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Yaşam boyu
süreç;
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Bireylerin
kendi
yaşantıları

ile
davranışlarının

değişmesi

süreci.

Eğitim, insanlık tarlhinln başlangıcından bu yana
devam eden bir süreçtir. En ilkel toplumlardan. günü
müz modern toplumlarina dek insan yaşamıının vaz
geçiJmez bir olqusu olmuştur. Eğitıim kabaca "ınsanla

rm kendi yaşantılan yoluyla davranışlarında meyda
na gelen değişiklıi,k" olarak tanımlanır. Bu tanımda

temel alınan odak noktası bireylerin yaşantılarıysa

eğer, o zaman hergün, her 'an insanıoğlunun eğitim

Ile burun boruna olduğu tartışılmaz bir gerç'ek ola
caktır. Eğitim ve ilettştm kavramlarını ıbirbirinden

ayıırmak oldukçaçüçtür. Aslında doğrusu da bu ik,isi
arasında ıkesıin btr ayraç koymarnaktır. Çünkü eğitim

sonunda blrIletlşlrn sürecidir ve Ilettşlrn sürecmdekı

iletilen mesajlar ister kasıtlı olsun ıster se de kas rt
sız, karşıdakl her bireyiçin biır yaşantı teşkil edece
ğinden,eğitim -uzun ya dakısa vadeli- kaçınılmaz so
nuç olacaktır.
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Öte yandan, bu iki olgunun ayrı dialpllnler olduğu

da burada tartışılması gere'ks'iz bir gerçe1kt,h-. O halde
"eğitim iletişimi" dendiğiındeanlaşılması gereken şey,

iletilen, mesaj, bu mesajı lletmek için 'kullanılan araç
lmedyal ve yöntem bağlamında arıtaşılmaya çalışıl

malıdır. Bu çalrşmarun amacı, eğitim amacıyla ya
pılan her türlü lieti ş.imin, yani eğ,itim iletişimi o-larak
adlandırdtğırmz dlslpllrıln (l) tarihteki gelişimini ince
lemek ve varsa bu amaçla yapılmış uygulamaları me
saj, medya ve yöntem üçgeninde lrdelernektlr.

Tarihte Eğitim Iletişimi

"Insan dil yeteneğini geliştirip kullanmasaydı.

halaotımanda bir hayvan olarak yaşryor olurdu"
(Bendiıng, 1970). Gerçekten de dil, insanoğlunun Ile
tişim sürecindeki temel basamaklardan blrldlr. insa
nın ,gelıişimindeki en önemli faktörlerden biri de, dili
sayesinde fikitlerinıi açıkça karşısında'kilere Iletebll
mesi olmuştur.

Oil, ,insanın ıihtiyaçları doğrultusunda, yenıi fikir
lerl edlnebllmesl için sürekli gelişti ve bunu sonu
cunda da tnsanlann, diğ-er insanlardan kalan yaş-antı

ve fikirle,rin üzertne jnşa edip, yeni şeyleri üretme
slne imkan vererek, bilg'inin artmasına olanak sağla

dı. Ins-anlar dil sayesiınıde yaşantılarını hatırlayıo, di
ğer· yaşantılarla blrleştlrerek, geleceğe yöneUk kes
tlrtmler yapaibHir halegeldiler.

Dili, insanların bir arada yaşarnaya başladıktan

sonra ortayaçıkan bk olgu olarak açrklayebillriz. Na
sıl ki Iletlşlrn sürecinde en az ,iki insana Ihtiyaç var
sa, bu sürecin en temel araçlanndan olen dili kullan
ma'k için de en az iıkıi 'kişiye ihtiyaç duyulacaktır. Aksıi

halde dilin ortaya çrkması olanaksızlaşırdı. Böylece,
insanlar karmaerk ~ikirlerini karştsmdakllere aktara
bilmek lçln, beloiırli durumlarda, belirli nesneler için,
beLiri'i sesler çıkarma Ihtlyacıru duydular. Çünkü ,an
cak o zaman bir arada yaşayıp, ortak bir yaşantıya
sahlp olabilir ve ortek yaşantıları kendilertnden son
rakile re a'ktaralbiJi rı erdi.
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insanlar di He1ri sayesinde dj,ğer canlılara üs
tünlü'k kurmuş, bu sayede daha organize yaşama

ya başlamışlardır. Aınıca'k, yine de dili kullanma ka
pasiteleri çok sınırl,ı olmuştur. Çün1kü mesajlarını kar
şısmdekılere ektarsbllmeqüçlerq zaman ve mekan un
surları ile sımrlı kalmış, arıcak seslerıntrı ve dil uzuv
larının kepaettelert oranında Hetişlm kurebllmlşlerdi.

[lkel zamanlardakl eğitim ise, tamamen hayatla
mücadele, doğaya ayak uydurma mesajlannı lçer
mekteydi(Hending, 1970).ilıkel toplumlarda öğren

me, canlı ya da cansız çevre He etkileşim yolu ile
gerçeıkleşmeıkteydi. Dolayısıyla, bu topluluklarda öğ

renmenin oluştuğu her blr durum için, insanların

davranışını değıişUren bir eğitim sürecinin var oldu
ğu söyleneblllr (Varış, 1994). ilkel zamanlarda kulla
nılan yöntem ise, toplumun yaşlı ve tectübeli birey
leri,nin sahip oldukları özelHkl'eri genç nesülere "ya
parak, göstereırek" aktarrnası. gençlerinde bunları

taklit etmeslydl. Ancak, bütün bueğ'itim felsefesl,
bu tecrübell blreylerln hayat şartlarına yenik düşme

leri, ya da vahşi bk hayvan tarafındaını öldürülmelerı

halinde yok olmaktaydı. Düşünce ve fikiırler,in kesen
tisizliği ve devamlılığı, hayatta kalmayı başarabilen

blreylerln hanralanne ve birliık olmalarına bağlıydı.

Başka bıi:r deyişle, eğ'itim süreci "kalıcı" mesajlan
üretemediğ'iiç.in "süreklilik" özelli§inden de yoksun
du. Bunun sonucu olarak, eğitsıei mesajlaırın etkisi
ınıin de sürekll ve kalıcı olarnadrötaçıktır. :Bu neden
le eğitsıel Hetiyi kalıcı ve süreklı kılmarun, bu biri
ktmlerı gelecek kuşaklara aktarmarun Ibir yolu ol
malıydı.

Oile haklrn olmayı başaran Insanhk, bu sorunun
da üatesinden 'gelmekte qecikmedi. Ancak bu yolla
nesilden nesne devam eden bir 'kıültür toplumu ola
billrlerdi. Mağa-ra duvarlarına çtzllen, oyulan ya da
yontulan resimli hikayeler (figürler), torunlarının ay
nı kül1üf1ü devametttrrnessrn ve var olan bu kültü
rün, bi,lgilerin üzerine yenınerini inşa etmelerlrıl sağ

layacaktı.
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Eski Taş Devri senianna kadar, mağara duvarla
rına fig'Ürle'r yapmak, olayları bu şekilde anlatmak,
bunları yapanlara yaşadıkları toplum içinde bk üs
tünııükkazaındı'rmaktaydı. Bu klmselerin en temel
amacı saygınlık 'kazanmak, büyülü güçler elde etmek
ti. Ancak devrfn sonlarında, artık insanlar bu resim
leri, mesajtanru iletmek üzere bir yöntem olarak bi
Hnçli Ibk şeklide kullanıyorlardı.

Belki de 'insanoğlunun en büyük başarısı yazı

yazma sanatınıgeliştirmesi olmuştur. insanlık tarihi
reshnll hikayeler. ideograf ve fonetik bilgisi aşama

larından sonra, Doğu Akdeniz'de Yahudi toplumların

ca beşlanlan alfalbeNık yazıyı i~ullanma'Ya başlamıştır.

Yazı sisteminin Icadı, toplum tarafindan kullamlan
slrnqelere ortalk aın.laml,aır verip üzerınde uzlaşma sağ

lanması ifhtiyacı Ueg,erç'el~leşmişıtj,r.Çünikü, a,rtık kay
da qeçlrtlrnesl düşünmenpek çok şey resim ve çlzlm
lerle 'ifade edilemeyecek kader karmaşılklaşmıştı

(Chllde, 1982). Bu yüzden yazı, insanoğlunun, eğitsel

mesajlaırını süreldl ve 'kalıcı Ikııl,arak paylaşmayı sağ·

lıama1k amacıyla 'attığı önemli bir adımdır.

ılınsanıann talrih öncesl atelarınm, diğer canlı tür
lerl airaıslindalki' iletişimden fa~klı olarak, ikurduik,la1rı

iletişime baktığımızdia dört farikılı yöntem geıliştirm'iş

oldlulkl,arım gör1mekteyiz. Onlar ifadeler kuii anaıbitH i"

Ofadie edebilir), problernlerl tB'rtl'şaibilk, gerçek!leri
(olayları) resimsel olarak temsil edebilir ve yine ger
ç'eikleri semiboHeştirebiolirileııdi. Diğer canlılerde da
olduğu glibL mesajları aııma'I< ya, da ill'etlmeiJ<için:se, dl
ğer tnsenlarla dloğ~r'Uda," yaşantı pa,yılaşımı yoluna git
mi Şileıridk. ıB lrtstoe taş hdartırnak ikı:zıgmlığın lfadesi
olurken, birisine yiyecek uzetmek dostluğunifadesi

olmuş,1:u".i,ııkel zaman'lardan bu -güne iletlşjm he,r ne
kadar karmaşıklaştrysada, 'içinde her zaman beş 'ilke
yi harındiııımış:tı'r;ifade, konuşma, tartışma lsöyleştl.

reslrnle tasvir, sernbollk tasvir ve deneysel katılım

(Bending, 1970).

lletlşlm crqarılze olan bütün eğitimlerin temeli
,olmuştJUlr. insan dahil diğer üstün cenlrlar, yetişen ne-
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slllere hayatta kaılmak için gere1kli becerileri ikazan
dımlar. Bu yüzdren inıs,anoğlu açısıındaın eğitim, llett
şimin tarihi kadar eslki btr süreçrlr. Öğretini işinin

erken örnekleri, aile fertler'inin yürüttüğü amprik (ya
şaotıya, gıörgıü~e d\a~anan) faallyetierdlr. Bu yöntem
ler daha sonıra da devern ettirrlmiş ve daha formal
eğitim ıkahplarııyıla ibirıl,eştiriılmişt!ir.

Eğ'itimin tohemlarmm 'Eski Yunantstan'de attl,ldl
ğıına pelk çok Ikimse tarafından lnenrlır, Eski Yunanis
tan'da Sokrat, Plato ve Artsto, diğeıI" alenlarda olduğu

,gibi eğitimal'aınındaki gÖl1üşleri He die etkili olmuş

lerdır (Fidan, 19083). lzleyen sayfalarda, bu düşünür

lerin e'ğitim iletişimine oları okaıtkıla,rı ve' görüşleri' ve
riılmelktedir.

Insanoğlu ve diğeır üstün canlılarm yetişen ne
stllere hayatta kal ahilımeler'i için: geırekli becerileri
kazandama çebası oldiuğunu daha' önce de beltrtmiş

tlk, Bu beceri' Ikazandırma süreci. yan:i eğ'itim, atle
içinde başlarmştır. Örneğin !Esıki Mısır'da arltrnatlk
oyunlarının,sadeceçocuklarm kıullanrnasi için keşfe

dildiği söylenrrıektedlr. Çoouklar evde hem bunlarla
oyneyarak e'ğ ieniyor, hem de farlklı sayılarda madde
ıleri yine farık,ll sayıda başıkaı madıdele'rle toplayrp. ayı

rarak yaptsklan faafiyeetlerlıe öğrıeıııiyorlardiı. Okuma
yazma üst tabaka insanlıaırı tarafından önemli beee
rifer olarek ıg'öırülmelkteyidi. Meilctıup yazma Mıerr ha
yatmm önemli bir bölümünü teşkil etmekteydl. Kan
koca, alle-çocuk arasındaki mektıupla!r, kontraıtlar, va
siyetler vb.lerl, 'es/ki Mısır'da okuma-yazmanın geliş

miş olduğunu gösıte~melktediir. Okula sadecevamacı

din adamı ya da memur olmak olan erkek çocukları

giderdi. Öte yandan çocuklarm eğitiminde ailenin. de
önemlirolü buııunmaıkta~dı (Bendiıng, 1970).

Bu zamanda ~ullanılan yöntem, düz biir kireç
taşı üzerine , odun l~ömÜirü ve balrnumu Ne yapılanı

müreikikeple daha 'Önceden başka bir taşın üzerine
yazılmış mesajları :~op'ya etmektl, Becerilerin edlnll
mesirıde ı~ullaınılaın yöntem ise, bu hazırlenarı mater-
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yaJıiın yüksek sesle okunması. ezberlenmest ve da
ha sonra aa'le fertlerine ya da öğıretmene telkraırlan

ması idi. Çocuklar büy;üdlükçe bütün dlöikiÜimanllan pa
pirus tl;libaikalaırı üzerine koıpya edip, a~nı zamanda
dıa yüı~sek sesle tek:raırlıyodaırıdı. Bu yüzden Mısır

çocuklannm kendi 'kitapıl'arın! kendilerinin yaptığı,

bunu da başka Iki1taplardan kopyalayarek ve a1ynı za
manda yüksek sesle tekrarlayerek yaptıkları söylen
mektedir. Böylece, yavaş yavaş llerfde Yunan, Roma
imparaıtıorl1tJIğıu, Orta çağ ve modern çağılarda da sü
recek olan eğitim iletiş'imi kaveamuun temelleri atııı

mtş oluyordu.

Eğitimli bilim ola,rak gıö,ren 'Ilik insanlar soflstler
olmuştur. (Ornstetn. 19'89).Bu yönde ~ulllıandllk:1 aırı

araç ta, kon1uşlUlan sözcöklerdl; Solkırat, kendi yüzyı

lınde yaşayan pelk çıak kimse taırafınidan 'bk sofisıt

olarek tanımlanmıştır. sokret, SIOl'IU sorıma yöntemi
Me inıs,a,nılarıın bllıgiyi ikendi kerıdlrıe buiacaklerma
,inanmaıktaydı (Fidan, 1983). Ama o, kendlst, kav
ramların doğruluğundançok tertrşme sanaltına di:k·
katini Y'önlendliren1lıerin düşüncelerlne karşı çılkımak

taydı. SoI~rat, siÖz,lüi,letişimi1n ve gerçelk tümevatım

yönteminin kayn.ağı: olaraik tanımlanır. Ona giÖire, ,kü
çük birgliup Inaan, soru sorrna ve cevap verme yön.
ternl ve i1ıgil'i örneklerle yapılan göndıe1rmelerl,e, o
grubUınçoğıuırlIllUğıunıun sahip olduoğıu kavrsmlann geır

çe!köneminıi anla1yabiHrdi. Soıkıraıt kendt öğretme

süreclnln ternetının. dUYUllaırla edlnilemeyecek bfr

gerçeğ'i arama süreci 'oldluğuna 'inanmakta1ydl. Soik
rat'ın yöntemi soru-cevaptır. Bu yöntem, soru-cevap
te1kniği 'ile ezbere öğrenme yönlt'emi Oolaır,aık eğitim

tarihindeönemli bır yer tlutmuştur. 20. yüzyıkıaiki
proqrarnlı öğ·retim yönteminde, SoIkrat'ın ıbu yönte
minin izlerine ırastlamak mümlkündür.

~onıuş'Ulan 'sö~cülkıleir,gıösrtereırek anlatım (de
monstretlon) ve kısıtlı yazılı Ikayı'l:laır bu zamana dek
'geiıen erken eğitim süreclnln başlıca ortaml.arıydı.

Yunanlıla.r, Sokrat'ın "soru ve cevaolerı dikkatli bir
şekilde yapılanıd:ı,rma" yöntemini oldu!kça benimse-
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mlşlerdır, i(IBend'i1ng 1970). I'çinde bel i r:l'i ama:ç'/ara, yö
nelik ib'i'r dizi kısa ve organizeöğretim ünitesini içe
ren bu yöntem, her btr 'öğrencinin kaoasttestne ve
yeterliliğ,i,ne 'gıöre öğreıtimi gerçekleştiırmeyiı amaçla.
ırnaıkt.ayidı. Günümüzde artjk Sokrat'ın "insanılar doğ

duklarmda hallfıazjrda be,/'kll bir talkım bilgne,ri mev
cuttur" fi'~ri o kadar popüler değ'ildi.r, ancak sokrer'
ın çalışmalarının eğitim iletişimi ve teknolojıstne

!büYÜIk katlkıl arı ollmıuşrtuır.

Plato'nun eğitim düşünce'sine olan katkısı, ko
nuş1ulan sözcüğe kendine özgü olanıinancı ve yazılı

sözcüklere karşı glÜv'ensi~l'iğ'i şeklinde olmuştur. Ona
göre yazılıı sözcükler ezbere öğrenme ve teık,rar yön
temi ile filki:rl·e·ri dıonrdluiraraık, bHg'iyi abldan daha
üstün bir Ikonıuma sıo'kmalktadlır. PI,aıto, yetişkin öğ

rencller-arastrıdakl filklr elrşverlşt 'ilegrubun her bir
e'lemamnı n, bilıgilerin toplermndart daha fazla bilgiyi
ortaya çı1ka,ra'cağıına ·inanmaıktaydı. Plaıto'nun öğren

cisi olanı Aristo, dil ve yaşantılar arasındekf 1ıJıiştki

organiza1syonunıun 'önemini ıkfWıra'yanı U/k kımselerden

dior. Aristoiçin ıbilıg'i, her zaman bir nesne haıkikınrl'a

almalıd.ıır, dolayrsıyla da eğitim ve öğretim de bir
nesne halkikmda olmalı ve blr içeriği bulunmalıd:lır

(Orosıtein, 1989). Arisıto, Plato'dan daha amprik bi1r
göruşıü benimsemiş ve HipOikrat 9'e,leneğindieki ça
hşmalann önemi üzerinde dlul'lmıuştur. A'risto Için,
maddeyi şekll ve nedeni beliırlemeıdeıki dıu~uşs,al al
gmın var""ğı, Plato'nurı evrenset ve g'e1reik'" olan ge,r
çeklere uleşmede öıl'lgördüğü yöntemlere eştt b'ir
önemesahlotlr. Ortalk ,kıuHaınılaın terlrnlere somut an
larnlar yükleme Arfsto öğretiminin sonuçila,rından

dı 1'1. Aristo öğıretllniini1n dk>ğıl'luıdan etkls], termlnolojl
niın daraltılması ve öğrencileırln ortak referans çer
çeveslnln bellrtenmestdtr. Ar'i'sıto yöntemin'In uzun..
dönem soruıçlan, Avrupa'da Orta, çağ boyunca Aristo
yöntemini izleyen azınlılk gruplanı taratındar» amıprii/(

çalışmanın nke'leıril olarak canlı tutulmuş'l1ur. çoğun..
l:uğıu temsil! eden 'g,ııuıplar içN, ise öğ,renme sürect
kitaplardan ve dii1ktelerdenkopyaetmeylı ve kelime-
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lerl 'hafızaya lşlemeyl lçerrnekteydl. Bu yöntemin
praıtiık uygulamaıyla ve anlamayla bir Hgis'iı yoktu.an
cak bu kalıp 20. yüzyıla kadar ge'ldi. Arlsto, "not al
ma" yöntemini kullenıyordu, Bu yöneemın öğrenme

eüreclnlrı önemli blr bölümünü oluşıtıurdiuğuna inanan
Aristo, Soikratgıibi 'ö,ğrenmeyi, be'l'iırliamaçlaıra ve
yaprlamnrş öğ,renme ortamına dayalı aıktif ve bireysel
bir süreç olarak görme'kteydi (Bending, 1970). Plato
ve Aristo'nun zlhln, duygu ve bedenin birlikte uyumlu
olarekqellştklimest filkri, ibugiÜın;kü modem e,ğ'itimin

temel ilıkelelinden birini oluşturmektadır (Fidan,
1993).

Eğitimin bilim olaralk ıgıelişmesinde, Sokrat, Plato
ve Aristogibi, Farabi ve ibni Sina'nın da fikirleri'
önemlidir (Fi,daın, 19'93). Farabl eğitimi sözıle yapılan

öğıretimden faııklı davraruş kazandırma iş'i olarak g;ör·
müş ve eğitimdeahJa1ki davreruşların kezandmlma
sının önemini 'Vuırg1u:1ami ştır, Öte yandan ihni Slna,
tıp alanı yanıoda, eğitime i1iş1k'iın 'görüışl'eri ile de dlk
kat çel~m'iıştiır. Bu .glör'Üşl'er erasmda: her çocuğuneği.

tim alması, meslek eğit.iminin önemi, akran g,ııup eği.

tlml, bireysel farlkhılıikla,r, araç-gereç kullanımı örnek
olerak verilebilir.

Pek çok insan, matbaanın bulun'U'şunu eğitim ala
nındakiı en büyü1k Ilerleme olaırak tanımler. Matbaa,
'eğitimin ootans lye iini arttımuş ve önemi bütün okıı

yuoular tarafından kabul edilmiştir. Öte yandan, basılı

sözcükler, büyülk kitleleri yen'i açılen qrarner okıilla

nnagitmeye teşvik etmenin ötesinde, eğitim süre
cinde dloğ,rudan bir ecilki meydanaqetlrernernlştlr, Fa
ıkat matbaa, başlarda tam anlarruyla farıkedilmemiş

de o"sa,etıkisin'i izleyen yüzyıllarda "basılı resimler"
'in '~ullammlY'la ıgöstermi·ştir (IBending, 1970).

Daha çok Comerılus olaralk bilinen Johan,", Amos
Komensıky, restmlerln öğretmenler tarafından sürek
1'i olerak Jcullamlmasmr ve çocuğaı gerek gerçekte.
'gerekse resimsel olerakçöstertlrneyen hiç bir şey

den bahsedtlrnemes] g'e,reiktioğini ilik savunanlardan
dır. Comenlus sadece realrnli okul kitaplan hazır-
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[arnekla kalmamış, bu tüır resimlerin evlerde de kul
lanılmasıını önermlşrl. Comenlusun felıfeses'i günü
müz bHgilerii ışığında çeşltll yönlerıden eleşttrtlebl

lir, fakat reslrnll Ikitapların çocuklar üeerlndekl etki
üstünlüğüne iliş/kin g!örüşleıri, modern eğ'iil:imde gör
sel Iletllerln kullanılması çabalarına bir bakıma ön
derllk etmlştlr.

Comentus reshnl! klteplann etkileri üzerinde ça
lışmalar yaperken. bu sı,rada Roma'da, Jesult Oniver-
slteal'nde bir matematik hocaısı yeni bulduğu blr
oyuncekle denemeler yapma!krta~dı. Athanastus
Kircher'ln bulduğıu bu yeni oyuncak projSlktö,rdrü. Ne
yazıik Iki üniversitedeiki yönetim onun bu buluşu üze
rindefazla durmadı ve ona, matemartiık üzerinde yo·
ğıunlaşması, gere1ktiğini' söyledi. Böylece bu aılet, eğI

tirnde yerirıl daha sonraalmak üzere tarihin kararı

lrkl erında blıraJklldl.

Öğretme me's.le,ği' her zaman yeni gelişmelere

'karşı muhafazaıkar olmuştur. Zira bu meslek gereık

sosyal, 'geırekse de meslekl açıdan bir diengey'i ge
rektlrmektedlr. O~ul dışmda bulunup geliştiriilen bir
takım bırlıışlar öğreıtmene sunuiduğ1uında, <o bu kim
selert "peki bunu lcat edenler hiç sabahın dioikuzUın

da okule ıg'elip te öğırenıcile'rin önünde denemiş mi
bu yeni yöntemi" sorusuyla karştlar haıkıı olarak,

K'iltaplar ve konuşma ortarnlan çok uzun bir su
reden beri eğitime hlzmetetmışlerdtr,Res'imli kitap
lar, 18. ve 19. yüzyılın okul' Idareetiert tarafındao ti·
ıhinle,ri başka yerlere yoğuınla'ştl,rdııklB'rı eleştirllerine

marue kalmrştır (Bendiıng, 1970). ıBunun yanında, 20.
yüzyılın ilk yarısında Iköy oiku'lılarınm pekçoğunda re
simlere balkımaik hoş :g6rülmemiş ve çocukla-e resim
lerle oyalarup zamanı boşa geçinmek yerine okuma
üzerine yoğun.laşma.la.rı gerekti,ği söylenmiştir. Okul
ların dışında, resimll kitaplar geniş halk kitleleri ta·
raftndan kullarulrmştır. 19. yüzyılın sonlarına geliın

diğinde mllyonlerca baskı eldenele doleşıyordo, Ki
tapların pelk çoğiu ahlak] temalan işlemiş ve kulla
nunlen klllseler tarafından desteklenmiştir. .su ara-
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da, 17. yüzyılın ortalarında Klrcher'ln gelişti.rdiği ve
rağıbet edilmeyle rafa kaldırılan oyuncak, yani pro
[ektör, yine kiliseler tarafından bu yüzyılda kurtanldı

ve eğitim sürecinde yerıini aldı. Dini konul'an işle

yen resimli pek çok slayt Içullanı/mıştır. Pek çok din
adamı, görüş ve inançlarını, projektör yardımıyla gör
eel xılarak destekleme yolunagi'tmişlerdk. Bu dini
içerikli slaytlan daha sonra de'ğiş'iik konuılu slaytlar
lzlerrrlştlr. Yabancı ülkelerı anlatan coğrafi ıkanıulu

slaytlar. hayvanları, bltkllerl anlatanlar insanlar tara
fınclan sıkça l~ullanJ'lmaktaydı. Fotıoğrafın geHş'imlı, bu
türslaytların gelişim'ine büyük katkıda bulunmuştur

ve bu gün bile qörsel maıteryallerin kullanımında bun
lar ön sıralan almaktadırlar.

Bütün bu gelişmelerin ışığında, çıraıklıık sistemi
'ile bireylere öğretim sağlama yöntemi de eğitimin

tarihinde yerini aldı. Tıp, sanat, işletme, hu1kuık vb.
alanlarda erıforrnasyonıın doğ,rudan naklini sağ.laıya

ıbilmek üzere çıra1klık yönteminin kullanılması çok
'Uzun zaman 'önceleri başlamıştı. Pek çok meslekler

ve işletme g,ruplan, destekleri ve "tlcaretlerlnln" de
vamı i'çinçlıraiklıik yöntemine gıÜvenm'işlerdi r. Bu yön
tem daha sonra 'g,rıup öğ,retimi sürecini ortaya çıkar

mıştı (Knirk, 1986). lEıkonomik baskılar ve aynı anda
'sayıca kalabalık insanları eğ'irtme ihtiyacı bu yöntem.
lerin ortaya ıçıkışını sağlemrştır. Donanım teknololl-

sinin erken türlerl {Ika,rataıhta/ar,kltaplar vs.) de g,rup
öğre,timinin uygulanmaısını olanaikiı kılrrnştır. Böylece,
yüzyıllar boyunca, bireysel öğıretimden, oldukça, ku
rumsallaşmış !grup öğretimi sağlayan sisteme yavaş

ya,vaşgeçiılmi:ştir.

Eğitimin bireyler erasında meydana gelen bir
iletişim süreci dahilinde geHşti'ği daha önce de söy
lenmiştir. Dolayısıyla bu bir alış-veriş sürectdlr. Öte
yandan, lnsanlar arasında alış-veriş olan her şeyin

de belirli 'kurallara göre yapılmas: 'kaçınılmazdır. Işte

belirli bir takım kuralların düzenlenmeet zorunluluğu

kurumsallaşmaıyı ortaya çjkarmıştır. ~uI"Ulmsa.ııaşma

süreci içinde, eğ'itimdeki' zaman, mekan ve illke un-
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serlanrun insanlarınönüne çılıkard.ığı sınır/ar,ıın, doğru

blr iıletişimle ortadan kaldmlması ihtiyacı ortaya çık

mıştır. Çünlkü ancak o zaman ınsanlann çözörn ola.
rak ürettlklerl zamanı mekao ve tlke unsurları çerçe..
veslndek! sını,rla,r daha işlevsel hale ge,firnebilir.

John Dewey "beslenme ve ürerne fiziksel yaşam
için ne ifade edlyorsa, eğitim de sosyal yaşarn ıçın

onu 'ifade etmektedir" demlştk (Tanner, 1980). Eği

tim, bir Ikültürün, b'ir [enerasyondan diğerine geçme
sini sa,ğlamaıkla kalmayıp, o ıkültürünşekillenmesinl

dıe sağlar. Dahaönce de IsöyJ.endi'ği gibi, ilkel top
lumlar eğitim faa"'yetlerini o~ulısuz ve formel prog
ramlar olmadan. gerçeıkleşrt:irebHmiştk. Çünkü, yetJ\.
şen jenerasyonun hayatını devam ettireibilmesi için
yetişkin jeneraısyondanalmaısıgeıreik',enkültür (eği

tim) 'Ve arelarındekl bi/igi boşluğıu soreno, doğ,rıudan

yaşantı 'Ve yüzyüze etklleşlrnle glderilebil'iyıoroıu. Fa.
ket, modelin" d~ur-yaızar 'Ve endüstriyel toplumlar ge
lişti1kçe ı ilikei zamaolarda paylaşılan bnginin oranı ve
i1çeriği ıgidereık kermaşjkleşrnaya başladı. Bunun so
nucunda toplumlar, eğitimıı, kurumsallaştmna ve okul
denilen yaprlerda daha alaternarlze olmıuş ve sean
da,rtlaştırılmış bllqlleri yeni gelen [erıerasyonlara aik
tarmayolları aradtlarv Burıun sonucunda oku"arda
oluşterulan "program (cur.riouılıum)" lar, yetişmeif<te

olan [erıerasyorılara daha iyi blr toplum olabilmelerI
için geıreıkl'iı ruh ve gücü verrnek üzere Işekoşuldu.

Baeka bir deyişle, ui}"ga,r toplumlarvsosyel yaşa

mı,", 'sürdlÜ,rebilımek ve gelişmelere ayak u1ydluraıbil

mak içinıçeşitli Ikurumlar gelişti:rmişlerdiır. Bu ku
rumlar arasmda, eğitimin kurumsalıaşması 1 iç l nı de,
"okoller" ıkurulmuştur (Varış, 1994).

Şüphesiz, bazıönemli ,eğitim faaıli:yetlerl okUlI ya
da üniversitelerin. dışında bir takımkurumlar tara
fıındansağlanma:ktadlır. Bunlara: halk kütüohanelerl,
müzeler, ,kitle tletlşlml, askertye, kamu ve özel ku
ruluşlar, işletmeler ve endüstri kurumlan örnek ola
raık verlleblllr. Ama modern toplıumla1rdiaı okulla» ve
üniversiteler, testedtlmest ıbaş/ka yollarla, mümkün
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olamayan fi!ki.r1erin test ediilmesini müımlkün blan la
boreıııverlar olaralk a,lıgılanma'kıtaıdır. Bu da, bilg'inin
!sürelkli olarak ve slstematlk 'Olarak yeniden yapılan

dırılmasıru gerektirmektedk. işte ,okul ve onun tçin..
de de "proqram" bu amaçla vardır, Okullar. diğer ku..
rumlann aksine, slstematjk süreçle il<gHidlrl er. Okul,
yetişen jenerasvorum forrnel eğitimi içi,n diğer her
hangıi bir kurumdan daha fazla sorumludur. Bu yüz
den okullar toplumun geleceğinlin şeklllendlrtlmesln

deki baş sorumludur denilebilir.

1900'Iü yılların başmda sinemanın ortaya çıkı

şıyla yeni bir boyut oluşmuştur (Bendi:ng, 1970).
Thomas 'Ediison'un bu olıgunıun 'eğ.lenidi,rici yönüyle az
ngilenmesine rağmen, bjr gün bütün okuiiardak! öğ

retmenlerln yerlnl alac.8'ğına inanmış olduğu söylenir.
Başlarda bu mekaniık yardımlareğitim süreci lçinde
fazla kullanılmamasma rağmen, jıkinci dlünya sava
şından bu yana !lcuHanımlarıgiderek arttı'. Bunun so-

nucunda "qörsel yardım", "'gıörsel medya" tertmlert
ıgide'relk yayg.lnlaştı ve saygın haı/e geldi. Bu durum
da araç üretlcllerlrıln diıl<!katini bu alarıda yoğunlaş

tırmalanru s,ağladı. Eğitim otoriteleri Qikıullarda bu
alanlarda uğraşaıcaık bölümler oluşturdular.

Sonuç

Tüm bu mekanik yardım areçlen bombardımanı

ıkarşısında eğ1itima/anı hazırlıksız yakalandı ve pek
çok araç bi/'iınçsiz olanak ve deneme-yemlma yönte
miyle 'lcullıanıldı. Teknolojideki bu yoğun gıeı,jşmelere

karşı "tebeşlr ve söylev" yönternlerlverıaz taşıma

cılrkta atlı.araba yöntemi kadaır eski blr yöntem kal
mıştır. Öğ'retim mesleği eğer ilk lrısanlann duvara
yaptığı karalamalardan daha Heride birtakım şeyleri

kazandıramaz hale gel'irse, dışandakl bu kitle iletişi

mi dünyası, öğrenciler üzerinde öğretmenden daha
fazla etkili, olmaya başleyacektır. Endüstrivei blr top
lumda sadece teknik bilg1ilerıe sahip insanlara yöne
Iıiık değil, ge1ri kalan losanlar 'için de daha yüksek bir
eğitim standardı talebi mevcuttur.



Okullar içinde bulundukları toplumu yansrtmalı

dırlar. içinde yaşadığımız dünyada da, teknolojinin
ene1rjik yapısı ve gelişıimi yaşamlanrmzı blçlrnlendlr
me1ktedir. Insanlığın günümüzde birkaç yılda maruz
~aldığı gelişmelerin hızı ve kapasitesi, ilk insanlar
dan başlayarak bu ,güne gelen insanlığın toplam bil
,gisinin oluşma ,hızım kat kat geride bırakır duruma
g,elmişti'r. Eğitimcıi olarak yapılması geırken ş'ey, öğ

renclntrı önüne, onun kendisinin, bir eğ<itilmiş insan
da olması g'er'eken özelliklerı edinmesine yardım ede
cek olan yolları, araçları koyrnektır. ilk bakışta, baş

ka blr Insanda böyle bir özellıiık yaratmayı düşünmek

haddi aşrnek gibi gelmektedi'r. çün~üeğitimci ola
rak, sadece, ona evrenin mümkün olduğunca g'eniş

ve gerçek bir resrnl sunulmalıdır. Bu yüzden bir öğ

retmenlrı işi- gıeınıiş çapta lletlşlm yöntemleri ile il
g'ilidir. Öğ'rencinıingörıevi Ise, kendi gelişmesi için,
bunu kapasitesi elverıdıiğ1ince kullanmasıdır.

Eğitim i,letişimi dis'ipHnl, tüm bu seçenekleri
eğitim-öğretim süreçlerlne g'etirebilme çabasmdadır.

iletişıimin organize olmuş tüm eğ'itim faellyetlerlrışn

temeli olduğu daha önce de söylenrnlştl. O halde, i'y,j
ve planlı bir eğitim sürecinin yolu, iyi bir Hetlştmden

geç.ecekti1r. Daha ilk insanlardan bert, bu hep böyle
olmuştur. Insan hayatındaeğitim sürecinden bahset
memek düşüoülemez. Bunu gerçeklıeştirebilmek için
de, insanoğlu iletişim olgusuna sanlrruştır. lnsanlar.
ilık zamantardan günümüz'e değin iyi bir eğiNm ile·
tlşlml lçln daima rnesa], ortam ve yöntem unsurları

ınıı idare ederek, hep en etklll, en verimli ve en çeki
ci eğ.itim lletlşirrün! g'e'rçekl'eş1!irmeye çalışmışlardır.
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