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Öz 

İçinde yaşadığımız yüzyıl aşırı rekabetçi, yenilik meraklısı, doyumsuz, özerkliğine önem veren, 

marka düşkünü ve sürekli daha özgün olanı arayan birey tipinin yaygınlaştığı ve öne çıktığı bir 

yüzyıl olarak tanımlanmaktadır. Bu olumlu ve olumsuz özelliklere sahip yeni yüzyıl insanının 

geleneksel anlayışla eğitilmesinin mümkün olmayacağı ortadadır. Eğitim anlayışının bu 

doğrultuda evrilmesi bir zorunluluk olarak görünmektedir. 

Bu çalışmada yeni yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi konusunda 

alanda çalışanlara ve konuya ilgi duyanlara yeni bir anlayış ve özyeterlik kazandırmak 

amaçlanmıştır.  Derleme modelinde tasarlanan bu çalışma çağın gerektirdiği donanıma sahip 

bireylerin nasıl yetiştirileceği konusunda yeni araştırmacılara, anne-babalara ve meslek 

mensuplarına ışık tutması boyutlarıyla önemlidir. 

Çalışmada alanyazında konuyla ilişkili yurtdışı ve yurtiçinde yayınlanan bilimsel yayınlar 

taranarak girişimcilik ve özyönetimli öğrenme kavramlarının tarihsel gelişimine ve temel 

öğelerine ilişkin özet bilgilere yer verilmiş, bireylerde bu özelliklerin gelişebilmesinin koşulları 

tartışılmıştır. 
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ENTREPRENEURSHIP AND SELF-DIRECTED LEARNING 

ABSTRACT 

The century which we live in has been defined as the one that extremely competitive, 

innovation-savvy, insatiable, self-autonomy caring, brand-addicted and constantly looking for 

a more original individual type has become widespread and come to the forefront. It is obvious 

that it would not be possible to educate the new century people having these positive and 

negative characteristics with traditional understanding. It presents itself as a necessity for the 

education to evolve in this direction. 

This study aims at gaining a new understanding and self-competency to those who study or are 

interested in the field in the training of individuals with the skills required by the new century. 
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The study, designed in the compilation model, is significant for new researchers, parents and 

professionals to shed light on how to educate individuals who are to be equipped with the 

specifications the age requires. 

In this study, scientific publications published in national and international literature related to 

the subject were searched and summary information about the historical development and basic 

elements of entrepreneurship and self-directed learning concepts were included. In addition, the 

conditions for the development of these characteristics in individuals are discussed. 
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Giriş 

İçinde yaşadığımız yüzyıl aşırı rekabetçi, yenilik meraklısı, doyumsuz, özerkliğine 

değer veren, marka düşkünü ve sürekli daha özgün olanı arayan birey tipinin yaygınlaştığı ve 

öne çıktığı bir yüzyıl olarak tanımlanmaktadır. Bunların yanında etkisi giderek derinleşen 

küreselleşme ideolojisi ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin yansımaları her alanda 

değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu yapıya uygun ve bu yapıyı dengeleyecek girişimci ve öz-

yönetimli öğrenen insan tipinin yetiştirilmesi ülkenin geleceği açısından önem kazanmıştır. 

Bunun için önce geleneksel eğitim anlayışının terkedilip çağın gereklerine uygun yeni bir 

eğitim anlayışının benimsenmesi sonra ve bu doğrultuda eğitim sisteminin modernize edilmesi 

gerekmektedir.  

Söz konusu yeni düzenlemeler ülkenin geleceğini güvence altına alacaktır. Böylece 

uluslararası rekabette yeni markalar yaratacak ve ülke ekonomisine yeni ufuklar açabilecek 

liderlerin yetişmesi bu yenileşmeye bağlı görünmektedir. Bu değişimi ve dönüşümü 

başaramazsak 21.yüzyılı da kaybetmiş olacağız. Unutmayalım ki; bireyler dünyaya bir takım 

becerilerle donanık olarak gelmezler. Bu beceriler bireyde gizil güç olarak ve gelişmeye hazır 

kapasite olarak bulunurlar. Kendilerine sunulan eğitim bireylerin bu özelliklere sahip olma 

derecelerini belirler. Bireylerin bu özelliklere sahip olabilmeleri için; erken çocukluk 

döneminden itibaren aile ve okul ortamlarında özel olarak uygulanan yeni bir eğitim anlayışıyla 

yetişebileceği düşüncesi genel kabul görmektedir.  

Bu makalede girişimcilik ve öz-yönetimli öğrenme özellikleri birbiriyle bağlantılı 

olarak ele alınmış; söz konusu özelliklerin tarihsel ve kuramsal boyutları ortaya konulmaya; 

ülkenin ihtiyaç duyduğu girişimci ve öz-yönetimli öğrenen bireylerin yetiştirilmesi konusunda 

aile ve okul ortamlarında nelerin yapılabileceğinin irdelenmesi hedeflenmiştir. 21.yüzyıl 



becerilerinden birbiriyle yakından ilişkili olduğu varsayılan ikisi ele alınmış; bu becerilerin 

önemi ve eğitim ortamlarında geliştirilmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 

Girişimcilik  

Girişimcilik insanoğlunun avcılık ve toplayıcılık devrine son verip neolitik dönemde 

üretime başlamasıyla birlikte ilk şekillerini oluşturmaya başlamıştır. Yazının icadı ve tarihi 

devirlerin başlamasıyla, ticaret farklı bir boyut kazanarak farklı kıtalara kadar yayılmıştır 

(Ercan ve Gökdeniz, 2009, s.60). Girişimcilik kavramının çok uzun bir tarihsel geçmişi 

olmasına karşın, 19. yüzyıla kadar yöneticilere özgü bir özellik olarak düşünüldüğünden konu 

yakın zamana kadar yeterli düzeyde ele alınmamıştır.  

20. yüzyılın başlarına gelindiğinde, kavramın bugün de geçerli olan kavramsal temelini 

Avusturyalı iktisatçı Schumpeter atmıştır. (Ercan ve Gökdeniz, 2009, s.64). Bugün girişimcilik, 

ABD ve Batılı ülkelerin üniversitelerinde gittikçe artan bir ilgi ve öneme sahiptir (Hisrich vd., 

1998, s.18; akt: Ercan ve Gökdeniz, 2009, s.64). Girişimcilik alanında çalışan birçok 

araştırmacı, girişimciliğin gün geçtikçe artan öneme sahip olduğunu kabul etmektedir. 

Girişimcilik; günümüzde gelişmiş ülkelerin ekonomik temelini oluşturan büyük bir 

güçtür. Ülkeler, bu gücü şekillendirebildiği ölçüde ekonomilerini çeşitlendirebilmekte, 

üretimlerinde daha üst teknolojilerinin payını kullanmaları ile yeni ürünler ve yenilikçi 

süreçlerle ekonomik bağımsızlığını koruyabilmekte ve refah seviyesini artırabilmektedir. İşte 

bu noktada yeni iş fikirlerini hayata geçirebilecek genç beyinlere girişimcilik eğitimi vermek, 

girişimcilik kültürü oluşturabilmek ve bu yolda bireyleri teşvik etmek önem arz etmektedir. 

Genç nüfusun girişimcilik eğilimi arttıkça, girişimci bireylerin sayısı artacak, dolayısıyla 

ülkelerin gelişmişlik düzeyi doğru orantılı olarak artacaktır(Yüceol, 2018, 2). 

Girişimcilik; çevremizdeki olanakları görme, bu olanakları projelere dönüştürme ve 

projeleri uygulama sanatıdır. Girişimci kişi ise, toplumun gereksinim duyduğu, ürünleri 

üreterek, hizmetleri sunarak, maddi-manevi kazanç sağlamayı hedefleyen; bu doğrultuda kendi 

işini kurmak için harekete geçen; iş fikrini gerçekleştirmek için, araştırma, planlama, 

örgütlenme, koordinasyon çalışmaları yapan; sonuçta gerekli bilgi-beceri, işyeri, eleman, 

ekipman v.b. girdileri ile finansman kaynaklarını, bir araya getirerek, kendi işini kuran kişidir 

(Bozkurt, 2000,12).  

Zampetakis, Beldekos ve Moustakis (2009, s.172) tarafından yapılan araştırmada, 

girişimciliğe etki eden etkenlerin belirlenmesinin önemli olduğu ve girişimciliğin artan önemi 



dile getirilmektedir. TÜSİAD’ın yaptırdığı bir araştırmanın verilerine göre, her 100 yetişkin 

Türk’ten 4,6’sı girişimci özelliğe sahipken, bu rakam Japonya’da 5,1, İngiltere’de 7,7, ABD’de 

11,7, Meksika’da ise 18,7dir (www.ostimgazetesi.com). Japon insanlarının son derece yaratıcı 

olduğu fikri yaygın kanaat olmasına rağmen verilerde Japon insanı ile ilgili durum oldukça 

ilginçtir. Bu durum Japonya’da yaratıcı özelliğe sahip insanların sayısının son derece az, buna 

karşılık üretilmiş fikirleri kazanca dönüştüren girişimcilerin sayısının çok daha fazla olduğu 

şeklinde yorumlanabilir.  

TÜSİAD tarafından yapılan araştırma verileri insanların büyük bir çoğunluğunun 

girişimci olmadığını, Türkiye’deki girişimcilerin sayısının birçok ülkenin gerisinde kaldığını 

göstermektedir. Bununla birlikte son yıllarda girişimcilik kavramının tüm 2 dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de öneminin kabul edildiği ve arttığı söylenebilir. Türkiye’de girişimcilik 

konusunun özellikle 1980 yılından itibaren gelişmeye başladığını görülmektedir. 24 Ocak 1980 

kararlarıyla serbest piyasa sistemi ekonomisi ve bu sistemin en önemli aktörleri durumunda 

olan girişimcileri ve özellikle ihracata yönelik girişimcileri destekleme politikaları devreye 

sokulmuştur (Müftüoğlu, 2008, s.163).  

Girişimci Kişilik Özellikleri  

Araştırmalar girişimci diye tanımlanabilecek bireylerde bazı kişilik özelliklerinin öne 

çıktığını göstermektedir. Bu bölümde söz konusu özelliklerin açıklamaları yapılacak ve kısa 

tanımlamalarına yer verilecektir. 

Bireysel Risk Alma Davranışı 

Alanyazında girişimciliğin en temel boyutunun risk alma davranışı olduğu 

vurgulanmaktadır. Girişimci bireylerde farklı düzeylerde ve farklı boyutlarda risk alma 

davranışı görülmektedir. Farklı olaylarda değişen risk alma düzeyi, girişimcinin risk algısının 

farklılığından kaynaklanmaktadır. Girişimcilerin risk algılamalarındaki farklılıklar, 

karşılaştıkları risk türüne de bağlıdır. Aynı zamanda, risk algısındaki farklılık, başlayacağı 

yatırımın zorluk seviyesine, yatırım sonucunda elde edilebilecek kazanç miktarına göre de 

değişmektedir. Cesaret gerektiren risk alma davranışı daha çok yetişme tarzıyla ilgili 

görünmektedir.  

İçsel Kontrol 

İçsel kontrol, bireyin, olayların dış etkenler tarafından şekillenmesinden ziyade kendi 

davranışları sonucu şekillendiğine inanmasıdır (Mueller ve Thomas,2001). İçsel kontrol, Rotter 



(1966) tarafından karakteristik bir girişimci özelliği olarak, kabul edilmiştir. İçsel kontrol 

düşüncesi, girişimciye, tüm olaylar senin davranışınla şekilleniyor düşüncesini vererek, şans ve 

diğer çevresel etkenlerin olaya etkisini, göz ardı etmesini sağlar. İçsel kontrol özelliği 

girişimciye, hareketlerinde bağımsız olma ve kendi önceliklerini belirleme imkanı vermektedir. 

Bu anlayış, girişimciye kararlarını kendisinin vermesini ve hareketlerini de bu kararlar 

doğrultusunda şekillendirmesini telkin eder(akt.. Avşar,2007, 14) 

Başarma İhtiyacı 

Başarma ihtiyacı, kişinin, olayların kendi sorumluluk ve kararları ile olumlu neticelere 

ulaştığını görmesi ve tatmin olmak istemesidir. Bir bakıma, kişinin başarılarla kendini tatmin 

etmesidir. Mc Clelland (1965), yaptığı uzun dönemli araştırmalarda, yüksek başarma ihtiyacı 

olan öğrencilerin, yıllar sonra girişimci olduklarını tespit etmiştir. Daha sonra, Begley ve Body 

(1987) ve Johnson (1990), tarafından yapılan çalışmalarda Mc Clelland’ın bulgularını destekler 

sonuçlara ulaşılmıştır (Brice, 2002, 30). 

Özgüven  

Bir kişilik özelliği olarak özgüven; bireyin kendi kapasitesine, donanımına ve 

yeterliliğine ilişkin algısıdır. Bireyin girişimci olabilmesi için kendisi için belirlediği hedefleri 

başarabileceğine dair kendisine inanması gerekir. Girişimci birey, işinde kendisine saygı duyar 

ve bu işi başarmaya dair yeteneklerinin bilincinde olur ve bu yeteneklere inanırsa özgüveni 

artar. 

Yaratıcılık 

Bireylerde farklı düzeylerde bulunan bir özellik olarak yaratıcılık özgün ürünler ortaya 

koyma kapasitesi olarak tanımlanabilir. Tarihsel süreçte yeni ve özgün ürün ortaya koyanların 

girişimcilik özellikleri öne çıkmaktadır. Alanyazında girişimcilikle yaratıcılık arasında bir ilişki 

bulunduğuna dair bulgular (Whittining, 1998; Ward, 2004) bu görüşü desteklemektedir. 

Whitting (1998) yaptığı araştırmasında yaratıcılık özelliğinin, girişimcilik açısından bir etken 

olduğunu, Ward (2004) ise, girişimciliğin değişik süreç ve periyodlarında yeni fikir ve 

tekniklerin oluşumunda bilgi, yaratıcılık ve girişimcilik faktörlerinin ilişkilendirildiğini ifade 

etmektedir.  

Yenilikçilik 

Yenilikçilik kavramı bir girişimcilik özelliği olarak ilk defa, Schumpeter’ in (1934) 

tanımlaması ile girişimcilik araştırmalarına konu olmuştur (Mueller ve Thomas, 2001). 



Deneysel veriler, girişimcilerin, diğer gruplara göre yüksek yenilikçilik özelliğine sahip 

olduklarını desteklemektedir. Sexton ve Bowman (1986) çalışmasında, girişimcilik eğitimi 

almış öğrencilerin, diğer ekonomi öğrencilerine göre daha yüksek yenilikçilik özellikleri 

taşıdıklarını ortaya koymuştur (Mueller ve Thomas,2001,8). 

Belirsizliğe Tolerans 

Belirsizliğe tolerans, rahatsızlık ve tehdit oluşturan koşullara tahammül etmeyi, 

kabullenebilmeyi içeren, bir özelliktir (Brice, 2002, 38). Girişimcilerin çevresel belirsizlik 

altında çalıştığı bilinen bir durumdur. Bu çevresel akımlar işletmeleri ve kurucuları olan 

girişimcileri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Buna göre, girişimcilerin bu 

belirsiz koşullara belirli düzeylerde tahammül edebilmesi gerekir. Çünkü, ekonomik koşullar, 

talepler, tüketici zevk ve tercihleri zamanla değişebilmektedir. Bu değişimler ekonomide, bazen 

oldukça derin belirsizliklere neden olabilmektedir. Girişimcilerin, bu belirsiz durumların 

üstesinden gelebilmeleri için, yüksek düzeyde belirsizliğe karşı tolerans yeteneğine sahip 

olmaları gerekir(Avşar, 2007, 17). 

Bağımsızlık İhtiyacı 

Alanyazında karşılaşılan bir diğer girişimcilik özelliği de, bağımsızlık ihtiyacıdır. 

Bağımsızlık ihtiyacı, girişimcinin, kişisel karakterinin bireysellik içerdiğinin bir göstergesidir. 

Lumpkin ve Dess’ in (1996) çalışmasında, girişimci kişilik özelliği olarak serbestlik ve otonomi 

isteğine yer verilmektedir. Sexton ve Bowman’ın (1990), çalışmasında, girişimci özellikler 

arasında bağımsızlık ihtiyacına yer verildiği görülmektedir. Brice (2002) te çalışmasında, 

girişimcilerin kariyer tercihi ile bağımsız olma arzusu arasında pozitif bir ilişki tespit etmiştir 

(Brice, 2002, 356). 

Kişilerarası İlişkilerde Başarı 

Girişimciler işleri gereği insanlarla sürekli etkileşim halinde bulunurlar. Bu durum, 

girişimcilerin insanlarla iyi ilişkiler kurabilme yeteneğinin yüksek olmasını gerektirir. 

İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme yeteneği, işletme dışı ilişkiler için olduğu kadar işletme içi 

ilişkiler için de gereklidir. 

Girişimcilik Eğilimi 

Bazı gizilgüçlerle ilişkisine rağmen bireylerde girişimcilik eğiliminin oluşturulması 

mümkün görünmektedir. Girişimcilik eğitimi diye adlandırabileceğimiz bu süreç ailenin bir 



eğitimi ortamı olarak düzenlenmesini ve okuldaki tüm ortamlarının bireylerin girişimciliğini 

destekleyecek şekilde kullanılması önem kazanmaktadır. 

Girişimcilik Eğiliminin Güçlendirilmesi  

Çocuklarımızda girişimcilik eğiliminin güçlendirilmesi için erken çocukluk 

döneminden itibaren ortaya çıkan özerklik eğiliminin desteklenmesi, belirli sınırlar içinde 

müdaheleci olmaktan uzak durulması ve özerkliğe uygun koşulların sağlanması gerekmektedir. 

Girişimcilik eğiliminin kişide oluşmasında iletişim ağının önemi büyüktür. Mesela, kişinin, 

kendisine sunulan fırsatların farkına varmasında, internet ortamının olanaklarından 

yararlanmak mümkün görünmektedir.  

Kişinin girişimcilik konusunda güdülenmesinde, bir fırsatın ya da olayın farkına 

varması önemli bir etkendir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, öncelikle, kişinin bireysel 

güdülenmesi konusunda birtakım modellerin geliştirildiği görülmektedir. Yapılan çeşitli 

araştırmalarda, grup olarak, mezun olmamış öğrencilerin, yöneticilerin ve mezun olmuş 

öğrencilerin ele alındığı ve bu kişilerin girişimcilik eğilimlerinin incelendiği görülmektedir 

(Squeria, 2004). 

Türkiye’de mevcut eğitim sisteminin girişimciliği desteklediği dile getirilse de bunun 

çoğunlukla teoride kaldığı, öğretmenlerin ödül ve cezayı yoğun olarak kullanmaya devam 

ettikleri görülmektedir. Çağdaş eğitim anlayışının yaşama geçirilmesinde sorunlar yaşandığı 

görülmektedir. Türk insanındaki girişimcilik eksikliğine bir de eğitim sistemindeki eksiklik ve 

çarpıklıklar eklenince öğretmenlerin ve öğrencilerin girişimci davranışlarda bulunmaları 

zorlaşmaktadır.  

Bireysel eğitimi hedef alan programlarla eğitim ortamını çocuğa uygun şekilde 

düzenleyerek, çocuktaki gizil güçlerin ortaya çıkarılabileceği ve yaratıcılığının 

geliştirilebileceği bilinmektedir. Ancak bu eğitime çok erkenden başlanması gerektiği de 

bilinen bir gerçektir(Rozan, 2013). 

 

Öz-yönetimli Öğrenme 

Eğitim psikolojisi alanında son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde bireylerin kendi 

bilişsel süreçlerini düzenlenmeleri hakkında çeşitli öğrenme modelleri geliştirilmiştir. Bilişsel 

kuramlara dayanan bu modellere göre öğrenme, bireyin zihinsel koşulları ile çevreden gelen 

uyaranları ve sembolleri algılayış biçimiyle gerçekleşmektedir (Reynolds ve Miller, 2003, 3).  



Bilişsel öğrenme kuramları, bireylerin öğrenme sorumluluğunu üstlenerek öğrenme 

sürecine aktif katılmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bireyler öğrenme sürecine aktif 

katılırken bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerini de kullanmaktadırlar. Bu becerileri etkili 

kullanabilmeleri için bireylere kendi kendilerinin nasıl öğretmeni olabilecekleri hakkında 

rehberlik yapılmalıdır. Bu rehberlik sayesinde bireyler öğrenme hedeflerini belirleyebilir ve 

bunları yerine getirmek için motivasyonlarını da koruyabilirler (Torrano ve Torres, 2004, 26). 

Bilişsel yaklaşımın bu bakışı; öğrenme olayının bireyin kendi denetiminde ve 

yönetiminde gerçekleşen bir olay olduğunu düşündürmektedir. Bu düşünce bireylerin 

öğrenmelerinin özyönetimli olduğu fikrini güçlendirmektedir. 

Öz-yönetimli öğrenme; öğrenenlerin amaçlarını oluşturduktan sonra bilişlerini, 

güdülerini ve davranışlarını gözlemleme, yönetme ve denetleme çabası içine girdikleri; kendi 

belirledikleri amaçlar ve içinde bulundukları öğrenme ortamı tarafından rehberlik edildikleri ve 

kısıtlandıkları etkin ve yapılandırmacı (constructivist) bir süreç olarak tanımlanabilir (Pintrich, 

2000). 

Öğrencinin okul öğrenmeleri sırasında edindiği bilgi, başta teknolojideki hızlı 

gelişmeler olmak üzere birçok nedenle yetersiz kalabilmektedir. İş hayatında olsun, günlük 

aktivitelerde olsun yeni bilgiye anında ulaşmak gerekmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarının 

en önemli hedeflerinden biri “öğrenmeyi öğretme” “kendi kendine öğrenebilen bireyler 

yetiştirme” haline gelmiştir (Altınok, 2004; akt. Yurdal, 2015). 

Günümüz toplumları yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip, başka bir deyişle sürekli 

olarak bilgisini yenileyebilen, değişime ayak uydurabilen, gelişmeleri takip edebilen ve bilinçli 

bir bilgi tüketicisi olmanın yanı sıra bilgi üretebilen bireylere gereksinim duymaktadır. 

Toplumun gereksinim duyduğu insan profiline uygun bireyler yetiştirme sorumluluğunu 

üstlenmiş olan eğitim kurumlarından beklenen ise bilgi becerileriyle donatılmış (bilgiye 

ulaşabilen, kullanabilen, iletebilen ve üretebilen), teknolojiyi kullanabilen ve kendi kendisine 

öğrenebilen (öğrenmeyi öğrenmiş) bireyler yetiştirmeleridir (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 

2003). 

Öz-yönetimli öğrenme; öğrenenin öğrenme faaliyetleri üzerinde kontrole ve 

öğrenmenin hem amaçlarının hem de araçlarının seçilmesi sorumluluğuna sahip olması 

anlamına gelmektedir (Mocker ve Spear, 1982). 



Özyönetimli öğrenme; bireyin, pek çok yönü ile öğrenme sürecine hâkim olmasını, 

araştırma ve sorgulama becerilerinin gelişmesini ve özgüven kazanmasını sağlamaktadır. Bu 

sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi, özyönetimli öğrenme yönteminin tanınmasına ve 

bireyin kendi kendine öğrenmeye hazır olmasına bağlıdır. Bireylerin kendi kendine öğrenmeye 

başlayabilmeleri için sahip olmaları gereken özellikler; kendine güvenme, başarıya movite 

olabilme gibi kişilik özellikleri ve gözlem yapma, okuma, problem çözme gibi becerileridir 

(Long, 2005). 

Özyönetimli öğrenme sürecinde bireylere kişisel özelliklerini (tavır, inanç, değerler, 

yetkinlikler v.b.) iyi tanımaları ve bağımsız bir öğrenme ortamı oluşturabilmeleri konularında 

yardım verilmesi gerekir.  Böylece bireylerin özyönetimli öğrenmeyi daha etkili olarak 

sürdürebilmeleri sağlanmış olur. Bu süreçte bireylere, sahip oldukları özelliklerini dikkate 

alarak öğrenme ihtiyaçlarını ve stillerini tespit etmeleri, bilişsel becerilerini fark etmeleri ve 

bunları nasıl geliştirebilecekleri konularında destek verilmelidir. 

Sonuç olarak denebilir ki; yeni yüzyılın sağladığı kolaylıklar, bireylerin okul yıllarında 

öğrenme sorumluluğunu vermeleri ve yaşam boyu öğrenme konularında eğitimcilere yeni 

açılımlar sunmakta ve motivasyon sağlamaktadır.  Özellikle internet ortamının sağladığı 

kolaylıklar, dijital kitaplardan yararlanma olanakları yeni kuşakların öğretmenlerin 

denetiminde gerçekleşen öğrenmelerin yerine özyönetimli öğrenmelerin geçmesinin gündeme 

alınmasını gerektirmektedir. 

Geleneksel eğitim anlayışının dayatmaları yerine çocukların özerkliklerini kullanarak 

kapasitelerini kullanmalarına olanak sağlayan çağdaş eğitim anlayışını yaygınlaştırmak ülke 

eğitiminin temel sorunudur. Evde anne-babaların, okulda öğretmenlerin kendi çocukluklarında 

önceki kuşaklardan gördüklerini uygulamak yerine, artık çağın gereklerine göre davranmayı 

öğrenmeleri gerekmektedir.  

Geçmişte eğitimin amacı, bireye bilgi ve beceri kazandırmak, çocuğu yetişkin topluma 

hazırlamaktı. Bugün ise eğitimin amacı, birey ihtiyacı olan bilgi ve beceriyi nerede ve nasıl 

kazanabileceğini –yani öğrenmeyi- öğretmek, sürekli değişen toplum koşullarına uyum 

sağlayabilecek, her türlü soruna yeni çözümler getirebilecek bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle 

ezbere dayalı geleneksel eğitim anlayışının yerini, 21.yüzyıl becerilerini kazandırarak keşfeden 

ve geliştiren çağdaş eğitim anlayışı almıştır.  

Öğrencilerin öz-yönetimli ders ortamlarını oluşturmalarına yönelik öğrencilere 

verilecek eğitimler, alternatif ders içerik ve materyalleri ile derslerin işlenmesi, alternatif sunum 



tekniklerinin kullanılması, öğrencileri araştırma ve yeni bilgiler öğrenmeye sevk edecek 

paylaşım ve ödevlerin verilmesi, öğrencilerin ilgisini çeken oyunlaştırma, yapay zeka, sanal 

gerçeklik gibi kanalların ders aşamasında uygulanması ve öğreticinin etkili ders anlatımlarını 

gerçekleştirmesi, uzaktan eğitimde alternatif standartların oluşturulmasına, öğrenci başarısı ve 

uzaktan eğitimde kalitenin artmasına olanak sağlayabilecektir. 

Bu amaç doğrultusuna evlerde çocukların sevgiyle donanık, özgüvenli ve özerk 

yetişmeleri konusunda aile eğitimi etkinliklerinin düzenlenmesi; anaokullarından itibaren 

eğitim kurumlarında öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri özel olarak hazırlanmış bilim- 

sanat atölyelerinin kurulması; ilgilenen öğrencilerin derslerinde ve ders dışı zamanlarda bu 

atölyeleri değerlendirmelerinin sağlanması önemli görünmektedir. Öncelikle ana- baba ve 

öğretmenlerin klasik eğitim anlayışını terk etmeleri için çağdaş anlayışla yeniden eğitilmeleri 

büyük önem taşımaktadır. Zaman kaybetmeden, bir seferberlik ilan edilerek aile eğitimi 

konusunda ciddi bir atılım sağlanmalıdır. İlkokul ve ortaokullarda kurulacak laboratuvar ve 

atölyelerde öğrencilerin meraklarını arttıran, girişimcilik ve öz-yönetimli öğrenme özelliklerini 

geliştiren materyallerin kullanımına özen gösterilmelidir 
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