


Eğitimin küreselleĢmesi denince genellikle eğitim 
yöntem, süreç ve yönteminde geliĢmiĢ ülkelerle 
entegrasyon olarak anlaĢılmaktadır. Ancak eğitimde bu 
entagrasyon süreci, küreselleĢmenin getirdiği sorunların 
çözümü için yeterli değildir. Eğitim, sadece 
küreselleĢmeye uyum yada entegre sorunu için değil, 
aynı zamanda küreselleĢmenin yarattığı sorunları aĢmak 
için bir araçtır. Toplumların ve bireylerin, 
küreselleĢmenin doğuracağı muhtemel sonuçlara karĢılık 
önlem alabilecek ve değiĢimlerden yarar sağlayabilecek 
yetilere sahip olmaları gerekmektedir.(Akçay,2003:4)   
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 Küresel eğitim anlayıĢ ve yöntemlerinin bir diğer 
olumlu katkısı da değiĢim için gerekli fikirlerin felsefe 
ve politikaların uygulanmaları için destekleyici bir 
mekanizma niteliğinde olmasıdır.Böylelikle bu 
politikaların uygulanma olasılığı da artmaktadır.(Çelik ve 
Gömleksiz 2000). 
 KüreselleĢme ve bilgi toplumunun dinamik ve 
halen devam eden oluĢumlar olduğu dikkate alındığında 
eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, 
öğretmen ve öğrenci gibi kavramların yeniden 
tartıĢılması gerekmektedir.(Özden,2002,17) 
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Eğitimin geniĢ anlamdaki rolü sayesinde, sosyal birikimleri yüksek olan 
toplumların,insanlığın içinden geçmekte olduğu küreselleĢme sürecinde, 
motive edilmeleri ve mücadeleye hazır hale getirilmeleri kolaylaĢacaktır. 
Bireyleri ve kurumsal iliĢkileri köklü, güvene ve dayanıĢmaya dayalı 
toplumların eğitimlerini bu yönde yoğunlaĢtırmada ve üstünlük sağlamada 
daha Ģanslı olacakları söylenebilir. Günümüz eğitiminin, meslek, beceri ve 
teknolojinin yanında, sosyal yapıyı güçlendirici ve sosyal dinamikleri 
harekete geçirici bir özelliği olmalıdır. Sadece, teknolojik ve ekonomik 
unsurların somut bulgularına dayalı değerlendirmeler üzerine kurulu bir 
eğitim sisteminin eksik olacağı ve etkili olamayacağı bilinmektedir. Sosyal 
yapının elle tutulmayan unsurları uzun vadede belirleyici olmaktadır. Bu 
nedenle, sosyal yapının, eğitimi yönlendiren en ağırlıklı etken olacağı 
söylenebilir.(Akkutay, 1999). KüreselleĢen dünyada eğitim, sürekli 
öğrenmeyi, bilgiyi bilmeyi, bilgili olmayı, bilgiyi üretmeyi, bilgi ile yaĢamayı 
sağlayan bir süreçtir.KüreselleĢme sürecindeki eğitim yöneticisi ise, birey-
toplum-çevre uyumunu gözeten,güven ilkesini benimseyen biri olarak 
görülmelidir (Doğan, 2002:95). 
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KüreselleĢme, günümüzde geliĢmiĢ ya da az geliĢmiĢ bütün 
ülkeleri ilgilendiren önemli sorunlardan biridir. GeliĢmiĢ ülkeler, 
geliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ bütün ülkelerde hegemonyalarını 
sürdürmek için kıyasıya bir yarıĢ içindedirler. KüreselleĢmenin 
ülkeler bazında eğitimde, ekonomide, yönetimde, toplumsal 
yaĢamda, kültürde, teknolojide, siyasi alanda oluĢturduğu hızlı 
değiĢimler, yeni ideolojilerin ve pazar arayıĢlarının doğmasına 
neden olmuĢtur. Bugün, medya ve sosyal ağlar yardımıyla 
insanlar dünyanın her yerinde birbirleri ile anında iletiĢim 
kurabilmekte, geliĢmeleri takip edebilmektedir. Dolayısıyla 
dünya, gittikçe küçülmektedir.  
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 Eğitim açısından küreselleĢme, birbirleri ile yakın iliĢkileri olan ulusların, ülkeler 

arasında rahatça dolaĢabilecek, çalıĢabilecek, kültürler arası etkileĢim ile farklı 

ortamlarda rahatça yaĢayabilecek insanları yetiĢtirmek Ģeklinde anlaĢılır. Öyleyse 

biliĢim çağında eğitimin hedefi, kimliğini kaybetmeden, farklı kültür ve 

coğrafyalarda uyum ve baĢarı sağlayabilecek insanları yetiĢtirmek olmalıdır. 

KüreselleĢme sürecinde insan, içinde bulunduğu ülkedeki eğitimi almak zorunda 

kalmaz. Ġnternet aracılığıyla, insanlar eğitimlerini istediği ülkedeki bir eğitim 

kurumundan alabilirler. Hatta, evinden çıkmadan dünyanın herhangi bir yerindeki 

Ģirkette istihdam edilebilir. Mademki eğitim gelecektir, gelecek de 

küreselleĢecektir,  öyleyse küreselleĢmiĢ bir dünyaya uyum sağlayabilecek bireyler 

yetiĢtirmek de eğitimin temel hedefleri arasında olmalıdır. 
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 KüreselleĢme olgusunun eğitim sistemine, özellikle de eğitim siyasasına, eğitim 

ekonomisi ve finansmanına, öğretmen örgütlenmelerine, yaĢam boyu eğitim 

yaklaĢımlarına, okullara, öğretim programlarına ve sair alanlara ne gibi etkileri 

olduğu/olacağı incelenebilir. Bugün her sahada çokça sözü edilen küreselleĢme 

gerçekte, on dokuzuncu asrın son çeyreğinde eğitimde baĢlamıĢtır. Ekonomideki 

küreselleĢme nasıl günümüzde bazılarını batırıp bazılarını yukarı çıkarırken eğitim 

de benzer sonuçları ortaya çıkarmıĢtır. Eğitim geleceğe yapılan bir yatırım 

olduğuna göre, küreselleĢmenin eğitimin planlaması, uygulanması gibi her 

safhasında etkili olacağı açıktır. KüreselleĢmenin eğitime hem olumlu hem de 

olumsuz etkileri vardır. Eğitim, küreselleĢmeye uyarlanmadan, küreselleĢmeyi 

kendi amaçlarına uyarlayabilecek güçtedir. 

 

  
EĞĠTĠM AÇISINDAN KÜRESELLEġME 

 

 



 Artık bilgiye hükmedenlerin dünyaya hakim olduğunu vurgulayan Çelik, 

“KüreselleĢmenin eğitim boyutuna baktığımız zaman da görünen manzara budur. 

Artık uzaktan eğitim, açıköğretim dediğimiz bir eğitim türü var” (Çelik, 2006) 

sözleriyle küreselleĢmenin eğitime getirdiği bazı yenilikleri ifade etmiĢtir. Bütün 

dünyada küreselleĢmeden doğrudan etkilenen bir kurum olmuĢtur eğitim. 20. 

Yüzyılın sonlarında, artık, ihtiyaç duyulan yetiĢmiĢ eleman nitelikleri değiĢmiĢtir 

(ÇalıĢkan, 2006). Küresel bir dünyada, küresel değerleri kolayca kavrayabilen, 

ulusal değerlerini koruyabilen yurttaĢlar yetiĢtirmek eğitimin görevidir (ÇalıĢkan, 

2006) 

 Eğitim, sadece küreselleĢmeye uyum ya da entegre sorunu için değil, aynı 

zamanda küreselleĢmenin yarattığı sorunları aĢmak için bir araçtır. Eğitim 

küreselleĢmeyi yenen insan tipini yetiĢtirecektir (Akçay, 2003). 
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 KüreselleĢmenin eğitim üzerindeki etkileri, eğitimin küresel geliĢme ile 

iliĢkisinin artırılması ve en iyi entelektüel kaynakların bir havuzda toplanması 

olmalıdır. Web tabanlı öğrenme, e-öğrenme, internetin öğrenim ve 

araĢtırmada kullanılması, uluslar arası öğretim ve öğrenim ortaklıkları, 

etkileĢim ve paylaĢımın web/video konferanslar üzerinden yapılması eğitimin 

küreselleĢmesine verilebilecek en iyi örneklerdir. 

 KüreselleĢmenin eğitime en büyük etkisi değiĢen iĢ koĢulları sebebiyle 

çalıĢan iĢ gücünün zamanla yeni iĢ koĢullarına uyum sağlayabilmek için yeni 

beceriler edinmelerinin zorunlu hale gelmesidir. Bu da beraberinde yaĢam boyu 

öğrenmeyi mecbur kılmıĢtır. Üniversiteler kendi bulundukları ülkenin dıĢını da 

internetin sunduğu olanaklarla pazar olarak görmeye baĢlamıĢlardır (Ersoy 

Ahmet Fatih, Acartürk Cengiz ). 
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KÜRESEL EĞĠTĠMDE  AMAÇ NE OLABĠLĠR?  
 

 Farklı uluslardan gelen dolayısıyla farklı kültürlere sahip insanların bu 

farklılıktan kurtarılmalarıdır. Tüm insanlara evrensel tarih bilinci, evrensel 

kültür vererek farklı tipleri ortadan kaldırmak, böylece “tek tip insan” 

yaratma amacına ulaĢmaktır. KüreselleĢmeye engel olan en büyük olgu 

farklı kültürden gelen insanların ulus bilinciyle hareket etmesidir. Farklı 

eğitim-öğretim kurumlarından eğitim-öğretim gören insanların, farklı dünya 

görüĢü ve yaĢam felsefesine sahip olması kaçınılmazdır. Osmanlı 

Ġmparatorluğu’nun son dönemlerinde olduğu gibi mektep, medrese ve 

yabancı ülkelere ait farklı okullardan eğitim-öğretim alan insanların farklı 

düĢüncelere sahip olması kaçınılmazdır. Bunun sonucu, dıĢarıya karĢı 

direncin kırılması, çatıĢmaların içte yaĢanmasıdır. 

 



 Günümüzde küreselleĢme kavramından çok sık söz 

edilmektedir. Bunun nedeni, finans sermayesinin, rekabetin, 

ulaĢım- iletiĢim- biliĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin tüm 

dünyayı gittikçe daha çok etkiliyor olmasıdır. Bu etkenler 

yetiĢkin eğitimi üzerinde de etkilidir. Bu makalede 

küreselleĢme söylemine yol açan bu etkenlerin emek, istihdam, 

eğitim hakkı, kültürlerarası etkileĢim ve okur-yazarlık 

üzerindeki etkileri yetiĢkin eğitimi bağlamında 

incelenmektedir.  

KÜRESELLEġEN DÜNYADA YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ 
   ÖZET 



 https://www.academia.edu/1334093/K%C3%BCreselle

%C5%9Fme_bilgi_toplumu_ve_e%C4%9Fitim 

 

 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/57101 

 

 http://www.siyasalhayvan.com/kuresellesme-ve-

egitim/ 



SORULAR 

 1-Küreselleşme de bilişim çağında ki eğitimin hedefi nedir? 2-Eğitim 

açısından küreselleşmenin hedefi nedir? 3-Eğitimi yönlendiren en büyük etken 

nedir? 4-Küreselleşmede yetişkin eğitimi bağlamın da incelenen etkenler nelerdir? 5-

Küreselleşme eğitime kaçıncı yüzyılda başlamıştır?6-Küresel dünya eğitim açısından 

değerlerini kolayca kavrayabilen, ulusal değerini koruyabilen yurttaşlar yetiştirmekte 

midir? 7-Küreselleşmenin eğitim üzerinde ki etkileri nelerdir?8-Küreselleşmeye engel 

olan en eğitim açısından büyük olgu nedir? 9-Eğitimin küreselleşmei denilince akla 

gelen süreçler nelerdir? 10-Küreselleşme ve bilgi toplumun dinamik ve dinç 

kalmasını sağlayan unsurlar nelerdir? 

 


