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Bu makale ileride olacaklari konu edinmemistir. Içinde bir hayli yol almis
oldugumuz yeni bir yüzyilda oldugumuz tezini savunmaktadir.

Günümüzde toplumlar hizli bir sekilde degismektedir. Bilgi toplumunun en belirgin
niteligi olan yüksek degisim hizi, egitim sürecinde hedeflerin önceden belirlenebilmesini
gittikçe zorlastirmaktadir.
Bilgi toplumu, her seyden önce bilgiye deger veren, kullanmasini bilen, bilgi
üretebilen, aktif ve edilgenlikten kurtulmus bir toplumdur.Bu özellikleri ile bilgi
toplumu, bilgi teknolojileri ile biçimlenmektedir
Sanayi toplumu temel özelliklerinden olan buhar makineleri yerini, bilgi
toplumunda bilgisayarlar, biyo-teknoloji, mikro-elektronik gibi bilgi teknolojilerine terk
etmistir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçme asamasinda meydana gelen yapisal
degisim, bilginin toplumun gerçek sermayesi haline gelmesi, örgütlerin bilgiye dayali
kuruluslar haline dönüsmesi, egitime olan yönelis gibi özelliklere sahiptir.
Bilginin gerçek sermaye ve zenginlik yaratan baslica kaynak olacagi yeni bir
yüzyil, egitim performansi ve sorumlulugu açisindan okula yeni ve zorlu talepler
yüklemektedir. Bacanli(1999: 1)” ya göre 21. yüzyil, aslinda her seyi bilen “yasli bilge
adam” imajinin yeni seyler ögrenmeye açik olan “zeki çocuk” imajina dönüsüm
yillaridir.
Gelecekte egitim için en azindan üç seçenegin oldugu ileri sürülmektedir
(Bacanli,1999:1-2).
1-Bireysellestirilmis ögretim : Herkesin farkli ihtiyaç ve yetenekleri vardir. Bu
yüzden herkes için yararli bilgi farklidir. Bu nedenle egitim bireysellesmek zorundadir.
Çünkü hiç kimse ihtiyaç duymadigi ve duymayacagi bilgiyi ögrenmeye zorlanamaz. Bu
baglamda Ballantine ( 1993: 418) bilgi toplumunda egitimin daha bireysellesecegini ve
yasam boyu egitimin yetiskinlerin hayatinda önemli bir yer tutacagini ifade etmektedir.
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2-Insancillastirilmis ögrenme: Okul bilgi verici islevini gözden geçirmek
zorundadir. En kolay, en hizli, en yararli ve etkili bir sekilde nasil ögrenilebilecegini
ögretmeyi üstlenmelidir.
“Ögrenmeyi ögrenme” en yalin haliyle, mevcut bilgileri kullanarak yeni durumlar
için gerekli bilgiyi kendi kendine üretebilmek demektir. Ögrenmeyi ögrenme, insanin
sahip oldugu zekayi kullanmasi ve düsünme yetilerini kullanabilmesi ile mümkündür
(Özden, 1998: 102).
Okul verdigi bilgiyle ögrenciye bu bilgiyi nasil kullanabilecegini, kendisi ve
çevresi üzerinde nasil hakimiyet kazanabilecegini, bilissel bilgi ve isleme becerileri
kadar kisiler arasi iletisim ve deger açiklama becerilerini de ögretebilmesi gerekecektir.
Bilgi çaginda bilgi sürekli yenilendigi için ögrencinin okulda ögrendigi bilgiler zamanla
degerini yitirecektir. Ancak okul, ögrenciye bilgiyi sevmeyi ve gerektiginde
bulabilmenin yollarini ögrettigi taktirde ögrenci yetiskinlik çaglarinda bilgiye
ulasabilecek ve bilgisini yenileyebilecektir.
3-Meslek egitimi: Okul, ögrencileri doyurucu bir hayat ve meslege hazirlayabilmek
için onlara birinci elden is yasantisi saglamak duru munda kalacaktir.
Mesleki basari kendini sürekli yenilemeye bagli olacak, meslek sahibi için okul ve
üniversite pratik bilgiden çok, soyut düzeydeki bilimsel bilgiyi kullanabilmenin yöntem
ve tekniklerine yönelecektir. Okul gittikçe tam zamanli çalisan yetiskinlerin gittikleri bir
yer durumunda olacaktir (Çelik,1997:97; Cetron ve digerleri;1985).
Bilgi toplumunda egitim okullarla sinirli kalmayacaktir. Japonya ve Amerika
Birlesik devletlerinde ticari kuruluslar çalistirdiklari kisilerin özellikle de egitim
düzeyleri yüksek olanlarin egitimi ve yetistirilmeleri için bütün okul ve üniversitelerin
harcadiklari kadar para ve çaba harcamaktadirlar (Drucker, 1992:248-249).
Bilgi toplumunda ögretmenin rolünde de önemli degisiklikler olusacaktir. Bilgi
toplumunda ögretmen sinifin krali veya kraliçesi degildir. Bilgi sunmada tek otorite
olma rolü de degisime ugrayarak ögrenme etkinliklerinin düzenleyicisi olma rolünü
üstlenecektir.
Geleneksel sistem içerisinde her okul kendisini sonu olan bir sey gibi görmektedir.
Ögrenciler belirli bir okul için gerekli olan ögrenim süresini tamamladiklarinda egitim
biter. Bilgi toplumunda “bitmis” egitim diye bir sey yoktur. Ileri düzeyde egitim görmüs
kisiler bile tekrar tekrar okula gelmeleri gerekecektir (Drucker, 1992: 248).
Yetiskinlerin egitime olan taleplerinin artmasi ögrenilecek bilginin niteligini de
degistirir. Bilgi toplumunda ekonomiye temel olusturan husus, bilgi tabanidir. Bu bilgi
tabani bireylerin bir yasam sürmelerini saglamali ayni zamanda yasamlarini kazanmalari
için gerekli donanimi vermelidir(Hesapçioglu, 1996:23-24)
Yeni bilgi yeni beceriyi ve eksiklikleri tamamlamayi gerektirdiginden yetiskinlerin
bilgiyi talep etmeleri de yasamsal bir önem arz etmektedir. Bilgi toplumunda ayakta
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durabilmek için “esen rüzgarlarin yönünü”n dogru tahmin edilmesi gerek birey gerekse
toplumlar açisindan var olmak veya yok olmak mücadelesidir.
Bilgi toplumunda geçmis tecrübelerin gelecegin degisen ihtiyaçlarini
karsilayacagini düsünmek tehlikeli bir durum arz etmektedir. Bu nedenle hem
ögrencilerin hem de yetiskinlerin ögrenme tabanlarini olusturmak gereklidir
(Whitaker,1997:154). Bu nedenle bilgiyi hem içerik hem de süreç olarak aktaran
okullara ihtiyaç duyulacaktir. Bilgi alinirken uygulanmali ve gelistirilmelidir
(Özdemir,1997:17).
Geri kalmis ülkelerin okullarinin temel sorunu olan bilgiyi gelistirememeden
kaynaklanan ”benim oglum bina okur döner döner gene okur”tavrinin terk edilmesi
gelismis ülkelerle aranin kapatilmasinda bir baslangiç noktasi olusturabilir.
Bilgi toplumunun egitim programlari için belirleyici olan yani “ögrenmenin
sürekliligi” ilkesidir. Bilgi toplumunda insanlar sürekli ögrenmek zorunda kalacaklardir.
Bundan dolayi okulun asil islevi çok sey ögretmek degil,”ögrenme kapasitesini
gelistirmek” olacaktir (Özden, 1998: 83). Bilgi toplumuyla birlikte ögrencilerin “ayakli
kütüphane” olma dönemleri kapanacaktir denilebilir.
Bilgi toplumunda ögretmenler anne- babalara su ifadeleri kullanmak zorunda
kalacaklardir. “Oglunuz Ahmet ve kiziniz Ayse”ye çok daha fazla yazi alistirmasi
yaptiracagim. Çocugun yetenegi var ve bu yetenegin gelistirilmesi gerekir.” Ileride
yönelecekleri taraf ne olursa olsun okulun ögrencilere temel becerileri kazandirmak
zorunlulugu ile birlikte okul; performansi zayifliklar üzerine kuramaz. Hatta bunlar
düzeltilse bile performans güçlü yönleri temel alabilir. Okullar ise bunlari öteden beri
göz ardi etmektedir. Bilgi toplumunun ögretim teknolojisi ögrencilerin güçlü yönleri
üzerinde durulmasi için neredeyse zorlayici olacaktir (Drucker, 1992: 242).
Gelecegin okulu faaliyetlerini zayifliklar üzerine kurarak gerek toplumsal gerekse
bireysel anlamda maliyeti arttirici bir rol oynamayacaktir. Herkesin güçlü bir yani
oldugundan hareketle bu güçlü yani ortaya çikartarak bireye dolayisiyla topluma hizmet
edebilir.
Kaufmann (1984:47) gelecege yönelik bir egitimde su esaslar üzerinde durulmasi
gerektigini iade etmektedir.
??
Egitime ögrencinin gelecege iliskin algilariyla baslanir ve bu
algilar gerektigi yerde güçlendirilir.
??
Ögrencinin gelecekteki ihtiyaçla rini içeren tüm konular
arasinda baglantilar kurulur.
??

Disiplinler arasi yöntemlerin özü gösterilir.

??
Kendiliginden ögrenmeyi güdüleyen yaratici bir ögrenme
çevresi olusturulur.
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??
Ögrencinin gelecegine olan iliskilerine göre farkli konular
programlara paylastirilir. Ögrencilerin program seçimleri için mantikli
açiklamalar yapilarak, farkli ilgi ve kabiliyetleri uzlastirmak için esneklik
saglanir.
Adi ne konursa konsun yeni bir yüzyilda egiticilerin ne tür yeteneklere sahip olmasi
gerektigi, üzerinde önemli bir sekilde durulmasi gereken bir konudur. Ülkemiz açis indan
bu yetenekleri Hergüner (1998:289) su sekilde ifade etmektedir.
??

Bilgisayar ve internet kullanabilen

??

Degerlendirme süreçlerine farkli bakis açilari getiren

??

Degerlendirmenin ögrenme amaçlari ile esles mesini saglayan

??

Ögrenci ve ögrenme farkliligini kabul eden

??

Ekip olarak çalismayi gerçeklestiren

??

Gelecekle ilgili yeni paradigma ve yöntemlere asina olan

Ögrenme artik kati ve hiyerarsik bir program etrafinda düzenlenmis sinirli bir
yasanti olmaktan çikip hayat boyu devam eden bir süreç haline gelmistir. Bilgi
toplumu nda ögrenme artik ögretme degil kesfetme arama ve bulma olacaktir (Simsek,
1997:75). Bu anlamda ögrenmenin boyutunun kisinin ilgi ve yetenekleri dogrultusunda
gelistirilmesi gereken bir etkinlik olacagi ifade edilebilir.
Bilgi toplumunun ögretme teknolojisi bir ögrenme teknolojisidir. Bilgisayar,
televizyon ve videonun neden oldugu yeni teknoloji okullar ve ögreneme biçimlerimiz
üzerinde derin etkiler yapmaktadir. Ögretmenin isi, daha çok yard im etmek, yol
göstermek, örnek olmak yüreklendirmek olacaktir (Hesapçioglu,1996:23-24) Bilgi
toplumunda olusacak ögrenme sistemlerindeki bu yapisal degisim, okulun tanimi ve
islevlerini de degistirecektir.
Bilgi toplumunda asil rekabet okullarla okul olmayan kurumlar arasinda
olusacaktir. Okul- isyeri iliskisi önemli degisiklikler gösterecektir. Okul giderek tam
zamanli çalisan yetiskinlerin devam ettigi bir yer olacaktir (Drucker, 1994, 290-292).Bu
olusumu bilgi toplumunda egitim faaliyetlerinde yetiskin egitiminin daha bir önem
kazanacagi artan bilgi ihtiyaci çerçevesinde bilgiyi yenilemek yeni beceriler kazanmak
için insanlarin bu tür bir egitime ihtiyaçlari olacaktir.
Düsünmeye dayali ve müsterilerin dinamik ihtiyaçlarini anlayan sistemler farkli
okul mo delleri yaratacaktir. Gelecegin okulu bir takip yapisal degisimler geçirmekle
birlikte ayni zamanda örgütsel davranis açisindan da önemli degisimler geçirecektir
(Langford ve Cleary,1999:212; Çelik, 1996:37).
Bu degisimler karar almaya ögrenci ve velilerin katilimini saglamak, program ve
ders saatlerinin ögrencilerin farkli ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenmesi, ögrenci
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degerlendirmelerinin onlarin farkli zekalarini ortaya çikartacak biçimde yapilmasi,
yogun ve etkili teknoloji kullanimi ve farkli egitim ortamlari düzenlemek seklinde
düsünülebilir. Okul örgütünün merkezine ögrenci ve onun degisen ihtiyaçlarinin
konacagi söylenebilir.
Bilgi toplumunda siradan isçinin dahi ne bildigi, ne kadar bildigi, bildigini isine ne
kadar uygulayabildigi, bilgi yoluyla isini ne derece çesitlendirip degistirebildigi
türünden bilissel etkinlikler ön plana çikmaya baslamistir (Simsek,1997:77).Bu
çerçevede okullarda ögrencilerin ögretmenlere en çok soracaklari sorunun “Ögretmenim
bana ögrettiginiz bu bilgiyi neden ögrenmek zorundayim”seklinde bir soru olmasi”
kuvvetle muhtemeldir.
Eski dönemlerde okullar hesap verme sorumlulugunu daha az hissederken
günümüz bilgi toplumunun okullari performansa dayali hesap verme sorumlulugunu
daha çok hissedecektir (Çelik,1996:33).
Bilginin gerçek hayatta ne ise yaradigi, bilgiyi sürekli yenileyebilme yollarinin
ögrenciye kazandirilip kazandirilmadigi, okulun kendini yeni gelismelere açik tutup
tutmadigi yönleriyle okul bilgi toplumunda mercek altinda tutulacaktir.
Bilginin gelisimi ve üretilmesi ele alinirken egitim sistemlerinin geleneksel
yapilarini kirip, yeni gelisen teknolojiye uygun olarak yeniden yapilandirilmalari
zorunlu hale gelmistir (Cafoglu,1996:39) Yenilenen paradigmalar karsisinda okulun
fildisi kulesinde yasamasi mümkün gözükmemektedir.

SONUÇ
Sanayi toplumu asamasindan bilgi toplumu asamasina gelinen yirmi birinci
yüzyilda, artik eski kural ve ilkelerin geçerliligini kaybetmekte oldugu her alanda bilgi
ve bilgi teknolojilerine dayali yeni bir paradigmanin olusmaya basladigi görülmektedir.
Her ne kadar tam anlamiyla bir geçisin görülmedigi bilgi toplumunun temel
paradigmasinin kavranmasi, bilgiye dayali yeni toplum düzeni olusturulurken bu
toplumda var olacak örgütlerin ve iletisim biçimlerinin tasarlanip yönetilmesini
saglayabilmek açisindan önemli gözükmektedir.
Görünen odur ki; bilgi toplumunun ilkelerine göre yeniden sekil alacak egitim
kurumuyla birlikte,
okulun ve egitimli insanin tanimi, ögrenme ve ögretme
biçmelerimiz, okuldan beklentilerimiz de degisecektir.
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