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(İngilizceden çeviren ve düzenleyen Meral Üst, Ayşegül Kibaroğlu, Sevcan Bilgin’e  
BBOM ailesi adına teşekkür ederiz.) 

Dubai merkezli Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi (WISE) tarafından hazırlanan “2030 Yılında 
Okul” araştırması geleceğin yeni eğitim anlayışı açısından önemli ipuçları veriyor. Araştırma 
3 Haziran 2014–30 Haziran 2014 tarihleri arasında, 15 binden fazla kişiden oluşan WISE 
Topluluğunu temsil eden 645 uzmanın katılımıyla yapılan ve Profesör Noam Chomsky, Julia 
Gillard, Profesör Sugata Mitra, John B. Mahaffie ve Dr. Yasar Jarrar gibi önemli uzmanların 
yorumlarını içeriyor. 

Araştırmaya göre 2030 yılında “Artık “öğretmenler”e, derslere veya dayatma müfredatlara yer 
olmayacak: Bundan böyle okul, öğrencilere, teorik bilginin öğretildiği bir yer olmaktan çıkıp 
akranlarıyla etkileşime geçmelerini ve meslekî hayata daha iyi hazırlanmalarını sağlayacak 
çok yönlü bir donanım edinmelerini sağlayacak, rehberlik aldıkları bir sosyal ortam sunacak. 
Sadece teknolojik değil aynı zamanda sosyal ve pedagojik inovasyonlar sayesinde 
geleneksel “sınıflar”, kooperatif öğrenme ortamında öğrencilerin çalışma hayatına 
hazırlandıkları “toplantı odaları”na dönüşecek.  

 
2014 WISE Araştırması: “2030 Yılında Okul” 

Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi (WISE), çığır açıcı yeniliklerin ele alınması ve dünya 
çapında eğitimde önemli iyileştirmelere yol açacak somut adımların atılması amacıyla karar 
mercîleri, önde gelen uzmanlar ve uygulayıcıları 2009’dan beri her yıl Doha’da 
buluşturmaktadır. WISE, önde gelen karar alıcıların değerlendirme ve fikirlerini sahadaki 
uygulayıcılarla paylaştıkları, eğitimde yenilik ve yaratıcı eylemi amaç edinmiş başlıca 
uluslararası kuruluştur. 

WISE’ın gücü, kamu ve özel sektörün her alanından bireyleri bir araya getiren çok-sektörlü 
geniş tabanından gelmektedir. WISE Topluluğu, uzmanlarından yararlanarak, bugün eğitimin 
önünde bulunan ve gelecekte karşılaşacağı engellerin aşılmasına yönelik çözüm önerilerini 
paylaşır. 

“2030 Yılında Okul” araştırması, 3 Haziran 2014–30 Haziran 2014 tarihleri arasında, 15 
binden fazla kişiden oluşan WISE Topluluğunu temsil eden 645 uzmanın katılımıyla 
yapılmıştır. 

645 katılımcı, 15 dakikalık bir çevrimiçi anketi cevaplandırmıştır: Katılımcıların %25’i Arap 
Birliği Ülkeleri, %20’si Asya/Okyanusya, %19’u Avrupa, %17’si Kuzey Amerika, %10’u Afrika 
ve %9’u Latin Amerika ve Karayipler’dendi. %38’i eğitim sektörü, %38’i kâr amacı gütmeyen 
sektör, %17’si kamu sektörü ve %13’ü kurumsal sektördendi (*). 

Ayrıca, Profesör Noam Chomsky, Julia Gillard, Profesör Sugata Mitra, John B. Mahaffie ve 
Dr. Yasar Jarrar ile de telefonla yapılan görüşmelerde, bu önde gelen beş ismin anket 
sonuçlarına ilişkin yorum ve değerlendirmeleri alınmıştır. 

*** 
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2015’le birlikte, eğitimle ilgili BM Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH’ler)’in eğitim 
maddesinin tamamlanması hususunun değerlendirilmesi gerekecektir. 2030 için, 
şimdiye dek BKH’lerden öğrenilenler ve kaydedilen başarılanlara dayanılarak bir dizi 
yeni hedef belirlenebilir. 2030’da nasıl bir okul öngördüklerini öğrenmek için WISE 
Topluluğu üyeleri ile çalışma yaptık. Çarpıcı görüşleri vardı: Eğitim sistemi, bir kısmı 
çoktan başlamış bir kısmı da ufukta belirmiş olan büyük değişikliklerle karşı karşıya. 
Ayrıca, eğitimin her seviyesinde mevcut yeniliklerin kabul göreceği yönünde de ciddî 
oranda bir mutabakat söz konusu.  

Artık “öğretmenler”e, derslere veya dayatma müfredatlara yer olmayacak: Bundan 
böyle okul, öğrencilere, teorik bilginin öğretildiği bir yer olmaktan çıkıp akranlarıyla 
etkileşime geçmelerini ve meslekî hayata daha iyi hazırlanmalarını sağlayacak çok 
yönlü bir donanım edinmelerini sağlayacak, rehberlik aldıkları bir sosyal ortam 
sunacaktır. Sadece teknolojik değil aynı zamanda sosyal ve pedagojik inovasyonlar 
sayesinde geleneksel “sınıflar”, kooperatif öğrenme ortamında öğrencilerin çalışma 
hayatına hazırlandıkları “toplantı odaları”na dönüşecektir. 

(*) Eğitim sektörü: öğretim profesyonelleri; Kâr amacı gütmeyen sektör: STK’ler, vakıflar ve sosyal 
girişimciler; Kamu sektörü: kamu idareleri, uluslararası örgütler; Kurumsal sektör: özel kuruluşlar. 
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Araştırmanın Belli Başlı Sonuçları: “2030 Yılında Okul” 

Eğitimde inovasyon çok değerli olacak. 

• Katılımcıların %93’ü, yeni öğretim yaklaşımları ve yaratıcı süreçleri temel alan 
yenilikçi yöntemleri uygulayan okullara geçileceğini, 

• Görüşme yapılan uzmanların sadece %7’si, okulların temel değerler ve geleneklere 
(yetkilendirilmiş öğretmenler, disiplin, geleneksel araçlar ve pedagoji) geri döneceğini 
öngörmektedir. 

Geleneksel okullardan Çevrimiçine 

• Katılımcıların neredeyse yarısı (%43), özel kişi ve/veya kurumlarca sağlanan 
çevrimiçi içeriği,  

• Katılımcıların sadece %29’u, geleneksel okulları, 
• %8’i, işyerini, %3’ü, kültür kurumlarını gelecekte bilginin ana kaynağı olarak 

görmekteyken %13’ü sosyal ve kişisel çevre ile ilişkili dış etkenleri en öne 
koymaktadır. 

• Katılımcıların %4’ü ise, gelecekte bilginin en önemli kaynağı olarak “diğer”i 
işaretlemiştir. 

Akademik bilgi artık en değerli bilgi türü olmayacak 
 
Gelecekte eğitimde önemi açısından bir dizi beceriyi değerlendirmeleri istendiğinde: 
 

• Katılımcıların %75’i, kişisel becerilerin, 
• %59’u teknik bilgi ve pratik becerilerin, 
• Katılımcıların sadece %42’si, akademik bilginin esas olacağını belirtmişti. 

Akademik becerileri değerlendiren okul diplomaları ile firma belgelendirmeleri eşit 
derecede önemli hale gelecektir. 

• Katılımcıların %39’u, geleneksel okul diplomalarının, 
• %37’si, meslekî özellik ve becerilerin (yönetim, işbirliği, yaratıcılık) bir firma tarafından 

belgelendirilmesinin,  
• %24’ü, meslekî özellikler ve becerilerin akranlarca değerlendirilmesinin (LinkedIn, 

tavsiye mektupları, vb. gibi profesyonel sosyal ağlar yoluyla) en önemli en önemli 
kabiliyet değerlendirme yöntemi olacağını düşünmektedir. 

Öğretme ve öğrenme köklü değişiklikler geçirecek 
 

• WISE uzmanlarının %73’üne göre, öğretmenlerin rolü kendi kendine öğrenme 
süresince öğrencilere rehberlik etmeye doğru kayacak. 

• %19’una göre, birincil olarak bilgi sağlamakla görevli olacak öğretmenlerin 
yetkilendirilmeleri devam edecek. 

• %8’ine göre,  temel olarak öğrencilerin çevrimiçi çalışmalarını onaylamakla sorumlu 
olacak öğretmenlerin daha sınırlı rolleri olacak. 
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Eğitim yaşam boyu süren bir uğraş haline gelecek 

• Uzmanların %90’ı, mesleki hayat boyunca süren yaşam boyu eğitimin düstur 
olacağını düşünürken, %40’ı, başlangıç öğrenme döneminin kısalacağına, %50’si de, 
uzun süreli başlangıç eğitiminin devam edeceğine, 

• Katılımcıların sadece %10’u, meslekî hayatın başlamasıyla sona eren uzun başlangıç 
öğrenimini içeren geleneksel sistemin süreceğine inanmaktadır. 

Müfredat bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenecek 

• Uzmanların %83’ü, pedagojik içeriğin, farklı öğrenci profillerine uyarlanmış, daha 
kişisel ve özel ihtiyaçlara cevap verecek bir şekil alacağı; 

• Katılımcıların geri kalan %17’si, büyük oranda standart müfredat düzenlemesinin 
süreceği görüşündedir.      

Kamu sektörü eğitim üzerinde tekel olmaktan çıkacak 

• Katılımcıların %70’i, devletin, eğitimin tek kaynağı olmaktan çıkacağı, eğitimin aileler 
(% 43) veya şirketlerce (% 27) finanse edileceği; 

• Uzmanların %30’u ise, eğitimde finansmanın tamamen kamu sektörünün idaresinde 
olacağı görüşündedir. 

Big Data (Büyük Veri) eğitim ortamını değiştirecek 

• Uzmanların %95’i, “Büyük Veri”nin eğitimde rol oynayacağı (% 51’i, eğitim tasarımını 
kökten değiştireceğine inanırken %44’ü, “Büyük Veri”ye bağlı değişikliklerin artarak 
devam edeceği) görüşündedir.  

• Uzmanların yalnızca %5’i ise, “Büyük Veri”nin eğitimin geleceğini etkilemeyeceği 
görüşündedir. 

Ancak “Büyük Veri”nin etkileri bilinmezliğini korumakta 

• Katılımcıların %68’i, Büyük Verinin, bir eğitim topluluğunun tesisinde faydalı bir araç 
olacağını düşünürken %20, Büyük Verinin, öğrencilerin eğitim sürecine yönelik 
determinist bir yaklaşıma yol açabileceği kaygısındayken  

• Uzmanların yalnıza %12’si, Büyük Verinin ne faydalı ne de tehlikeli olabileceği 
kanısındadır.  

Küreselleşme öğretme ve öğrenmede kullanılan dile de yansıyacak 

• Uzmanların %65’i, eğitimde kullanılan dilin artık yerel veya ulusal olmaktan çıkıp 
küresel (%46) veya bölgesel (%19) olacağına, 

• Geri kalan %35 ise, anadilleri ve ulusal dillerin eğitimdeki hâkim konumunu 
sürdüreceğine inanmaktadır.  

 

 

 



	   6	  

1. EĞİTİMİN GELECEĞİNDE İNOVASYONUN YERİ

a. İnovasyon teknolojik, sosyal ve pedagojik olmak üzere pek çok şekilde ortaya 
çıkar    

İnovasyonun, eğitimin geleceğinin ayrılmaz unsuru olacağına dair kuvvetli bir mutabakat söz 
konusu ve uzmanların % 93, okullarda yerleşik değer ve geleneklere dönmek yerine 
yeni öğretim yaklaşımları ve yaratıcı uygulamalardan yana. İnovasyon kavramı, yeni 
öğretim araçlarının da ötesinde, her eğitim seviyesinde geleneksel rollerin yeniden 
tanımlanmasını, değiştirilmiş hedefleri, yaratıcı eğitimleri ifade eder. Profesyonel Fütüristler 
Derneği Kurucusu ve Eş Başkanı John Mahaffie’nin ifadesiyle, “İnsanlar genellikle inovasyon 
için para harcamak ve herkese birer tablet vermek zorunda olduğunuzu sanırlar. Çok ama 
çok daha önemli teknoloji dışı yaklaşımlar vardır. Çok farklı şeyler olabilir: Çocukları 
yaşlarına göre gruplandırmak, sosyal ve pedagojik bir inovasyon olabilir.” Bugün artık modası 
geçmiş bir sistemin, öğretmenlerin sınıfın önünde durması veya aynı yaşta öğrencilerin aynı 
müfredata tabi tutulması gibi kalıntılarına da vurgu yapan Mahaffie’ye göre, “sistemin katılığı”, 
öğrenmede ve öğretmede yaratıcı yeni metodolojilerin uygulanması önündeki en büyük 
engel. 

Öğrencileri değerlendirmeye yönelik geleneksel yaklaşımların, sistemin kendisiyle birlikte 
evrilmesi gerektiği de yaygın bir ortak kanaat. Eğitimin hedefleri ve müfredat değiştikçe 
akademik başarı barometreleri de değişecektir. Uzmanların % 75’i, 2030’da öğrenciler için en 
önemli değerlerin,  başkalarıyla etkileşim, sağlam kararlar verme veya zamanı verimli 
kullanma yetenekleri gibi beceriler olacağına inanmaktadır. Prof. Sugata Mitra’ya göre, 
“Değerlendirme sistemimize bakıp hedefleri daha bütüncül bir eğitimi yansıtacak şekilde 
değiştirmeye ihtiyacımız var. Matematik, İngiliz edebiyatı veya tarih gibi derslerde verilen 
notlar bize öğrenci hakkında hiçbir şey söylemez.” Sosyal becerilere yapılan bu vurgu, 
akademik camia içinde yankısını şöyle bulmuştur: Uzmanların % 83’ü, müfredatın, her 
öğrencinin ihtiyacına uygun şekilde daha bireyselleştirileceği, öğrenmenin de daha katılımcı 
bir süreç halini alacağına inanmaktadır. 

b. Öğretmenlerin geleneksel rolü hükmünü yitirecek  

Araştırmaya katılan uzmanların % 83’ü, daha bireysel bir eğitime doğru yol alınacağını 
tahmin ederken, geleneksel sınıfların daha çeşitlilik kazandığı bir ortamda öğretmenlerin 
uzman, okutman, bilginin nihai kaynağı şeklindeki geleneksel rolünün de değişeceği 
beklenmektedir. Tam bu noktada Mahaffi, “(Okul) Bir kütüphane gibi çalışacaktır; bir 
kütüphanecinin her kitabı bilen bir uzman olması gerekmez, ancak kitapların konularını, 
içeriklerine göre kitapları nerede bulabileceğimizi ve kütüphanede bulunup bulunmadığını 
bilirler. “ der. Burada Mahaffie, geleneksel öğretmen rolünün giderek hükmünü yitirerek yerini 
“öğrenmeyi kolaylaştırıcı” rolüne bırakacağını tasavvur etmektedir. Profesör Sugata Mitra da, 
“Her şeyi bilen insanlar değil ihtiyacımız olan: Bence onlara yol verelim gitsinler” derken 
benzeri bir geleneksel öğretmen profiline gönderme yapar. 
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c. Küresel bir eğitim diline doğru 

Eğitim alanındaki diğer değişiklikler arasında öğretim ve öğrenim dilinin de daha küresel bir 
dil olması beklenmektedir. Nitekim uzmanların % 65i, eğitimde kullanılan dilin artık yerel ve 
ulusal olmaktan çıkıp bölgesel (% 19) veya küresel (% 46) bir dil olacağı üzerinde 
birleşmektedir. 

Günümüzde diğer alanlarda yaşanan küreselleşme süreci eğitimde de kendini gösterecektir. 
Dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky bu noktada şöyle demektedir: “İngilizce, özellikle de 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, neredeyse küresel bir dil olmuş durumda. Öncesinde öyle 
değildi. Bu, ABD’nin o dönemde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bunda bir gerileme söz 
konusu ve uluslararası arenada olup bitenlere bağlı olarak bilim, ticaret, etkileşim ve benzeri 
alanlarda küresel bir dil için rekabet edenlerin çıkması muhtemeldir; dolayısıyla Çin’in nüfuz 
alanı büyüdükçe bunun küresel dile de yansıması olabilir. Açıkçası bunu ummuyorum. Olsa 
bile uzun bir yol bu, ama olabilir de. Bununla birlikte kısa vadede, tasavvur edebileceğimiz bir 
şey varsa, o da bence İngilizcenin bu yarışta üstün geleceğidir.”  

Sugata Mitra gibi kimi uzmanlarınsa eğitimde dil birliği konusunda iyimser olduklarını 
görmekteyiz: “Bence birbirini anlamayan milyonlarca insan olarak yaşamak yerine dillerimiz, 
kültürlerimiz ve tarihimizi ortak bir kültürde birleştirmenin zamanıdır.” Ancak, eğitimde dilin 
küreselleşmesi beraberinde öngörülmeyen risklere de gebedir. John Mahaffie, “Bir dilin 
benimsenmesi ve pek çok dilin yitirilmesi kültürler ve ulusal onur açısından iyi değildir. 
Çocuklara anadilleri olmayan bir dili öğretmek iyi bir şey değildir: Bence kendi anadillerinde 
verilirse ancak daha iyi bir eğitim almış olacaklardır” diye ifade eder bu noktada görüşünü.    

d. Düğüm noktaları sınıflar olan bir küresel iletişim ağı olarak okul 

Daha etkileşimli veya yönlendirmeli bir öğrenmeyi hedef alan bu hamleyle daha katılımcı bir 
okul tasarlanmaktadır. Katılımcılığın, eşdüzeyde iletişim, diyalog ve karşılıklı değişimi 
destekleyen çevrimiçi kaynaklar ve yaratıcı teknolojilerle, geleneksel sosyal iletişim ağı 
yapılarına çok benzer biçimde geliştirileceği beklenmektedir. Politika analisti Prof. Yasar 
Jarrar, “Geleceğin eğitim sistemi; içeriğin büyük bölümü ve etkileşimlerin kaynağı olan 
küresel öğrenme ağları ve çevrimiçi içerik ile kalite güvencesi, standart izleme öğrenme 
yolculuklarında öğrencilere rehberlik etmek için hazır bulunan geleneksel okullar arasında bir 
karma sistem olacak… Teknoloji, öğrenciler, öğretmenler, bilgi kaynakları ve hatta işverenleri 
birbirine bağlayarak insanların yerel ve küresel düzeylerde sosyal “öğrenme ağları” kurmak 
için birlikte çalışmalarına imkân verir” demektedir. 

İnternet teknolojilerinin, geleceğin okullarının kurulmasında rol oynayacağı konusunda yaygın 
bir mutabakat söz konusudur. Nitekim uzmanların % 43’ü, içeriğin ağırlıkla çevrimiçi 
platformlarda sağlanacağına inanmaktadır. Ancak bu, geleneksel okulları hükümsüz kılmaz. 
Hatta John Mahaffie gibi uzmanlar, öğrenme için fiziksel alan sağlamanın önemini savunarak 
geleceğin okulunu tasavvur ederken “okul etkileşimleri olan bir öğrenme ortamı… Bir şey 
tesis etmek, bir şey yaratmak için bir araya gelebileceğiniz bir mekân.” Prof. Sugata Mitra da, 
okullaşmayı yapısal olarak daha çok, “düğüm noktaları sınıflar olan bir ağ” şeklinde tarif 
etmektedir. Mitra’ya göre, çevrimiçi öğrenme ve grupla öğrenme birbiriyle bağdaşmaz şeyler 
değildir: “Çevrimiçi olmakla yalnız olmayı birbirine karıştırmamalıyız. Ekranın karşısında 
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etkileşime geçebilir, birlikte olabilirsiniz: Bu, evde bir bilgisayarla baş başa olmaktan 
tamamen farklı bir ortamdır” ifadesini kullanır. 

Noam Chomsky de, çevrimiçi içeriğin, erişim problemlerini giderebilecek yararlı bir pedagojik 
araç olmakla birlikte eğitim için yeterli bir model olmadığı görüşündedir: “Bir sınıftaysanız, 
örneğin MIT’te, benim bulunduğum yer, sadece dersi dinlemiyorsunuzdur, aynı zamanda 
sürekli olarak öğrenci arkadaşlarınızla ve ortamda bulunup da farklı fakülteden, farklı 
alanlardan diğer kişilerle iletişim halindesinizdir ve bu alışverişler sayesinde yoğun bir eğitim 
süreci yaşanır ki bunun çok azı çevrimiçi eğitimde mümkündür. Bu da demektir ki, bu format 
(çevrimiçi) olmasa deneyimlerini hiç paylaşamayacaklar için bir avantaj olmakla birlikte daha 
kısıtlı bir deneyim sunacaktır.“ Geleneksel okulların alabileceği nihai şekle ilişkin farklı 
görüşler olmasına rağmen araştırmaya katılan uzmanların tümü, sınıflarda yaşanan fiziksel 
temas ve etkileşimin bütüncül bir öğrenme deneyimin vazgeçilmez parçası olduğunda 
birleşmektedirler.  

Çevrimiçi eğitim, bilgi, fikir ve görüşlerin karşılıklı değişimi için olanakları artırarak bir katma 
değer yaratır. Eski Avustralya Başbakanı Julia Gillard bu noktayı bir örnekle açıklar: “Bugün, 
lisede tarihten veya günümüz dünyasından bir konuyu işlerken sınıf içi bir tartışma yapıyor 
olabilirdiniz, ama artık bu tartışmayı dünyada neredeyse herkesin görüş ve fikirlerini 
kapsayacak şekilde yapabilirsiniz.” Diğer bir deyişle, tek bir eğitmenin rehberliğindeki sınıflar, 
toplantı odalarına dönüşecek, öğrenciler bu odalarda deneyimli bir 
yöneticinin/kolaylaştırıcı(facilitator)1 rehberliğinde fikir ve görüşlerini paylaşmak için bir araya 
gelebilecekler. Bu durumda okullar, Prof. Mitra’nın ifadesiyle “Çocukların, öğrenme işini kendi 
başlarına yaptıkları bir fiziksel mekân” olacaktır. Bu tipte bir katılımcı öğrenme süreci 
sonucunda öğretmenler bugün bizim bildiğimiz yoldan öğretmeyecek; hatta 30 öğrencili bir 
sınıf, 31 öğretmenli bir toplantı odasına dönüşecektir.  

2. ÖĞRENME NEREDE BİTER MESLEKÎ HAYAT NEREDE BAŞLAR?

a. Meslekî yeterlilikler ve teknik beceriler geleneksel akademik diplomalara karşı  

Günümüzün büyük yenilikçilerinin tamamı okula gitmiştir. Okul bugün gelecek 
entelektüel ve yaratıcı neslin yetiştirilmesinde kritik önemdedir ve öyle de kalacaktır. Bununla 
birlikte geleneksel okullar kabiliyet ve başarıya ilişkin akademik değerlendirmelere 
yaslanırken değişen zamanla birlikte öncelikler ve beklenen sonuçların yeniden tanımlanması 
ihtiyacı da doğmuştur. Prof. Jarrah, eğitim sisteminin eleğinden geçen öğrenci sayısının 
durmadan arttığı günümüzde bir yeniden değerlendirme ihtiyacını vurgularken: “Bugünün 
dünyasında esas mesele, sadece eğitim veya diploma değil,  iş imkânı ve istihdam 
edilebilirliktir. Sezgisel gelebilir ama aslında bu,  hükûmetler ile toplumların eğitim sistemleri 
hakkındaki düşünüş ve tasarımlarında bir paradigma değişikliğidir sözünü ettiğim’ 
demektedir. 

Sertifikasyon ve akademik değerlendirme arasında bölünen uzmanların %39’u, 
diplomaların en önemli akademik değerlendirme yöntemi olarak kalacağını 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Facilitator,	  öğrenme	  sürecinde	  moderatörden	  farklı	  olarak	  belirlenmiş	  kural	  ve	  sınırları	  hatırlatan	  kişi	  olmaktan	  
ziyade	  süreçteki	  bilgi,	  fikir,	  görüş	  alışverişini	  kolaylaştırıcı,	  iletişimde	  aracılık	  işlevini	  üstlendiğinden	  
“kolaylaştırıcı”	  diye	  tabir	  edilebilmektedir.	  
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savunurken, %37’si, geleneksel diplomaların yerini, yönetim, işbirliği ve yaratıcılık gibi 
konuları sınayan meslekî sertifikaların alacağını öngörmektedir. İkinci görüşün 
savunucularından olan Jarrar, okulda öğrenilen birçok şeyin geleceğin işgücü için bir anlamı 
olmadığı görüşündedir: “Geleneksel disiplinlerin ideolojik eğitim yaklaşımından uzaklaşıp 
işlevsel ve uygulanabilir eğitim sistemlerine daha fazla yönelmeliyiz. Doğal olarak bu yolda 
en büyük direnç, ‘diploma’ hedefli eğitim ekosisteminin kendisinden gelecektir. Gelecek için 
tek bir görüşün geçerli olacağı söylenemez; evet diplomalar gerekli olabilir, ama asla yeterli 
olmayacaktır.” 

Belki bu iki apayrı görüş arasında, Prof. Mitra’nın önerdiği gibi bir orta nokta bulunabilir: 
“Psikolojik, fiziksel ve rasyonel bilgiler sunan bir diploma değerli bir belge olabilir. Bence her 
işveren de, bu haliyle diplomanın, işe başvuran kişiyi hangi alanda kullanabileceğine karar 
vermede yardımcı olacağını kabul eder.” Bu görüşü eski Başbakan Julia Gillard da 
paylaşmaktadır: “Bence bu, ‘ya onu ya şunu’ tercih etmekle ilgili bir durum değildir… 
Denklerinin, iş arkadaşlarını, işverenlerin de çalışanlarını nasıl gördükleri konusunda 
ulaşılması giderek daha kolaylaşan zengin bir veri kaynağına günbegün daha fazla 
güvenileceğini düşünüyorum” 
 

b. Kamu yararı-özel kaynaklar dengesi 

Eğitimin gelecekte nasıl finanse edileceği konusundaki tahminler, işverenler ile 
profesyonellerin bu konuya ilgilerinin her geçen gün daha da arttığını göstermektedir. 
Araştırmaya katılan uzmanların %70’i, eğitimde devlet desteğinin artık ana kaynak 
olmayacağına, okulların öncelikle özel şirketler ve ailelerce finanse edileceğine inandıklarını 
belirtmişlerdir. Bu görüşün savunucusu Yasar Jarrar’a göre, “Her zaman devlet veya kamu 
tarafından finanse edilmesi gereken temel eğitim tamamlandıktan sonra işverenler, kendi 
cemiyetlerinin başarısı, istikrarı ve sürdürülebilirliği açısından bundan en fazla yarar görecek 
taraf olarak, eğitimin ileriki evresini finanse etmelidir.” Bu bağlamda, istihdam edilebilirlik ve 
piyasa güçleri okulların müfredatına doğrudan etki edecektir ki bu da bazı disiplinlerin yarış 
dışı kalabileceği varsayımını doğurur. Jarrar’a göre “Eğer bir disiplin maddî veya toplumsal 
bir değer taşımıyorsa kimse o eğitime para ödememelidir…” Bu John Mahaffie’nin 
düşüncesiyle taban taban zıttır, zira Mahaffie’ye göre,  “İnsanları daha iyi komşu, daha iyi 
vatandaş veya daha iyi ebeveyn olması için eğitmek toplum için çok önemlidir… sadece iş 
eğitimine odaklanılması, çok daha sığ ve kısa vadeli faydalar getirecektir. Eğer büyük 
işletmeler, bu özellikte daha fazla kişiye ihtiyacımız var, diyorlarsa… bu onların şu andaki 
ihtiyaçlarıdır, yarın da ihtiyaçları  aynı kalacak diye bir şey yoktur.” 

John Mahaffie gibi eski Avusturalya Başbakanı Julia Gillard da, devlet ve özel sektör 
desteğine dayalı bir karma modelle, özel sektörce finanse edilen eğitimle gelen çeşitlilik ve 
tercih olanağından da ödün vermeksizin erişilebilirliği maksimize edeceğine inanmaktadır. 
Ancak Gillard bir uyarıda da bulunmaktadır: “Özel sektör finansmanının da riski şudur ki, 
nihayetinde varılacak noktada iki katmanlı bir eğitimden söz edilebilir: Kendi eğitimlerini 
finanse edemeyenler için, yeterince desteklenmeyen ikincil seviyede bir devlet eğitim sistemi 
ile özel sektör destekli, yüksek kalitede bir eğitim alternatifi. Eğer böyle olursa çok açık ki 
maddî olarak dezavantajlı çocukları geride bırakacağız ve onlar ikinci sınıf bir eğitim almak 
zorunda kalacaklardır.” Öte yandan Gillard, “özel okulların    kalite denetiminden uzak 
kalması da muhtemeldir.” 
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3. DEVRİMDEN ÇOK BİR EVRİM Mİ?
 

2030 Yılında Okul araştırmasındaki rakamlar, gelecekte eğitim sisteminin alacağı biçimle ilgili 
çarpıcı bir değişim ve ileriye yönelik bir perspektif içeren bir tablo ortaya koymaktadır. 
Geleceğin okuluna ilişkin tartışmada hâkim tema inovasyon, ancak değişim ihtiyacıyla 
inovasyon ihtiyacını birbirine karıştırmamak önemlidir. Noam Chomsky bu noktada, 
“İhtiyacımız olan, eğitim sistemi için olumlu olan ne varsa baltalayan süreci tersine 
çevirmektir.” diye önermekte ve devamla “Buna hem direnmek hem de onu bir araç, bir dava 
olarak ileri taşıyacak yaklaşımlar geliştirmek istiyoruz.” demektedir. Eğitimde daha da ileri 
gitmenin birçok iyi yanı var, ama geriye bakarak da dersler çıkarılabileceği unutulmamalıdır.   
 

 

WISE  

Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi (WISE), 2009’da, Katar Vakfı tarafından, Vakıf Başkanı 
Sheika Moza bint Nasser himayesinde kurulmuştur. WISE, eğitimdeki yeni yaklaşımlar için 
küresel bir referans oluşturan, yaratıcı düşünme, tartışma ve eylem odaklı  uluslararası, çok-
sektörlü bir platformdur. Hem yıllık zirveler hem de yürütülmekte olan programlarıyla WISE 
inovasyonu teşvik etmekte ve kolektif bir çalışmayla eğitimin geleceğini inşaa etmektedir.  

 
KATKIDA BULUNANLAR 

 

 
Profesör Noam Chomsky 

Noam Chomsky tanınmış Amerikalı bir dilbilimci, düşünür, bilişsel bilimci, mantıkçı, siyaset 
yorumcusu ve bir aktivisttir. Modern dilbilimin babası diye adlandırılan Noam Chomsky, 
analitik felsefenin ana figürlerindendir. Akademik hayatının çoğunu bugün Fahri Profesör 
unvanıyla akademik çalışmalarını yürüttüğü Massachusettes Institute of Technology (MIT) 
Üniversitesi’nde geçirmiştir.  100’ün üzerinde kitabı yayımlanmıştır. 

 

Julia  Gillard 

Gillard, Haziran 2010’dan Haziran 2013’e kadar Avusturalya Başbakanı olarak hizmet 
etmiştir. Öncesinde başbakan yardımcılığı, çalışma bakanlığı, eğitim bakanlığı ve sosyal 
haklar bakanlığı yapmıştır. Gillard, okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin her 
aşamasındaki reformları da içeren ulusal değişim politikalarını yürürlüğe koymuştur. Şubat 
2014’te dünya çapında kaliteli bir eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Küresel 
Eğitim Ortaklığı Başkanı olarak atanmıştır. 
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Profesör Sugata Mitra 

Sugata Mitra, kavramsal bilimler, bilgi, bilim ve eğitim teknolojileri alanlarında 30 yılı aşkın 
süredir çalışmaktadır. Newcastle Üniversitesi Eğitim, İletişim ve Dil Bilimleri Okulu’nda Eğitim 
Teknolojisi Profesörü Mitra, çalışmalarıyla 2013 TED Ödülü kazanmış ve dünyanın her 
yerinden çocukların, çevrimiçi eğitimcilerin yardım ve rehberliğinden yararlandıkları ve “büyük 
sorular”ına cevap bulmak için bir araya gelebildikleri yaratıcı bir çevrimiçi alan “School in the 
Cloud”’un oluşturulmasına yardımcı olmuştur. 

 

John B. Mahaffie 

John, toplumu ve değişen dünyayı nasıl anlamamız, izlememiz gerektiği konusunda 
kuruluşlarla görüşen, yazışan ve onlara danışmanlık veren bir fütüristtir. 1987’den beri 
gelecek üzerine konferanslar veren, danışmanlık yapan John, kurumlar, devlet kurumları ve 
kâr amacı gütmeyen gruplara gelecekleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. John’un son 
projeleri, gelecekteki kütüphaneler konusunda sunumlar ve araştırma, telekomünikasyonla 
ilgili çalışmalar ve senaryo geliştirme üzerine atölyeleri içermektedir. Amerikan 
Üniversitesi’nde misafir profesör olarak Gelecek ve Öngörü dersi veren John, Profesyonel 
Fütüristler Birliği’nin kurucusu ve eski başkanıdır. 

 

Dr. Yasar Jarrar 

Dr. Yasar Jarrar, Dünya Ekonomik Forumundaki bir Genç Küresel Lider (İsviçre), Hult 
Uluslararası İşletme Okulu’nda Yardımcı Profesör (ABD/BAE) ve Cranfield İdari Bilimler 
Okulu’nda (BK) öğretim görevlisidir. Bain & Company‘nin ortağı ve Ortadoğu Kamu Sektörü 
ve Sosyal Etki Pratiği’nin başındadır. Daha önce PwC’de (PricewaterhouseCoopers) ortak 
olan Jarrar, Ortadoğu Strateji Grubuna, Küresel Eğitim Gurubuna ışık tutmuş ve Ortadoğu 
Toplumsal Sektör Enstitüsü’nü kurmuştur. Ayrıca üç seneyi aşkın süredir Dubai’de Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum’un İdarî Ofisinde Strateji Danışmanı olarak ve 
Başbakanlık’ta (BAE Federal Hükümeti) uzman danışman olarak hizmet etmektedir.   
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