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SUNUŞ
Yetişkin eğitim alanındaki ulusal politikaların mevcut genel araştırması 2005 yılının sonunda
Eurydice ağına Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir ricayla tamamlanmıştır. Amaç,
Komisyondan iletişimin hazırlanması için bilgi tedarik etmekti ve “Yetişkin Öğrenimi:
öğrenmek için asla geç değildir” başlığı altında 2006 yılının Ekim ayında benimsenmişti.
Yürürlükteki ulusal politikaların karşılaştırmalı bir özeti farklı ulusal bağlamları, ortak ve
belirgin noktaları ve karşılaştıkları problemleri daha iyi anlayabilmeye yer vermektedir.
Bu özet, fonu, hedef grupları, erişilebilirliği, organizasyonu, içeriği, nitelikleri, kaliteyi,
rehberliği ve öğretmen eğitimini içeren yaklaşık on anahtar konu etrafında yapılanmıştır.
Ayrıca, formal eğitim sistemi içerisinde uygulanan (mesleki olmayan) eğitim/öğrenim
politikalarına da odaklanmaktadır.
Bu çözümleme, yetişkin eğitimi içeren bütün eğitim düzeyleri için her yıl güncellenen temel
bilgiye dayanmaktadır. Bilgi, ülkeye (Eurybase) uygun olarak organize edilen bir veritabanı
şeklinde sunulur ve Eurydice web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca Eurydice (örneğin,
Avrupa’daki eğitimin, mesleki eğitimin ve yetişkin eğitim sistemlerinin yapısı) tarafından
düzenli olarak toplanan ve güncellenen diğer bilgi de kullanılmıştır. Yukarıda adı geçen
işlerde değinilmeyen ve belirli ülkelerde temel bilgi eksikliğini telafi etmek için belirgin
konuları kapsamaya yönelik 2006 yılının başında özel bir veri toplama organize edilmiştir.
Eurydice ağındaki ulusal birimler ulusal düzeyde gereken bütün bilgiyi toplamış ve daha
sonra karşılaştırmalı bir özeti onaylamıştır. Genel olarak konuşmak gerekirse, Eurydice
tarafından gerçekleştirilen iş okul öncesi dönemden yüksek öğrenime kadar formal eğitim
sistemine odaklanmaktadır. Bu özetten önce, yetişkin eğitimi bu ağ tarafından belli bir
çözümlemenin odak noktası olmamıştı. Konunun bilgisinden derin olarak yararlanmak için,
karşılaştırmalı özetin taslağından sorumlu Avrupa birimi, bu görevi üzerine alan, bir dış
uzman olan Helen Keogh’la işbirliği içerisinde bulunmuştur. Değişimler, çözümlemenin
gelişimi boyunca komisyonla gerçekleşirken iletişimden sorumlu olanları tedarik etmek için
yansımanın sağlam olmasına yönelik 2006 yılının Ekim ayında benimsenmiştir.
Avrupa birimi, Eurydice ağındaki ulusal birimlere kısa zamanda toplantılara hazır
geldiklerinden ve gereken bilgiyi toplamak için karşılaştıkları engelleri aşmalarından dolayı
teşekkürlerini sunmak istemektedir. EEU, ayrıca Helen Keogh’a da yılların deneyiminin
sonucu olarak incelediği konular üzerinde bilgisini paylaştığından dolayı ve Eurydice
tarafından kullanılan karşılaştırmalı yöntemle uygulanan sınırlara uymasından dolayı
teşekkürlerini sunmaktadır.

Patricia Wastiau-Schlüter
Eurydice Avrupa Birimi Başkanı

ÖNSÖZ
Eğitim sistemlerinin kalite ve etkililiğini
geliştirmek amacıyla 2000 yılında AB ülkeleri
Eğitim Bakanları toplantısında Lizbon Stratejisi
olarak isimlendirilen bir dizi kararlar alınmıştır. Bu
kararlardan biri de AB üyesi ülkeler ile AB'ye aday
ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin bilgileri
derleyen ve yayımlayan Avrupa Komisyonu
bünyesinde “Eurydice” (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı)
Birimlerinin kurulmasıdır. Avrupa Birliği ile uyum
süreci doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Aralık2003 tarihinde Eurydice birimi kurulmuş ve
çalışmalarına başlamıştır.
“Avrupa'da Mesleki Olmayan Yetişkin Eğitimi;
Eurybase Ulusal Bilgi Uygulama Özeti”ne ait
doküman Türkiye Eurydice Birimi tarafından 2005
yılı sonunda Euydice ağının Avrupa Komisyonundan talep ettiği ulusal politikaların yetişkin
eğitimine ilişkin verdiği bilgilerin taraması sonucu ortaya çıkmıştır.
Çalışmanın amacı 2006 yılında “Yetişkin Eğitimi: Öğrenmenin Yaşı Yoktur” başlığıyla kabul edilen
Komisyon Tebliğinin hazırlanmasına veri sağlamanın yanında, yürürlükteki ulusal politikaların
karşılaştırmalı olarak incelenmesi de; farklı ulusal bağlamların, ortak özelliklerin ve ülkelerin
karşılaştıkları sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
Eurydice Ulusal Birimleri ile Eurydice Avrupa Birimi arasındaki yakın işbirliğinin ürünü olarak
ortaya çıkan eser, yaklaşık on ana konuya odaklanmıştır; bütçe, hedef gruplar, erişilebilirlik,
organizasyon, içerik, rehberlik ve öğretmen eğitimi bunlardan bazılarıdır. Aynı zamanda, örgün
eğitim sistemlerinde uygulanan (mesleki olmayan) eğitim ile sınırlandırılmıştır.
Eğitim çalışanlarının hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bu eserin, eğitim alanında
çalışan araştırmacılara ve tüm eğitimcilere faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Bu duygularla eserin ortaya çıkmasında emeği geçen Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Türkiye
Eurydice Birimi çalışanlarına teşekkür ederim.
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GİRİŞ
Bağlam ve kapsam
Bu uygulama özetinin konusu Türkiye dışında Eurydice Ağındaki tüm ülkelerdeki mesleki olmayan
yetişkin eğitimidir (MOYE). MOYE hayatboyu öğrenme programı çerçevesinde geniş bir yelpazede
yer alır.
Hayatboyu öğrenme (1) şu şekilde tanımlanmıştır: 'bilgi, beceri ve yetileri kişisel, vatandaş olarak,
sosyal ve/veya iş perspektifi çerçevesinde geliştirmek amacıyla hayatboyu yapılan her türlü
öğrenme faaliyetidir'. MOYE iş gücü piyasasıyla doğrudan ilişkili olmayan ve örgün ile yaygın
yetişkin öğrenmesini kapsayan, ayrıca sosyal politika ve hareket içeren yetişkin eğitimidir. Örgün
MOYE örgün eğitim ve eğitim kurumları içinde ya da yoluyla başlangıç eğitiminde normal okullarda
okumamış ve bu yüzden eksik kalan nitelikleri daha sonradan kazanmak isteyen yetişkinleri hedef
almaktadır. Örgün MOYE, özellikle de birinci ve ikinci kademe ortaöğretimde devlet tarafından
desteklenir ve 'devam eden', 'ileri' ya da eksiği giderme modeli olarak, 'ikinci şans',
'kolaylaştırılmış', 'kurtarma' ya da 'telafi' eğitimi olarak adlandlandırılır. Ülkelerin büyük
çoğunluğunda yaygın MOYE iş gücü piyasasına doğrudan bağlı olmadan genellikle kaydolmak için
özel koşullar gerektirmeyen, öğrencinin kişisel, vatandaş olarak, sosyal veya kültürel amaçlarla
katıldığı sosyal bir hareket ve sosyo-eğitimsel bir faaliyet olarak ele alınır. Eğitim kurumlarında,
genelde dışarıda ve normal eğitim sistemine parallel olarak işlev görür. Yaygın MOYE işleyişi
gereği formal diploma vermez.
MOYE heterojen bir yapıya sahiptir. Geniş bir yelpazede yetişkinler için çeşitli yapılar, öncelikler,
hedefler, öğrenme içeriği, örgütsel formlar, sunum yöntemleri, süre ve öğrenme çıktıları sunar.
MOYE'nin yetişkinler için iş gücü piyasasına doğrudan bağlı olmadan kurumsal ve organize
öğrenme ve öğretme süreçlerinde nitelendirilmesi ülkeden ülkeye değişmektedir. Ek 1 bu
nitelendirme örneklerini sunmaktadır.
Mesleki ve mesleki olmayan yetişkin eğitimi için kesin tanımlar yapmak Avrupa'nın holistik yapısına
aykırıdır ve pratikte mesleki ve mesleki olmayan kavramları birbirine daha da çok yaklaşmaktadır
çünkü iki kavram artık birbiriyle örtüşmektedir. Ayrıca yetişkinlerin eğitim alırken bu tür ayrımları göz
önünde bulundurmadığı gözlemlenmiştir ki kendi hedefleri ile mali destekçilerin hedefleri
örtüşmemektedir ve genellikle öğrenme süreci sonunda beklenmedik ya da planlanmamış çıktılar
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, toplumdaki en önemli özelliği bireyler, girişimciler, topluluklar ve
bölgeler tarafından yapılan öğrenmenin bütün yönleri arasındaki bağlardır- örgün, yaygın ya da
okul dışı. Buna ek olarak, bir olguyu açıklayan olumsuz bir kavramın ne olduğunu değil de ne
olmadığını belirtmek tatmin edici bir durum değildir.
Ancak, 2005 sonunda ve 2006 başında mesleki ve mesleki olmayan yetişkin eğitimi arasında ayrım yapmak
zorunluluğu ortaya çıktı. İlk olarak, çalışmalar MOYE'yi, Eurydice Ağındaki ülkelerin çoğunda pratikte işle ilgili
öğrenme ihtiyaçlarına öncelik verildiği bağlam içerisinde ele almayı hedeflemiştir. Politika bildirileri ekonomik olan
ve olmayan çıktıların altını çizerek yetişkin eğitiminde holistik bir yaklaşım benimsemişlerdir, ancak uygulamada
politika uygulamaları ekonomik gündeme öncelik verir ve genel yetişkin eğitiminden ziyade mesleki yetişkin
eğitimine önem verir. Ikinci olarak da Avrupa'daki mevcut mesleki yetişkin eğitimi bağlamında MOYE analizinin
2

yetişkin eğitimiyle ilgili önerilen Tebliğ'den ( ) öte de Avrupa Komisyonu için faydalı olacağı düşünülmüştür.

(1) Avrupa Komisyonu (2001) Komisyon Tebliği, COM (2001) 678 final, Hayatboyu öğrenme Avrupa alanı gerçeğini oluşturmak, s. 34.
Http://ec.europa.eu/Eğitim/policies/lll/life/communication/com_en.pdf
2

( ) Avrupa Komisyonu (2006) Tebliği Yetişkin eğitimi: Öğrenmenin yaşı yoktur.
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Kaynaklar ve sınırlılıklar
3

MOYE ile ilgili uygulama özetlerinde başvurulan temel kaynaklar Eurydice Eurybase veritabanında ( )
bulunan otuz üç ülkenin eğitim sistemlerinin ulusal tanımlarıdır. Özet ayrıca Eurydice Ulusal Birimlerine
yöneltilen ve 2005 yılı Aralık ayında toplanan genel ve ikili soruların cevaplarını da içermektedir. Kullanılan
bilgi 2005-2006 yıllarına aittir. Diğer kaynaklar bağlam çerçevesinde gerekli yerlerde Ulusal Birimler
tarafından sağlanan bilgilerin yorumlarıdır.
MOYE konusunun seçilmesinde bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Öncelikler, kavramın MOYE olarak
kullanılması bazı ülkeleri zora sokmuştur. MOYE kategorisi ayrı ayrı ülkelerdeki yetişkin eğitimi
sınıflandırmalarını tam olarak yansıtmamaktadır. Birçok ülkede mesleki ve mesleki olmayan nitelikler ve
arasında yetişkinler için MOYE'nin bir parçası olarak hayatlarının ilerleyen zamanlarında aldıkları eğitim olan
'ikinci şans'ı tanımlarken net bir çizgi bulunmamaktadır. Ayrıca, daha önceden de belirtildiği gibi yetişkinler
mali kaynak sağlayıcıların öngördüğünün dışında nıtelikleri de içine alan öğrenme çıktıları ortaya
koymaktadır.
Ikinci olarak, normal okul niteliklerine sahip olmak için örgün MOYE belirtilen ülkelerde ne kadar yaygınsa, yaygın
MOYE de bir o kadar bir ülkeden diğerine değişmektedir. Eurybase'de bulunan ulusal tanımların birçoğu yaygın
MOYE ile ilgili sınırlı bilgi sunmaktadır. Ayrıca, üniversite eğitimindeki durum Eurybase'de sınırlı ele alınmıştır ve bu
4

özette ise yer verilmemiştir ( ).
Üçüncü olarak da, tarihsel, politik-eğitimsel ve kaynaklarla ilgili nedenlerden dolayı bazı ülkelerde yetişkin
eğitimine çok fazla yer verilmemektedir, bunun yerine 'ikinci şans' erken yaşta okulu bırakanlar için örgün eğitim
olanağı sunmaktadır. Diğer bazı ülkelerde ise devlet destekli yetişkin öğrenme programlarının temel bazense
yanlız odak noktası her zaman MOYE sınıflandırmasına net olarak girmediğinden mesleki eğitimdir. Diğer
konulara geçilmeden önce Eurydice Ulusal Birimleri MOYE kavramını açıkca tanımlamak istemişlerdir ancak
yazara göre bazı ülkelerde MOYE'den ziyade

Yetişkin mesleki eğitimi konusunda daha fazla bilgi mevcuttur. Ancak, yetişkin eğitimiyle ilgili Eurybase'deki
ilk ulusal tanım özetlerinde bu tür durumların çok da fazla olmadığına inanılmaktadır.
Dördüncü olarak, 'yetişkin' kelimesi kimin yetişkin sayılıp bu tür programlara katılabilirliği konusunda karmaşık bir
kavramdır. Örneğin, Portekiz'de 15+ herkez yetişkin eğitiminden faydalanabilmektedir. Irlanda'da(16) ve
Ingiltere'de (16, ama genelde 19 sayılır) zorunlu temel eğitim sonu yetişkin eğitimi için başlangıç olarak kabul
5

6

7

edilmektedir. Ispanya ( ), Litvanya ( ), Polonya ( ), Slovenya ve Slovakya'da yetişkin eğitiminde asgari yaş 18'dir,
fakat 17½ yaşındaki birisi ortaokula gidebilir. Avusturya ve İsveç'te asgari yaş ise 20'dir.

3

( ) Erişim için: www.eurydice.org
4

( ) 1996 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen THENUCE (Üniversite Sürekli Eğitiminde Avrupa
Tematik Ağı) projesiyle yirmi dokuz Avrupa ülkesinde kapsamlı bir çalışma 2003 yılında yapılmıştır. Bkz. Osborne,
M. and Thomas, E. (2003) (eds.) Lifelong learning in a changing continent. Continuing learning in the universities
of Europe. Leichester: National Institute of Adult Continuing Education (NIACE). Üniversitede hayatboyu öğrenme
(ULLL) hakkında daha fazla bilgi için; EUCEN (Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Ağı) www.eucen.org.
5

( ) Normal eğitim kurumları girişlerine engel teşkil eden iş sözleşmesinde olan 16 yaş üzeri şahıslar ya da yüksek
performanslı sporcularun MOYE'ye katılabilmesi istisnadır.
6

( ) 'İkinci şans' eğitimi için en az 16 yaşında olmak yeterlidir.
7

( ) Zorunlu okullulaşma 16, zorunlu eğitim 18 yaşında biter.

2

Giriş

Son olarak, MOYE ile ilgili ulusal istatistikî bilgiler uyumlu henüz hale getirilmemiştir. Yetişkin eğitimindeki farklı
parametreler ve yorumlar karşılaştırma yaparken sorun yaşanmasına yol açmaktadır. Ayrıca, sunulan istatistikî
veriler tek tek ülkelerdeki MOYE yoğunluğunu net bir biçimde yansıtmamaktadır. Buna bağlı olarak, uygulama
8
özeti için genel bir bağlam sağlamak için Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde ve diğerlerindeki katılım verileri EK 2 ( )'de
verilmiştir. Bu verilere göre 2005'teki araştırmadan 4 hafta öncesinde eğitime katılan çalışan yaş grubunun oranı
%10,8'dir. Bu ortalama büyük oranda farklılıklar göstermektedir; Bulgaristan'da %1,1, Romanya'da %1,6 ve
9
Yunanistan'da %1,8 İsveç'te %34'dür. Nordik ülkelerde ( ), Hollanda, Slovenya ve İngiltere'de 2005 yılı hayatboyu
öğrenme katılım oranları en yüksek oranları göstermektedir.
Farklı yetişkin öğrenme biçimleri ile ilgili Ek 2'de (orijinal belgede olduğu gibi) 4 haftalık katılım göstergesi
10

değerlendirilerek (İş Gücü Araştırması 2004 ( )) daha uzun sürede oranların daha yüksek olacağı belirtilmiştir.
2003 yılında yürütülen (12 ay süreli) İş Gücü Araştırması hayatboyu öğrenme geçici modülünden edinilen Eurostat
verilerinde katılım oranı %42'dir (%4,4 örgün eğitim; %16,5 yaygın eğitim ve yaklaşık her üç Avrupalıdan birisi bir
şekilde okul dışı öğrenmeye dâhil olduklarını belirtmişlerdir).

8

( ) Eğitim Öğretimde Modernleşme: Avrupa'da refah ve sosyal entegrasyon için önemli bir adım 'Eğitim ve Öğretim
2010' iş programı uyarınca 2006 Konsey ve Komisyonun Ortak Geçici Raporu. Konsey belgesi 2006/c79/01, s.
17-18. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_079/c_07920060401en00010019.pdf
9

( ) Nordik ülkeler Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç'tir.
10

( ) Eurostat (2005) İstatistikleri, Nüfus ve sosyal durum 9/2005 'İş gücü Araştırması, sonuçları 2004'. Lüksemburg:
Eurostat. Http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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TEMEL BULGULAR
1. POLİTİK, YASAL VE İDARİ ÇERÇEVELER
Edinilen ulusal bilgilere göre çalışmaya katılan ülkelerde hayatboyu öğrenme vizyon, eğitim öğretimle ilgili
politika yapmak için kavramsal çerçeve ve öğrenme bağlamlarında katılım için rehberlik eden bir ilke olarak
görülmektedir. Hayatboyu öğrenme çerçevesinde birçok ülke yetişkin eğitiminin nitelik ve niceliğini artırmak
ve girişimciler arasında uyumluluk ve tamamlayıcılığı sağlamak için çalışmalar yürütmektedirler. Hayatboyu
öğrenme yaklaşımını benimsemek paydaşların rolleri, yapılandırılmaları ve sorumlulukları, öğrenme
fırsatlarının sağlanması, genel kalite ve öğrenmenin tanınması için oldukça önemlidir.

Politika çerçevesi
Avrupa Birliği Üye Ülkelerin kendi eğitim öğretim sistemlerini geliştirmelerinde sorumlu ve özerk olmalarını
desteklemektedir. Bu bağlamda, tüm ülkeler Lizbon Gündeminin önemi uyarınca politika öncelikleri ve gündemlerini bazı
ülkelerin (örn. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Letonya, Malta, Polonya) politik gizli plan diye
adlandırdıkları biçiminde ortaya koymaktadırlar. Açıkça görülmektedir ki Eğitim ve Öğrenme 2010 iş programı tüm
ülkeleri gelişmeye davet etmektedir. Birçok ülke hayatboyu öğrenme politika bildirileri, strateji dokümanları ya da ulusal
eylem planları oluşturmuştur. Bazı ülkeler ise (örn. Yunanistan, İspanya, Fransa ve Romanya) çerçeve mevzuatı
yürürlüğe koymuştur. Fakat ortaya çıkan hayatboyu öğrenme politikaları, politikaların sosyal boyutu, bilgi toplumu yerine
bilgi ekonomisi kavramına öncelik ve önem verme gibi konularda farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkeler de (örn.
Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç) bu iki yaklaşım arasında olumlu bir denge kurarak uygulamada ilerleme
kaydetmişlerdir.

MOYE politikaları ulusal ve/veya uluslararası raporlar ve ulusal/bölgesel ihtiyaç analizleri ve buna bağlı
önceliklerle biçimlenir. Demokratik değerler ve liberal idealler; demografik eğilimler; nüfusun beceri seviyeleriyle
ilişkili verimlilik seviyeleri; işsizlik seviyeleri; yetişkin öğrenmesinde belirlenen açıklar; eğitim ve öğretimde görülen
standartlara müdahale etme ihtiyacı; eğitim ve öğretime katılım seviyeleri; öncelikli hedef grupları; öncelikli
öğrenme alanları; sosyal gruplar arasındaki özellikle de yeni üye ülkelerdeki farklılıklar, ESF yatırım öncelikleri ve
ölçütler diğer teşvik edici unsurlardır. Ek 3 ülkelerin ayrı ayrı temel teşvik edici unsurlarını detaylı olarak
göstermektedir.
MOYE genel eğitim sisteminin en az düzenlemeye tabi bölümüdür. Çoklu ortaklar, farklı değerleri, hedefleri ve
yaklaşımları olan bakanlıklar, bölgesel yetkililer, yerel yönetim, sosyal ortaklar, kamu kurumları, sivil örgütler ve
özel çıkar amaçlı grupları da içeren MOYE politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında pay sahibidir. Bakış
açısına bağlı olarak bu çeşitlilik 'zengin bir mozaik' ya da 'karmaşık bir karışım' oluşturur. Açıkça görülmektedir ki
yatırımın en üst seviyeye çıkarılması politika oluşturulması ve uygulanması koordinasyon ve bütünlüğün
sağlanmasına bağlıdır. Hükümetler bu tür bir reforma ihtiyaç olduğunun farkında olsalar da gerekli politika ve idari
çerçeveler geniş çapta yürürlüğe konulmamaktadır.

Kamu politikası yetişkinleri öğrenmeye teşvik etmek için idari, yasal, mali, kurumsal, öğrenme, bilgilenme,
11
nitelik ve kalite çerçevelerini yaratmak durumundadır ( ). Buna ek olarak, MOYE politikaları örneğin
istihdam, sağlık, eğitim, refah gibi geniş çapta diğer politikalar bağlamında oluşturulmalıdır. Sosyal ortaklar
ve sivil toplum gittikçe daha çok sürecin ortağı haline gelmektedir ve ortaklıkları ulusal ve /veya bögesel
seviyelerde resmi kurumlarda danışmadan katılıma kadar geniş bir yelpazede mümkün olmaktadır. Sosyal
ortaklar toplu pazarlık süreci boyunca da genel yetişkin öğrenme politikalarını etkilemektedirler.

11

( ) Jones, H. C. (2005) Avrupa Birliğinde Hayatboyu Öğrenme: Lizbon Stratejisi nereye? Avrupa Eğitim Dergisi 40, No 3, 2005.
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Kamu politikası yetişkinleri öğrenmeye teşvik etmek için idari, yasal, mali, kurumsal, öğrenme, bilgilenme,
11
nitelik ve kalite çerçevelerini yaratmak durumundadır ( ). Buna ek olarak, MOYE politikaları örneğin
istihdam, sağlık, eğitim, refah gibi geniş çapta diğer politikalar bağlamında oluşturulmalıdır. Sosyal ortaklar
ve sivil toplum gittikçe daha çok sürecin ortağı haline gelmektedir ve ortaklıkları ulusal ve /veya bögesel
seviyelerde resmi kurumlarda danışmadan katılıma kadar geniş bir yelpazede mümkün olmaktadır. Sosyal
ortaklar toplu pazarlık süreci boyunca da genel yetişkin öğrenme politikalarını etkilemektedirler.
Etkili politika çerçeveleri yetişkin eğitimini nitelik ve nicelik olarak geliştirmektedir. Ancak, Avrupa çapında
politikaları etkileyen temek sınırlılıklar şunlardır: yetişkin eğitimine odaklanmada eksiklik; hükümet birimleri
arasındaki bölünme; politika uygulamalarında sınırlı kaynak olması ve uygulamaların sınırlı gözlem ve
değerlendirmesinin yapılması.
Hayatboyu Öğrenmeyi Gerçeğe Dönüştürme Tebliği yetişkin eğitimi paydaşları arasındakı işbirliğini temel nokta
12

olarak nitelendirmiştir. Lizbon Gündeminin ( ) ara raporu daha çok bağlantılı düşünme ve çoklu ekonomik ve
sosyal konulara değinen politikaların gerekliliğini belirtmiştir özellikle de, bilgi ve öğrenme politikaları yanı sıra
sosyal fırsatlar ve iş gücü esnekliğini teşvik eden politikaların altını çizmiştir. Buna ek olarak, Eğitim ve Öğretim
13

2010 iş programının son ilerleme raporunda koordinasyon ve bütünlük vurgulanmıştır ( ). Raporda bu tür
kavramların yeterince yaygın kullanılmadığı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, bazı ülkelerin ulusal verileri yetişkin öğrenme kurumları; idare; provizyon ve nitelikler konusunda
koordinasyon ve bütünlük sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Bu da bakanlıklar arası, kurumlar arası ve
örgütler arası işbirliğinin ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde çerçevelerin gelişimine katkı sağladığını
göstermektedir. Genel bir hayatboyu öğrenme sistemi oluşturmak için sistematik bir biçimde sektörler arası
politikanın oluşturulmaya çalışıldığı faaliyetlerde görülmektedir. Bu faaliyetler arasında politika bildirileri (örn.
Letonya); ulusal eylem planları (örn. Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Hollanda, Avusturya); ana planlar (örn.Slovenya);
ulusal stratejiler (örn.Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Litvanya, Macaristan, Avusturya, Polonya,
Portekiz, İsveç) ve nitelik çerçevesi (örn. Irlanda, İngiltere) vardır.

Yasal çerçeve
Ülkelerin birçoğunda MOYE'nin yasal boyutunu oluşturan belli bir yasa bulunmamaktadır. Yetişkin eğitimini teşvik eden
önlemler çeşitli yasalara, kararlara ve bakanlık bildirgelerine dayandırılmaktadır. Bu durumda, yetişkin eğitimini
yasalaştıran ülkeler bunu eğitim, yüksek eğitim, kalite sistemi, istihdam, refah ve sağlıkla ilgili yasalarla ilişkilendirmiştir.
Bu yaklaşım olumlu ya da olumsuz olabilir; yetişkin eğitimini sistemin sistematik sonucu genel eğitim sisteminin temel
unsuru olarak kabul edilirse olumlu olabilir ya da genel eğitim yasalarına bağlı 'etiketli' yetişkin eğitimi olarak ortaya
çıkarsa olumsuz olabilir. Yetişkin eğitimi ile ilgili belli yasal

11

( ) Jones, H. C. (2005) Avrupa Birliğinde Hayatboyu Öğrenme: Lizbon Stratejisi nereye? Avrupa Eğitim Dergisi 40,
No 3, 2005.
12

( ) Avrupa Komisyonu (2005) Bahar Avrupa Konseyi Tebliği, COM (2005) 24, Lizbon Gündeminin Ara
Değerlendirmesi gelişim ve iş için birlikte çalışmak: Lizbon strateji için yeni bir başlangıç.
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_024_en.pdf
13

( ) Eğitim ve öğretimde modernleşme: Avrupa'da refah ve sosyal entegrasyon için önemli bir adım 'Eğitim ve
Öğretim 2010' iş programı uyarınca 2006 Konsey ve Komisyonun Ortak Geçici Raporu. Konsey belgesi
2006/c79/01, s. 8. Http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_079/c_07920060401en00010019.pdf
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çerçevenin olmaması özellikle de bütçe sınırlılıkları halinde durumu hassas hale getirebilir. Yetişkin
eğitiminin sağlanması, yetişkinlerin eğitimlerini devam ettirebilmeleri için mali ve diğer destekler ve aslında
desteklenen öğrenme fırsatları için salahiyetler yasayla korunmazsa yetişkin eğitiminin ulusal ve yerel
yetkililerin kesinti yapacakları ilk konu olma olasılığı yüksektir.
MOYE'nin yasal çerçevesiyle ilgili son gelişmeler ele alınan ülkelerdeki yeni eğilimlere işaret etmektedir. Yasama
boyutunda koordinasyon, bütünlük ve politikaların, kurumların, mali işlerin entegrasyonu; hazırlık ve kaliteye
yönelme vardır. Uluslar verilerdeki bilgilerde yetişkin eğitimi yasalarından bahsederken mesleki mi mesleki
olmayan yetişkin eğitimine mi ya da bunlardan hiçbirine değinildiği açık değildir. Ayrıca, yetişkin eğitimi yasalarının
örgün mü yaygın mı eğitimle ilişkilendirildiği de açık değildir.
Ülkelerin birçoğunda (örn, Belçika [üç Topluluk], Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, Yunanistan,
İspanya, Fransa, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, İsveç,
İngiltere, Norveç) örgün ve/veya örgün olmayan MOYE için özel yasalar ya da ulusal çerçeveler oluşturulmuştur.
Birçok ülkede MOYE eğitim sisteminde genel yasaların altında özellikle de yüksek öğrenim, açık öğretim ve kalite
ile ilgili yasalar yer almaktadır. Tüm yönleriyle yetişkin eğitimiyle ilgili yasaları yürürlüğe koyan bir kaç ülke vardır
(örn, Danimarka, İtalya, Hollanda (sadece örgün), Romanya, Finlandiya, İsveç). Çok az sayıda ülkede de (örn,
Danimarka, Litvanya, İsveç ve Norveç) yaygın MOYE ya da liberal eğitim için özel yasalar uygulanmaktadır.

İdari çerçeve
Bir ülkedeki idari yapıda hizmeti alan ve hizmet sağlayan arasındaki karmaşayı, ikileme ve örtüşmeyi
önlemek, kaliteli hizmet sağlamak için gerekli olan koordinasyon ve bütünlüğü sağlamak için çok önemlidir.
Yaygın MOYE uygulamalarında koordinasyon ve bütünlük sağlamak için benimsenen iki idari yaklaşım
ulusal ve/veya bölgesel seviyede koordinasyon ve yerinden yönetimdir.
Genel anlamda, yetişkin eğitimini tekeline almış ilgili tek bir bakanlık kurumu yoktur. Yaygın öğretim MOYE'den
sorumlu bakanlık Eğitim Bakanlığı ya da Eğitim ve İstihdam Bakanlıklarının işbirliğidir. Sosyal Refah Bakanlıkları
genelllikle öğrenim sürecindeki şahısların gelirlerinin sağlanmasıyla ilgilenir. Yaygın MOYE'de yetişkin eğitimi için
mali desteğin daha az sağlandığı durumlarda (örn. İrlanda, İspanya, Portekiz) Eğitim Bakanlığından ziyade diğer
bakanlıkların rolü daha baskındır. Potansiyel bölünme ve duplikasyona dikkati çekmek ve hayatboyu öğrenme
çerçevesine yönelmek için birçok ülke yetişkin eğitimine yatırımı en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla
koordinasyonu güçlendirip bakanlıklar arası kurumlar ve mekanizmaları işbirliği modeli olarak oluşturmuşlardır.
Geniş çaplı eğitim ve öğretime sistematik yaklaşım olgusunu Portekiz şu şekilde ortaya koymuştur: 'Eğitim ve
mesleki eğitim arasındaki kaçınılmaz eğilim'.
İncelenen ülkelerde karar verme mekanizmalarının eğitim mekânlarına olabildiğince yakın olması gerektiren yetki
ikamesi ilkesi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Politik uygulamaların yerinden yönetimini destekleyen idari kurumlar
eşgüdümlü ve bütün yetişkin eğitimi sağlamada temel strateji uygulayıcılarıdır.
Yerinden yönetim yerel ihtiyaçları belirleyip karşılamada işbirliğinde organizatörlere, hizmet sağlayıcılara ve
sponsorlara daha çok özerklik sağlayarak yaygın şekilde etkin ve etkili görülmeye başlamıştır. Yerinden yönetim
ulusal hükümetlerin idare ve kontrolden ziyade performans ve çıktılarının yönetimine artarak gelişen bağlılıklarının
bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Söz konusu ülkelerdeki iki tür yerinden yönetim şekli aşağıda belirtilmiştir.
•
Yerel ve bölgesel yetkililerle politika uygulamalarında sorumluluk paylaşımı [örn, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Finlandiyaya, İsveç) ve
•
Politika uygulamalarının federasyon üyelerine devredildiği ancak ulusal hükümetlerin bazı ulusal
hedeflerı belirlediği federal ya da devredilmiş yerinden yönetim (Belçika, Almanya, Avusturya).
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Bazı ülkelerdeki idari kurumlar bu iki temel yerinden yönetim modellerin dışında ya da arasında kalır. Örneğin,
İspanya'da merkezi hükümet yetişkin eğitimi için bir çerçeve geliştirmiş ve her Özerk Topluluk kendi özerklik
alanlarında yetişkin eğitiminin gelişiminde yetkiye sahiptir. Bu da ne sorumluluk paylaşımı ne de federal yernden
yönetim olan bir system oluşturur. Ingiltere hükümeti eğitimi de içeren güçlerinin bazılarını devolved yönetimler
olan Galler, İskoçya ve Kuzey İranda'da (uygulandığıda) devolve etmiştir;ancak İngiltere'de eğitimle ilgili idar
güçlerini korumuştur. Politika ygulamlarındaki sorumluluk bu yönetimler ve yerel yetkililer arasında
paylaştırılmıştır.
Bazı ülkelerde MOYE ile ilgili sorumluluklar belediyelere ya da diğer yerel düzeydeki yetkililere bırakılmıştır.
Merkezi yetki politika geliştirme, ulusal amaçlar, hedefler ve kalite güvencesi gibi bazı ya da tüm politikaların
sorumluluğunu alır ve birçok durumda da belediyeler yetişkin eğitimini koordine eder. Örneğin Danimarka'da 2001
Yetişkin Eğitimi Reformu hükümet, bölgesel ve yerel idare arasında sorumluluk paylaşımı oluşturmuştur. Portekiz,
Finlandiya, İsveç ve Norveç'te yetişkin eğitimi politikalarını belediyeler yürütür. Macaristan'da 2001 Yetişkin Eğitimi
Kanunun çıkmasından itibaren yetişkin eğitimi ile ilgili bölgelerde geliştirilmiş roller vardır. Fransa'da ise bölgeler ve
yerel idare ya doğrudan çeşitli faaiyetlerle ya da dolaylı mevcut organizasyon ve dernekleri desteleyerek yetişkin
eğitiminden sorumludur. Yunanistan'da yetişkin Eğitimi Genel Sekreterliğinin faaliyetleri yerinden yönetilmektedir.
Birleşik Krallık'ta (Ingiltere, Galler ve İskoçya) yerel eğitim yetkilileri (yerel idarenin bir bölümü) İleri Eğitim
yüksekokullarının vergi affı dışında olan yetişkin eğitiminin sağlanmasından sorumludur ve genelde yaygın
öğretim MOYE formal akreditasyona tabi değildir.

Federal sistemlerde de benzer gelişmeler görülmektedir. Avusturya'da eyaletin (Länder) yetişkin eğitimi
kaynaklarında ve yerel düzeyde sorumluluk devretmesi gittikçe artan bir uygulamadır. Belçika'da
Toplulukların sorumlulukları arasında kültürel konular, eğitim ve dil vardır. Almanya'da hükümetin sürekli
eğitimle ilgili faaliyetleri yetişkin eğitimi organizasyonu ve finansmanına ilişkin ilkeleri belirleme ve yönetmelik
hazırlama ile sınırlandırılmıştır. Bu ilkeler ve yönetmelikler federal hükümet ve eyalet yasalarında kabul
edilmiştir.
MOYE için ulusal/bölgesel bir koordinasyon biriminin oluşturulması bir kaç ülkede görülmüştür. Ek 4 bu
ülkelerdeki birimlerden örnekler sunmaktadır. Bu tür birimler bakanlıklar, sosyal ortaklar, yasal sağlayıcı
temsilcileri, öğrencileri ve yetişkin eğitimine sivil fayda içeren yetişkin eğitimi paydaşlarını katmak ve kaliteyi
artırmak ile ortaklar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla biraraya getirir. Genellikle bu birimler mesleki
eğitimi ya da MOYE'yi ya da bu ikisinin birleşimini temsil eder. Bu tür birimler politika yapma ve uygulama,
politika koordinasyonu ve/veya politika danışmanlığı rolü üstlenirler. Statü ve özerklik seviyelerine bağlı
olarak hedef oluşturabilir, yetişkinleri motive edebilir ya da kaliteyi artırabilirler.
Almanya'da Sürekli Eğitim için Anlaşmalı Eylem Kampanyası 1987 yılında Eğitim Bakanlığı tarafından sürekli
eğitimde aktif yasal olan veya olmayan paydaşlar arasında iletişim platformu ve koordinasyon sağlamak için
oluşturulmuştur. 2004 yılı Temmuz ayında Federasyon ve eyelatler (Länder) Almanya'da hayatboyu öğrenme için
ortak bir strateji benimsemişlerdir. Bu stratejinin amacı öğrenmenin her yaştaki vatandaşlar için mümkün olmasını
desteklemek ve teşvik etmektir ki eğitim çeşitli biçimlerde ve mekanlarda verilir. Söz konusu strateji insan
yaşantısının çeşitli safhalarını, çocukluktan yaşlılığa kadar kapsar. Bu çerçevede, uzun vadede mevcut eğitim
kurumları, faaliyetlerine bağlı gerçekçi olasılıklar geliştirilmeli ve yapılandırılmış, esnek ve net bir hayatboyu
öğrenme çerçevesi tanımlanmalıdır. Stratejide gelişimin odak noktaları şunlardır: okul dışı öğrenmenin dahil
edilmesi; bireysel rehberlik; yeterliliklerin geliştirilmesi; iletişim ağı kurma; modülerizasyon; eğitim danışmanlığı;
yeni öğrenme kültürü/öğrenmenin yaygınlaştırılması ve erişimde denge sağlanması.

'Öğrenme Bölgeleri ağ destek sağlama' programıyla, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı bölgesel
işbirliğini kalkındırmaktadır ve farklı eğitim sektörlerinden önemli oyuncuları biraraya getirerek ulusal strateji
kapsamında hayatboyu öğrenme için yeni teklifler sunmayı amaçlamaktadır. Bunun içinde:
•

Genel ve mesleki okullar; yüksek öğrenim kurumları; finansman ajansları; okul dışı eğitim sunan
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kurumlar ve iş dışında ya da firmalar arası eğitim; sendikalar ve sanayi eğitim organizasyonları; yetişkin
eğitim merkezleri; kiliselerin eğitim finansmanı ajansları; ticari sağlayıcılar ve diğer eğitim kurumları
•
Şirketler, odalar ve iş kurma organizasyonları
•

Eğitim danışlmanlık şirketleri, gençlik yetkilileri; istihdam büroları ve diğer birimler

•

Kültürel ve sosyo-kültürel kurumlar

•

Öğretmenler ve öğrenciler.

Yaygın öğretim MOYE'de koordinasyon ve dernekler
Örgün MOYE'de gözlemlenen koordinasyon ve bütünlük yaygın MOYE'de kapsamlı değildir. Birçok ülkede
yaygın MOYE desteği sağlık, refah, toplum kalkınması, tarım vb gibi çeşitli bakanlıklardan sağlanmaktadır ve
genel anlamda koordinasyon ve bütünlük göstergesi mevcut değildir. Ancak, MOYE yaygın eğitiminin
koordinasyonunun örnekleri oluşmaktadır. Örneğin, Belçika'da (üç Topluluk) Kültür Bölümü MOYE
politikalarından sorumludur. Demokratik katılım ve sosyal bütünlüğü sağlamlaştırma konularında yaygın
eğitim sağlayıcılarının rolü çok önemlidir. 4 Aralık 2003 Flaman Kanun Hükmünde Kararnamesi kararının
amacı sektörü yeniden yapılandırmak ve sağlayıcılar arasındaki koordinasyon ile şefffaflığı geliştirmektir.
Uygulamada ise Flaman Toplumunda sivil toplumdan sağlayıcılar kamu destekli sosyokültürel bilgi merkezi
olan SOCIUS tarafından koordine edilmektedir.
Finlandiya'da günlük hayatın gerekliliklerini yerine getirmek için sivil toplumun kapasitesi ile vatandaş katılımı
için bir politika programı gözden geçirildi ve sonuç olarak aktif ve demokratik vatandaşlığı destekleyen
hayatboyu öğrenmenin okullarda, yetişkin eğitiminde ve sivil ile politik faaliyetlerde güçlendirilmesine karar
verildi.
Birçok ülkede, yaygın eğitim MOYE sağlayıcıları genelde ulusal, bölgesel ve/veya yerel yetkililer tarafından
karşılanan ulusal temsilci dernekleri ve ağlar kurmuşlardır. Bu tür dernekler ve ağlar ulusal ve bölgesel
seviyede politika yapmaya; ulusal ve bölgesel faaliyetler düzenlemeye; sağlayıcılar ve eğitmenler için eğitim
sağlamaya; kalite sağlanmasına; materyal geliştirmeye; araştırma yapmaya ve başta Grundtvig olmak üzere
Avrupa işbirliği projelerine katılıma katkı sağlarlar. Örneğin Estonya'da yaygın eğitime ayrılan yıllık fon
yetmişi aşkın sağlayıcısı olan Estonya Yaygın Yetişin Eğitimi Derneği tarafından dağıtılmaktadır.
Birçok dernek ve ağ Avrupa Yetişkin Eğitimi Derneği (AYED) üyesidir ve bazıları da Avrupa Hapishane Eğitimi
Derneği ve Avrupa Yetişkin Araştırma Derneği (AYAD) üyesidir. Ulusal/ bölgesel temsilci dernek örnekleri Ek
5'te verilmiştir.
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2.

MALİ ÇERÇEVE

2000 yılından beri Avrupa Komisyonu Üye Ülkelerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin mali durumuyla ilgili bir dizi
14
yayın hazırlamıştır. Hayatboyu Öğrenme Bildirgesi ( ) (2000) hayatboyu öğrenmeye daha çok yatırım için çağrıda
15
bulunmuştur. 2003 yılındaki Komisyon Tebliği ( ) eğitim öğretim için daha yüksek oranda ve daha etkili yatırımlara
16
çağrı yapılmaktadır. Lizbon hedefleri ( ) gelişim ara raporu Üye Ülkeleri insani kaynakları için etkili yatırımlara
davet etmektedir.

Yetişkin eğitimi kamu finansmanı bağlamında bir kaç önemli denge ve potansiyel dengesizlik- kamu
yetkilileri tarafından ele alınmalıdır. İlk olarak, insan kaynakları birimi (ekonomik nedenlerden dolayı) ve insan
potansiyel gelişimi finansmanı (ekonomik olmayan nedenlerden dolayı) arasındaki denge iş gücü piyasasına
doğrudan bağlı olmayan MOYE için önem arz etmektedir. Teorik olarak, ülkelerin çoğu bu iki çabayı da
desteklemektedir ancak pratikte yetişkin eğitimine ayrılan finansmanın büyük bir bölümü iş gücü piyasasına
yönelmektedir. Arz ve talep arasındaki finasman dengesinin sağlanması da ayrıca mühimdir. Hayatboyu
öğrenme yaklaşımı arz tarafından talep tarafına doğru bir odak noktası değişimi içerir. Diğer bir deyişle,
yetişkin yetişkin öğrenme girişiminin merkezindedir ve bu değişim arz tarafındaki girişimciler ve şahısların
yatırımlarını teşvik eden finansman tedbirlerinde gözlemlenebilir.
Az sayıdaki vasıflı şahısları destekleme ile çok sayıdaki daha az vasıflı şahısları destekleme arasındaki dengeyi
kurmak gereklidir. Yetişkin eğitimine başlangıç eğitiminin en üst seviyelerindeki kişilerin başlangıç eğitiminin
17

ardından eğitime katılma olasılığının yüksek olduğu sözde 'Matthew etkisi' ( ) ne göre eğitimde fırsat eşitliğini
azalttığı için katılım iki ucu keskin kılıca benzeyebilir.

Sağlanması gereken bir diğer denge ise yetişkin eğitimine vermlilik artırma mekanizması olarak ve gelirin
yeniden dağılımı ile sermaye mekanizmalarına yatırım yapmak arasındadır. Bu ekonomik ve ekonomik
olmayan hedefler arasındaki dengedir. Son olarak, çeşitli paydaşlar tarafından yetişkin eğitimine yapılan
yatırım seviyelerindeki denge dikkat çekmektedir. Birçok ülke yatırım maliyeti ve riskini ayırmak amacıyla
yetişkin eğitiminin paydaşlarca ortak finansmanı için araçlar ve yöntemler aramaktadırlar (örn, Danimarka,
Almanya).
MOYE finansmanı kamu yetkilileri, girişimciler, sivil toplum organizasyonlarını (STO) da içine alan sivil toplum kuruluşları
18

(STKlar ( )) ve şahıslar gibi çok çeşitli kaynaktan sağlanmaktadır. Hükümet genel icra, yönetim ve koordinasyondan öte
roller benimsemeli ve işssizlik ile toplumdan dışlanmada risk grubundaki yetişkinler için öğrenme olanaklarını

piyasadaki dalgalanmalar durumunda garanti altına alacak kamu müdahelelerinde bulunmalıdır. Bu tür
müdahaleler eğitimde gelirin yeniden dağılımı ve sosyal adalet tedbirlerini MOYE çerçevesinde sosyal bir
politika olarak ele alır. Bunlar genelde telafi edici önlemler olan yetişkinlere zorunlu ve ortaöğretim ikinci
kademe eğitimlerini tamamlamak için 'ikinci şans' odaklıdırlar.

14

( ) Avrupa Komisyonu (2000) Komisyon Personel Çalışma Dokümanı Yetişkin Eğitimi Bildirgesi. SEC (2000) 1832, s.
12. http://www.europa.eu.int/comm/Eğitim/policies/lll/life/memoen.pdf
15

( ) Avrupa Komisyonu (2003) Komisyon Tebliği Eğitim öğretime etkili yatırım yapma: Avrupa için şart. COM (2002)
779/final. http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0779en01.pdf
16

( ) Avrupa Komisyonu (2005) Bahar Avrupa Konseyi Tebliği, COM (2005) 24, Lizbon Gündemi Gözden Geçirme Ara
Raporu Gelişim ve İş için birlikte çalışma: Lizbon stratejisi için yeni bir başlangıç.
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_024_en.pdf
17

( ) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (2003). Retorik ötesi: Yetişkin öğrenme politikaları ve uygulamaları, Paris:
Yazar, s. 116.
18

( ) STK çıkar amacı gütmeyen sivil bir kurumdur ve kamu yetkilieri tarafından yasal ve mali olarak tanınmaktadır.
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Ulusal verilerde açıkça görülmektedir ki MOYE için kamu taahhütü ve yatırım ülkeden ülkeye değişmektedir.
Bazı ülkelerde (örn, Almanya) her türlü yetişkin eğitimi özel olarak sağlanmakta diğer taraftan bazı ülkelerde
ise (örn, Danimarka, Finlandiya, İsveç) kamu yetkilileri yetişkin eğitiminde özellikle de dezavantajlı yetişkinler
için birincil yatırımcılardır. Norveç'te, kamu yetkilileri özel sağlayıcılarla beraber MOYE yatırımcılarıdır.

Örgün MOYE finansmanı
Söz konusu ülkelerde örgün MOYE üç biçimde kamu tarafından finanse edilmektedir:
•
Merkezi hükümetten hükümetin alt kademelerine transferler
•

Merkezi hükümetten sağlayıcılara doğrudan transferler

•
Talep tarafını çeşitli mekanizmalarla şahıslara doğrudan ya da dolaylı mali destek yoluyla teşvik
edecek transferler.
Ülkelerin çoğu örgün MOYE finansmanını fon temin ederek ya da bölgesel/ yerel yetkililere sübvansiyon
uygulayarak ve bunun karşılığında doğrudan sağlayıcılara arz tarafından fon temin ederek sağlamaktadır. Merkezi
hükümet çok az sayıda ülkede fonları doğrudan sağlayıcılara temin eder (Irlanda, Kıbrıs, Malta, Portekiz,
Slovenya, Slovakya, Izlanda, Lihtenştayn). Mali kısıtlamaların olduğu durumlarda, kamu finansmanı öncelikli
hedef grupların örgün MOYE'den tam ya da yarı zamanlı faydalanamalarını desteklemektedir. Çoğu örgün eğitim
katılımcılarını normal okullarda gençlerle aynı zamanlarda ya da dönüşümlü olarak akşamları ya da haftasonları
okullulaştırabileceği için MOYE'lerde büyük ölçekli yatırım gerekmez. Örgün MOYE'nin 'telafi edici' ve dağılımı
yeniden düzenleyen rolüyle şahısların çoğu eğitim seviyelerini yükseltmek için öğrenme olanaklarından
faydalanmak için ücret ödemezler. Örneğin, Danimarka'da yetişkin eğitimi için kamu finansmanı düşük seviyede
eğitim erişim olanağı olanlara yönelmektedir. Daha yüksek eğitim vasıflarına sahip olanlar genelde öğrenim
masraflarını kendileri karşılamak ve kendi zamanlamaları çerçevesinde çalışmak durumundadırlar. Litvanya'da
örneğin ilk ve ortaöğretim kademelerinde eğitim almak isteyen herkes için hizmet ücretsizdir. Araştırmaya katılan
ülkelerde şahısların finansmanın talep tarafı talebi teşvik etmek için uygulanmıştır (bkz Ek 6).

Yaygın MOYE finansmanı
19

Yaygın eğitim finansmanı STKlar( ) tarafından yaygın MOYE kamu finansmanı belgelenmesi olmadan 'oldukça dağınık
ve zayıf kurumsallaşmış' olarak tanımlanmaktadır. Örgün eğitim kurumlarında ve sıklıkla sivil örgütlerde yer alan yaygın
MOYE kendi kendini finanse etmektedir. Hayır kurumları ve dernekler gibi kamu ya da özel finansman tarafından
desteklenen sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı olan kişiler dışında, çoğu kişi yaygın MOYE'ye sosyal, kültürel,
politik ve kişisel gelişim nedenleriye katılmak için tümüyle ya da kısmen ödeme yapmaktadır.

Sivil toplum organizasyonlarını da içeren birçok sivil toplum kuruluşlarında örgün kurumlar dışında sağlanan
20

yaygın eğitim MOYE kamu finansmanı Avrupa çapında değişiklik gösteren 'karmaşık bir gerçeklik'tir (' ). Bireysel
ve müşterek gelişim ve demokratik vatandaşlık için yaygın MOYE'de STKlar gittikçe artan oranda önem
kazanmaktadır. Sağlayıcılar yalnızca eğitimle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarından daha geniş çaplı sosyal bağlılık
çerçevesinde kendi üyeleri ve/veya genel kamu için eğitim faaliyetleri düzenleyenlere kadar çeşitlilik
göstermektedir. İskandinav ülkelerinde, Almanya ve Avusturya'da (halk ortaöğretim kurumları, çalışma dernekleri,
çalışma çevreleri) sivil toplum kuruluşları ana işlevi eğitim olanağı sağlamak olan büyük uzun vadeli kamu
finansmanlı sağlayıcıları içerir. İkinci tür sağlayıcılar ise daha geniş çapta yetişkin eğitimini kapsayan (örn.
maluliyet, sağlık, göç, adalet ve barış konularnda) sivil toplum kuruluşlarını içerir. Bu kapsamda tamamen kamu
fonlarına bağlı olanlar, karma fon sistemi olanlar ve kendi kendini kalkındıranlar bulunmaktadır.
19

( ) Bélanger, P. ve Bochynek, B işbirliğinde Farr, K-O. (2000) Sivil Toplumda Yetişkin Eğitimi Finansmanı: Avrupa
Çalışması. Hamburg: UNESCO Eğitim Enstitüsü, s. 142-143.
20

( ) Bélanger, P. ve Bochynek, B işbirliğinde Farr, K-O. (2000) Sivil Toplumda Yetişkin Eğitimi Finansmanı: Avrupa
Çalışması. Hamburg: UNESCO Eğitim Enstitüsü, s. 133.
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İskandinav ülkelerinde uzun soluklu bir gelenek olan kamu desteği Avrupa'nın güney ve doğusundaki
hükümetlerin STKlara proje temelli fon sağlamalarıyla 2006 yılında çeşitlenmiştir. Yasal olan ve olmayan,
özel, kamu yararına çalışan kurum ve talep taraflı kaynaklar söz konusu ülkelerin çoğunda yaygın MOYE'de
norm durumundadır.
Bu gerçeğin bazı güçlü bazı zayıf yönler ortaya çıkarması şaşırtıcı değildir. Ayrıca olumlu olarak, STKlar daha
geniş bir bağlamda kamu ve diğer finansmanın sorumluluğunda finansörlerden ideolojik olarak bağımsız
olmak için daha iyi durumda olabileceklerdir. Olumsuz olarak da, amaçtan sapma potansiyeline karşı
'finansmana uyma' baskısı olabilir. Özellikle sağlayıcının eğitim faaliyetleri için yıllık ana finansmanın alıcısı
olmadığı durumlarda finansmanın devamlılığı ve güveni konusunda da eksiklikler ortaya çıkabilir. Finansman
başvuruları ve finansörlere rapor vermede harcanan zaman yüzünden etkililikte düşme görülebilir. Ayrıca,
çoklu finansman şeffaf değildir ve farklı finansörler farklı sorumluluk prosedürleri uygularlar. Yaygın MOYE
finansmanı ile ilgili örnekler EK7'de verilmiştir.
Hükümetlerin yaygın MOYE finansmanına katılma nedenleri farklılık göstermektedir. İskandinav ülkelerinin
amaçları net olarak halk ortaöğretim okullarında (gündüz ve yatılı), çalışma dernekleri ve çalışma grupları
tarafından sağlanan liberal yetişkin eğitiminin finansmanı ya da sübvansiyonla demokrasi, sosyal
entegrasyonu desteklemek ve teşvik etmektir. Temsili rolleriyle STOlar yaygın ya da örgün öğrenmeden
uzakta olan bireyler ve gruplara ulaşmak için örgün eğitim kurumlarından daha etkilidirler. Buna bağlı olarak,
birçok ülkede engelli, ebeveynleri eğitimsiz, okuma yazma güçlüğü çeken, aile içi şiddete maruz kalmış, yaşı
geçkin, etnik azınlıktan olan, göçmen ya da en marjinal olarak evsiz ve suistimal edilmiş gibi 'risk' altındaki
hedef gruplarına yaygın eğitim olanakları sunmak için kamu finansmanının ilgisini çekmektedir.
Finlandiya'da eğitim bakanlığının yaygın yetişkin eğitimi ile ilgilenen çalışma 2005 yılının baharında bir rapor
yayınladı ve bu bulgulara bağlı olarak oluşturulan yasa ileriki yıllarda yürürlüğe kondu. Bu yasa halk ortaöğretim
okullarını halk liseleri güçlendirdi ve eğitim dernekleri faaliyetlerinde vatandaşlık eğitimini ön plana çıkardı.

Kurumun çeşidine göre Finlandiya'daki yaygın MOYE sağlayıcıları %57 ile %65 arası masraflarını kamu
yetkililerinden almaktadır.
Danimarka'da kamu finansmanı sağlayabilmek için sivil eğitim kurumları yaygın eğitim 'popüler aydınlanma'
yani liberal eğitimle ilgili öğrencilerin konuları serbestçe seçmeleri, eğitime evrensel erişim ve serbest
öğretmen seçimi gibi ölçütleri yerine getirmek durumundadır.
Bazı ülkelerde yaygın MOYE için varolan kamu finansmanın seviyesine ilişikin artan bir şekilde azalan bir baskı
21

yaratılması dikkat çekicidir ( ). Buna ek olarak, pazar ekonomilerinin gelişimi ve sivil toplumun kalkınması
vatandaşların yeni bilgi ve beceri edinmesini gerekli kılan yeni AB üye ülkelerinin çoğunda yaygın MOYE
sağlanması finansman eksikliği ile sınırlandırılmıştır. Örneğin, Slovenya ulusal bilgi formunda 'bu tür eğitim
sistematik olarak halen yeteri kadar desteklenmemektedir.' ifadesi yer almaktadır. 2003 yılından beri Litvanya
vatandaşı vergi yılının sonunda vergi dairesi yetkililerine başvurup kişisel gelirinin %2'ye kadar olan oranının
MOYE kurumlarına transfer ederek bu kurumlara ek finansman sağlama hakkına sahiptir.

21

( ) İngiltere'de yetişkin öğrencilerden alınacak olan yüksek oranlardaki harçların 2005 yılında 300 000 kişi kadar
azalmaya yol açması beklenmektedir. .
Kaynak: Ülke Güncellemleri, Grundtvig Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları, Kasım 2005.
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Talep finansmanı şahısların desteklenmesi
Yetişkin eğitimine katılımda mali kısıtlılıklar birçok ülkeyi olumsuz etkilemektedir. Bu özellikle de yeterliliği az olan
ve dar gelirli yetişkinler için söz konusudur. Ayrıca, bazı öncelikli hedef gruplarından öte öğrenme masrafları gün
gettikçe daha fazla kişilere yüklenmektedir. Bu bağlamda, yarı ya da tam zamanlı öğrenme için bireyleri teşvik
edecek mali mekanizmalar hükümetler için kritik politikalardır.
Yetişkin eğitimine yatırım yapmak tüm paydaşlar için risk taşır. Paydaşlar için riski azaltmak amacıyla yatırım yükünün
paylaşıldığı ortak finansman ilkesi ulusal, bölgesel ve yerel tüm boyutlarda artarak desteklenmektedir. Talep odaklı
finansman politikasının gelişmesiyle, bazen de Almanya ve Fransa'da olduğu gibi toplu anlaşmalarla yetişkin eğitime
yatırım teşviki için yeni modeler ve formüller ortaya çıkmıştır. Risk grubundaki yetişkinler için bu tür teşvikler rehberlik;
çocuk bakımı; katılımdaki yapısal, kültürel, bilgilendirici, durumsal engellere dikkati çekmek ve sıklıkla rastlanan 'Matthew
etkisi'yle başa çıkmak amacıyla birbirlerini desteklemelidirler.

Talep odaklı projeler kamu yetkilileri (merkezi, bölgesel, yerel); sosyal ortaklar (bireysel girişimleri de
içeren) tarafından ya da karma finansman yoluyla sağlanabilir ve genel ya da kısıtlı erişim söz konusu
olabilir. Finansmanın sağlayıcılar yerine doğrudan öğrenciye yönlendirilmesi ile neredeyse tüm mali
teşviklerin sadece örgün eğitim MOYE'ye (genelde de mesleki eğitime) sağlandığından faydalanıcılar
bireysel öğrenme seçimlerini bazı kısıtlamalarla yapma durumundadır. Talep odaklı finansmanda bireyin
kendi öğrenme deneyimlerini seçme şansı olduğu öngörülmektedir

Teşvikler: aktif önlemler
Bazı talep odaklı teşvikler pasif önlemlerdir, çünkü yapılan yatırımları kabul ederler diğerleri ise talebi teşvik
ederek aktif konumdadırlar. Talep odaklı teşvikler vergileri kapsar diğerleri ise gelir idamesi, çocuk/aile
yardımı, çocuk bakımı yardımı, konut yardımı, gibi genel refahla ilgili önlemleri kredi, bonus, hibe, burs,
eğitim gider makbuzları biçimindeki fırsat maliyetini kapsayacak şekilde kapsamlıdır. Aktif önlemler yetişkin
eğitimini teşvik eder ve aşağıda özetlenen biçimlerde bulunur.
Gelir idamesi Yetişkin Eğitimi Girişiminin 1997-2002 bir parçası olarak sosyal yardım gelirinin işsizlik geliri
oranında eğitim ödemelerine dönüştürülmesi İsveç'te başarılı olmamıştır ve İrlanda'da sürmekte olan
Mesleki Eğitim Olanakları Programı ('ikinci şans' eğitim program) kapsamında başarı sağlananamamıştır.
Eğitim ödemeleri genelde aile, çocuk, yol, barınma ve diğer masrafları geçmektedir.
Bireysel eğitim hibeleri ve ödenekler birçok ülkede sağlanmaktadır (örneğin, Danimarka, Almanya, İrlanda [lise],
İspanya, İtalya, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya [çoğunlukla işsizler için], Finlandiya, İsveç, Birleşik
Krallık [İngiltere, Galler and İskoçya]).
Eğitim gider makbuzları birçok ülkede kullanımdadır (örneğin, Belçika [Flaman ve Fransız Toplumları], Almanya, İtalya,
Avusturya) ve öğrenim esnasında nakde çevrilebilir. Makbuzlar ömür boyu kullanımlıdır ve sağlayıcı makbuzun değerini
kamu yetkilileri ve/veya sosyal ortaklar tarafından finanse edilen makbuz fonundan öder.

Çok kaynaklı finansman da bireysel öğrenme hesabıyla (BÖH) faydalanıcının banka hesabına yaptığı
bağışın eğitimi finanse etmek için kullanıldığı yaklaşımının bir parçasıdır. BÖH bir kaç ülkede mevcuttur
(örneğin, Belçika [Flaman Toplumu], Hollanda, Birleşik Krallık [Galler 2001 yılında İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlanda'da], İngiltere [İskoçya] da iptal edildikten sonra tekrar başlatılmıştır).
İngiltere'de (İskoçya), BÖH İskoçya programı 2004 yılında başlangıçta dar gelirli kişileri hedefleyerek
başlatılmıştır. BÖHler yıllık €300'a öğrencileri çeşitli derslerde finanse etmektedir. 2005 yılında ek bir
“evrensel” teklifle yetişkin öğrenciler için akredite olmuş ICT öğrenimi için SCQF(İskoç Kredi ve Kalite
Çerçevesi) 5. Seviye ya da dengi için yıllık €150 sağlanmıştır. BÖH İskoçya'da kişisel sanal bir hesap
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aracılığıyla uygulanmıştır. Öğrencilerin süreci sahiplenmelerini teşvik etmek için aldıkları ders başına asgari
€15 ödemeleri gerekmektedir.
Ücretli eğitim izni (ÜEİ) dolaylı bir öğrenme finansmanı teşviği olarak söz konusu ülkelerde uzun yıllardır
uygulanmaktadır. Birçok ülkede ÜEİ izin hakkı yasalarla, toplu sözleşmeyle ya da her ikisiyle sağlanmakta
bazılarında ise işverenin takdirine bırakılmaktadır. Evrensel ÜEİ hakkı sınırlı sayıda ülkede mevcuttur diğer
taraftan birçok ülkede ise belli gruplara ya da işçi kesimine sağlanmaktadır.
ÜEİ bu hakkın tanınması konusunda çeşitlilik göstermektedir; faydalanıcılar; kısıtlayıcı istihdam şartları; gelir
idame koşulları; işverenin bu hakkı verme/geri çekme/erteleme takdiri; iznin maksimum süresi; uygun katılım
ve öğrenme kazançları; yenilenme hakkı ve işveren geri ödeme mekanizmaları. Birçok ülkede ÜEİ örgün
MOYE, mesleki eğitim ve yükseköğrenimi kapsar. Ancak, hangi tür öğrenmenin işle ilgili olması gerektiği
kritik bir konudur.
Yunanistan'da ÜEİ sadece memurlara ve öğretmenlere uygulanır ve Belçika'da (üç Toplumda da) sadece
özel sektörde mümkündür. İskandinav ülkelerde ÜEİ işe ilgili eğitimde ve örgün MOYE'de ve kişisel öğrenme
hedeflerinde söz konusudur ve Danimarka, İsveç ve Norveç'te diğer Avrupa ülkelerine göre artış vardır. Bazı
ülkelerde artışın az olmasının çeşitli nedenleri vardır: yönetmelik, işverenlerin izin verme isteksizliği ve
çalışanların kariyerlerinde kesintiye uğrama korkuları.
Ek 6 kişilere MOYE'de yer alabilmek için dolaylı ve doğrudan nasıl desteklendiğiyle ilgili kapsamlı bilgiler
sunmaktadır.
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3.

HEDEF GRUPLAR MOYE KATILIMCILARI KİMDİR?

Yetişkin eğitimine katılım oranlarını artırmak Avrupa için özellikle de güney Avrupa ülkeleri ve yeni AB üye
22
ülkeleri için halen büyük bir sorundur ( ). 2004 yılında AB'de en az 150 milyon yetişkin temel seviyede
23
ortaöğretimden yoksun kalmışlardır( ), bu gruplar temel eğitimi sınırlı vasıfla ya da vasıfısız terkeden
yetişkinleri ortaöğretime devam ettirmek amacında olan yaygın MOYE grupları arasındadır.
24-64 yaşlarındaki yetişkinlerin ortalama %10,8'i 2005 yılında yetişkin eğitiminden faydalanmıştır. Bu
rakamlar yeni üye ülkelerin birçoğunda liseyi bitirme oranlarına karşılık olabilir. 2005 yılında %91,5 oranında
Slovakya'da 20-24 yaşlarında asgari liseyi bitiren genç nüfus oranı en yüksektir ve diğer bazı ülkelerde
(örneğin, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya) bu oran %90'un üstündedir. Bu oranlar söz konusu bu
ülkelerde lise eğitimi yeterlilikleri olmadan yetişkin eğitimine yönelen kişilerin sayısı düşüktür. Ayrıca, 2010
yılına kadar asgari lise eğitimini tamamlamış 22 yaşındaki gençlerin en az %80'ine ulaşmayı amaçlayarak
standart genel akış azaltmaya katkıda bulunacaktır.
24

25

Yetişkin eğitimi ( ) uygulamalarında önemli uluslar ötesi faklılıklar olmasına rağmen nüfusun alt gruplarında ( )
eğitim öğretim dağılımında önemli benzerlikler bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, söz konusu ülkelerde yetişkin
eğitimine katılanlar aşağı yukarı aynı yaş grubudadır. Eğitime katılım oranlarında başlangıç eğitim seviyelerini
artırmakta eğitimin önemi çok yönlü ortadadır ve temel eğitim almamış 150 milyondan fazla yetişkin olması bu
grupta yetişkin eğitimi olanaklarından yararlanmayı desteklemedeki zorlukları ortaya koymaktadır. Buna karşı,
eşit beceri dağılımı sağlamak amacıyla bir ülkedeki bireylerin temel beceri seviyelerini artırmanın genel ekonomik
26

büyümeye etkisi belli beceri seviyesi yüksek kişilere yatırım yapmaktan daha büyüktür ( ).

Yapılandırılmış öğrenmeye katılım olasılığı düşük olan yetişkinler bu ülkelerdeki asıl hedef gruplarıdır. Söz
konusu grubun kapsamındakiler işsiz yetişkinler; yaşça büyük yetişkinler; kırsal kesimdeki yetişkinler;
fiziksel ve duyusal engelleri olanlar; öğrenme güçlüğü çeken yetişkinler; etnik azınlıklar; hapisteki ya da
tahliye olmuş suçlular; göçmenler; ekonomik ve/veya sosyal bakımdan dezavantajlı yetişkinlerdir. Bu
öncelikli hedef grupları arasında, bireyler birden fazla kategoride yer alabilir ya da kategoriler arasında geçiş
yaparak çoklu dezavantaja maruz kalabilir.

22

( ) Allen, J. (2004) Avrupalı Gözüyle Yetişkin Eğitimi. Yetişkin Eğitimi: Avrupa'da geleceği? adlı konferansta
sunulmuştur, 1 Mart 2004, Brüksel, Galler Meclis Hükümeti, ELWa ve Avrupa Hayatboyu Öğrenme Bölgesel ve
Yerel Yetkililer Derneği.
23

( ) Eğitim Öğretimde Modernleşme: Avrupa'da refah ve sosyal entegrasyon için önemli bir adım 'Eğitim ve Öğretim
2010' iş programı uyarınca 2006 Konsey ve Komisyonun Ortak Geçici Raporu. Konsey belgesi 2006/c79/01, s. 4.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_079/c_07920060401en00010019.pdf
24

( ) Ek 2'deki yetişkin eğitimi bakınız.
25

( ) O'Connell, P. (1999) Eğitimde yetişkinler: Sürekli Eğitim ve Öğretimin Uluslararası Karşılaştırması, Paris:
OECD/CERI.
26

( ) Coulombe, S., Tremblay J-F ve Marchand, S. (2004), Uluslararası Yetişkin Okuryazaylık Araştırması,
Okuryazarlık Oranları, Ondört OECD Ülkesinde İnsan Sermayesi ve Büyümesi. Ottawa: İstatistik Kanada.
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27

1999 Mayıs ayında yürülüğe giren Amsterdam Sözleşmesi ( ) ile göç ve sığınma konularında Avrupa Birliği
28
daha tutarlı duruma gelmiştir, göçmenler ( ) araştırmaya katılan söz konusu ülkelerde özel bir hedef grubu
oluşturmaktadır. Göçmenlerin topluma entegrasyonu eğitim ve öğretimle ilgili yetkililerle Avrupalı
politikacıların ırk ve teknik ayrımcılığı önlemek ve eşitlik sağlamak adına önem verdiği bir konudur. Ulusal
bağlamlar çeşitlilik göstermektedir. Bazı ülkelerde göçmenlik uzun yıllardır gündemdeyken bazılarında ise
29
henüz yeni bir kavramdır ve bazı ülkeler sistemlerinin ve yetişkin eğitimin göçmenliğe ( ) nasıl uyum
sağlayacağını tartışmaya yeni yeni başlamışlardır.

Örgün MOYE'de hedef gruplar
Tüm ülkelerde yetişkin eğitim felsefesinin bir parçası olarak yeni, daha iyi ve sürekli bir 'ikinc şans' öğrenme
fırsatının sağlanması gerekliliği bilinmektedir. Örgün MOYE'ler için öncelikli hedef gruplarının ortaya
çıkmasında doğrudan veya dolaylı şu noktalar etkilidir; politika yapma amacı, ulusal ve/veya bölgesel
kalkınma stratejileri, öncelikli hedef gruplarını açıkca gösteren ifadeler ve/veya kamunun finanse ettiği temel
öğrenme faaliyetleri.
Yukarıda belirtilen hedef gruplarıyla ilişkili olarak, örgün MOYE çeşitli amaçlara hizmet eder. Bireylere 'ikinc
şans' tedbirleri doğrultusunda öğrenme fırsatları sağlayarak fırsatların yeniden dağılımı olarak görülebilir.
Yaşlıların genç yetişkinlerin eğitim seviyesine gelebilmelerine olanak sağlamasıyla kuşaklar arası fırsat
eşitliği sağlar. Yetişkinlere başlangıç eğitimlerini tamamladıktan sonra ileri eğitim öğretime katılmaları için
platform sunar. Ekonomik, sosyal ve kişisel erişim için becerilerin artmasına olanak sağlar. Sosyal
entegrasyonu teşvik eder ve marjinalleşmeyi azaltır. Doğası gereği, ortaöğrenim eğitimini tamamlamak için
örgün MOYE içinde yer almak 'Matthew etkisi' nin yarattığı etkiyi önler.
Söz konusu ülkelerden edinilen deneyim katılım hedeflerini belirlemenin önemini vurgulamaktadır. Bazı ülkelerin
örgün MOYE için katılım hedefleri bulunmaktadır (örneğin, İrlanda'da [Ulusal Yetişkin Okuryazarlık Programı],
İspanya'da [Ulusal Reform Planı], Finlandiya'da [Noste Programı], İsveç'te [Yetişkin Eğitimi Girişimi 1997-2002],
İngiltere'de [genel nüfusun beceri seviyelerini yükseltmek için güçlü hedefler]). Belçika'da (Fransız Toplumu)
ortaöğretim derslerine katılım 1994 yılından beri %25 102'den, 371'e 1993-1994 arasında 126'dan, 400'e 20022003'te artmıştır. Romanya'da yetişkinler için kamu tarafından finanse edilen ilk kademe ortaöğretimdeki yer sayısı
hükümet tarafından bu seviyede finanse edilen yerlerin tamamının %1,5'i olarak belirlenmiştir.
Ülkelerden alınan bilgilerde belirlenmiş olan örgün eğitim MOYE hedef grupları Ek 8'de sunulmuştur.

27

( ) Amsterdam Sözleşmesinin 61. ve 63. maddeleri. Danimarka bu maddelerdeki tedbirlerin benimsenmesinde yer almaz.
İrlanda ve Birleşik Krallık 3.madde uyarınca istedikleri zaman gerçekleştirebilirler.
28

( ) Göçmen o ülkede doğmuş ya da doğmamış ve ebeveynlerinin her ikisi de başka ülkede doğmuş kişilerdir. Ekonomik ve
ailevi nedenler gibi çeşitli sebeplerden dolayı göç eden ve sığınma hakkı isteyen üçüncü ülke vatandaşlarını
kapsamaktadır (Kaynak: Eurydice Avrupa Birimi (2004) Avrupa'da Göçmen Çocukların Okula Entegrasyonu. Brüksel:
Eurydice, s. 11). Genelde, edinilen ulusal bilgilerde göçmen, sığınmacı ve mülteci, muhacir ayrımı yapılmamaktadır.
29

( ) Eurydice Avrupa Birimi (2004) Avrupa'da Göçmen Çocukların Okula Entegrasyonu Brüksel: Eurydice, s. 3.
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Yaygın MOYE hedef grupları
Birçok ülkede kamu yetkilileri eğitim, öğretim ve diğer bakanlıklar demokratik değerlerin korunması ve
desteklenmesi, toplumun kalkınması, sosyal sermayenin gelişimi, kültürel ifade, sosyal entegrasyonun
güçlendirilmesi, aktif vatandaşlığın desteklenmesi, 'ulaşılması zor' yetişkinlere eğitimi cazip kılmak için
yaygın MOYE'yi teşvik etmektedirler. Böylece teorik olarak, yaygın MOYE için hedef grup herhangi bir
ülkedeki tüm nüfusu kapsar. Özellikle 'risk altındaki' yetişkinlerin katılımı genelde kamu yetkilileri tarafından
kamu ya da sivil toplum kuruluşları kanalıyla finanse edilir. Bu gruplar dışındaki yetişkinlerin katılımı ülkelerin
birçoğunda, özellikle de İskandinav ülkelerde genellikle şahısların kendisi tarafından finanse edilir.
Ulusal verilerde yaygın MOYE hedef gruplarına dair sınırlı bilgi mevcuttur, fakat bazı örnekler verilebilir.
Danimarka'da kişilerin kapasitelerini, becerilerini, yeteneklerini ve yetilerini kişisel ve profesyonel alanda
geliştirme, güncelleme ve tamamlama ihtiyaçlarını hem örgün hem yaygın eğitim kurumları aracılığıyla
giderebilmeleri için yaygın MOYE ülkede herkese açıktır. İsveç'te 2002 yılında bir araştırma komisyonu
liberal yetişkin eğitime katılımı incelemek ve katılmayanları tespit ederek bunun nedenlerini bulmak için
kurulmuştur.
Sonuçlarına ve fiziksel mekana bağlı olarak, göçmenlere eğitim sağlanması hem örgün hem de ve daha çok
yaygın MOYE ile gerçekleştirilmektedir.
Selanik Avrupa Konseyi Haziran 2003'te üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu için AB politikasının eğitim ve
dil öğretimini de kapsaması gerektiğini belirtmiştir. Yasal göçmenlerin entegrasyonu Brüksel Avrupa Komisyonu
için Ekim 2003'te öncelik taşımaktaydı. Eğitim bileşeni olan entegrasyon tedbirleri programların tanıtımı, dil
öğretimi, vatandaşlık, sosyal ve kültür eğitimini kapsamalıdır. Göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili birçok proje
Socrates Programı 2000-2006 Grundtvig Eylemi ile finanse edilmektedir.

Birçok ülkede göçmenler kamu tarafından finanse edilmektedir. Dil ve kültürel farkındalık konularında
zorunlu katılımın sağlanması konusunda bir eğilim görülmektedir (örneğin, Belçika'da [Flaman Toplumu],
Hollanda, Norveç).
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4.

ERİŞİM ÇERÇEVESİ

Örgün MOYE'nin yaş ve önceki eğitim deneyimlerindeki başarı gibi bazı katılım koşulları vardır. Genelde yaygın MOYE
için çok az katılım koşulu bulunur.

Örgün MOYE katılım koşulları
Örgün MOYE katılım koşulları ülkeden ülkeye ve aynı ülkede bölgelerde, yerel alanlarda, sağlayıcılar ve kurumlar
arasında programdan programa değişiklikler göstermektedir. Çek Cumhuriyeti ulusal verileri 'açıkça belirtilmiş kabul
koşulları genelde sadece belli yeterliliklere özgü çalışmalar için şart koşulabilir.' ifadesine yer verir. Fakat becerileri ve
eğitim seviyeleri düşük olan yetişkinler için katılımdaki engelleri azaltma ya da ortadan kaldırma amaçları olan ülkeler
sabit görünen koşullarda bile olabildiğince esnek olabilmektedirler.

Yaşla ilgili katılım koşulları
Örgün MOYE katılımı asgari yaş koşulları ülkeden ülkeye değişmektedir, örneğin, 15 yaş (örneğin Belçika [üç Toplum
yarı zamanlı], İtalya, Kıbrıs, Malta, Portekiz [temel eğitim]), 16 yaş (örneğin, İrlanda, Letonya, Norveç), 18 yaş (örneğin,
Danimarka, Yunanistan, İspanya [zorunlu okullulaşma 16 yaşında zorunlu eğitim 18 yaşında sona erer], Litvanya,
Macaristan, Polonya, Portekiz [ortaöğretim], Finlandiya, İzlanda). Birçok ülke belli programlar için yaşla ilgili katılım
koşullarına ek bazı şartlar getirmişlerdir.

Daha önceki eğitim deneyimleri başarısı
Ülkelerin çoğunda örgün MOYE 'ikinci şans' olarak teoride ortaöğrenimde yer almamış ve çalışma hayatında aktif
bulunmuş tüm yetişkinlere açıktır. Ancak, kısıtlı kaynakların olduğu durumlarda, katılımın kamu finansmanı işsizler,
becerileri az olan kişiler, suçlular ve tahliye olmuş eski suçlular gibi bazı hedef gruplarla sınırlandırılmıştır.
Örgün MOYE'de ortaöğretim seviyesinde belirtilen daha önceki eğitim deneyimlerinin başarısındaki amaç (örneğin,
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya,
Finlandiya, Lihtenştayn) katılımı kısıtlamaktan ziyade bireyin derslerde başarılı olabilme kapasitesinden emin olmaktır.
Bu şekildeki eğitim koşullarına resmi olarak uyulmadığında, yaygın eğitimi tanıma ve akredite etme resmi prosedürleri
birçok ülkede bireyin öğrenme fırsatlarına erişimini güven altına almak için kullanılmakadır. Bazı ülkelerde ise daha
önceki eğitim deneyimlerinin görüşmeler ve rehberlik süreçleri ile resmi olmayan tanınması bireyin katılımını
garantilemektedir. Buna ek olarak, daha önceki eğitim deneyimlerinde başarısız olanlar için eğitim sırasında
okuryazarlık, dil ve çalışma becerileri konularında destek sağlanmaktadır.

Katılım ücretleri
Ücretsiz katılım tüm yetişkinlere açık olmasa da birçok öncelikli hedef grup tam ya da yarı zamanlı katılımları için kamu
tarafından desteklenmektedirler. Katılımı destekleme ilkesiyle, katılım ücretleri alınmamakta ya da çok düşük bir ücret
talep edilmektedir. Örneğin, bazı ülkelerde şu koşullarda ücret istenmemektedir: Bulgaristan (devlet ilk ve ortaöğretim
okullarında), Çek Cumhuriyeti (devlet ilk ve ortaöğretim okullarında), Estonya (akşam dersi ya da uzaktan eğitim olarak
yetişkin lise eğitimi), İrlanda (lise sonrası seviyeye tam zamanlı derslere girme koşullarında başarılı olma), İspanya (kamu
tarafından
finanse edilen yetişkin eğitimi kurumları), İtalya (ülke topraklarındaki merkezlerde), Letonya (akşam okullarında temel ve
lise eğitimi), Macaristan (başlangıç mesleki yeterlilik; 22 yaş altındakiler), Avusturya (Çalışanlar için Okullarda lise ve
yüksekokullarda akşam sınıflarında], Portekiz (devlet okullarında ve devlet okulu yasal statüsündeki özel okullarda),
Slovenya (ilköğretimi tamamlamamış yetişkinler için), İsveç (belediyelerde yetişkin eğitimi), Norveç (yetişkinler için ilk ve
ortaöğretim). Malta'da düşük sembolik ücretler alınmaktadır.
Yaygın MOYE katılım ücretleriyle ilgili kısıtlı bilgi bulunmaktadır. Genelde, sosyal, kültürel ve kişisel gelişim için okullar ve
yüksekokullar tarafından düzenlenen yaygın MOYE bazı ülkelerde kendi finansmanını kendisi yapar. İskandinav
ülkelerinde yaygın MOYE örgün eğitim dışında ortaöğretimde (gündüz ve gece), çalışma dernekleri ve grupları kamu
tarafından finanse edilir ve katılımcılar indirimli ücretler öderler. Birçok ülkede STKlar tarafından sunulan yaygın MOYE
kamu finansmanı desteği ile gelen öncelikli hedef grubundan olanlar için ücretsizdir.
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5.

KURUMSAL ÇERÇEVE

Öğrenmenin gerçekleştiği yerler yetişkinlerin eğitime katılımları ve motivasyonları için çok önemlidir. Bu
bağlamda, MOYE kurumsal çerçevesi özellikle de örgün MOYE için mühimdir.

Örgün MOYE öğrenme yerleri
Örgün MOYE öğrenme alanları uzaktan web-tabanlı eğitimin yaygınlaşmasına rağmen halen fiziksel yerlerdir. Örgün
MOYE söz konusu ülkelerin çoğunda gençler için devlet okulları, yetişkinlere özel kamu kurumları, sivil toplum
kuruluşları, toplum temelli ortamlar ve ticari sağlayıcılar gibi çeşitli kurumlarda verilmektedir. Yüzyüze eğitim yarı ya da
tam zamanlı gündüz, gece ve/veya haftasonları yapılmaktadır. Web-tabanlı eğitim her an her yerde erişilebilir
durumdadır. Yetişkinler için özellikle de beceri seviyeleri düşük ve başlangıç eğitiminde verilen bilgileri hatırlamayanlar
için kurumsal engeller eğitime katılım için zorluk oluşturabilir. Bu yüzden, örgün MOYE için en çok tartışılan eğitim yerleri
gençler için normal okullar, yetişkinlere özel kamu kurumları ya da yarı resmi toplum temelli yerler halen gündemde
tartışma konusudur ancak örgün MOYE için yer konusunda kaynak sağlamada pragmatik kararlar alan ülkelerde bu konu
çözülmüştür. Ek 9 ulusal verilerde belirtilen örgün MOYE yerleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.

Yaygın MOYE öğrenme yerleri
Yaygın MOYE yaygın eğitim kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarını da kapsayan çeşitli kar amacı gütmeyen sivil
kurumlarda olmak üzere birçok yerde yapılmaktadır. Belli başlı öğrenme yerleri: devlet okulları gibi eğitim kurumları,
yüksekokullar ve üniversiteler; halk ortaokulları, eğitim dernekleri, popüler üniversiteler; kiliselere bağlı merkezler, ticaret
odaları, politik partiler; odalara bağlı kurumlar, profesyonel dernekler, girişim ve işveren dernekleri, ticari eğitim ve öğretim
merkezleri; sivil toplum örgütleri büroları; kamu ve özel müzeler ve kütüphaneler; toplum, kültür ve serbest zaman
merkezleri; medya ve uzaktan eğitimdeki sanal ortamlar ve listeye daha fazlası eklenebilir. Sağlayıcıların nerelerde
yaygınlaştığı ülkelerin çoğu tarafından belirtilmemiştir. Örneğin, Slovenya'da şu şekilde ifade edilmiştir: 'sivil toplum
tarafından yürütülen dersler genelleme yapılacak şekilde düzenlenmemiştir'. Bu katılımcıların yaygın eğitimle resmi
olmayan mekanlarda örgün ve resmi ortamlardan daha etkili öğrendiklerine inandıklarını ifade ettikleri 2003
30

Eurobarometre hayatboyu öğrenme araştırma modülü bulguları ışığında önemlidir ( ).

Avrupa'da yetişkin eğitimine sivil toplum kuruluşlarının katkısı yeni bir olgu değildir. İskandinav ülkelerinde ve
Slovenya'da halk gündüz ortaokullarında demokratik öğrenme ya da popüler aydınlanma, çalışma dernekleri
(Polonya) ve/veya çalışma gruplarıyla uzun yıllardır söz konusudur. Halk ortaokulları Belçika'da (Flaman ve
Almanca konuşan Toplumlar), Almanya, Macaristan, Hollanda ve Avusturya'da aktif öğrenme alanlarıdır. Kuzey
Avrupa'da yaygın MOYE kilise organizasyonlarında, politik partilerde, sendikalarda ve işçi koperatiflerinde 19.
yüzyılın ortalarından beri yürütülmektedir. Güney Avrupa'da popüler üniversiteler de benzer işleve sahiptir. Orta
Avrupa'da mevcut geçiş safhasını kolaylaştırmak ve sosyal aktörleri sivil toplum ülkelerine dahil etmek için yetişkin
ve sürekli eğitimde yeni politikalar benimsenmektedir.

Son yıllarda yeni STK çeşitleri yetişkin öğrenme olanakları sunmaktadır; kadın grupları; çevre dernekleri;
sağlık dernekleri; yerel kültür merkezleri; dayanışma grupları; göçmen dernekleri; yaşlı vatandaş dernekleri.
Günümüze kadar sosyal, kültürel ve politik gelişim için kullanılan yerlerin mesleki eğitimin sivil toplum
kuruluşları tarafından sağlanmasında kullanılması yolunda bir eğilim söz konusudur. Örneğin, Finlandiya'da
bir dizi yaygın eğitim yetişkin kurumları ve organizasyonları ilerde mesleki yetişkin eğitimi verme hakkına
sahip olacaktır.
STKlar tarafından sağlanan yetişkin eğitimi konusunda araştırmaya katılan ülkelerce çok fazla bilgi
verilmemiştir ancak başka kaynaklarda bazı ülkelerin eğitim olanağı sağlama oranı %10 ile %70 arasındadır
31
( ). Yaygın MOYE öğrenme yerleri örnekleri Ek 10'da listelenmiştir.
30

( ) Cedefop. (2003) Hayatboyu öğrenme: vatandaş görüşleri. Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Bürosu, s.13-14.
Http://www2.trainingvillage.gr/etv/kamuation/download/panorama/4038_en.pdf
(31) Bélanger, P. ve Bochynek, B işbirliğiyle Farr, K-O. (2000) Sivil Toplumda Yetişkin Öğrenmenin Finansmanı: Avrupa
Araştırma Çalışması. Hamburg: UNESCO Eğitim Enstitüsü.
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6.

ORGANIZASYON VE YAKLAŞIMLAR
32

CEDEFOP'un hayatboyu öğrenmeye katılım çalışmasında ( ) yetişkinler eğitim öğrenime katılmada temel
engelin zaman sıkıntısı olduğunu dile getirmişlerdir. Bireyler yapılandırılmış bir eğitimin işlerine, ailelerine
ayırdıkları zaman ve boş zamanlarını alacağını düşünmektedirler. Bu bağlamda, katılımcıların belirlediği
olumlu teşvikler şu şekildedir: esnek çalışma saatleri (katılımcıların %21'i); kişiye özgü çalışma programları
(%20); kişisel çalışma metodu seçimi (%20); kaliteli bilgi ve önerilere erişim (%14). Öğrenme bireylerin
yetişkin olarak hayattaki diğer sorumluluklarıyla birlikte yürütülebilecek şekilde düzenlenmelidir. Düzenleme
kavramı faaliyete başlamadan önce belirlenen öğrenmenin çeşitli yönleriyle (içerik, bilgiyi yapılandırma,
33
yöntemler, zamanlama, amaç, çevre vb) ilgili verilen karardır ( ). Bazı öğrenme faaliyetleri belli bir derecede
organizasyon (örneğin, okula ya da merkeze katılım), bazılarında ise daha düşük seviyede organizasyon
(örneğin, yazılımla kendi kendine öğrenme, el kitapçığı yardımıyla ya da tek başına) gerektirebilir.

Örgün MOYE'de öğrenme organizasyonu
Örgün MOYE genelde örgün eğitim kurumlarında yürütülür. Geleneksel eğitim kurumları bilgiyi aktarma
odaklıyken, modern öğrenme olanakları ve hayatboyu öğrenme bireysel kapasite ile öğrenme kapasitesinin
geliştirilmesi odaklıdır. Hayatboyu öğrenme geleneksel eğitimden daha çok yönlü geleneksel ve modern
öğrenme olanaklarının karışımı daha fazla süreç ve sonuç odaklı bir değerler dizisi dönüşümünü
34
gerçekleştirir. ( ).
Derslerin ve öğrenme olanaklarının nasıl düzenleneceği özellikle de bilgi niteliğinde, durumsal, yapısal ya da
kurumsal engelleri olan yetişkinlerin erişimlerini teşvik etmek ve desteklemek için çok önemlidir. Sosyal
yardım, rehberlik, katılım, maliyet, değerlendirme ve kalite güvencesi gibi faktörlere ek olarak öğrenme içeriği
ile ilgili kurum tarafından alınan kararlar, bilginin yapılandırılması, programlama, öğrenme/öğretme
yöntemleri ve öğrenme destekleri bireylerin kişisel durumsal (hayat şartları) ve yoğun, isteksiz ya da şüpheci
yetişkinlerin tutumlarıyla ilgili engelleri aşmak için önemlidir.

Öğrenmenin Yapılandırılması
Öğrenmeyi yapılandırmada yetişkinlere cazip gelebilecek en önemli ilke esnekliktir. Öğrenme olanaklarının
sağlayıcı tarafından nasıl oluşturulduğu ile ilgilidir.

Öğrenmenin Sıralanması
Geleneksel olarak, eğitim aynı zamanda aynı mekânda doğrusal ardarda öğrenme olarak yapılandırılmıştır. Fakat
esneklik ilkesi öğrenme seçeneklerinin olumlu çıktıları, öğrenme çabasının idare edilmesi ve kendi kendine
zamanlamanın kişiselleştirilmesi ile modülerleşme ve üniterleşmeye doğru yaklaşım ortaya çıkmaktadır.

Doğrusaldan modüler örgün MOYE yetişkin eğitimine geçişte birçok ülke doğrusal ve modüler karışımı eğitim
sağlamaktadırlar (örneğin, Belçika [üç Toplumu], Bulgaristan, Danimarka, Estonya, İrlanda, Letonya,
Litvanya, Malta, Avusturya, Polonya [özellikle mesleki eğitimde], Portekiz, Romanya, Slovenya, Finlandiya
[1994'ten beri], İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç).

32

( ) Cedefop. (2003) Hayatboyu öğrenme: vatandaş görüşleri. Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar
Bürosu, s. 66-70. http://www2.trainingvillage.gr/etv/kamuation/download/panorama/4038_en.pdf
33

( ) Eurostat, Avrupa Komisyonu (2005) Öğrenme Faaliyetlerinin Sınıflandırılması, Taslak el kitabı, Mayıs 2005, s. 10.
34

( ) Eurostat, Avrupa Komisyonu (2005) Öğrenme Faaliyetlerinin Sınıflandırılması, Taslak el kitabı, Mayıs 2005, p. 4.
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İspanya uzun yıllardır MOYE sağlanmasında modülerleşmeyi zorunlu eğitim aşamalarında uygulamaktadır
diğer taraftan da yetişkinler için lise eğitiminde doğrusal bir yapı izlenmektedir. Birleşik Krallık'ta (İngiltere,
Galler ve Kuzey İrlanda) eğitimin nasıl sunulacağı sertifika veren kurumun şartlarına bağlıdır, yetişkin
öğrenciler için mevcut bazı yeterlilikler modüler hale getirilmiştir örneğin, tüm A seviyeleri Eylül 2000'de üniter
hale getirilmiştir ve adaylar ders sonunda bir oturumda değerlendirilmek yerine ders boyunca üniteleri
işlemektedirler.

Kişiselleştirilmiş öğrenme
Kişiselleştirilmiş bireye özgü dersler oldukça esnektir. Öğrenme kişinin kendisi tarafından yönlendirilebilir ya da bir
öğretmenle birebir ve/veya grupla kolaylaştırılabilir. Tüm bu seçeneklere ek öğrenciler yüzyüze ya da çevrimiçi destek
alabilir. Estonya ve Slovenya özel eğitim ihtiyacı olan yetişkinlere bireysel eğitim planları oluşturmuşlardır. Fransa'da
Kişiselleştirilmiş Eğitim Seminerleri (KES) ağı yetişkinler için kişiye özgü genellikle de bir grup içinde öğrenme
programları hazırlamışlardır. İtalya, Macaristan, Portekiz ve İsveç de bireysel öğrenme programlarının olduğunu
belirtmişlerdir.

Bağımsız öğrenme
Bilgi artık sadece geleneksel eğitim öğretim kuruluşlarından edinilmemektedir. Bağımsız öğrenmede yer, süre,
zaman, içerik ve öğrenme yoğunluğu bireylerin koşullarına uyum sağlayabilir ki bu da yetişkinlerin esneklik
ihtiyacını karşılamada etkilidir. Bir kurum tarafından ya da uzaktan eğitimle çevrimiçi düzenlenebilir. Özellikle
eğitim ve beceri seviyeleri düşük yetişkinlere bu yaklaşımın uygunluğu gözlemlenmelidir, çünkü bir sınıf ortamının
ve öğretmenin eksikliği öğrenmenin faydalarını azaltabilir. Ancak, yüz yüze, telefonla ya da e-posta aracılığıyla
yeteri kadar desteklenirse bu şekilde eğitim zaman sıkıntısı çeken bireyler için idealdir. Belçika'nın Fransız ve
Flaman Toplumlarında rehberlik edilen bireysel çalışma ortaöğrenim ve devlet hizmeti sınavlarına hazırlanma
olanağı sağlar. Estonya'da yetişkinler için liseler dışarıdan öğrenci olarak öğrenme gibi esnek çalışma olanakları
sunar. İspanya'da CIDEAD her ne sebeple olursa olsun genel eğitime dahil olamayanlar için ortaöğrenim
uzaktan/bağımsız eğitim sunan bir kamu birimidir. Finlandiya'da lise eğitiminin hepsinin müfredatını uzaktan
eğitimle öğrenmek mümkündür, ancak genelde öğrenciler yüzyüze ile uzaktan eğitimi birlikte tercih etmektedirler.

Öğrenmeyi planlama
Yetişkinlerin ihiyaçlarını karşılamak üzere planlama yapılırken zaman kısıtlamalarını göz önünde
bulundurulmalıdır. Bütün ülkelerde yarı zamanlı gündüz, gece ve haftasonu eğitim; iş günü sırasında ya da
dışında işyeri temelli; herhangi bir yerde herhangi bir zamanda çevrimiçi uzaktan eğitim modeli gibi bir dizi
planlama çalışmaları yapılmıştır. Yukarıda belirtilen düzenlemelerin ne derece yaygın olduğu ulusal verilerde
yer almamaktadır.
Örneğin, Belçika'da (Fransız Toplumu) yasalarca desteklenen 'programların zamanlanmasında büyük
ölçüde esneklik', 'sosyal ilerleme eğitimi' gündüzleri, geceleri ya da Cumartesi günleridir.

Örgün MOYE'de öğretim ve öğrenme yöntemleri
Öğretim ve öğrenme yöntemleri öğrenmek veya öğretmek için düzenleme çerçevesini oluşturur. Toplumdaki
değişiklikler öğrenim ve öğretim yaklaşımlarına uygun bir değişim getirir. Öğretmenin sunduğu değil de
öğrenmenin talep ettiği öğrenme merkezli bir değerler dizisine yönelme söz konusudur. Yetişkinlerin
yetişkinliklerini göz önünde bulunduran öğretim yöntemleri gereklidir. Bu demektir ki öğrenmede yetişkinin temel
aktör olduğu sistematik bir pedagoji gereklidir. Yetişkinler ne zaman ve nasıl öğreneceklerine, geçmiş
deneyimlerini kullanabileceklerine dair seçim yaptıklarında, konular ne zaman onlar için 'gerçek' olduğunda ve
öğrendiklerini ne zaman kişisel ve profesyonel hayatlarına uyarlayabililerse o zaman en iyi şekilde öğrenirler.
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Ayrıca, rehberlik, okuryazarlık desteği, yardımcı teknoloji ve çalışma becerileri konularında öğrenme desteklerine
erişebilmek istemektedirler.

Örgün MOYE'de genel eğitim yöntemleri ile ilgili iki ana eğilim ön plana çıkmaktadır. Ülkelerin en az üçte biri
örgün MOYE sağlayıcılarının normal okullardaki öğretim yöntemlerinın aynısını kullandıklarını belirtir,
Belçika (Almanca konuşan Toplumu) durumu şu şekilde ifade eder 'birçok durumda oldukça geleneksel
öğretim yöntemleri'. Litvanya 'örgün eğitimin yeterince esnek olmadığını ve yetişkinlerin ihtiyaçlarını her
zaman anlamadığını' belirtir. Örgün MOYE'nin genelde normal okullarda normal müfredatı izlediği
düşünülürse, öğretmenler yetişkin eğitimi yaklaşıma zıt olarak yetişkin okullulaşmasına bağlı kalabilir ve
bilinçli ya da bilinçsiz öğrenci merkezli yaklaşım yerine konu merkezli yöntemlera yönelebilirler. Bu özellikle
öğretmenlerin yetişkin eğitimi yöntemleri konusunda başlangıç ya da sürekli profesonel gelişim içinde yer
almadıklarında söz konusudur. Bir diğer taraftan, ülkelerin en az üçte dördü örgün MOYE'de uygulanan
öğretim yöntemlerinın yetişkin ihtiyaçları tarafından yönlendirildiğini belirtmektedirler.
Ulusal verilerde sunulan örgün MOYE 'yetişkin-dostu' öğretim ve öğrenme yöntemleri arasında durum
çalışması, role play ve çalışma grupları gibi katılımcı yaklaşımlar; kişiselleştirilmiş öğretim ve öğrenme; multimedya destekli öğretim ve öğrenme; karma öğrenme (bir dizi yaklaşımlar) yer almaktadır.

Örgün MOYE'de e-Öğrenme
ICT erişim alanlarını yetişkinlere öğrenme fırsatları yaratarak genişletebilir. Komisyonun
e-Öğrenme programı Avrupa'daki (2004-2006) eğitim öğretim sistemlerine ICT'nin etkili bir biçimde
35
entegrasyonunu hedefler. Program hayatboyu öğrenme vizyonunu ileri düzeyde gerçekleştirmektedir ( ).
2005 yılında Komisyon açık ve rekabetçi bir dijital ekonomiyi desteklemek ve ICT'nin hayat kalitesine etkisini
vurgulamak için yeni bir stratejik çerçeve önermiştir
e-2010: Avrupa bilgi toplumu.
ICT'lerden birçok ülkede konu ya da yöntem olarak bahsedilmiş ancak kullanıma ilişkin bilgi verilmemiştir. Deneyimlere
dayanarak kullanımın nitelik ve nicelik bakımından, yani teknoloji erişimi açısından farklılıklar gösterdiğini söylemek adil
olacaktır. E-Öğrenme ICT-destekli öğretim ve öğrenme söz konusu ülkelerin çoğunda az ya da çok mevcuttur. Örneğin,
Portekiz'de Eğitim Bakanlığı Savunma Bakanlığı ile Uzaktan Eğitim konusunda işbirliği içerisinde yetişkin eğitiminde

yer alanlara e-öğrenme olanakları sunmaktadır. Bu bağlamda, Eğitim Bakanlığı Azores'deki bazı okullarda yetişkin
eğitimini de kapsayan bazı derslerde e-öğrenme projesini desteklemektedir. Finlandiya'da, yetişkinler için genel
lise okulları uzaktan eğitim sunmasıyla ve kısmi ya da tamamı ICT destekli olabilmesiyle ön plana çıkmaktadır.

Yaygın MOYE'de öğrenme organizasyonu
Ulusal veriler yaygın MOYE'de eğitim öğretim yöntemlerinin tanımıyla ilgili sınırlı bilgi vermektedir.
Danimarka'da örneğin, örgün ve yaygın eğitimdeki yöntemler arasında bir ayrım yapılmamıştır. Öğretimde
asıl unsur öğrencilerin/yetişkinlerin yüksek oranda katılımıdır ancak bu yaklaşım yaygın eğitimde daha sık
görülür. Kamu finansmanına uygunluk için bağımsız eğitim kurumları evrensel erişim ilkeleri, serbest konu
seçimi ve serbest öğretmen seçimine bağlı 'popüler aydınlanma' ile ilgili ölçütlere ulaşmalıdırlar. Eğitimle ilgili
yayınlanma İrlanda (okuryazarlık için) ve Malta'da söz konusudur. Slovenya'da yetişkinlere uygun öğretme
ve öğrenme yaklaşımları çalışma gruplarıyla (gözetmen ve lider aracılığıyla) ve karma öğrenme yaklaşımıyla
ortaya konmaktadır. Genelde çalışma gruplarındaki öğrenme konuları grupların içinde olduğu yakın
çevrelerden çıkmaktadır ve bu durumda yetişkin öğrenmeyi kendi hayatına uyarlayabilmektedir.

35

( ) Page, K. (2006) Hayatboyu öğrenmede e-öğrenmenin mevcut durumu üzerine bir ön çalışma, Cedefop
Panorama serisi; 123. Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Bürosu, s. 9.
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İspanya'da Eğitim Bilgi ve İletişim Ulusal Merkezi'nin yönettiği Aulas Mentor (gözlem) sistemi açık ve ücretsiz
çevrimiçi eğitim olanağı sunmaktadır. Kültürel seviyelerini geliştirmek, iş gücü piyasasına hazırlanmak ya da
becerilerini güncellemek isteyen yetişkinlerin daha önceki deneyimlerine ve eğitim seviyelerine
bakılmaksızın yer alabildiği yerler açıköğrenim sistemi olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler derslerini, ders
saatlerini, zamanlamalarını ve yeri (evde ya da Gözlem sınıflarında) seçmede serbesttirler.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) doğrudanöğren (learndirect) 2000'den fazla çevrimiçi
öğrenme merkezi ağını 550 farklı ülkede işletme, IT, hayat ve dil becerilerini de içeren bir dizi konuda ve her
seviyede işletmektedir. Derslerin % 75'inden fazlası çevrimiçi mevcuttur, böylece Internet erişimi olan heryerdeevde, işyerinde ya da doğrudanöğren merkezlerde derslere katılanabilir.

Belçika'nın Flaman Toplumunda, dil eğitimi yetişkinler için çevrimiçi eğitimlerde temel odak noktasıdır. 3
000'den fazla tamamen çevrimiçi, multimedya ve interaktif ders Flaman üniversiteleri dil merkezlerince
geliştirilmiştir ve bu derslere farklı öğrenme yönetim sistemlerince de erişilebilir. Flaman hükümeti Yetişkin
Eğitim Merkezleri için karma öğrenmeyi destekleyen bir projeyi desteklemektedir.
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7.

ÖĞRENME İÇERİĞİ

Yürürlükteki MOYE müfredat çerçevesi hayatboyu öğrenme çerçevesinde yaşama dair konularla ilgilidir. Okuryazarlık,
yabancı dil öğrenme, göçmenler için hedef ülkenin yabancı dilini öğrenme, ICT becerileri, sosyal, kültürel, politik ve/veya
kişisel gelişim için öğrenme gibi birçok konuda normal ortaöğrenim içeriğini sağlar.

Örgün MOYE'de öğrenme
Örgün MOYE, diğer bir deyişle sözde 'ikinci şans' sağlanması, ilk, orta ve lise öğretimindeki normal dersleri kapsar.
İkinci şans olan örgün MOYE tüm ülkelerde çok amaçlıdır; telafi edici (başlangıç eğitiminde olmayan öğrenme);
eğitimle ilgili (bireyleri ileri eğitim öğretime hazırlar); ekonomik (iş gücü beceri seviyelerini artırır); yeniden dağılım
(öğrenme olanaklarına ve niteliklerine yüksek düzeyde erişim sağlar); eşitliğin teşvik edilmesi (başlanğıç
eğitiminde harcanmayan paranın telafi eğitiminde harcanması); kuşaklararası etki (ebeveynleri ve büyük
ebeveynleri eğitmek çocuklar ve gençlerin eğitim çıktılarına olumlu etki etmektedir). Örgün MOYE söz konusu
ülkelerdeki bilgi, beceri, cinsiyet, yaş ayrımı ve genel nüfustaki ekonomik, sosyal, kültürel ve kişisel alanlardaki
ayrılık gibi birçok eksikliğe, ayrıma ve ayrılığa dikkat çeker.

Ulusal bilgilere göre yetişkinlere temel eğitim ve lise eğitimi sunabilmek için kamu destekli tedbirler
(programlar, dersler, değerlendirme süreçleri, öğrenme ve diğer destekler) hemen hemen tüm ülkelerde
mevcuttur. Ortaöğretim ilk kademeden zorunlu eğitim süreci sonuna kadar olan eğitim iş odaklı değildir. İş
ortamlarına gönderme yapmadan bilgi, beceri ve yetilerin gelişimini desteklemektedir. Temel mesleki eğitimi
36
tamamlamak birçok iş fonksiyonu için uygun temel becerilerin ( ) edinimini sağlar ve bu da birçok ülkede lise
eğitiminin bir parçası olarak kabul edilir.
Daha önce de belirtildiği gibi, ulusal veriler her zaman genel ve mesleki eğitimde lise düzeyinde örgün MOYE
yetişkin eğitimi katılımı arasında ayrım yapmamaktadır. Ancak, bazılarında bu ayrım söz konusudur (örneğin,
Belçika [Flaman ve Fransız Toplumları], Danimarka, Yunanistan, Letonya, Macaristan, Hollanda, Avusturya,
Slovenya, Finlandiya, İzlanda). Aslında bazı ülkelerde lise ve sonrası seviyesindeki yetişkinlerin çoğu mesleki
yönelimlidir (örneğin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Avusturya). Ancak, İsveç'te Yetişkin Eğitim Girişimi çerçevesinde
(1997-2002) genel lise eğitimine katılan 800 000 kişinin %70'i yükseköğrenime devam etmek amacıyla
katılmışlardır. Finlandiya'da, 123 000 kişinin yaklaşık % 10'u lisede genel eğitim almaktadırlar.(?)

Bir kaç ülkede yetişkinlerin ortaöğrenim niteliklerine ulaşmaları için yasal hakları vardır (örneğin, İtalya,
Portekiz, Norveç). Finlandiya'da, 2003-2007 yılları arasında 30-54 yaş grubu için tüm nüfusta başarı
seviyelerini artırmak, çalışma becerilerini geliştirmek ve lise öğrenimi gören sayısını artırmak amacıyla bir
Çalışma Grubu oluşturmuşlardır. Ayrıca, lise eğitimini geliştirmek ve 2006-2012 yılları arasında yetişkinler
için bir kalkınma planı hazırlamak amacıyla 2005 yılında Ekim 2006 yılında rapor vermek üzere bir Çalışma
Grubu kurulmuştur.
Portekiz'de, Hükümet 2006-2010 yılları için 'Yeni Fırsatlar' adlı bir eğitim programı oluşturmuştur, bu
programla bir milyon genç ve yetişkinin kalifiye hale getirilmesi amaçlanmıltır. En belirgin amacı 350 000
yetişkini içine alarak eğitim öğretim hizmetlerinin artması ve böylece zorunlu ve/veya lise eğitiminin
tamamlanmasının sağlanması ve 650 000 yetişkinin becerilerine ilişkin sertifika almasını garanti almaktır.
İsveç'te Yetişkin Eğitimi Girişimi (1997-2002) 800 000'I aşkın yetişkinin (işgücünün neredeyse %20'si) eğitim
seviyelerini yükseltmek için yapılandırılmış örgün yetişkin eğitimine dönmelerini sağlamıştır. Katılımcıların yüzde
ellisi işsizdir ve %60'dan fazlası üç yıldan daha az süre lise eğitiminde kalmıştır. Katılımcıların yaklaşık %50'si
yüksek ISCED seviyelerine ulaşmışlardır.

36

( ) Eurostat, Avrupa Komisyonu (2005) Öğrenme Faaliyetlerinin Sınıflandırılması, Taslak el kitabı, Mayıs 2005, s. 17.
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Norveç'te Yeterlilik Reformunun amacı yeti seviyelerinin iş yerinde, toplumda ve birey bazında artırılmasıdır.
Bu reform, iş gücü piyasasının rolüne bakılmadan yetişkinlere yöneliktir ve uzun vadeli geniş bir perspektife
sahiptir. Hükümet ve sosyal ortakların aktif katılımı reformun kritik yönüdür. Reform uyarınca, yetişkinlerin ilk
ve ortaöğretime ücretsiz katılmaya, izinli olmaya ve gençlerle aynı koşullara tabi olacak şekilde Devlet Eğitim
Kredi Fonundan burs ve kredi almaya yasal hakları vardır. Son yapılan araştırmaya gore (OECD-Yetişkin
Okuryazarlığı ve Hayat Becerileri Araştırması ALL) nüfusun 400 000'e yakını okuma, yazma ve aritmetikte
güçlük çekmektedşr ve ileriki yıllarda Norveç'te temel becerilere daha fazla odaklanılacaktır.
1989'dan beri İrlanda'da Mesleki Eğitim Olanakları Tasarısı (MEOT) (VTOS) 21 ve üzeri yaştaki
5000'i aşkın işsiz yetişkine birinci ve ikinci kademe ortaöğretim ve lise sonrasi öğrenme olanaklarını 'ikinci
şans' olarak sağlamaktadır. Yetişkinler iki yıl süreyle tam zamanlı olarak eğitim odaklı, mesleğe yönelik,
ilerleme amaçlı ve ulusal çerçevede yer alan temel niteliklerin edinimine imkan sağlayan bir dizi öğrenme
faaliyetinde yer almaktadırlar.
İzlanda'da Eğitim Bakanlığı ile hizmet anlaşması bulunan Eğitim ve Öğrenim Hizmet Merkezi liseyi
tamamlayamamış yetişkinlere- yıla ve bölgeye gore değişen ve iş gücünün yüzde kırkını oluşturan- bu eğitim
sağlamaktadır. İzlanda İş Federasyonu (İİF) ve İşverenler Konfederasyonu (İK) tarafından Aralık 2002'de
kurulan Merkez kurucu ortaklarca ve İİF ve İK bünyesindeki diğer üye derneklerle işbirliği içerisinde yetişkin
eğitimi ve mesleki eğitimi desteklemektedirler. 2006 ve tekrar 2007 yıllarında Eğitim Bakanlığı yetişkinlerin
öğrenme olanaklarından faydalanabilmesi için Eğitim ve Öğretim Hizmet Merkezi yardımlarıyla eğitim ve
kariyer rehberliği sağlamak amacıyla ek finansman sağlayacaktır.

Yaygın MOYE'de öğrenme
Yaygın MOYE çerçevesinde çeşitli konular ele alınmaktadır yaşlanma, çevre, suçlar, sağlık, kalıtım,
ebeveynlik ve yoksulluk gibi tüm sosyal konular, kültürel unsurlar (örneğin, sanat, elişi, yemek, dans, diller,
edebiyat, medya, muzik, tiyatro) ve politik meseleler (örneğin, toplumun kalkınması, mevcut ilişkiler,
demokratik katılım, tarih, uluslararası ilişkiler, hukuk).
2001 yılında, Avrupa'da Hayatboyu Öğrenmeyi Gerçeğe Dönüştürme Tebliğinde yer alan hayatboyu öğrenme
çerçevesinde aktif vatandaşlık için yetişkin öğrenmeye odaklanma Avrupa çapında artan ekonomik hedefler için
yetişkin öğrenmesi bağlamında çok önemli görülmektedir. Mart 2004'teki Aktif Vatandaşlık programının
başlamasıyla sivil topluma, inanç temelli, gençlik ve kültürel organizasyonlara,
sendikalara ve aile derneklerine, aktif vatandaşlığı destekleyecek faaliyetler için finansmanı aşağı çekmeye olanak
sağlamıştır. Bu program kültürlerarası ve sivil katılımı öğrenmeyi destekler ve Avrupa çapında sivil toplum

grupları ve kuruluşları için özel önem taşır.
37

Avrupa Referansı Çerçevesinde ( ) hayatboyu öğrenmenin sekiz yeterlilikten altıncısı 'kişilerarası, kültürlerarası ve
sosyal yeterlilikler, sivil yeterlilik' tir. Bu yeterlilik 'bireylerin özellikle de çeşitli toplumlarda ve gerektiğinde çatışma
çözümlemede, sosyal ve iş hayatında etkili ve yapıcı bir biçimde yer almalarını sağlayacak tüm davranış modellerini'
kapsamaktadır. Sivil yeterlilik 'bireylerin aktif ve demokratik katılıma bağlılıkları ile sosyal ve politik kavram ve yapıların
bilgisine dayalı sivil hayata tam anlamıyla atılmaları için donanım sağlar'.Hayatboyu öğrenmenin sekizinci yeterliği
'fikirlerin, deneyimlerin ve duyguların müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar gibi çeşitli yaratıcı yollarla
ifadesi' olarak tanımlanan 'kültürel ifade'dir. Bu yeterliliklerin gelişimi yaygın MOYE bünyesinde mümkünleşir.
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( ) Avrupa Komisyonu (2005) Avrupa Parlementosu ve Konseyinin Hayatboyu Öğrenme Temel Yeterlilikleri Önerileri
Önergesi, COM (2005) 548 final/2005/0221 (COD). s. 13. http://eu2006.bmbwk.gv.at/en/downloads/Eğitim_keycomp.pdf
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Ülkelerin çoğunda STKların misyonuna bağlı olarak yaygın MOYE sağlanmaktadır. Bunlardan bazıları sadece
eğitim hizmetleri verirken bazıları ise daha geniş bir sosyal çerçevede eğitim faaliyetleri içinde yer alır. STKlar çevre
korunması, çok kültürlülük, sosyal adalet, kadınların güçlenmesi gibi sosyal sorunlarla ilgili öğrenme desteği
sağlayabilir. Bazı STKlar ise organizasyon dışındaki kişilere örneğin okuma yazmada düzeyi düşük olanlara
okuryazarlık, genel toplum için kültür ve toplum gelişimi konularında yetişkinlere eğitim vermektedir.
Bazı ülkelerde yaygın MOYE ile ilgili bilgiler ayrı ayrı sunulsa da (Fransa, Romanya, Slovakya), bazılarında yaygın
eğitim amaçları ve içeriği açıkça belirtilmiştir. İskandinav ülkelerinde ve Almanya'da aktif ve katılımcı vatandaşlık,
sosyal sermaye, sosyal kaynaşma ve birliktelik geliştirmede yaygın MOYE'nin rolünü açıkca belirtmişlerdir.
Çalışma gruplarının içeriği kural olarak yerel toplulukların karşılaştığı zorluklarla şekillenir. Finlandiya'da liberal
eğitim kavramının kullandığı bağlamda, yaygın MOYE'nin görevi demokratik değerler, aktif vatandaşlık ve sosyal
birlikteliği desteklemektedir. Katılımın temel amacı kişisel gelişim, bağımsızlık ve soysal ve insani ilişkileri
anlamaktır. Fransa'da yaygın MOYE Hristiyan çalışma sınıfı ve/veya sosyal ilkelerden esinlenerek ortaya çıkmış
bir harekettir. Popular eğitim hareketi eğitimi herkese sağlamaya, vatandaşlığı desteklemeye ve kişileri bilgi ve
kültürle serbest bırakmaya odaklı eğitim ilkesinden doğan uzun soluklu bir gelenektir. Yunanistan'da yaygın MOYE
ebeveynlik becerileri ve acil durumlarda gönüllülüğü geliştirir.
İngiltere'de (İskoçya) Toplum Eğitim ve Kalkınması (TEK) toplum temelli yetişkin eğitimi ve toplum kapasite
gelişimine işaret etmektedir. Toplum eğitimi çeşitli örgün ve yaygın eğitim olanakları sağlayan bir çalışma biçimi
olarak tanımlanmıştır ve yetişkin okuryazarlığı, aritmetik ile bilgi ve iletişim teknolojileri gibi temel becerilerin
gelişimini de içerir.

Okuryazarlık: politika çerçevesi
Okuryazarlık bu özette günlük faaliyetlerde, evde, iş yerinde ve toplumda kişinin amaçlarını gerçekleştirmek ve
38

bilgisiyle potansiyelini geliştirmek amacıyla yazılı bilgileri uygulama becerisi olarak tanımlanmıştır ( ).
Okuryazarlık eğitimi çeşitli yaygın ve örgün öğrenme mekanlarında örneğin eğitim öğretim kurumlarında,
işyerinde, evde, toplum içinde verilmektedir. Okuryazarlık eğitimi genelde yaygın MOYE içinde kabul edilir ancak
örgün eğitime destek olarak da ortaya çıkabilir. Ayrıca, ulusal nitelikler çerçevesi geliştikçe, düşük seviyeler
okuryazarlık eğitiminin çıktılarını akredite etmek için tasarlandığından niteliklerin öğrenilmesi okuryazarlığın yerini
alarak örgün eğitime dahil olmuş olur.

Hayatboyu öğrenme gündeminde temel platform herkes için temel becerileri sağlamaktır ve Avrupa Referans
39
Çerçevesinde belirlendiği gibi anadilde iletişim ilk temek yeterliliktir ( ). Okuryazarlık becerileri ne amaçla
olursa olsun sürekli eğitimin temelindedir ve zamana ve yere bağlı gerçekleştirildiğinden ve hayatboyu
40
yapılandığından hem eski hem yeni becerileri kapsar. Yakın zamanda yayınlanan bir rapor ( ) okuryazarlık
seviyesinin düşük olmasının dijital okuryazarlık ya da öğrenme yöntemi ile ilgili olarak ICT erişimine etkisine
dikkati çekmiştir. Bu konu yetişkin eğitiminde önemli bir yer alır ve öğrenmede okuryazarlığın rolünü tekrar
vurgular.
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( ) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (1995) Okuryazarlık, Ekonomi ve Toplum: İlk Uluslararası Yetişkin Okuryazarlığı
Araştırması Sonuçları. Paris: OECD Basım.
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?tag=XUBD78XX4X3869595WDUXW&sf1=identifiers&st1=81199 5111P1
39

( ) Avrupa Komisyonu (2005) Avrupa Parlementosu ve Konseyinin hayatboyu öğrenme temel yeterlilikleri Önerileri
Önergesi, COM (2005) 548 final, s.13. http://ec.europa.eu/Eğitim/policies/2010/doc/keyrec_en.pdf
40

( ) Page, K. (2006). Hayatboyu öğrenmede e-öğrenmenin mevcut durumuüzerine ön çalışmn, Cedefop
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Okuryazarlıkla ilgili OECD'nin ilk çalışması ( ) hükümetleri ülkelerinde okuryazarlık düzeyi düşük
vatandaşları harekete geçmeye çağırmıştır. Ancak, bazı ülkelerde yetişkin nüfusun okuryazarlık seviyelerine
bu şekilde bir müdahele gerekmediği belirtilmiştir (örneğin, Çek Cumhuriyeti ['okumamışlık münferit bir
olaydır'], Letonya, Polonya, Slovakya).
Son yıllarda bazı ülkeler (örneğin, Belçika [Flaman Toplumu], Almanya, İrlanda, Fransa, İtalya [Güney
Bölgeleri],Hollanda, Slovenya, Bileşik Krallık [İngiltere], Norveç) okuryazarlıkla ilgili bir politik çerçevenin
oluştrulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Girişimler araştırma, yasalar, altyapı, beyaz kitap ve eyIem
planlarıyla gerçekleşmektedir. Ek 11 bu tür politika girişimlerine ilişkin ayrıntılı örnekler içermektedir.
Bazı ülkeler genellikle Eğitim Bakanlığı bünyesinde okuryazarlıkla ilgili ulusal programcı bir yaklaşım izlemektedirler
(örneğin, İrlanda, Birleşik Krallık [İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda]); diğerleri ise ulusal çapta bakanlıklar ve
sağlayıcılarla bir program (örneğin, Fransa); üçüncü bir grup ise bireysel sağlayıcıların sunduğu özellikle de yaygın
MOYE kapsamındaki STKlar aracılığıyla bireysel girişimleri desteklemektedir (örneğin, Belçika [Fransızca ve Almanca
konuşan Toplumlar], İtalya, Lüksemburg). Bu üç yaklaşımda okur yazarlık

ayrı ya da entegre edilerek sağlanabilir. Tek başına sağlandığında kişiler diğer öğrenme faaliyetlerinin yanı
sıra okuryazarlık ve/veya artitmetiğe ayrı ayrı odaklanabilirler. Okuryazarlık temel eğitimin/ temel becerilerin
bir parçası olarak ortaöğretim kurumlarındaki yaygın MOYE'ye ek destek olabilir ya da aşçılık, ebeveynlik,
marangozluk, ICT, işyeri faaliyetleri vb. gibi pratik becerilerin öğrenimiyle bütünleşebilir. Birçok ülkede
öğrencinin ihtiyaçları ve tercihlerine, öğrenme yerine, sağlayıcının felsefesi, kapasite ve finansman
ölçütlerine göre karma yaklaşım uygulanmaktadır.
Okuryazarlık eğitim olanaklarında bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır, sadece okuryazarlıkta güçlükleri olan
yetişkinlerin durumlarının farkına varmaları değil aynı zamanda da yardım almak için bunu ortaya çıkarmada
isteksiz olmalarıdır. Bu yüzden kullanılacak yerler ve yöntemlerin çeşitliliği bireyleri motive etme açısından
gereklidir. Ulusal verilerdeki bilgiler ayrı ayrı okuryazarlık ve aritmetik öğrenimi; temel ve işöğretiminde eğitim
öğretime okuryazarlık dahil edilmesi; birinci ve ikinci kademe ortaöğretimde eğitim öğretime katılıma destek
okuryazarlık; kamu yayın araçlarıyla okuryazarlık; aile okuryazarlığı; işyeri okuryazarlığı; etnik azınlıklar için
okuryazarlık. Ek 12 söz konusu ülkelerdeki okuryazarlık programlarıyla ilgili örnekler içerir.
1998 yılında Fransa'da okur yazar olmama durumuna karşı her türlü dışlanmaya karşı kampanyalar kapsamında
bir kampanyayla konuya ulusal öncelik verilmiştir. Okuma yazma bilmeme ile mücadele merkezi hükümetten, yerel
yetkililerden ve iş dünyası ile sanayiden edinilen kaynakları en üst düzeye çıkarmak için Ulusal Ajans kurulmuştur.
Bölgesel ortaklığa dayalı Entegrasyon, Yeniden Entegrasyon ve Okur Yazar Olmamayla Mücadele program
eğitimcilerin eğitimi, kaynak merkezlerinin finansmanı, ortaklar için mali destek, öğrenme yöntemlerinin gelişimi,
yetişkin ihtiyaçlarına göre sunum (rehberlik, gözlem ve denetim, ek kaynaklar ve kişiselleştirilmiş harç) gibi çeşitli
faaliyetleri destekler. Kişiselleştirilmiş Eğitim Seminerleri (KES) 16-25 yaşlarındaki gençlere, iş arayanlara ve
işverenlere kişiselleştirilmiş eğitim bünyesinde okuryazarlık programı sunar.

Belçika'daki Flaman Toplumu yetişkin eğitiminin geliştirilmesinde yetişkin okuryazarlığını önemli bir hedef
olarak koymuştur. Yetişkin okuryazarlık planı yapısal politika tedbirleri uygulamasında ve ICT'yi de içeren
temel becerilere ilişkin araştırmalardaki faaliyetleri içerir.

41

( ) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (1995) Okuryazarlık, Ekonomi ve Toplum: İlk Uluslararası Yetişkin Okuryazarlığı
Araştırması Sonuçları. Paris: OECD Basım.
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?tag=XUBD78XX4X3869595WDUXW&sf1=identifiers&st1=81199 5111P1
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Dil öğrenimi
Amacı ve çıktılarına bağlı olarak dil öğrenimi hem örgün hem de yaygın eğitim içinde yer alır. 2002 yılındaki
geniş kapsamlı kamu danışmanlık sürecinin ardından Komisyon 2003 yılında Dil Öğrenimi ve Çeşitliliğini
42
Desteklemek adlı Eylem Planını yayınladı ( ). Bu Eylem Planı dil öğrenimi ile ilgili şu ifadede bulunur:
Dil öğrenimi her vatandaş için hayatboyu söz konusudur. Başka dillerin de farkında olmak, başka
dilleri duymak, öğetmek ve öğrenmek her evde, sokakta, kütüphanede, kültür merkezlerinde, eğitim
öğretim kurumlarında ve işyerlerinde mümkün olmalıdır.
Komisyon Avrupa çapında temel alanları şu şekilde sıralamıştır: kapsayıcı bir dil öğretimi yaklaşımını teşvik etmek,
dil dostu topluluklar oluşturmak ve talebi karşılayacak dil öğrenme programları

geliştirmek. 'Yabancı dilde iletişim' Avrupa Referans Çerçevesinde hayatboyu öğrenme ikinci temel
yeterliğidir.

Genel yabancı dil eğitimi
Bu gelişmeler bağlamında göçmenlerin yanı sıra yetişkinlerin dil öğrenme deneyimleri ulusal bilgilerde sınırlı
verilmiştir. Genelde, Belçika ve Lüksemburg'un Almanca konuşan Toplumu dışında yabancı dil öğrenimi ile
ilgili referans bireyler ya da gruplarca yaygın MOYE, ticari bakımdan eğitimin sunulması ya da uluslararası dil
niteliklerine erişim bağlamında yapılmıştır.
Lüksemburg'da dil öğrenimi ülkenin çok dilli yapısından ve sınırötesi çalışan işçilerin çokluğundan dolayı oldukça
önemlidir. Çek Cumhuriyetinde bir yılık dil öğreniminin özel bir ISCED 4C alt kategorisi dil okullarında mevcuttur.
Slovenya, Ulusal Sınav Merkezi tarafından yetişkinler için düzenlenen temel ve ileri seviyelerde yabancı dil
sınavlarından bahsetmiştir. Litvanya'da, Yabancı Dil Eğitim Stratejisi (2001) yabancı dil öğrenmeninin yetişkinler
için politik gelişmeler, kültürel değişimler ve çevre korunması konularını daha iyi anlamasında etkili olacağı ilkesine
dayalıdır. İspanya'da, Resmi Dil Okulları AB üye ülkelerinin resmi dillerinin ve İspanya hükümetinin ortak resmi
dilleri ile İspanya'nın yabancı dil olarak öğretilmesini üstlenmiştir. Kültürel, sosyal ya da ekonomik nedenlerden özel
ilgi odağı olan diğer dillerin (Çince, Japonca, Rusça) de eğitimi mümkündür.

Göçmenlerin dil öğrenimi
1 Eylü 2005 tarihinde yürürlüğe giren Başlangıç Yasası oturma izni alan tüm AB üyesi olmayan göçmenler için
Norveççe ve sosyal bilgiler derslerini hem bir hak hem de bir zorunluluk olarak belirlemiştir. Bu derste 250 saat
Norveççe ve 50 saat sosyal bilgiler göçmenlerin anlayabileceği bir dilde sunulmaktadır. Kalıcı oturma izni alabilmek
için bu dersleri tamamlamak şarttır. Bu dersler mültecilere sunulan 'başlangıç yararı' ile birleştirilen sözde
44

'başlangıç planı' nın temelidir. Hollanda'da 2003 yılında, yeni ve 'eski' ( ) göçmenlerin entegrasyonunun
43

(inburgering) ( ) finansmanı Eğtim Bakanlığından Göç ve Entegrasyon Bakanlığına nakledilmiştir. Eğitim
Bakanlığı bütçesinden €70,5 milyon Flemenkçenin iki temel seviyede ikinci dil olarak öğretildiği (NT2) zorunlu
entegrasyon bütçesine yönlendirilen yeni programa aktarılmıştır. Eğitim Bakanlığı bu tür dersleri alma zorunluluğu
olmayan ve ücret ödemek durumunda olan yetişkinler için NT2 derslerinin sorumluluğunu yüklenir.
42

( ) Avrupa Komisyonu (2003) Komisyondan Konseye Tebliğ, Avrupa Parlementosu, Ekonomik ve Sosyal Komite ve
Bölgeler Komitesi. Dil Öğrenimi ve Dilbilimsel Çeşitliliği Teşvik Etmek: Eylem Planı 2004 2006. COM (2003)
449/final.
43

( ) Entegrasyon (Inburgering)Flemekçe dili ile toplumu ve iş gücü piyasası hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli
eylemleri ifade eder.
44

( ) 'Eski' göçmenler (oudkomers) ilk kuşak göçmenleri bu durumda toplumla yeteri kadar entegre olmamış olanları
ifade eder.
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Belçika'nın Flaman Toplumu 'Flemenkçe Dil Evleri' ve 'Halk entegrasyonu' derslerini (Flemenkçe; iş yardımı ve sosyal
uyum) göçmenlere ve yeni gelenlere sunmaktadırlar. Bazı göçmener için bu halk entegrasyonu dersleri zorunludur.
Yunanistan'da 'Çalışan göçmenler için ikinci yabancı dil olarak Yunanca' programı 400 saat sürer ve Yunan kültürüyle ilgili
temel bilgileri de içerir. Ayrıca, 'Roman, Müslüman, Ülkesine iade edilenler ve Göçmenler için eğitim ve danışma'
programı çocukları ilk ve ortaöğretimde olan ve çocuklarına destekleyici bir ortam yaratma çabasında olan ebeveynleri
hedeflemektedir. İrlanda'da mülteciler ve sığınma hakkı arayan yetişkinler İrlandalıların sahip olduğu öğrenme
fırsatlarına sahiptirler.

2006 yılı başlarında göçmen çalışanlara dil desteği vermek için bir Eylem Planı yayınlanmıştır.
İsveç'te yerel yönetim göçmenlerin ders ücreti olan 'Sfi'yi katılımcıların eğitim deneyimlerine bakarak üç
seviyede dört dersle düzenler. 'Mülteciler için İnteraktif Program' iş gücü piyasası ve iş bulma bürosu ile
yoğun etkileşim ve bir İsveçli ile kişisel ilişki kurma şartlarını içerir. Çok az ülkede (örneğin, Estonya) göçün
çok az olmasından dolayı bu şekilde uygulamalara gerek olmadığı belirtilmiştir. Litvanya'da bu tür
programlar yetişkinlerden ziyade göçmen çocuk odaklıdır, ancak 'bu şekildeki çocuk sayısı çok azdır'.
İspanya'da göçmenler için yabancı dil olarak İspanyolca kamu ve özel kurumlar ve STKlarca sağlanmaktadır.
Ek 13 ulusal verilerdeki göçmenlerin durumuyla ilgili verileri içermektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT): dijital okuryazarlık ulusal stratejisi
ICT örgün ve yaygın MOYE dahilinde sağlanır ancak daha çok yaygın eğitimde görülür. ICT becerilerinin bilgi
toplumunda katılım sağlama rolü hakkında bilgi yeterince mevcuttur. ICT becerileri tüm vatandaşlar için temel
beceri olarak kabul edilmektedir ve bu durumda 'dijital yeterlilik' Avrupa Referans Çerçevesi hayatboyu
öğrenme programındaki sekiz yeterlilikten dördüncüsü olmaktadır. Yetişkin öğrenme bağlamında ICT
becerileri öğrenme ve hayat gereklilikleri ile tema olarak ICT (idari, programlama vb) için dijital yeterliği
kapsar. Avrupa'daki yetişkinler ICT erişimi ve becerileri bakımından 'djital bölünme'nin iki tarafında da yer
alırlar. Bu ayrımda bir tarafta sosyal ve ekonomik olarak dezavtajlı, yaşlı ve kırsal kesimde yaşayan
yetişkinler diğer tarafta da genel anlamda erişimi az olan yetişkinlerdir.
45

Eğitim ve Öğretim 2010 ilerleme çalışma programı ( ) raporunun ülkelerin çoğunda ICT erişimi öncelik
olmasına rağmen, konuyla ilgili politika ve uygulamalara ilişkin bilgi ulusal verilerde sınırlıdır. ICT eğitimiyle
ilgili referansların çoğu ticari nitelikli ve/veya yaygın MOYE bağlamındadır. Ancak, söz konusu ülkelerdeki
kamu yetkililerinin faaliyetlerine ilişkin örnekler mevcuttur.
2004 yılında Litvanya'da, hükümet eğitim ve profesyonel faaliyete parallel bilgisayar okuryazarlığı
sağlanmasıyla bilgi toplumunun gelişimini hızlandırmak için Genel Bilgisayar Okuryazarlık Programını
onaylamışlardır. Programın bir parçası olarak Litvanya Yetişkin Eğitim ve Bilgi Merkezi günlük aşamdaki ICT
uygulamalarının desteklenmesi ve sağlayıcılarla öğrenciler için yöntembilim yardımcıları yayınlayarak bir
destek kampanyası düzenlemişlerdir. 2006 yılında Merkez, bölgelerde yetişkin eğitim kurumlarının ilerlmesi
amaçlı Avrupa Sosyal Fon destekli uygulama için Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Vytautas Magnus Üniversitesi
ile çalışmaya başlamıştır. Projenin amaçlarından biri de yetişkin nüfusta dijital okuryazarlığı geliştirmektir.
Bazı ülkeler dijital okuryazarlık için ulusal strateji geliştirmişlerdir. Norveç'te Herkes için Dijital Okuryazarlık
stratejisinin hedefi 2008 yılına kadar dijital okuryazarlığın eğitimin her seviyesinde eğitim öğretime entegre
edilmesi ve Norveç eğitim sisteminin ICT'yi eğitim öğretimde kullanan ülkeler arasına
45

( ) Eğitim Öğretimde Modernleşme: Avrupa'da refah ve sosyal entegrasyon için önemli bir adım 'Eğitim ve Öğretim
2010' iş programı uyarınca 2006 Konsey ve Komisyonun Ortak Geçici Raporu. Konsey belgesi 2006/c79/01, s. 3.
Http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_079/c_07920060401en00010019.pdf
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girmesidir. Birleşik Krallık'ta (İngiltere), 16 sonrası e-öğrenme stratejisi mevcuttur. Portekiz'de örgün eğitime
kayıtlı tüm öğrenciler ICT eğitimi alırlar ve yaygın eğitimdeki tüm yetişkinler ICT modüllerini çalışırlar.
Bazı ülkeler e-öğrenme gelişimini özellikle de çevrimiçi uzaktan öğrenmeyi (örneğin, İrlanda, İspanya,
Fransa, İsveç, Birleşik Krallık [İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda]) düzenlemek için ulusal/bölgesel birimler
oluşturmuşlardır. Bu birimler çevrimiçi uzaktan eğitim sistemi (Belçika'da [Flaman Toplumu] Bisonline,
İrlanda'da Oscail ve FÁS Net Yüksekokulu, İspanya'da Aulas Mentor, Birleşik Krallık'ta Learndirect)
yönetmektedirler. Yunanistan'da, Yetişkin Eğitimi Genel Sekreterliği yeni ICT'ler kullanılarak yetişkin
eğitiminde e-öğrenmeyi destekleyecek ve Eylül 2006'da yürürlüğe girecek Yetişkin Uzaktan Eğitim Merkezi
kurulmuştur. İsveç'deki Esnek Öğrenme İsveç Ajansı özellikle ikinci kademe ortaöğretimde yetişkinlere
uzaktan eğitim yöntemleri geliştirmişlerdir.
Birleşik Krallık'ta İngiliz Eğitim İletişim ve Teknoloji Agency (BECTa) yetişkin eğitiminin tüm çeşitlerini içeren
'öğrenme ve beceriler' sektörünü kapsamaktadır. BECTa Birleşik Krallık çapında hizmet veren ve stratejik
ICT gelişimlerinde eğitim bölümlerine destek sağlayan bir firmadır. Bu firma rehberlik, dijital kaynaklar,
ortaklık, standartlar ve örgütsel gelişim stratejileri konularında öğrenme ve beceriler sektörü ile doğrudan
çalışır. BECTa 16 sonrası e-öğrenmeyi uygulamak için ortak çalışmalar yürütür.
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8.

YETERLILIK ÇERÇEVESİ

Yeterlilik nerede ve her nasıl olursa olsun, sürekli eğitim öğretim kapsamında ve işyerinde beceriler ve yeterliliklerin
başarıyla ulaşıldığında öğrenmeyi destekler ve ödüllendirir. Ancak, yeterliğe dayalı öğrenme iki ucu keskin kılıçtır. Bazı
yetişkinler için öğrenmenin resmen tanınması onu çekici kılmaktadır. Diğerleri için ise öğrenmenin ayrılmaz parçası
değerlendirme öğrenmede büyük bir engeldir.

Etkilerini artırmak için yeterlilik ülkedeki öğrenme faaliyetlerinin tüm boyutları olarak kabul edilen şeffaf
46
yeterlilik sisteminin bir parçası olmalıdır ( ). Böyle bir sistem kurumsal düzenleme, kalite garantisi,
değerlendirme süreçleri, geçerlik prosedürleri, ödüllendirme süreçleri, beceri tanımlaması ve diğer
mekanizmaları içerir. Yeterlilik sistemleri sektörlerle ödüllendirme seviyeleri arasındaki ilişkiyi ortaya
koyduğundan sürekli öğrenme erişiminde önemlidir. Yeterlilik kesin çerçevesi yeterlilik sisteminin bir parçası
olabilir.
Hayatboyu öğrenme toplumu oluşturmada Avrupa çapında ulusötesi ve ulusal hedefler daha tutarlı ve esnek
yeterlilik sistemleri için güçlü bir talep doğurur. Birçok ülkede yeterlilik sistemleri bugüne kadar dağınık ve tutarsız
olmuştur ve paydaşlar için karmaşa, öğrenmenin tanınmasında eksiklik, bireylerin erişiminde, transferinde ve
ilerlemesinde güçlükler ile bireylere ve topluma karşı değer kaybı yaratmaktadır. Bugüne kadar, söz konusu ülkeler
öğrenmeden doğan belli yeterlilik çıktılarına dayalı yeterliliklerin aksine girdilere ya da hayatboyu öğrenme
programını tamamlamaya dayalı yeterliğe de sahiptir.

Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri (UYÇ) gelişimi yeterliliklerle ilişkili gelişmelerin Avrupa bağlamında
gerçekleşmektedir. Kopenhag bildirgesindeki tebliğe karşılık, Avrupa Parlementosu ve Konseyi 2004 yılında
yeterlilik ve yeterliliklerin şeffaflığı için tek bir çerçeve kararı almışlardır. Bu karar Europass adlı ICT'ye dayalı
portfolyo içinde hayatboyu öğrenme (HBÖ) boyunca yeterlilik ve yeterlilikler yeni bir şeffaf araç ortaya
çıkarmıştır. Temmuz 2005'te Komisyonun Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) müzakeresi başlatılmıştır.
Önerilen AYÇ amacı ulusal ve sektörel seviyedeki yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesini
sağlayan bir Avrupa çerçevesi yaratmaktır. Eğitim ve Öğretim 2010 çalışma programı kapsamında 32
ülkedeki paydaşlarla müzakere Aralık 2005'te sona ermiştir. AYÇ'nin nihai içeriği ve yapılarının
oluşturulmasında geri bildirim göz önünde bulundurulacaktır.
Yeterlilik sistemleri birçok ülkede yeniden yapılandırılmaktadır ve ülkeler teknik, kültürel ve politik zorluklarla başa
çıkabilmek için bir dizi tedbir almaktadırlar. Reform tedbirleri arasında yasalar (örneğin, İrlanda, İspanya, İtalya,
Malta), yeterlilik sisteminden sorumlu ulusal/bölgesel veren kurum (örneğin, Belçika [Flaman Toplumu], İrlanda,
İspanya, Malta, Hollanda, Portekiz) ve ulusal ve/veya bölgesel yeterlilik çerçevesini geliştirme (örneğin, Çek
Cumhuriyeti, İrlanda, İspanya, İngiltere) yer almaktadır. Önerilen Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) uluslar ötesi
müzakere başlangıcı ile ilgili gelişmeleri yürütmek ve teşvik etmektedir.

Ulusal/bölgesel sertifikalandırma kurumu
Ulusal/bölgesel veren kurum genelde yeterlilik ulusal çerçevesinde yeterlilik tanımlamak ve tanımak üzere yetkililerle
beraber kamu birimlerini kapsar. Örneğin, Malta Yeterlilik Konseyi 2005 yılında ulusal yeterlilik ağı kurmak, kurumların ve
programların akreditasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

İrlanda'da benzer bir yapılanma, İrlanda Ulusal

Yeterlilik Yetkilisi 2000 yılında kurulmuştur.

46

( ) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (2005) Dağları Yerinden Oynatmak. Yeterlilik Sistemleri Hayatboyu
Öğrenmeyi Nasıl Destekler? İlk Basım. Paris, s. 16.
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Yeterlilik çerçevesi
Genel yeterlilik sistemi(leri) içerisinde bazı ülkelerde geçmiş yıllardaki önemli bir gelişme yeterlilik çerçevelerinin
bölgesel ve/ya ulusal oluşturulmasıdır. Yeterlilik çerçevesi eğitim ve öğretimi kapsar ve yeterliliklerın verilmesinde
izlenen yoldan bağımsızdır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) şu şekilde tanımlanmıştır:
47

Ulusal ve uluslararası kabul edilen tek ( ), ki tüm öğrenme faalyetlerinin ölçülebildiği ve tutarlı bir
biçimde birbirleriyle ilişkilendirildiği ve eğitim ile öğretim ödülleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan kuruluş
48
( ).
Bölgesel ve/veya ulusal çerçeve yeterlilik ve ilişkili durumları öğrenme hiyerarşisinde ve bu yeterlilik veren
kurumları garanti eden düzenleyici belge biçimi halini alabilir. Genelde yeterlilik yönlendiren programlarla ya
da bu yeterliği tanıyan ve veren organizasyonlarla bağlantı kuran yeterlilik çizelgesini içerir. Bu çerçevelerin
çoğu önceki öğrenmenin tanınmasını başarı belgesiyle kolaylaştırır ve teşvik eder bu şekilde de öğrencinin
masrafını ve harcanan zamanı azaltır.
Bir ülkede/bölgede, yeterlilik çerçevesi başarıların işveren ile eğitim öğretim kurumları dahil olmak üzere
daha geniş bir kitleye duyurulmasını sağlar. Yeterlilik çerçevesinin hayatboyu öğrenme çerçevesinin
geliştirilmesine katkısı önemlidir. Öğrenmeyi yeterlilik çerçevesinde ele almak yeterlilik gelişiminin
ayrılaştırılmasını ortadan kaldırmada, hayatboyu öğrenmede şeffaflığı, koordinasyonu, bütünlük ve uyumu
teşvik etmede güçlü bir potansiyeli vardır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde paydaşlar arasında
49
sözde 'karşılıklı güven alanı' ( ) nın oluşması çalışmanın başarıya ulaşması için gerekli ortamı yaratmada
kritik bir unsurdur.
Ulusal yeterlilik çerçevelerinin (UYÇlar) hızla geliştiği gözlemlenmektedir (örneğin, İrlanda, İspanya,
İngiltere). Bu gelişmeye yönelik yaklaşım pratik ve seçici olma eğilimindedir, daha çok da pratikte işe yarar, ya
teoride? Ifadesindeki gibi teorik yaklaşım sonuçlarından ziyade pratikle ilgilenir. Paydaşlar arasında karşılıklı
güven alanı kurulmasında görüş birliğine varılmıştır. Sonuç olarak, UYÇlar söz konusu ülkelerde farklı farklı
ortaya çıkmaktadırlar.
UYÇ geliştirilmesi bazı yeni AB Üye Ülkeleri ve aday ülkelerde (örneğin, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Polonya,
Romanya, Slovenya) öncelikli bir konudur. Litvanya'da, Avrupa Sosyal Fonu destekli İşgücü Piyasası Eğitim
Yetkilisi (Sosyal Güvenlik ve İş Bakanlığı) yeterliğin tüm seviyelerini içeren tek, tutarlı ve şeffaf bir yeterlilik
sisteminden oluşan bir yeterlilik ulusal çerçevesi tasarlamak amacıyla bir proje yürütmektedir. 2008'e kadar
planlanan ulusal çerçevenin gelişimi için temel oluşturmak amacıyla yeterlilik analiz edilip kurgulanmaktadır.
Bazı ülkeler (örneğin, Danimarka, Almanya, Portekiz) bir bireyin hayatı boyunca yeterlilik başarısının
sıralamasının ve birinden uzaklaşması ile bireyin küçük yaşlarda sahip olduğu yeterliliklerin tümünün
faydalarına dair göndermeler yapmaktadır.

47

( ) Birim, bir örgüt/ kurum ya da düzenleyici bir belge olarak ortaya çıkabilir. Ulusal yeterlilik çerçevesinin bir parçası
olan yeterliği (sertifikalandırma kurumları) sağlayan kurumları ve yeterliği garanti eder.
48

( ) Eurostat, Avrupa Komisyonu (2005) Öğrenme Faaliyetlerinin Sınıflandırılması, Taslak el kitabı, Mayıs 2005, s. 17.
49

( ) Coles, M. ve Oates, T. (2005) Eğitim ve öğrenme, kredi transferinin teşviki ve karşılıklı güven. Yeterlilik ve Müfredat
Kurumu, İngiltere. Cedefop Panorama serisi 109. Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Bürosu. Önsöz.
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Değerlendirme usulleri ve örgün MOYE'de yeterlilik
Sanal olarak söz konusu ülkelerde, zorunlu temel eğitim ve ikinci kademe ortaöğretimde başarı için örgün
MOYE katılımıyla gerçekleşen öğrenmenin değerlendirmesi normal başlangıç eğitiminde uygulanan
değerlendirme usullerine benzer ya da aynısıdır. Sonuç olarak, örgün MOYE ortaöğrenimdeki yetişkin
yeterlilikleri söz konusu ülkelerin hemen hemen hepsinde normal eğitimdekilerle aynıdır. Özgün ortaöğrenim
okullarında kısıtlı becerilere odaklı sonuç odaklı değerlendirmenin yetişkinler için uygunluğuyla ilgili sorunlar
ortaya çıkmaktadır.

Okuryazarlık için özel sertifikalandırma
Birleşik Krallıkta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) yetişikin okuryazarlığı, aritmetik, bilgi ve iletişim teknolojilerine
(ICT) yönelik ulusal standartlar vardır ve yetişkin okuryazarlığında ulusal yeterlilik, artitmetik ve ICT becerileri bu
standartları desteklemek üzere ortaya çıkarılmıştır. Mevcut yeterlilik Başlangıç Seviyesi, Seviye 1 ve Seviye 2 dir.
'Başlangıç Seviyesi' yeterlilik ulusal yeterlilik çerçevesinin ilk seviyesini oluşturur ve daha yüksek seviyede
ödüllendirmede ilerlemeyi destekler. İrlanda'da 10 seviyelik UYÇ'nun Seviye 1 ve 2'de sertifikalandırması temel
seviyelerde öğrenme başarılarını tanımlamak için geliştirilmektedir. Slovenya'dan bir ortak Avrupa Temel Beceriler
Sertifikası (EDCEBS) projesine okuryazarlığı da kapsayan temel becerileri sertifalanadırmayı geliştirmek
amacıyla katılmıştır. Sertifikanın Slovenya'da resmi olarak tanınması için çabalar devam etmektedir.

Dil öğreniminde sertifikalandırma
Söz konusu ülkelerin çoğunda yabancı dil öğreniminde başarı genellikle hedef dilin konuşulduğu ülkedeki ya
da bağlı uluslararası birimlerce değerlendirilip akredite edilmektedir. Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti bu
yeterliğe ilişkin özel referans oluşturmuşlardır. Hollanda'da ikinci dil olarak Flemenkçe (NT2) çerçevesindeki
50
mevcut beş seviye referansları yerini entegrasyon ( ) derslerini alma zorunluğu olmayanlar için Diller için
Ortak Avrupa Çerçevesine uygun yeni bir yapı almaktadır. Göçmenler için dil yeterliği sertifikası birçok ülkede
geliştirilmektedir (örneğin, İspanya, Avusturya, Norveç).

ICT yeterlilikleri
51

Fransa'da yetişkinler için ICT yeterliği, B2i FC-GRETA ( ) bilgisayar becerileri ve Internet sertifikası sürekli
eğitimi, 2001 yılında Eğitim Bakanlığı tarafından kurumsallaştırılmıştır. Her bir GRETA ofis otomasyonu,
bilgisayar teknoljisi ve Internet konularındaki dersleri resmi olarak sertifikalandırabilir. Belçika'da (Almanca
konuşan Toplumu), İrlanda'da (tam zamanlı örgün MOYE'lerin çoğunda dijital okuryazarlık ana unsursa) ve
Malta'da, kamu ve özel sağlayıcıların Avrupa Bilgisayar Kullanma Ehliyeti (ABKE) sertifikalandırılmasında
büyük bir artış görülmektedir.

Yaygın ve okul dışı okul dışı öğrenmenin tanınması
Hayatboyu öğrenme değerler dizisi öğrenmeye çeşitli öğrenme biçimleriyle yer verir örgün, yaygın ve okul dışı. Bu
ilke eğitim öğretim sistemindeki paydaşların yaygın ve okul dışı eğitimin çıktılarını göz ardı edemeyeceği ya da
ekonomilerin, toplulukların ve bireylerin kalkınmasındaki katkılarını azımsayamacağı düşüncesiyle ortaya
çıkmıştır. Yaygın MOYE'nin genelde doğrudan yeterliğe yol açmamasına rağmen, Avrupa çapında bilgi, beceri ve
yeterliğin tanınmasında yükselen bir hareket vardır, bu da ne zaman, nerede ya da nasıl gerçekleştirildiğinden
bağımsız öğrenme çıktılarının tanımlanması, tanınması, akreditasyonu ve sertifikalandırılmasıdır.
50

( ) Entegrasyon (Inburgering)Flemenkçe dili ile toplumu ve iş gücü piyasası hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli
eylemleri ifade eder.
51

( ) Brevet informatique et Internet Formation continue GRETA (yetişkin sürekli eğitimi için insan ve materyal
kaynakları sağlayan yerel kamu sektörü eğitim kurumu grupları).
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Yaygın ve okul dışı öğrenmenin tanınmasının öneminin altının çizilmesi yeni değildir. 1995 yılında Avrupa Beyaz
Kitabı, Öğretme ve Öğrenme

Öğrenme Toplumuna Doğru becerilerin tanınmasını gençlerin ve işçilerin

istihdamına katkı sağlaması durumunda yeni bilgi ediniminin ana bileşeni olarak tanımlanmıştır. Yaygın ve okul
dışı öğrenme CEDEFOP, OECD, UNESCO, ve ILO çalışmalarının odak noktasıdır. CEDEFOP çalışması büyük
oranda, sistem gelişimini ve yaygın ve okul dışı öğrenmede tanımlama ve uyumlaştırma yaklaşımlarını
bilgilendirmek için 2004 Mayıs ayında Eğitim Konseyi tarafından genişleyen Arupa toplantısında kabul edilen ortak
Avrupa ilkelerinin belirlenmesinde artalan oluşturmuştur. Bu ilkeler belli bir yaklaşım ya da sistemi işaret etmese de
daha önceki öğrenmelerin tanınması ve bireysel haklar; paydaşların zorunluluklar; güven; inanırlık ve meşruiyet
konularına referans için temel oluşturur. 2005 yılında bazı ülkeler daha önceki öğrenmelerin tanınmasına
odaklanan yaşıtlardan oluşan bir öğrenme grubu oluşturmuşlardır ve Norveç Eylül 2005'te bir toplantıya ev
sahipliği yapmıştır.

Günümüze kadar yaygın ve okul dışı öğrenmenin tanınmasına ilişkin terminoloji Avrupa çapında
yerleşmemiştir fakat AYÇ gelişimi kabul edilen terminolojinin oluşturulmasında yol alınmıştır. Inglizce'de
52
kavramlar ve uygulama ( ) için birçok terim kullanılmaktadır fakat bu özette daha Önceki Öğrenmelerin
Tanınması (ÖÖT) olarak ifade edilecektir.
ÖÖT eğitim öğretim sisteminde bazı işlevlere sahiptir: Erişim, transfer ve ilerleme sağlamaktadır. Yetişkinlerin
farkında olmadığı bilgi, beceri ve yeterliği açığa çıkarıp tanımladığından ve eğer bir ulusal çerçeve söz konusuysa
çerçevede bireyi uygun bir seviyeye çıkaran öğrenmeyi sürekli kılmak için öğrenme süreci içinde yer almayan
yetişkinleri motive edilebilir. Mevcut bilgiyi, becerileri ve yeterliğin resmen tanımlanmasına, ödüllendirilmesine ve
işverenleri de içeren çeşitli paydaşlara ekonomik kar artırarak hitap etmesine olanak sağlar.

Daha önce öğrenilenlerin tekrar öğrenilmesine harcanan zamanı azaltarak ya da ortadan kaldırarak fırsat
maliyetini azaltır.
ÖÖT sisteminin teknik, kültürel ve politik boyutları mevcuttur. Teknik gereklilikler, öğrenme
değerlendirilmesinin yapılabileceği standartlar ve öğrenme çıktıları; tanımlama yöntemleri; değerlendirme
teknikleri ve kredi taşınabilirliğini ifade etmektedir. Kültürel ve politik zorluklar hafife alınmamalıdır. Bu
konularla ilgilenmek tanıma sistemlerinin güvenirliği ve 'karşılıklı güven alanı' içinde, yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası alanda paydaşlara şeffaflığı sağlamak amacıyla eğitim öğretim paydaşlarının, sosyal
ortakların ve sivil toplumun aktif katılımını gerektirir.
Yaygın öğrenme dışındaki ortamlarda, göreceli olarak sağlam ve az masraflıdan masraflıya kadar öğrenmeyi
tanımanın çeşitli yolları vardır. Artan sayıda ülkede, beceri ve yeterlilik ölçen yeterliğe dayalı sınavlar durumun
daha az karmaşık yönüdür. Daha karmaşığı başvuruda bulunan kişinin uzmanlık alanı ve seviyelerini gösteren
belgelerle oluşan portfolyolardır.
Genelde ÖÖT gündemi bireylerin, girişimcilerin ve toplumun beceri seviyelerini artırmak ve bireyin erişimi ile
hareketliliğini kolaylaştırmak üzere mesleki eğitim öğretim sektörü tarafından yönlendirilir. Söz konusu ülkelerin
çoğunda ÖÖT'ye ilişkin çizginin yükseldiği görülmektedir. Bazı ülkeler (örneğin, Fransa, Hollanda, Portekiz,
Finlandiya, Norveç) ÖÖT sistemlerini başarıyla kurmuşlardır bazıları ise tedbileri ortaya koymaktadır ya da bu
süreçtedirler (örneğin, Belçika [Flaman ve Fransız Toplumları], Danimarka, İrlanda, İspanya, Slovenya, İsveç). Söz
konusu ülkelerdeki ÖÖT tedbirleri yasal çerçevelerin (Belçika [Fransız ve Flaman Toplumları], Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, İrlanda, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, İsveç,
Norveç); ÖÖT ile ilgili tek tek okulların sorumluluklarını kapsayan ulusal müfredat yönergelerinin (İzlanda) ve ulusal
eylem planının (Danimarka) oluşturulmasını içerir. ÖÖT Slovakya'da henüz gündeme gelmemiştir.
(52) APEL (önceki deneysel öğrenmenin akreditasyonu); APL (önceki öğrenme akredistasyonu); PLA (önceki öğrenmenin değerlendirilmesi);
PLAR (önceki öğrenme ve değerlendirmenin tanınması); ÖÖT (önceki öğrenmenin tanınması); VPL (önceki öğrenmenin onaylanması).
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2004 yılında Danimarka'da dört bakanlığın da yer aldığı Daha İyi Eğitim eylem planı eğitim sistemindeki ÖÖT'yi
özellikle de yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim odaklı güçlendirme yollarını aramaktadır. Eğitim öğretim sistemi
içinde ÖÖT Nisan 2005'te oluşturulmuştur. Fransa'da aktif iş gücü piyasasında en az üç yıl deneyim sahibi bireyler
mesleki deneyimlerinin resmi olarak tanınmasını meslekle ilgili ünvan ya da yeterlilik veya sertifika ile güvence
altına almaktadırlar. Değerlendirilenler tam destekli ödüllendirilebilirler. 2002 yılında Profesyonel ve Mesleki
Sertifika Ulusal Rehberini (RNCP) kurmuş ve tüm yeterlilikler ÖÖT ile elde edilebilir hale gelmiştir. İtalya'da, ÖÖT
birçok ulusal ve bölgesel yerleşim alanlarında ve sosyal ortaklarla uyum içinde ortaya çıkmaktadır. ÖÖT 18 yaşını
aşkın bireyler tarafından eğitim öğretime erişim; öğrenme programından muaf olmak, değişik eğiitm öğretim
sisemleri arasında transfer ve /veya ödüller için kullanılabilir.

Litvanya'daki 2004 Hayatboyu öğrenmeyi garanti altına alma stratejisinin uygulanması için eylem planı
yaygın eğitim ve kendi kendine öğrenmeyle edinilen yeterliliklerin tanınması için gerekli mekanizmanın 2008
yılına kadar yürürlüğe konulacağını öngörmektedir. Önerilen mekanizmalar beceriler ve turizm gibi konuları
kapsayan alanlarda ÖÖT gelişimi için yapılan mevcut projelere dayandırılacaktır.
Norveç'te ÖÖT işgücü piyasasıyla ilişkisine bakılmaksızın tüm yetişkinleri hedef alan Yeterlilik Reformunun bir parçası
olarak 1999'dan beri politik gündemdedir. Yeterlilik Reformu yetişkinlere ikinci kademe ortaöğretim veya yükseköğrenme
girişi onaylayan yaygın yeterlilikler ve çalışma modüllerinden, sınavlardan ve testlerden muafiyet için yasal haklar verir.
Onaylama Projesine (1999-2002) ulusal sistemlerin onaylanması ve bu sürecin birçok sektörde oluşturulması için resmi
talimat verilmiştir.

Reform sosyal ortakların ve hükümetin aktif katılımıyla uygulanmaktadır. İkinci kademe ortaöğretime ilişkin
onaylama sorumluluğu ondokuz ülkededir ve adaylar ise ulusal müfredatlarına göre değerlendirilir.
Onaylama genelde mesleki eğitim sektöründe gerçekleşmektedir. STK sektörü yetişkin ve uzaktan öğrenme
birimleri, halk liseleri ve gençlik örgütlerini kapsayan yedi onaylama projesinde yer almıştır. 2003 yılında,
Kişisel Yeterlilik Belgesi üç STK tarafından oluşturulmuştur. 2006 pilot onaylama projesi ulusal program
düzeyine çıkarılmıştır.
Portekiz'de Yeterliliklerin Tanınması, Geçerliği ve Sertifikasyonu için Ulusal Sistem (RVCC) temel eğitim almamış
18 yaşını geçkin yetişkinleri hedeflemektedir. RVCC 2006 yılında sayısı 84'e ulaşması beklenen RVCC merkezleri
bir ağ olarak çalışmaktadır. İsveç'te, Yetişkin Eğitimi Girişimi 1997-2002 gerçek yeterliliklerin geçerlik kullanımını
uzatmıştır. Geçerliğin bazı belli yönlerine ilişkin girişimler düzenlenmiştir ancak henüz ulusal politikalar
yerleşmemiştir.
Yaygın öğrenmede geçerlik İzlanda'da yeni yeni ortaya çıkan bir durumdur. Hayatboyu öğrenme merkezlerinin
olması, AB içinde hayatboyu öğrenmeye yönelik müzakereler ve bireylerden ve sendikalardan gelen baskı
yaygındır ve okul dışı öğrenmenin geçerliği için bir sistem oluşumuna yol açmıştır. Konu, İzlanda İşçi Federasyonu
ve İzlanda İşverenler Konfederasyonu tarafından kurulan Eğitim ve Öğretim Hizmet Merkezi'nce kararlı bir tutumla
ele alınmaktadır. Merkez, kamu finansmanına tabidir ve Eğitim Bakanlığına lise yeterliğine sahip olmayan
bireylere ÖÖT gelişiminde yardımcı olması beklenir. Iş gücü piyasası ve örgün eğitim sisteminde ÖÖT için girişimi
genişletmek, kabul görmek ve meşruluk, çeşitli paydaşların roller ve sorumlulukları gibi konular halen
tarışılmaktadır.
Ulusal verilerde ÖÖT'nin bazı ülkelerde yükseköğrenime erişim için kullanıldığına dair bilgiler olsa da (Belçika
[Fransız ve Flaman Toplumları], Slovenya, Norveç), genelde ÖÖT'nin genel eğitim yeterliğinden daha çok mesleki
eğitimde başarıya yöneldiği görülmektedir (örneğin, Malta [sadece Turizm Çalışmaları Enstitüsünde], Slovenya ve
Norveç). Bu durumun 2007 için planlanan meslek eğitimine özgü ÖÖT için de Çek Cumhuriyetinde benzer olacağı
düşünülmektedir. Bu durum birinci ve ikinci kademe yeterliğin edinimi için örgün MOYE giriş koşullarının birçok
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ülkede eğitimin ilk basamaklarını da içerirken, diğer taraftan genel olarak daha önce de belirtildiği gibi ülkelerin
çoğunda beceri ve eğitim seviyeleri az olan yetişkinlerin katılımdaki sorun ve engelleri ortadan kaldırma amacıyla
değişmez görünen koşullar bile esnek hale getirilir ve ÖÖT sisteminin geniş çaplı tanıtılma ihtiyacını azaltır. Ayrıca,
daha önceki öğrenme deneyimlerinin tanınması MOYE öğrenme programlarının planlanmasıyla içiçe geçmiştir;
daha önceki öğrenmelerde başarı düşükse parallel okuryazarlık biçiminde öğrenme desteği, dil ve çalışma
becerileri sağlanması öğrenme sürecinde sunulacaktır. Bu bağlamda, ÖÖT'nin örgün MOYE'ye uygulanması
konusu Slovenya'da halen tarşılmaktadır ve İrlanda'da ise pilot çalışmalar takip edilmektedir.

Özellikle yaygın MOYE sektörü ile ilgili bir başka konu ÖÖT'nin yaygın eğitim öğrenmenin gidişatını daha
resmi hale getirme ve süreçte ya da sonunda doğrudan uygulanan akreditasyon sistemleri aracılığıyla
değiştirme korkusudur.
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9.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Bir MOYE ortamında örgün ya da yaygın rehberlik kişilere her ne yaşta ya da yaşamlarının hangi döneminde
olurlarsa olsunlar eğitim, öğretim ve mesleki tercihlerde yardımcı olacak hizmet ve faaliyetler anlamına
gelmektedir. Faaliyetler bireysel ya da grupla ve yüzyüze veya uzaktan (yardım hattı ve web destekli hizmetleri de
53

içeren) ( ) yürütülebilir.

Eğitim, öğretim ve istihdam politikalarında kariyer rehberliğinin gerekliliği göz önüne alınarak, Avrupa
Komisyonu Aralık 2002'de hayatboyu rehberlik Uzman Grubu oluşturdu ve Mayıs 2004'te Eğitim Konseyi
hayatboyu öğrenme bağlamında rehberlik faaliyetlerinin önemini vurgulayan bir kararı kabul etti.
Rehberlik hizmetlerinin yetişkin öğrenme ve yeterliğe erişimde katılımı teşvik etmedeki rolüne dair hayli kaynak
54

vardır ( ). Deneyimler göstermektedir ki rehberlik hizmetleri risk altındaki yetişkinlerin katılımında yaşanan
sorunları aşmada önemli bir rol oynamaktadır. Rehberlik hizmetleri erişilebilir, yararlı, ilgili ve vakitli bilgi
sağlayabilir; potansiyel öğrenciler için özdeğerlilik ve kendine güven konularıyla ilgilenebilirler; yetişkinlere
öğrenme seçeneklerine ilişkin karar vermelerinde yardımcı olabilir; durumsal engelleri aşmak için kişilere
hizmetlere ve haklara yönlendirebilir; işlemlerin katılıma engel oluşturabildiği kurumlarda geribildirim sağlayabilir;
ilerleme ve transferde yetişkinlere destek sağlayabilir.
Yetişkinler için rehberlik hizmetlerinde birçok zorluk çıkabilir. Öncelikle söz konusu ülkelerin çoğunda rehberlikle
ilgili politika yapmak hem zor hem de bölünmüş durumdadır. İkinci olarak, yetişkinler için rehberlik hizmetleri ulusal,
bölgesel ya da yerel seviyede karmaşık, nadiren iyi planlanmış ya da koordine edilmiştir. Amaçlar, kaynak yaratma,
personel yeterliği ve rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkışı konularında ülkelerde tutarsızlıklar görülmektedir. Üçüncü
olarak, ülkelerin çoğunda rehberliğin sağlanması talebi karşılamada yetersiz kalmaktadır. Fakat düşük gelir ve
becerisi yetersiz olan yetişkinler rehberlikten en çok yaralanması gereken ama en az rehberlik hizmeti arayışı
içinde olanlardır. Aynı gruplar hedeflerini örgün ya da yaygın eğitim olarak belirleyip katılım gerçekleştirmezler.
Dördüncü olarak da, birçok ülkede rehberlik hizmetleri odak noktalarını işgücü piyasası konularının ötesine
taşımalıdırlar. Beşincisi, farklı ülkelerde rehberlik hizmetlerinin kalitesinde önemli farklılıklar vardır. Altıncısı da,
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verinin sunulması, maliyeti ve etkililiği konularında ayrılıklar vardır ( ).

Yukarıda bahsedilen zoruklar bağlamında, ulusal verilerde bazı ülkelerde(örneğin, Belçika, Danimarka,
İrlanda, Fransa, Litvanya, Avusturya, Polonya, Slovenya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç)
rehberlik konusuna değinildiğine dair bilgiler vardır. Becerisi yetersiz yetişkinleri öğrenmeye tekrar katmak ve
derslerini tamamlatmak ile sürdürebilir istihdama başarılı bir geçiş sağlamak için bazı kaynak ve bilgiler
sunulmuştur.

Yetişkin rehberliği geliştirmede tedbirler
Yetişkin rehberliği geliştirmede tedbirler şu şekildedir: rehberlik hizmeti destekleyecek politikaları yürürlüğe
koymak (örneğin, Finlandiya); rehberlik ve bilgi için özel bütçe oluşturmak (örneğin, Slovenya); yetişkin rehberlik
hizmetlerinin koordinasyonu ve bütünlüğü için ulusal bir birime sorumluluk
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( ) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü uyarlaması(2004) Kariyer Rehberliği. Politika Yapıcılar için Elkitabı. Paris:
yazar, s. 10.
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( ) Aynı yazıda, s. 37-39.
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( ) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü uyarlaması (2004) Kariyer Rehberliği. Politika Yapıcılar için Elkitabı. Paris:
yazar, çeşitli yerlerde.
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vermek (örneğin, İrlanda, Litvanya, Finlandiya, Birleşik Krallık [Galler]); yetişkin öğrenme fırsatlarına ilişkin bilgi
saptamak (örneğin, Yetişkin Öğrenci Hatası; çevrimiçi bilgi; bilgi/kaynak merkezleri; bilgi
kitapçıkları/dergiler);rehberlik hizmetini hizmete sokmak (örneğin, Çek Cumhuriyeti [genel eğitimi de kapsayan
İşçi Kurumlarında], İrlanda, Yunanistan [ikinci şans okullarında], İspanya, Letonya, Avusturya [Burgenland],
Slovenya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Norveç); Avrupa çerçevesinde çalışmak (Ploteus ve EUROGUIDANCE ile
tüm ülkelerle).

Ulusal koordinasyon birimi
Az sayıda ülke rehberlik hizmeti sunan farklı alt sistemlerin birbirleriyle ilişkili olmasını garantilemek için bölgesel ya
da ulusal koordinasyon birimi kurmuşlardır. Koordinasyon birimi bakanlıklar arası ya da bölümler arası komite,
ulusal rehberlik forumu, ya da tüm rehberlik hizmetlerinden sorumlu politika birimi olabilir.

Finlandiya'da Ulusal Danışma Grubu yasal olan ve olmayan paydaşlardan oluşmaktadır. 2005 yılında eğitim
ve iş bakanlıkları, yetişkin eğitim ve öğretimi için rehberlik hizmetleri ve bilgi gelişimi için eylem programları
oluşturmak amacıyla görev gücü oluşturmuşlardır. Amaç 2008 yılı itibariyle yetişkinlerin ihtiyaçları
doğrultusunda çeşitli ulusal çapta rehberlik hizmetlerine erişimini sağlamaktır. Hizmet sistematik ve hedef
odaklı işbirliğiyle çoklu profesyonel uzmanlığa dayalıdır. İrlanda'da 2004 yılında kurulan Ulusal Rehberlik
Forumu, tüm yaş grupları için tüm bağlamlarda uyumlu bir rehberlik hizmeti geliştirmek için tüm sektörlerden
rehberlikle ilgili paydaşları biraraya getirmektedir.

Bilgilendirme hizmetleri
Rehberliğin temel noktalarından birisi de ilgili ve uygun bilginin mevcut olmasıdır. Bilgilendirmenin farklı
yollarla yapılması ihtiyacı doğmaktadır ve zorluklardan biri de sunulan bilginin ne kadarının bilgi olarak
kalmanın ötesine geçip öğrenmeye dönüşeceğidir.
Slovenya'da yetişkin öğrenciler öğrenme fırsatları üzerine kaliteli bir bilgilendirme sistemi ve Slovenya'da Yetişkin
Eğitimine Bakış adlı çevrimiçi yayın tarafından desteklenmektedir. Bilgilendirici websiteleri birçok ülkede
mevcuttur (örneğin, İrlanda, İspanya, Letonya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Birleşik Krallık [İngiltere, Galler ve
Kuzey İrlanda]). Finlandiya'da elektronik danışma ve bilgilendirme hizmeti olan Opintoluotsi genişletilmiş ve
'yetişkin öğrenme fırsatlarına ilişkin web-temelli bilgilendirme sistemleri eğitim seçeneklerine ilişkin bilgi almak ve
seçenekleri karşılaştırmak isteyen kişiler için üst eşiği düşürmek amacındadır.' Avusturya'da bir websitesi ESF
Hedef 3 fonuyla finanse edilerek genişletilmiştir. İrlanda'da yetişkin öğrenme fırsatları ulusal veritabanı
tamamlanmak üzeredir. Birleşik Krallıkta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) DoğrudanÖğren (Learndirect) girişimi
çeşitli öğrenme fırsatlarına ilişkin bilgi sunar.
Avusturya'da (Burgenland) yaygın MOYE'deki yetişkin öğrenciler için bölgesel rehberlik ve danışma hizmet
noktaları bulunmaktadır. Danışma yüzyüze, eposta ya da telefonla mümkündür ve küçük yerlerde danışmanların
ziyaretleri bölgesel ve bireysel olarak esnek bir yaklaşım getirmektedir. Veri kalite güvencesi sağlamak için
sistematik olarak toplanmaktadır. Finlandiya'da yetişkin rehberlik hizmeti yetişkin temel ve ortaöğretiminde değişik
seviyelerdeki öğrencileri bireysel çalışma planı geliştirerek desteklemek için yürütülmektedir. Rehberlik okuldan
atılma ya da uzaklaştırılma riskini azaltır ve cinsiyet eşitliği ve farklı etnik kökenlerden yetişkinlere eşitlik konularına
değinir. İrlanda'da 35 yerel yetişkin eğitimi rehberliği projesi örgün ve yaygın MOYE katılan belli hedef gruplarının
eğitim rehberliği ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Okulu erken yaşta terk edenler ve Traveller toplumu için
ayrı bir rehberlik ve danışma hizmeti mevcuttur. Yetişkinler için bilgilendirme merkezleri İspanya, Litvanya

(2005-2006'da kurulmuş) ve Slovenya'daki Özerk Toplumlarda faaliyet göstermektedir. Portekiz'de Mesleki
Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki kaynak merkezi yetişkin rehberliği ve danışmanlığı yapan tüm kamu
destekli yetişkin eğitiminden sorumludur.

Avrupa boyutu
PLOTEUS AB'nin öğrenme fırsatları Internet portalıdır ve EUROGUIDANCE AB ve AEA ülkelerinin diğer
ülkelerdeki eğitim sistemleriyle ilgili bilgi kaynağı olan rehberlik merkezleri ağıdır.
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10. KALİTE ÇERÇEVESİ
Mart 2001'de Stockholm Avrupa Konseyi Eğitim Sistemlerinin Geleceğe Yönelik Somut Hedefleri Raporu nu
onaylamıştır; bu rapordaki Lizbon Gündemi bağlamında ulusal eğitim politikaları genel yaklaşımında üç temel hedef
ortaya çıkmıştır, bunlardan birincisi Üye Ülkelerdeki eğitim öğretim sistemlerinin kalitesini artırmak tır. 2002 yılında,
Barselona'daki Avrupa Konseyi Avrupa Eğitim Öğretim sistemlerini 2010'a kadar dünya kalitesine eriştirmek amacını
56

ortaya koymuştur ( ).

Günümüze kadar Avrupa'da ve ulusal seviyelerdeki kalite güvencesiyle ilgili girişimlerin çoğu mesleki eğitim
57
öğretim (MEÖ) odaklıdır. Kopenhag Bildirgesi (2002) ( ) MEÖ'deki model ve yöntemlerin, ortak ölçüt ve ilkelerin
değişimi odağında kalite güvencesinde (gönüllü) işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu gündem iki yıllık iş
programı çerçevesinde (2003-2004) EFTA- AEA ülkeleri, Avrupa Sosyal Ortaklar ve Avrupa Komisyonunun temsil
58
edildiği bir Teknik Çalışma Grubu (TÇG) tarafından uygulanmıştır ( ). TÇG'nin belli başlı çıktılarından birisi de Üye
Ülkelerin kendi kalite güvencelerini (QA) oluşturmadaki özerklik ve sorumluluğu korurken bir taraftan da sistem ve
sağlayıcı düzeyinde MEÖ kalite reformunu ve gelişimini desteklemek için tasarlanmış ortak referans çervesi Ortak
Kalite Garanti Çerçevesidir (CQAF).

Mayıs 2004'te Eğitim Konseyi CQAF yaklaşımını onaylayarak Üye Ülkelerin ilgili paydaşlarını ve Komisyonu
gönülü olarak desteklemeye davet etmiştir. MEÖ'de kalite güvencesi ve gelişimine ilişkin Avrupa Ağı 2005
59
ortalarında TÇG'nin çalışmalarını sürdürmek için kurulmuştur ( ).
Daha yüksek kalite ve standartlarla eğitim öğretimin etkililiğini artırmak Eğitim ve Öğretim 2010 iş programının
ortak raporuna göre ülkelerin çoğunda temel konulardan birisidir. Ancak, ülkelerin büyük çoğunluğu yeterli ulusal
performans göstergesi geliştirmemiştir ya da gerekli verileri toplamak için düzenlemeler yapmamıştır, bu durumda
eğitim öğretim hareketlerinin etkisini ölçmek güçleşmektedir. Bu ülkelerden çoğu (örneğin, Çek Cumhuriyeti,
Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Letonya, Malta, Portekiz, Romanya) ve özellikle de eğitim öğretim harcamaları düşük
olanlar, gerekli politikaları uygulamada kısıtlamaların kendilerini ne derecede sınırlandığına işaret etmektedirler
60

( ). Yetişkin öğrenmesine ilişkin 2005 OECD raporu iş programları dışında yetişkin öğrenme faaliyetlerinin
61

değerlendirilmesinin gelişimi için yapılacak çok iş olduğunu göstermektedir ( ).
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( ) Başkanlık Sonuçlar, Barselona Avrupa 15 ve 16 Mart 2002. SN 100/1/02 REV 1. noktalar 43 ve 44, s. 19.
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf
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( ) Konsey Kararı 19 Aralık 2002 (Jo 2003/C 13/02) ve Beyannamesi, Kopenhag'da Kasım 2002'de uyarlanmış.
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( ) Avrupa Komisyonu (2005) Fundamentals of a 'Ortak Kalite Güvencesi Çerçevesi Temelleri' (CQAF)Avrupa'da
MEÖ, 29/09/05 güncellenmiş versiyonu, s. 3-5.
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( ) Avrupa Komisyonu (2006) Avrupa MEÖ Kalite Güvence Ağı. İş Programı 2006 2007. s. 3-5.
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( ) Eğitim Öğretimde Modernleşme: Avrupa'da refah ve sosyal entegrasyon için önemli bir adım 'Eğitim ve Öğretim
2010' iş programı uyarınca 2006 Konsey ve Komisyonun Ortak Geçici Raporu. Konsey belgesi 2006/c79/.
Brüksel: COM (2005) 549 final/2, s. 5.
61

( ) OECD (2005) Yetişkin Öğrenmeyi Geliştirmek. Paris: OECD. Uygulama Özeti, s. 4.
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Örgün MOYE'de kalite güvencesi tedbirleri
Avrupa ve ulusal bağlamlarda daha geniş çapta, ulusal veriler MOYE'nin paydaşların özellikle de yetişkin
öğrencilerin koşullarını karşılayan yeterli güveni sağlayabilmek için yürürlüğe koyulan planlı ve sistematik
eylemlerden oluşan bir dizi tedbiri tanımlamaktadır. Bu anlamda, kalite hizmetine sistematik yaklaşmayan ülkelerin
çoğundaki yetişkin rehberlik hizmetleri dışında yasalar, yapılanmalar, politikalar ve belli bazı eylemler yetişkin
eğitiminde kalite konularına ilişkin ortaya konulmuştur. Hizmet standartları zorunluluktan öte rehberlik olarak işlem
gördüğünde rehberlik hizmeti sağlanması ve kalite çerçeveleriyle sınırlıdır. Yetişkin rehberlik alanı dışında,
kurumlar kendi işlerini düzenli olarak değerlendirmek ve ilgili finansörlere, genel olarak kamuya öğrenme
64

hedeflerini ve çktılarını duyurmak zorundadır ( ).

Örgün MOYE'de kaliteyi artırmak için tedbirleri desteklemek adına yasal çerçeve bazı ülkelerde yürürlüğe
konulmuştur (örneğin, Danimarka, İrlanda, Fransa, Hollanda, Romanya, Finlandiya, Birleşik Krallık [İngiltere,
Galler ve Kuzey İrlanda]).
MOYE'yi de kapsayan izleme ve/ya değerlendirme ile kalite güvencesinden sorumlu ulusal ya da bölgesel
kurumlar bazı ülkelerde (örneğin, Danimarka, Estonia, İspanya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, İsveç)
oluşturulmuştur. Diğer ülkelerde ise (örneğin, Almanya, İrlanda, Yunanistan, Polonya, Slovenya, Birleşik
Krallık [İngiltere], Lihtenştayn), kalite konularını yönetme ve idare etme eğitim öğretim sorumluluklarıyla
beraber kurumların görevidir.
Normal okullarda örgün MOYE esnasında kalite garantisi tedbirleri bu kurumlarda yetişkin eğitimini de eşit
şekilde sunacaktır. Örneğin, Portekiz'deki Misyon Takımı ortaöğretimdeki son reformları izleme,
değerlendirme ve uygulama sorumluluğuna sahiptir. Söz konusu ülkelerin çoğu örgün MOYE'de kalite
güvencesine ilişkin bir dizi önlem almıştır.

Kalite çerçeveleri
Eğitimde kalite güvencesine ilişkin ölçütler ve bunların uygulama alanları şunlardır: kurumsal kapasite; eğitim etkililiği;
kalite güvencesi stratejileri ve prosedürleri; öğrenme kaynaklarına erişim ve yeterlilik; kalite yaklaşımında performans
göstergeleri ve hedefler bazı ülkelerde düzenlenmiştir. Örneğin, Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda)
öğrenciler, öğenci adayları ve geniş kapsamda toplum göstergelere karşı eğitim kurumlarının performasına dair bilgiye
erişim yasal hakkı vardır. Almanya'da Ileri eğitimde öğrenci odaklı kalite sertifikalandırması (LQW2) öğrenmenin

kalite çalışmalarının merkezinde olduğu kalite gelişimi ve sertifikalandırma süreci olarak geliştirilmiştir.
LQW2 400'den fazla kuruma uygulanır ve ISO ile EQFM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) ek olarak önemli bir
önlem olarak yer alır. Öğrenciler ve katılımcılar için, sertifika rekabetçi öğrenme pazarında ileri eğitimde
yüksek kalite arayışında rehberlik etmektedir.

Denetim
Bazı ülkelerde denetim kalite izleme ve örgün MOYE gelişimi yaklaşımlarında temel noktadır. Birleşik Krallık'ta
(İngiltere) Yetişkin Öğreme Müfettişliği (ALI) ileri eğitim yüksekokullarında ve yaygın yetişkin ve toplum eğitiminde
19 yaş üstü kişilerin ileri eğitimlerinin denetlenmesinin sorumluluğunu taşır. Yetişkin öğrenme denetimine paralel
gelişmeler Birleşik Krallık'ta da yer almaktadır (Galler ve Kuzey İrlanda).
Nisan 2007 itibaryle ALI çalışmalarının denetimi İngiltere'de çocuk ve öğrencilerin denetiminden sorumlu
müfettişlik olan Ofsted ile birleştirilecektir.

İç değerlendirme
Bazı ülkeler kurum performans ya da kalite göstergeleri kullanarak kendi kendini değerlendirme kılavuzu
hazırlamışlardır. Avusturya'da Meslek Yüksekokulu (Fachhochschule) kurumları dış araştırma uzmanlarını kısmi
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olarak kullanarak gelişmiş ve zorunlu kalıcı değerlendirme mekanizmaları kurmuşlardır. Danimarka'da Şeffaflık ve
Açıklık Kanunu yetişkin eğitim kurumlarını performans raporlarını Internet aracılığıyla kamuya duuyurmalarını
yükümlü kılar. Finlandiya'da kendi kendini değerlendirme kanun tarafından temel ve genel ortaöğretim ile yetişkin
eğitimi sağlayan tüm kurumlarda zorunludur. Birleşik Krallık'ta (İskoçya) 2004-05 ve 2007-08 Akademik Yıllarında
İskoç İleri Eğitim Yüksekokullarında Standartlar ve Kalite: Ulusal Brifing Belgesi (Agustos 2003) ileri eğitim
yükseokullarında kendi kendini değerlendirme prosedürlerini desteklemek için hazırlanmıştır. 2005 yılından beri
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), Yetişkin Öğrenme Müfettişliği (ALI) ve Öğrenme Becerileri Konseyi yüksekokullardan
düzenli olarak çok yönlü değerlendirme ve yıllık kendi kendini değerlendirme raporu ister. İzlanda'da, normal
okullardaki örgün MOYE okuldaki diğer faaliyetlerde olduğu gibi iç değerlendirmeye tabidir. Litvanya'da, yetişkin
eğitimi okullarında kaliteyi güvence altına alan temel yaklaşımlardan birisi de iç denetlemedir; bu da kurumun kendi
kendini şu yedi başlıkta değerlendirmesidir: ahlaki yapı; müfredat içeriği; öğrenme başarısı; öğretme ve öğrenme
yaklaşımları; öğrenci desteği; kaynaklar; idare ve kalite garantisi.

Ek 15 örgün MOYE'de kaliteyi temin edecek tedbir örnekleri sunmaktadır.

Yaygın MOYE'de kalite
Sağlayıcıların tarihi, yasal, mali ve diğer statülerine, bağlı olarak örgün MOYE'de tanınma prosedürleri,
akreditasyon ve sorumluluklar ülkeden ülkeye degişmektedir ve konuya ilişkin ulusal veriler sınırlıdır.
Sağlayıcıların çeşitliliği
bağımsız kurumlar, toplum-odaklı organizasyonlar, sendikalar, kilise
organizasyonları vb söz konusu ülkelerde neler olduğuna dair genelleme yapmayı zorlaştırmaktadır. Ancak,
ülkelerin çoğunda sorumluluk ve kalite güvencesi konularının kamu finansmanı sağlandığında ön plana
çıktığı görülmektedir. Bu da sağlayıcılar için karmaşa yaratmaktadır. Çoğunluğu bağımsız birimlerdir ancak
62
kamu finansmanından faydalanmak için dış sorumluluk ölçütlerini yerine getirmeleri gereklidir ( ).
Yaygın MOYE'deki kalite konularına ilişkin alınan tedbirlerin örnekleri arasında yasalar; yaygın MOYE'de
kaliteyle ilgili ulusal bir birim kurma; kalite gelişimi için politika iyileştirilmesi; rehberlik gelişimi; sağlayıcıların
akreditasyonu; program lisansları; kalite çerçeveleri; denetim; kendi kendini değerlendirme; personel beceri
gereklilikleri; yıllık raporlar için genel koşullardır.
Ulusal veriler söz konusu ülkelerdeki uygulamalara ilişkin sınırlı bilgi sunmaktadır.
Yetişkin Eğitimi Genel Sekreteryası (Yunanistan) Ocak 2006'dan beri sözde 'Yetişkin Eğitimi Hizmeti İçin
Değerlendirici ve Kontröller Birimi' oluşturmuştur. Birim yetişkin eğitim programını bölgesel yapılarla kollektif
oluşturan tüm programların kalitesini il bazında değerlendirip kontrol etmeyi şart koşmaktadır.

Ayrıca her il ve bölgede 'Yetişkin Eğitimi Koordinasyon Komitesi' kurulduğu Ekim 2006'dan beri hizmet
vermektedir. Komite yöneticilerin ve il ile bölge bazında program sorumlularının mümkün olan en iyi
koordinasyon ve sinerjisini sağlamayı amaçlar. Temel hedef G.S.A.E'nin sunduğu eğitim hizmetlerinde
kaliteyi artırmaktır.
Finlandiya'da, uzman ağı olarak 2003'te kurulan Fin Değerlendirme Konseyi liberal yetişkin eğitimi
değerlendirmesinden sorumludur ve bağımsız sivil eğitimi değerlendirmesine ilişkin süregelen bir odaklanma
söz konusudur. Lihtenştayn'da Lihtenştayn Yetişkin Eğitimi Vakfı tanınan kalite standartlarının kullanarak ve
kamu fonlarıyla destekli eğitim sağlayıcıları için asgari kalite koşullarını oluşturarak yaygın yetişkin eğitiminin
kalite güvencesinden sorumludur. İsveç'te liberal yetişkin eğitiminin (çalışma dernekleri ve halk öğrenim
kurumları) ulusal çapta değerlendirmesinden sorumlu bir Araştırma Komisyonu hükümet tarafından 2002'de
kurulmuş ve 2004 yılında rapor yayınlamıştır.
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( ) Bélanger, P. ve Bochynek, B işbirliğinde Farr, K-O. (2000) Sivil Toplumda Yetişkin Eğitimi Finansmanı: Avrupa
Çalışması. Hamburg: UNESCO Eğitim Enstitüsü, s. 159.
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Akreditasyon
Estonya'da Özel Okullar Yasası uyarınca hükümet bir yıl içinde altı ay boyunca ya da 120 saatten fazla bir süre
profesyonel ve yaygın eğitim sağlayıcılarına eğitim lisansı vermektedir. Mevcut lisans sistemi 'paydaşların hiçbirini tatmin
etmemektedir' bunlara hükümet de dahildir ve lisans kaliteyi garantilememektedir, sistemin kısa zamanda gözden
geçirilmesi planlanmaktadır. Letonya'da 2003 yılında, LAEA (Letonya Yetişkin Eğitimi Derneği) Letonya Yerel ve Bölgesel
Hükümetler Derneği ile Eğitim ve Bilim Bakanlığı işbirliğinde 'Yaygın yetişkin eğitimi programları lisans prosedürüne
ilişkin tavsiye kararları'. Macaristan'da yaygın MOYE akreditasyon prosedürleri kalite güvencesi kendi kendini
değerlendirme temellidir.

Polonya'da, yaygın MOYE akreditasyonu kamu ve özel kurumlardan edinilebilir ve kurumun tüm eğitim
faaliyetlerini özellikle de dersleri kendi başına kapsayabilir. Akreditasyon bölge eğitim müfettişliğinden alınır. Eğitim
kurumları bölge istihdam bürolarına kayıt yaptırabilir. Bulgaristan'ta, kalite dil hizmetleri için uluslararası
organizasyonun ulusal bir birimi olan OPTIMA, özel dil okullarına denetim sonunda lisans verilir.

Kalite güvence sistemleri
Estonya'da Estonya Yaygın Yetişkin Eğitimi Derneği liderliğinde yagın eğitim için kalite güvence sistemi
geliştirilmesi planlanmaktadır. İrlanda'da Yetişkin Eğitimi Ulusal Derneği kadın eğitimi gruplarıyla kalite
çerçevesi pilot çalışması yapmaktadır, Birleşik Krallık'ta ise (İskoçya) Toplum Öğrenme ve Kalkınması (TÖK)
için bir kalite çerçevesi geliştirilmektedir.

Denetleme
Az sayıda ülke yaygın MOYE'de denetleme yapmaktadır (örneğin, Avusturya, İngiltere). Birleşik Krallık'ta (İskoçya)
Toplum Öğrenme ve Kalkınması (TÖK) denetimleri çerçevesi Daha Güçlü Toplumlar Kurmak İçin Beraber
Çalışmak ve Öğrenmek tarafından çizilmiştir. Devlet Eğitim Denetimi (HMIE) yerel yetkili TÖK hizmetlerinin
kalitesini değerlendirir ve diğer kamu fonu destekli TÖK ortaklarının katkısını da değerlendirebilir. HMIE denetim
sürecini ve TÖK Ortaklıkları için kalite çerçevesini yenilemektedir. Toplumumuzun Öğrenme ve Kalkınması Ne
Derece İyi 'nin yeni versiyonu bu alanda denetim sağlamanın ve TÖK sağlayıcıları tarafından yapılan kendi kendini
değerlendirmenin temelini oluşturur. Buna ek olarak, HMIE kalite çerçevesinin kullanımını destekleyecek kendi
kendini değerlendirme programını geliştirmek üzere paydaşlarla çalışmaktadır.

Kendi kendini değerlendirme
Slovakya'da, örneğin, değerlendirme sağlayıcıların kendilerinin sorumluluğundadır. Finlandiya'da, Liberal
Yetişkin Eğitimi uyarınca, sağlayıcılar düzenli olarak kendi kendilerini değerlendirmek (dış değerlendirmeye
de katılmak) durumundadır.

Avrupa boyutu
Avusturya'da bir EQUAL ortaklığı temel okuryazarlık ve bu belli hedef grupları için rehberlik tedbirlerinin değişik
unsurlarını oluşturmak adına kalite güvence modelleri geliştirmektedir. Letonya'da yetişin eğitimi sağlayıcılarının kalite
değerlendirme sistemlerini oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir. Letonya Yetişkin Eğitimi Derneği 2 yıllık bir proje
olan (2004-2006) Avrupa'da Yetişkin Eğitimi Kalitesi Yönetimi ni koordine etmektedir. İrlanda'da yetişkin okuryazarlık
hizmetleri kalite çerçevesi oluşturulmuş ve Ulusal Yetişkin Okuryazarlık Ajansınca (bir STK) bir Grundtvig işbirliği projesi
olarak yayınlanmıştır.

Ek 16 yaygın MOYE'de kalite güvencesine ilişkin tedbir örnekleri sunmaktadır.
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11. PERSONELİN PROFESYONEL GELİŞİMİ
Personelin profesyonel gelişimi MOYE'de kalite güvencesinin önemli bir bileşenidir. Eğitim Öğretim 2010
çalışma programının ilerleme ortak raporu 'mesleki öğretmen ve eğitici profesyonel gelişimi ülkelerin
63
çoğunda halen büyük bir sorundur' ( ) ifadesinin geçerliğini korumasından üzüntü duymaktadırlar. Rapor
MOYE'de - belli oranda örgün daha büyük oranda yaygın - yer alan öğretmenlerin profesyonel gelişimi
konusunda hayal kırıklığı yaşamaktadır. Genelde, ülkelerin çoğunda örgün MOYE personeli ve daha az
oranda yaygın eğitim personeli için başlangıç eğitimi süreçleri ve içeriğini tanımlamaya daha az önem
verilmiştir. Öğretmenlik mesleği ya da yetişkin eğiticiliği söz konusu ülkelerde düzenli birer meslek değildir.
Yetişkin eğitimi sektöründe öğretmen, program geliştirici ya da yöneticisi olmak için birçok eğitime dayalı ve
profesyonel yöntem vardır ve bunlar başlangıç eğitiminden öte sürekli eğitimdeki eylemleri hedef alır.

Örgün MOYE'de başlangıç ve sürekli profesyonel gelişim
Yetişkin eğitimcilerde olması gereken iki çeşit beceri vardır: a) konularında uzman olmak ve b) bunu
yetişkinlere öğretebilmek. Bunlardan ilki daha çok olduğu gibi kabul edilir, ikincisi için ise devlet sektöründe
bile daha az resmi gereklilik sözkonusudur. Örgün MOYE'de yetişkinlerin öğretmenleri- aynı zamanda
gençlerin de öğretmenleri olabilir ve/veya gece ve haftasonları çalıştıklarında daha farklı işler yapabilirler.
Okul yönetmeliklerine göre örgün MOYE personelinin genelde yükseköğrenim derecesi olan okul çalışanı
yeterliliklerine sahip olması gerekir. Bu derecede profesyonel öğretmenlik yeterliği olabilir ya da yükseköğrenim
sonrası profesyonel yeterliğe ek gerektirebilir. Genelde öğretmenlik yeterliği yetişkinlerden ziyade gençlerin
eğitimiyle ilişkilendirilir. Ancak, yetişkin eğitimini lisans düzeyinde ya da çalışma modülleri olarak temel derece
olarak almak bazı ülkelerde mümkündür (örneğin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İrlanda, İspanya,
Fransa, Letonya, Litvanya, Avusturya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Finlandiya, Norveç).

Çok az ülkede (örneğin, Birleşik Krallık [İngiltere, Galler ve İskoçya] yetişkinlerle çalışmak için özel
profesyonel yeterlilik gerekmektedir. Bu durumların çoğunda, hizmet içi istihdam yoluyla bu yeterlilik üzerine
yoğunlaşılabilir.
İleri eğitim yüksekokullarında akademik ders öğretmenlerinin çoğunun okulda öğretmen olmak için gerekli
yeterliğe örneğin Yeterli Öğretmen Statüsü (YÖS) sahip olmalarına rağmen, Birleşik Krallık'ta ileri eğitim için
zorunlu öğretmenlik yeterliği İngiltere'de Eylül 2001'de ve Galler'de 2002 yılında başlatılmıştır. Kuzey
İrlanda'da, ileri eğitim öğretmenlerinin atandıklarında başlangıç öğretmen eğitimi yeterliğine sahip olmaları
zorunlu değildir, fakat onaylanmış bir yeterliğe sahip olmalı ve atandıktan sonraki üç yıl içerisinde
yükseköğrenim sonrası sertifika (İleri ve Yüksek Öğrenim) için hazırlanıyor olmalıdırlar.
64

Kasım 2002'de, Herkes için Başarı: İleri Eğitim ve Öğretim Reformu ( ) belgesi İngiltere'de zorunlu eğitim sonrasını
geliştirmek için bir strateji sunmaktadır. Stratejinin yayınlanmasından sonra İngiltere'de bazı alanlarda gelişmeler
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Yetişkinlerle çalışanlar için devam eden sürekli profesyonel gelişimi (SPG) belli başlangıç profesyonel gelişimiyle
ilgilidir fakat karmaşıklık sürmektedir ve ülkelerin çoğunda bir defaya mahsustur. Belli SPG'lerin bir oranda
gelişmesi ya da yetişkinleri eğitmek için becerilerin gelişmesi genelde işverenlere bağlıdır. Ülkelerin çoğunda
yetişkin eğitimi sağlayıcılarının çoğuna öğretim yöntemleri ya da öğretmenlere ilgili konularda dersler
verilmektedir. Bu dersler sıklıkla yükseköğrenim kurumlarınca sağlanmaktadır. İdari personel de kurum yönetimini
geliştirmek için SPG'ye ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, 2000 yılından beri çok az Grundtvig projesinin konunun
üzerinde çalışmak için çok uygun olmasına karşın yetişkin eğitiminin idaresi konusuna değinmesi önemlidir. Ayrıca,
Grundtvig 3 eğitim dersleri yetişkin eğitimcileri için SPG dersleri yürütmede bazı sorunlarla karşılaşmaktadır.

Avusturya'da, 2003 yılında, kar amacı gütmeyen yetişkin eğitimi sektöründe eğiticiler ve eğitim yöneticileriyle
ilgili eğitimcilerin eğitimi projelerine Eğitim, Bilim ve Kültür Federal Bakanlığınca sağlanan mali ödenek ulusal
ve ESF fonlarını kullanarak artırılmışır. Öğretmen eğitiminde ortaöğrenim sonrası yüksekokulların
yükseköğrenim kurumlarına dönüştürülmesi kalitede gözle görülür bir artış yaratacaktır. İdari grupları kalifiye
hale getiren ulusal çapta bir proje olan 'Liderlik Akademisi' kurulmuştur.
Yunanistan'da Eğitimcilerin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Merkezi öğretmenlerin ve yetişkin eğitimcilerinin yeti
seviyelerini artırmayı amaçlamaktadır. Yunanistan yetişkin öğretmenlerinin becerilerin artırılmasındaki zorluklarla
ilgilenen bir kaç ülkeden (Romanya, Slovenya içeren) birisidir.

Yaygın MOYE başlangıç ve sürekli profesyonel gelişimi
Bir kaç istisna dışında, yaygın MOYE personel gelişimine dair çok az bilgi mevcuttur. Örgün MOYE'de büyük
oranda, yaygın MOYE'de yer alan öğretmenler çeşitli artalanlardan gelmektedir ve öğretim ya da eğitim yeterliği
için çok az koşul vardır. Ancak, öğretmenlerinin çoğunun yükseköğrenim mezunu olduğu ve kamu finansmanı alan
büyük sivil toplum sağlayıcıları yetişkin eğitiminde düzenli SPG ve diğer konuları personellerine sağlayacaklardır.
Daha küçük STK'larda, personel yarı zamanlı çalışıp eğitim dışında ek işlerde de çalışmaktadır. Öğretmen yeterliği
konusu eğer organizasyon kamu finansmanından yararlanıyorsa kalite güvencesi bağlamnda ve bazı ülkelerde
kamu desteği alan STKlarda personel gelişimini de içeren kalite tedbirlerini ortaya koyan tedbirler daha fazla
gündeme gelmektedir.

Birleşik Krallık'ta (İskoçya) toplum öğrenmesi ve gelişim uygulaması için başlangıç kalifiye sağlanması
eğitimi derece seviyesindedir (ISCED 5A). TÖK başlangıç kalifiye sağlanması eğitimi beş yükseköğretim
kurumu ve bazı İleri eğitim kurumları tarafından sağlanmaktadır (bunlardan biri uzaktan eğitim vermektedir).
Son yıllarda Birleşik Krallık'ta (İskoçya), profesyonel eğitim için toplum eylemecilerine daha geniş erişim
odaklı esnek ve işe dayalı uygulamalar yapılmaktadır. Bu gelişmeleri ilerletmek için TÖK'deki işe dayalı ve
yarı zamanlı profesyonel eğitim sağlayıcıları için müzakereler bu eğitim şekillerinin gelişimini desteklemek ve
çeşitli yaklaşımları değerlendirmek için oluşturulmuşlardır. Finlandiya'da, Liberal Yetişkin Eğitimi Yasası
yaygın öğrenmede öğretmenler için belirlenen becerilere ilişkin belli bazı gereklilikler ortaya koymaktadır.
Norveç'te yetişkin eğitimi geleneksel olarak STK'ların sorumluluğundadır ve bu yaygın yaklaşım sonucunda
yaygın yetişkin eğitiminde formal yeterliği olan öğretmenler ve eğiticiler için formal bir talep olmamıştır.
STK'ların kendileri öğretmen ve eğiticiler için kurslar düzenlemişlerdir ve bu gelenek halen devam etmektedir.
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Örgün ve yaygın yetişkin eğitimi (MOYE) incelenmesi olan bu belge, Eurydice Ağındaki (Türkiye dışında)
otuz üç eğitim sistemi ulusal verilerinden belli bir amaç doğrultusunda ve zaman aralığında (2005-2006)
geniş bir alan olan yetişkin öğrenmesinin bir bölümünü ele almıştır. Çalışmanın sınırlılıkları söz konusu
ülkelerdeki MOYE'ye özellikle de yaygın MOYE ilişkin, tanımlama ve gruplandırma zorluklarıdır.
Yetişkin eğitimi ve öğretimi gidişatı ve genel hedefleri ülkelerin hepsinde büyük benzerlikler
gözlemlenmektedir, diğer taraftan da öncelikler ve yaklaşımlarda, hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntem
ve araçlarda bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bazı ülkeler bireysel ve kollektif öğrenme ihtiyaçlarını esnek bir
şekilde karşılamak amacıyla altyapılarını geliştirmeye çalışmakta, bazıları ise yetişkin eğitimindeki hızlı arz
ve talep artışı ile baş etmeye çalışmaktadırlar. Ancak, bazı ortak yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Avrupa
Birliği, Üye Ülkelerin özerkliği ve sorumluluğunda kendi eğitim öğretim sistemlerini geliştirmelerini
desteklemektedir ve Lizbon Gündemi ile Eğitim Öğretim 2010 programı hayatboyu öğrenmenin gelişimi için
birleştirici bir vizyon ve düzenleyici bir çerçeve oluşturmaktadır. Avrupa artan ekonomik ve sosyal baskılarla
başa çıkmaya çalışırken yetişkin eğitimi birçok ülkede temel bir konu haline gelmiştir. Geniş çaplı politikeğitim hamlesi koordinasyon, uyum ve çok az ülkede politika, yapı, finansman ve yeterliğin entegrasyonu ile
eğitim öğretimin rasyonelleşmesi yönündedir.
Ülkeler yetişkin eğitimini daha geniş anlamda eğitimin ve diğer yasaların bir parçası haline getirmek için
mevzuatlarında değişiklikler yapmaktadır. Yetişkin eğitimi her seviyede farklı paydaşlarla çeşitlilik göstermektedir.
Boylamsal ve düzlemsel düzeyde parçalanmayı çözümlemek için, yerinden yönetim ve bakanlık seviyesinde
ulusal ve/ya bölgesel koordinasyon benimsenen temel iki yaklaşımdır. Ayrıca, çoklu paydaşların ulusal ve yerel
ortaklıklar oluşmakta veya bu duruma ilgi artmaktadır. Ancak, ülkelerin çoğunda yaygın MOYE sağlayıcılarınca
oluşturulan ulusal temsilci derneklerinden başka koordinasyon ve tutarlık konuları yaygın MOYE'de fazlaca yer
almamaktadır.
MOYE'nin etkili finansmanı için kimin, ne için, kim için ödeme yapacağını belirleyen dengeleyici bir yasa gereklidir.
Genelde, ülkelerin çoğunluğunda devletin düşük eğitim seviyesindeki ya da istihdam ve sosyal dışlanma
konularında risk altında olan yetişkinler için genel idare, yürütme ve koordine etme rollerinin ötesine gitmesi
gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, ulusal verilerden anlaşılmaktadır ki MOYE için kamu taahhütü ve yatırımı
ülkelerde farklılıklar göstermektedir. Örgün MOYE finansmanının geneli fonlar ve ödeneklerle bölgesel/yerel
yetkililerce sağlayıcılara, sıklıkla da okullara doğrudan fon sağlayarak yapılır. Yasal olan ve olmayan, özel,
hayırsevere ve talebe bağlı çok kaynaklı finansman ülkelerin çoğunda yaygın MOYE standartıdır. Mali desteğin
seviyeleri Avrupa çapında farklılık gösterir ve yaygın MOYE'ye katılım sosyal ve ekonomik anlamda dezavantajı
olan bireyler dışında kendi kendilerini finanse etme şeklindedir. Çoğu ülkede yaygın MOYE'de kamu yatırımlarına
ilişkin detaylı dökümanlar mevcut değildir.

Yetişkin eğitimine katılım oranlarını artırma söz konusu ülkelerin çoğunda halen önemli bir sorundur. Yetişkin
sürekli eğitim ve öğreniminin oranı ve yoğunluğuna ilişkin ülkeler arasında önemli derecede farklılıklar
varken, bu yetişkinler tüm ülkelerde aynı gruplardaki kişilerdir. Çoğu ülke daha az temsil edilen yetişkinleri
hedeflemektedir ve ülkelerin çoğunda kamu yetkilileri yaygın MOE'yi 'risk altındaki' kişilere ulaşma kapasitesi
yüzünden desteklemektedir.
Katılımı teşvik etmek ve desteklemek görüldüğü gibi tüm ülkelerde değişen başarı dereceleriyle, İskandinav
ülkelerinde, Hollanda ve Slovenya'da 25-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin öğrenmeye yüksek katılım
seviyeleriyle ve yeni Üye Ülkelerin çoğunda ve katılan ülkelerde daha az katılım oranıyla üzerinde durulan bir
konudur. Bireyleri öğrenmeye motive etmek için mali mekanizmalar hükümetler için kritik bir politikadır.
Fırsat maliyetini karşılamak için mali yardım ve katılımı desteklemek için genel sosyal yardım ve vergi
teşviklerini de kapsayan arzdan talebe doğru uzaklaşan bir eğilim vardır.
Katılımı engelleyecek zaman ve benzeri baskılarla ilgili çabalara karşılık olarak öğrenme organizasyonu ile
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bazı ülkelerde kurumsal düzeyde ilgilenilmektedir. Örgün MOYE'nin karmaşık doğrusal ve modüler ortaya
çıktığını; kişiselleştirilmiş dersler; bağımsız öğrenme fırsatları, daha sistematik bir pedagoji; esnek yer ve
öğrenme fırsatları programlanması ve uygun öğrenme desteğinin sağlanması konularını bildiren ülkelerde
esneklik temel bir örgütsel ilkedir. Ancak, bilgi ve düzenlemeye ilişkin herhangi bir gösterge yoktur ve ülkelerin
en az üçte birinde örgün MOYE'de geleneksel öğretim yöntemlerine güvenildiği görülmektedir. Yaygın MOYE
öğrenme ve öğretme organizasyonu veya yöntemler konusunda ulusal veri sınırlıdır.
Zorunlu ve ikinci kademe ortaöğrenim yeterlilikleri sağlama amaçlı kamu destekli tedbirler hemen hemen tüm
ülkelerde mevcuttur. İkinci kademe örgün MOYE'ye katılım ile ilgili ulusal verilerde genel ve mesleki eğitim
arasındaki fark çizilmemiştir. Yetişkinlerin ortaöğretimde yeterliğe yasal hakkı sınırlı sayıda ülkede söz konusudur.
Okuryazarlık eğitimi genelde yaygın MOYE kapsamında ele alınır fakat örgün MOYE destekli de ortaya konabilir.
Son yıllarda bazı ülkeler yasalar, altyapı, beyaz kitap ve eylem planlarını da ele alarak okuryazarlık eğitiminin
gelişim çerçevesine odaklanmışlardır. Yeni Üye ülkelerin bazılarının yetişkin okuryazarlığı düzeylerinin özel bir
müdaheleyi garantilemediğini belirtmesi ilgi çekicidir. ICT eğitimi, dijital yeti ve konu olarak, örgün ve yaygın
MOYE'de sağlanır fakat daha sıklıkla yaygın MOYE'de görülür. Göçmenlerinkinin yanı sıra yetişkinlerin de dil
öğrenime ilişkin ulusal verilerin sınırlı olması dikkat çekicidir.

Tüm sosyal, kültürel ve politik konular yaygın MOYE'nin konusunu oluşturur ve bazı ülkeler aktif ve katılımcı
vatandaşlık, sosyal sermaye ve sosyal birlik ve bütünlüğün geliştirilmesinde yaygın MOYE'nin rolünü açıkça
desteklemektedir.
Mevcut olduğu ülkelerin çoğunda MOYE'de rehberlik, birçok zorlukla karşı karşıyadır. Hizmet standartları sınırlıdır
ve kalite çerçeveleri zorunlu koşullardan ziyade rehber olarak işlem görür. Ancak, bazı ülkelerin düşük eğitim
seviyesindeki yetişkinlerin sürdürülebilir istihdamına başarılı bir geçişi için, ders tamamlama ve öğrenmeye
yeniden dahil olmayı desteklemek üzere kaynakları ortaya koyduğu görülmektedir.

Hayatboyu öğrenme toplumu oluşturmanın ulusal ve ulus ötesi hedefleri daha güçlü uyumlu ve esnek
yeterlilik sistemleri yaratmaktır ve birçok ülkede hükümetler yasalar aracılığıyla ve ulusal ve/ya bölgesel
yeterlilik çerçevelerinin gelişimi ve yeterlilik sistemi sorumluluğunda ulusal/bölgesel sertifika veren birimler
oluşturarak bu hedefe ulaşmaya çalışmaktadırlar.
Sunulan Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde (AYÇ) ulusötesi müzakereler bu bağlamdaki diğer gelişmeleri
yönlendirir ve teşvik eder.
Ulusal yeterlilik sistemlerinin gelişimine bağlı olarak, Avrupa'da artan bir oranda öğrenme çıktılarını ne
zaman, nerede ve nasıl olduğundan bağımsız olarak tanıma, akredite etme ve sertifikalandırma girişimi
vardır. Genelde daha Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) gündemi mesleki eğitim öğretim sektörünün
bireylerin, girişimcilerin ve toplumun beceri seviyelerini aracı olarak kullanılmasıyla yönlenir. ÖÖT'nin MOYE
üzerindeki etkisi özellikle de yaygın MOYE'ye başlamada sınırlıdır ve göreceli olarak esnektir, okul dışı daha
önceki öğrenmelerin tanınması öğrenme programlarının planlanmasına dahil edilmiştir. Ancak, yaygın
MOYE sektöründe ÖÖT'nin yaygın öğrenmeye aynı zamanda doğrudan akreditasyon sistemlerinin
uygulanmasına yol açabileceği kaygısı vardır.
Kalite standartlarını geliştirerek eğitim öğretim etkililiğini artırmak ülkelerin çoğunda reformun temel
temasıdır. Örgün MOYE okullarındaki kalite güvence tedbirleri yetişkinlere eğitim sağlamada eşit biçimde
uygulanmaktadır. Ancak, ülkelerin çoğu yeterli ulusal performans göstergeleri geliştirmemiştir ya da gerekli
verileri toplamak için düzenlemeler yapmamıştır, bu durumda eğitim öğretim faaliyetlerinin genel etkisini
görmek zorlaşmaktadır. Yaygın MOYE'de akreditasyon ve mali sorumluluk prosedürleri büyük farklılıklar
gösterebilir ve konuya ilişkin ulusal veriler sınırlıdır, fakat kamu finansmanı sağlayan hükümet birimlerinde
mali sorumluluk ve kalite güvencesi konuları ön plana çıkmaktadır.
Personelin profesyonel gelişimi MOYE kalite güvencesinde önemli bir bileşendir. Genelde, ülkelerin
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çoğunda örgün MOYE personeli ve daha az oranda yaygın MOYE personelinin başlangıç eğitimi süreçleri ve
içeriğini tanımlamaya ilgi gösterilmemiştir. Çoğu ülke yetişkin eğitimine yükseköğrenimde bir disiplin olarak
ihtisas yapma seviyesinde akademik disiplin ve/ya sürekli profesyonel gelişim olarak odaklanmaktadır.
Söz konusu ülkelerde MOYE modellerini tanımlamaya çalışmak cezbecidir, fakat isimlendirmenin ötesinde
tanımlama Eurydice veritabanındaki ulusal bilgilerin farklılıklarından ve yetişkin eğitiminin bir yönüne
odaklandığından ve istatisik bilgisinin yetersizliğinden dolayı karmaşık bir süreçtir. Eldeki bilgilere göre, en kolay
varılabilecek çıkarım ülkeleri politik-eğitimle (politikalar, yasalar, yapılar, yönetim, hedef gruplar, göstergeler ve
standart ölçütler) ilgili ve pedagojik (öğrenme süreçleri, çıktılar vb) gerçekliklerine bakılarak gelişim spektrumuna
yerleştirilebileceğidir. Çünkü yetişkin eğitim politikaları aslında ulusal politikalardır, bir dizi faktör de spektrumdaki
herhangi bir ülkenin pozisyonuna katkıda bulunur. Bunlar devletin genel rolü hakkında düşünce ve değerlerden
oluşan geçerli sosyopolitik kültürü; özel olarak eğitim öğretime ilişkin olarak rollerin, üç ana sosyal kurum-devlet,
pazar ve sivil toplum- arasındaki faaliyetlerin en uygun dengesiyle ilgili baskın görüşler; yürürlükteki idari sistemler;
sosyal ortakların rolü; ülkenin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik hedefleri ile önceliklerine ilişkin eğitim
sistemlerinin işlevi konusundaki mevcut görüşler -yetişkin eğitimi; ekonomik gelişim seviyesi ve eğitim öğretime
yatırımın seviyesini kapsar.
Ortaöğrenim yeterlilik edinimini sağlayan örgün MOYE ülkedeki çok çeşitli farklılıkları, bölünmeleri ve eşitsizlikleri
ele alır, örneğin bilgide bölünme; becerilerin bölünmesi; dijital bölünme; cinsiyet ayrımı; yaş farkı ve ekonomik,
sosyal, kültürel ve bireysel alanda genel nüfusta sektörler arasında farklılıklar.

Örgün MOYE söz konusu ülkelerde politika, eğtimin sağlanması ve uygulamada geniş bir spektrum boyunca
ortaya çıkar.
Örgün MOYE spektrumu sonunda, bazı ülkeler örgün eğitime karşı sistematik bir yaklaşım benimsemişlerdir ve
genel eğitim öğretim sisteminde özerk bir sektördür. Bu durumda, yasalar, politikalar, yapılandırma, finansman,
esnek öğrenme sağlanması ve desteği vermek, personelin başlangıç ve sürekli eğitimi ve izleme ve
değerlendirmesi, hayatboyu öğrenme çerçevesinde ilk, orta ve yükseköğrenim sistemlerinin içine yerleştirilmiştir.
Üçlü düzenlemeler politika gelişimi kültürünü desteklemektedir ve örgün MOYE kamu hizmeti çerçevesindeki
eşitlik ve dağılımın yeniden yapılandırılması tedbirlerinin bir parçasıdır. Okuryazarlık seviyeleri genelde yüksektir
ve eğitim seviyesi düşük yetişkinlerin kamu kurumlarında ortaöğretim ve sonrası yeterliğe erişmeleri için yasal
hakları vardır. Ayrıca, tam ya da kısmi yeterliliğe erişmek, edinmek ya da bundan muaf olmak için yasal haklara
sahip olabilirler. Kalite, izleme ve değerlendirme ile ilgili kaygılar politika, yapılandırma ve tedbirlerde ortaya
çıkmaktadır. Daha da önemlisi, bu ülkeler Eğitim Öğretim 2010 iş programı standartlaşma ölçütlerinde yüksek
puanlar almaktadır.
Spektrumun diğer ucunda örgün MOYE'nin sınırlı sağlandığı ülkeler vardır. Yasal temel politikalar ve mali destek
dağınık ve güçsüzdür; yapılandırma bölünmüştür; birçok düzeyde ortaklıklar asgari seviyededir; uyum eksikliği
görülmekte ve ülke içinde bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Sosyal ortakların sistematik katılımı yeni
yeni gelişmektedir. Eğitim olanaklarının sağlanması daha çok kar amacı güden özel sektöre bağlıdır. Burada
program niteliğinde uygunluk ölçütleriyle, belki de erken yaşta okulu terk edenlerle sınırlanabilir ve de okullulaşma
değerler dizisine bağlı olarak; okul temelli öğretme yöntemleri norm oluşturmaktadır. İzleme değerlendirme
düzensizdir ve yapıldığında da bulguya dayalı politika oluşturmaya dayalı olmayabilir. Bu iki uç arasında, örgün
MOYE'nin bu iki ucun en iyi ve kötü özelliklerinin değişken bileşenlerinden oluştuğunu söylemek mümkündür.

Çoğu ülkeler 2010 için standart ölçütlerin ötesinde yetişkin öğrenme unsurlarını da içeren Eğitim Öğretim
2010 çalışma programını MOYE spektrumunun en etkili bölümü olarak nitelendirilebilecek şekilde
uygulamaya başlamıştır. Bu ülkelerde yetişkin öğrenme daha geniş çaplı sosyal, ekonomik, kültürel ve politik
alanlarla iç içe geçmiştir. Spektrumun az gelişmiş ucundaki ülkelerin tarihi mirasın ve mali kısıtlılıkların çoğu
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örgün MOYE ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerinin kapasitelerini nasıl kısıtladığına dikkati çekmektedirler.
Yaygın MOYE geniş çapta yasa, politika, yapılanma, finansman ve etkililik spektrumunda ortaya çıkmaktadır.
Örgün MOYE ile karşılaştırıldığında, yaygın MOYE sınıflandırması çok net olmayabilir ve daha önce de
belirtildiği gibi ulusal yetkililerin konuyla ilgili verdiği bilgiler sınırlıdır.
Yaygın MOYE sosyal bir hareket ve sosyo-eğitimsel bir faaliyet olarak yetişkinlerce kişisel, sosyal, sivil ve
kültürel amaçlarla ortaya konmaktadır. Sağlayıcılar çok çeşitlidir, yalnızca eğitim sağlayan sivil toplum
kuruluşlarından toplumun geneli ve/ya daha geniş çaplı sosyal katılımla kendi üyelerine eğitim faaliyeti
sunanlara kadar birçok tarafı içine almaktadır. Bunlardan bazıları ise tamamen kamu fonlarına bazıları da
karma finansman planlarına bağlıdır bazıları ise kendi kendilerini finanse ederler.
Spektrumun bir ucunda yaygın yetişkin eğitiminin gerçek değeri görüş birliği sağlama ve sosyal uyuma katkı
sağladığı ve aktif vatandaşlığın desteklenmesi ve demokratik kurumların devamı adına kollektif aynı zamanda
bireysel olarak devlet tarafından tanınmıştır.
Yetişkin eğitimi 'kamu yararına' ve kamu sorumluluğu olarak kabul edilir ve kültürel çeşitlilği olan kişiler arasında
köprü kurmak ve böylece sosyal sermayeyi artırmakta yaygın MOYE'nin rolü yadsınamaz. Bu bağlamda, yaygın
MOYE gelişmiş kamuya ait olan ve olmayan kuruluşların altyapısında arz odaklı olma eğilimindedir. Popüler
dernekler ve organizasyonlar kamu finansmanından faydalanır ve kamu finansmanına karşı sorumlu olurlar aynı
zamanda da öğrenme içeriği ve organizasyonunda bağımsız kalırlar. Yaygın MOYE kamu ve sivil toplum
arasındaki açık ve net ortaklığın ürünüdür.

Spektrumun diğer ucu sınırlı olan ya da bazen de hiçbir şekilde ortaya çıkmayan açık ve net kamu taahhütü,
demokratik kurumların ve sosyal uyumun yaratılması ve/ya devamında yaygın MOYE'nin rolü; çeşitli yasal
olmayan, özel, insani ya da talep odaklı kaynaklardan sınırlı olan ya da hiç olmayan kamu finansmanından
çoklu kaynaklı finansman; yetişkin eğitim hizmetleri sunmak için bölünmüş sivil toplumun bir parçasında
sınırlı kapasite olarak görülmektedir. Spektrumun bu iki ucu arasında, yaygın MOYE statüsü, kaynak bulma
ve katılım konularında iki ucun arasında biryerlerde yer alır.

Etkili MOYE sağlanmasının unsurları
Örgün ve yaygın MOYE'ye ilişkin politika, eğitim sağlanması ve uygulama spektrumunda bazı ülkeler 'daha etkili'
durumda görülmektedir ve bu ülkelerde iki biçimde de sosyal amaç ve hedeflere-sosyal, kültürel ve ekonomikilişkin holistik, entegrasyon, kısmen sorunsuz MOYE sağlanması söz konusudur. Karışık sorunlara basit çözümler
önerme ya da söz konusu ülkelerde MOYE konusunda uyum sağlanmasını savunma kaygısı olmadan,
spektrumların kaynaşması MOYE'nin ulusal düzeyde sağlanmasının temel unsurlarını ortaya koyar. Bu unsurlar
ise şu şekildedir:

•
•
•
•
•

Kapsamlı hayatboyu öğrenme çerçevesi dahilinde yetişkin öğrenme çerçevesinde örgün ve yaygın
MOYE sistematik yaklaşımı,
Yerel ihtiyaçların daha iyi analizi için yerinden yönetim yapılandırmaları ve ortaklık ve koordinasyon
için daha fazla fırsatlar
Sivil ve sosyal değerler ve ihtiyaçlar arasında ve ekonomide insan sermayesi ve sosyal sermaye
hedefleri arasında dengeyi kurmak
Az temsil edilen grupların stratejik hedeflenmesini de kapsayan talep odaklı tedbirlerle yetişkin
öğrenmeye etkili kaynak sağlamak
Esnek yetişkin öğrenme ortamlarında kamu ağı kurmak

•

Demokratik kurumlar, sosyal uyum ve ekonomik gelişim adına düşük eğitim seviyelerindeki
yetişkinlerin öğrenme ve diğer ihtiyaçlarına odaklanmak

•

Bilgi ve rehberliğin de içinde olduğu etkili öğrenme desteklerini sağlamak

•

Okul dışı ve yaygın öğrenmenin onaylanması için yeterlilik sistemini yerleştirmek

•

Kalite konuları ve kalite çıktılarını garantilemek için politika, yapılandırma ve tedbirleri geliştirmek

•

MOYE personelinin başlangıç ve sürekli profesyonel gelişimi için sistematik bir yaklaşım geliştirmek.
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EK 1.

MOYE'ye ilişkin terminoloji örnekleri
Terminoloji

Ülke

Yetişkin eğitimi (YE)

Belçika (Almanca konuşan Toplumu), İrlanda, Yunanistan, İspanya (devamlı eğitim
olarak da bilinir )
İtalya (temel terim kullanılır), Letonya, Litvanya ('özel eğitim yöntemlerinca eğitim
alanlarının gönüllü seçimi', sürekli eğitim de kullanılır)
Lüksemburg ('kavram oldukça belirsiz'), Macaristan,
Hollanda, Avusturya, Polonya (sürekli eğitimin bir parçası olarak), Slovenya

(genel eğitim kültür seviyelerini artıracak programlar), Finlandiya, İsveç,

Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), İzlanda, Norveç
Yetişkin and Toplum Eğitimi

Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) örgün ileri eğitim dışında kalan
yetişkinlerin eğitimi

(YTE)
Sürekli Eğitim (SE)

Almanya, İspanya (yetişkin eğitim Bakalorya ve YÖ erişimi), Litvanya,

Polonya, Slovakya, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), İzlanda,

Norveç
Toplum Eğitimi ve
Gelişimi (TEG)

Birleşik Krallık'ta (İskoçya) çeşitli örgün ve okul dışı eğitim
yetişkin okuryazarlığı, aritmetik ve ICTleri de kapsayan temel becerilerin gelişimi

Toplum Eğitimi

İrlanda

İleri Eğitim (İE)

Belçika (Almanca konuşan Toplumu), İrlanda, Letonya, Birleşik Krallık
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda İE terimi zorunlu eğitmi terk eden gençler için sürekli
eğitimi tanımlar- mesleki, akademik, hobi ve kişisel gelişim

dersleri ), Birleşik Krallık (İskoçya)
Genel Eğitim

Danimarka, Letonya

İlgiye dayalı Eğitim

Çek Cumhuriyeti

Liberal Eğitim

Danimarka, Finlandiya, İsveç (popüler Eğitim)

Yaygın Eğitim

Letonya, Slovenya, Norveç

Kalıcı Eğitim

Belçika (Fransız Toplumu), İspanya (Yetişkin Eğitimi de denir), İtalya, Romanya

Popüler Eğitim

Fransa (yaygın yetişkin Eğitim, Sosyo-kültürel Eğitim de denir), Norveç

Popüler Aydınlanma

Danimarka, Slovenya, Norveç

16 sonrası Eğitim

Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) 16-19 yaş okul eğitimini de kapsar

Tekrarlı Eğitim
(İkinci şans Eğitimi)

Portekiz

İkinci şans Eğitimi

Avusturya, Romanya

Sosyal İlerleme Eğitimi

Belçika (üç Toplum)

Sosyo-kültürel yetişkin işi

Belçika (Flaman Toplumu)

Bütünleyici Eğitim

İsveç
Kaynak: Eurybase Avrupa eğitim sistemleri bilgi veritabanı, 2005/06.
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