üç temel soru bulunmaktadır. Bunlar şu
şekildedir (Boyd ve Myers, 1988):
1. Birey ego ve Ben’in diğer bileşenleri ile diyalog kurmayı öğrenmekte midir?
Ego bilinç üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dönüşümcü eğitim tecrübesi yaşayabilmek için
bireyin, bu etkiyi gevşetmesi gerekmektedir. Egonun dışındaki diğer sesleri de dinlemesi
gerekmektedir. Ancak bu şekilde ego ve Ben’in diğer bileşenleri arasında bir diyalog kurulabilir.
2. Birey kültüre ait simgelerin yaşamı üzerindeki etkilerini anlamakta mıdır?
Dış dünyaya girildiğinde egonun örtülü ve açık içeriklere ilişkin farkındalık edinmiş olması
gerekmektedir. Bu içerikler farklı simgeler aracılığıyla kendilerini gösterebilirler. Örneğin erkek liderler
babayı simgeleyebilir. Buna benzer simgelerin, davranışlarımız üzerinde derin etkileri bulunmaktadır.
Dönüştürücü eğitim bireylere, çevrelerindeki simgelerin ve bu simgelerin hayatları üzerindeki
etkilerinin farkına varmasına yardımcı olmaktadır. Dönüştürücü eğitimin temel amaçlarından birisi
öğrenme için kritik önem taşıyan simgeleri belirlemektir. Ancak simgelerin ortadan kaldırılmasını
hedeflemez. Amaç simgeleri yaşamlarına anlamlı bir şekilde yeniden entegre edebilmeleri konusunda
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bireylere yardımcı olmaktır. Elde edilen bilinç, bireyin simgeler tarafından kontrol altına alınmasına
engel olur. Birey simgelerle daha sağlıklı bir ilişki kurabilir.
3. Birey simgeler ve simgeleştirme süreçlerine dair farkındalık kazanmakta mıdır?
Simgelerle baş etme çabaları, bireyin iç ve dış dünyalar arasında geliş gidişlerine geden olur.
Simgeler yaşamımızdaki farklı anlamlara ışık tutar. Bunların çoğu dış dünyadan alınmıştır. Örneğin
bireysel değerimizin göstergesi olan başarı dış dünyadan alınmış bir simgedir. Bu simgeler bireyin anlam
oluşturmalarına neden olur. Bu anlamlar dış dünyaya geri yansıtılır. Bu açıdan iç ve dış dünyalar
arasında bir etkileşim söz konusudur.
Bu tür yansıtmalar psikolojik bir gerçekliktir. Ancak üzerlerinde bilinçli olarak pek düşünülmez.
Dönüştürücü eğitim, öğrenenlerin bunların farkına varmasını hedefler. Öğrenenlere simgelerin iç ve dış
dünyalarda ne tür bir işlev gördüklerini anlamaları konusunda yardımcı olur. Nihai hedef bireyin kişisel
bütünlüğe ulaşmasıdır.
İdrak sürecinde yetişkin eğitimcilerine önemli görevler düşmektedir. Bunlardan bir tanesi, etkili
rehberliktir. Rehberlik, “eğitimcinin öğrenenlere iç diyalog yolculukları süresince yardım edebilme
beceresidir” (Boyd ve Myers, 1988: 282). Rehberliğin etkili olabilmesi için eğitimcilerin öncelikle kendi
yolculukları üzerine düşünebilmeleri gereklidir. Kendileri iç diyalog tecrübesi yaşamış olmalıdır. Bu
tecrübelerden elde etmiş oldukları bilgeliği, öğrenenlerin kaynak olarak kullanmalarına izin vermeleri
gerekmektedir. Yetişkin eğitimcilerinin ikinci görevi ise, öğrenenlere şefkatli tenkitlerde bulunmadır.
Bu şekilde yetişkinlerin kendi gerçeklerini sorgulamaları sağlanabilir. Yetişkinlerin mevcut durumu
algılamaları ve kendileri için geleceğe yönelik bir yol belirlemelerine yardımcı olunabilir.
4.5. Eleştiriler
Boyd’un teorisine ilişkin yapılan eleştirilerin temelinde egoyu tanımlayış şekli bulunmaktadır.
Groulx’a göre (2009) bireyin psişik durumunun devamı için egonun rasyonel, yansımacı ve bilinçli
eylemleri önemlidir. Ancak Groulx, davranışı başlatan ana unsurun ego olduğu düşüncesini terk
etmemiz gerektiğine ilişkin görüşlerini kabul etmemektedir. Groulx’a göre bu yanlış görüşe neden olan,
egonun tanımından kaynaklanmaktadır. Ego tamamen rasyonel olamaz. Hatta bazen ego
rasyonellikten oldukça uzaktır. Groulx, egoyu sayfaları gizli bir yaşam hikâyesine benzetmektedir. Bu
sayfaların tecrübe edilmesi, tekrar tekrar gözden geçirilerek geçmiş, şu an ve geleceğe ilişkin
olasılıkların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında egoyu beklenmedik
durum ve olaylar birikimi, rasyonellik dışı unsurlar ile gelişen rasyonel süreçler arasındaki uzlaşma
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silsilesi olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla ego nihai olmayan görüşlerden ve farklı durumlardan
oluşur. Bunlar farklı zaman ve mekanlarda rastlantısal bir şekilde örtüşebilirler.
Groulx matem sürecinde egonun önemine işaret eder. Bu süreçte bireyin iyi bir ‘dinleyici’
olması gerekir. Bu bilinçaltında yatan simge, imge ver alternatif anlam ifadelerine karşı duyarlı
olunmasını gerekli kılar. Bireye ait kişilik unsurları birbirleri ile etkileşim halindedir. Bu unsurlar zaman
içerisinde farklı düzeylerde değişimlerden geçmektedir. Bu değişimler, birbirleri arasındaki etkileşimi
etkiler. Örneğin bir önceki ‘diyalog’ esnasında göreceli olarak daha az olgun bir ego ile etkileşim söz
konusu olabilir. Farkındalık bir seçim yapmayı gerektirir. Ego seçim yapma ve seçimleri onama görevi
üstlenir. Yaşanan tecrübelerin gerçekliğini, doğruluğunu değerlendirir.
Groulx idrak’ın matem sürecine benzediği konusunda Boyd’a katılır. Ancak bunun için farklı
nedenler sunar. Mevcut ego, küçük kardeş(ler)inin ‘ölümü’ anlamına gelebilecek olan birleşim,
entegrasyon konusunda da matem tutar. Bu özerk ego-kimlikleri belirli bir zaman ve mekanda
kilitlenmiş halde bulunabilirler. O zamana ilişkin sorun ve meydan okumalar ile baş etmeye çalışıyor
olabilirler. Olgun ego bunları yeniden diriltmeye çalışabilir. Bunlar daha kapsamlı ego ile yeniden
bütünleştirilmeye çalışılır. Bu tür bir matem sürecinde yeni bir bakış açısının kabul edilmesi söz
konusudur. Bu kolay olmayabilir. Groulx’a göre önceki ego-durumları dış ve iç dünya ile etkileşim
halindeki egoya ait ‘çözümlere’ bağlantılıdır. Bu yüzden egonun ayrı bir parçası değil, önemli bir
parçasıdırlar.
Dirkx (1988) ise Boyd’un çalışmalarının belirgin bir pedagojik çatıya dayanmakta olmadığı
eleştirisinde bulunmuştur. Derinlik psikoloji üzerine oturtulmuş yetişkinlerde öğrenenlere özgü bir
pedagojinin neleri içereceği konusunda kısıtlı bilgi sunduğunu belirtmiştir.
5. ÖZET
Bu bölümde yetişkinlerde bilinçlendirmeyi temel alan teoriler ele alınmıştır. Bu teorilerin ortak
noktası, yetişkinlerin yaşamlarını şekillendiren yapıların farkına varmaları ve durumlarını değiştirmek
üzere hareket etmeleri gerekliliğidir. Bu şekilde yetişkinlerin benlik kavramında bir değişim, gelişme ya
da bütünleşme meydan gelir. Bu teorilerden bir kısmı bireysel düzeyde dönüşümü vurgulamaktadır. Bir
kısmı ise daha radikal bir yaklaşım benimseyerek, geniş kapsamlı olarak toplum bazında dönüşümü ele
almaktadır.
Paulo Freire’nin Bilinçlendirme Teorisi ikinci kategoridedir. Freire’nin teorisinde “ezilenlerin
pedagojisi” önemli bir kavramdır. Üçüncü Dünya koloni ülkelerindeki halk kitlelerinin, egemen kültürün

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları

124

Yetişkinlerde Bilinçlendirmeyi Temel Alan Teoriler

benimsettiği düşünce ve yaşam tarzını dönüştürmesi ezilenlerin pedagojisini oluşturur. Freire’e göre
eğitim tarafsız olamaz. Toplumda ezilen grupların ezilmişliklerinin farkına varmaları konusunda
yardımcı olur. Ancak farkındalık tek başına yeterli değildir. Praksis (eylem) de gereklidir. Bu ezilmişlik
durumunun değiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu insan olmanın ve özgürleşmenin şartıdır. Bu şekilde
inanlar kendilerini gerçekleştirebilirler ve toplum düzeyinde refaha ulaşma mümkün hale
gelebilecektir. Dikkat edilmesi gereken bir husus, ezilmişlerin durumlarını değiştirdikten sonra
ezenlerin yerini almamasıdır. Aksi halde kısır döngüye girilme tehlikesi bulunmaktadır.
Freire “bankacı eğitim” olarak isimlendirdiği geleneksel eğitimin terk edilmesi gerektiğini
savunmuştur. Bankacı eğitime göre öğrenciler doldurulması gereken boş kaplardır. Kendilerine ne
veriliyorsa kabul etmeleri gerekmektedir. Depoladıkları bilgileri ilerleyen yıllarda kullanacaklardır.
Öğretmen-öğrenci arasında ezen-ezilen türden bir ilişki vardır. Öğretmen her şeyi bilir ve bildiklerini
öğrencilere aktarır. Öğretmen konuşur ve öğrenciler uysal şekilde dinler. Öğrenciler kendi haklarında
düşünmezler. Bu tür özelliklerden dolayı bankacı eğitim ezme-ezilme ilişkisinin devamını sağlar.
Bilinçlendirici ve özgürleştirici eğitim modelinde ise öğrenciler kendi haklarında, içine hapsedilmiş
oldukları durumları hakkında eleştirel olarak düşünür. Durumunu nasıl değiştirebileceği konusunda
eylem yönelimli girişimlerde bulunur. Bu açıdan Freire’nin özgürleştirici eğitim yaklaşımı önemli bir
güce sahiptir.
Freire özgürleştirici eğitim yaklaşımını yetişkinlere okuma-yazma programlarında kullanmıştır.
Freire’e göre geleneksel okuma-yazma programları baskıcıdır ve ezen grupların telkinleri için
kullanılmaktadır. Okumaz-yazmazlar bu şekilde kendilerinden daha çok ezen gruplar için var olmaya
devam etmek zorunda bırakılmaktadırlar. Freire’nin okuma-yazma programı bu yetişkinlerin
bilinçlenmesine yardımcı olmaktadır. Okur-yazar hale gelen yetişkinler ülkelerinin sosyo-ekonomik
kalkınmalarına da yardımcı olabilecektir.
Freire gibi Alman felsefesi Habermas’ın görüşlerinden etkilenen Jack Mezirow “Perspektiflerin
Dönüştürülmesi Teorisi”ni geliştirmiştir. Üniversitede örgün eğitime geri dönüş yapan yetişkin kadın
öğrenenler üzerine yapmış olduğu araştırmalar teorisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Mezirow’un perspektiflerin dönüştürülmesi, yaşamımıza şekil veren sosyo-kültürel faktörlerin
farkına varılması, sorgulanması sonucu ortaya çıkar. Bunun için yansıtıcı düşünme çok önemlidir. On
aşamalı bir süreç olan perspektiflerin dönüştürülmesi, yetişkin bireyin alışılmış yollarla çözemeyeceği
bir ikilem ile karşılaşmasıyla başlar. Bunlara arasında iş kaybı, boşanma ve emekli olma gibi durumlar
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vardır. Bu durumlarda birey oynamakta olduğu rollerin eleştirisel bir analizini yapar. Bu şekilde kendini
eleştirir. Onuncu aşamada ise toplumla yeniden bütünleşme gerçekleşir. Aşamaların tamamlanması
yıllar alabilir. İlerleme bilinçli bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Sürecin farklı safhaları arasında gidiş
gelişler olabilir. Bazı bireyler süreci tamamlamadan terk edebilir.
Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için eğitimcilere önemli görevler düşer. Birer yol gösterici
olarak dönüşüme destek olmalıdırlar. Mezirow, bu amaçla andragojik ilkelerden faydalanılması
gerektiğini belirtmiştir.
Laurent Daloz, Mezirow’a benzer öğrenci grupları ile çalışmıştır. Bu çalışmaları sonucunda
“Psikogelişim Teorisi”ni geliştirmiştir. Bu teoriye göre eğitim yetişkinlere yaşamlarında meydana gelen
değişimleri anlama konusunda yardımcı olmalıdır. Bu şekilde yetişkinlerin arzuladıklarını elde
etmelerine, kendilerini geliştirme ve gerçekleştirmelerine yardımcı olunabilir. Kılavuz (mentor) görevi
gören öğretmen, öğrencilerin değişim sürecini daha kısa ve etkili bir şekilde tamamlamasına katkıda
bulunabilir. Daloz bu süreci “yolculuk” metaforu ile açıklamaktadır. Kılavuzlar, yolculuk esnasında
öğrencilerin karşılaşacakları zorluklarla baş etmeleri için gerekli cesareti, iç görüyü ve hırsı elde etmeleri
konusunda destek olur. Kılavuzların, öğrencileri ile samimi ama dengeli bir ilişki kurabilmesi
gerekmektedir. Bu şekilde öğrenciler sorgusuz sualsiz kabul ettikleri otorite ilişkilerini sorgulanmaya
başlayacaktır. Sürecin sonunda, öğrencilerin yanı sıra kılavuzların da kendilerini geliştirmiş olması
beklenmektedir.
Mezirow ve Daloz’a benzer şekilde Robert Boyd da öğrenmeye gelişim odaklı yaklaşmıştır.
Teorisini “Dönüştürücü Eğitim” olarak isimlendirmiştir. Çalışmalarında Carl Jung’un analitik psikoloji
görüşlerini temel almıştır. Çalışmalarındaki derinlik psikolojisi yaklaşımından dolayı öğrenmenin ruhani,
duygusal ve ifadeci boyutlarıyla ilgilenmiştir. Yetişkinlerin bu boyutları günlük yaşamlarına bütüncül ve
bilinçli olarak katmalarını hedeflemiştir. Bu şekilde dönüşümün, yetişkinlerin kişiliğinde esaslı bir
değişime neden olacağını belirtmiştir. “İdrak,” Boyd’un teorisindeki en temel kavramlardandır.
Yansımacı düşünme sonrası bir kavrayışı, farkındalığı ifade eder. Birey bilinçaltındakilerinin farkına varır
ve bu şekilde aydınlanma gerçekleşir. Eğitimin görevi, bireye bu süreçte yardımcı olmaktır.
Yetişkinlerin, iç ve dış dünya dinamiklerinin etkileşimini anlamlarını sağlar. Bu şekilde birey, diğer
insanlar ile sağlıklı bir ilişki kurabilir.
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