
Hayat Boyu
Öğrenme
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Yaş itibarıyla örgün 
eğitim kapsamı 
dışında kalmış 
vatandaşlarımıza 
uygulanan 
müfredat 
sadeleştirilecektir.

21. yüzyıl becerileri arasında 
yer alan okuryazarlıklara 

ilişkin farkındalık ve beceri 
eğitimleri düzenlenecektir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda örgün 
eğitim kurumlarını ve bu kurumlarda 
geçirilen zamanı aşan öğrenme talebi 
doğmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin 
bir kavram, yapı, süreç ve sistem 
olarak yeniden yapılandırılarak 
toplumsal yaygınlığının artırılması, 

daha önce hiç olmadığı kadar 
önemli olmuştur. Bu doğrultuda, 
21. yüzyıl becerileri için toplumsal 
sorun alanlarıyla birlikte bireysel ve 
mesleki gelişime yönelik farkındalık 
ve yetkinlik kazanılmasına dair 
etkinlikler düzenlenecektir.

Ulusal 
Hayat Boyu 
Öğrenme 
İzleme 
Sistemi 
kurulacaktır.
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Hayat boyu öğrenme 
alanında faaliyet 
gösteren kurum 
ve kuruluşların 
verilerinin yer 
aldığı Ulusal Hayat 
Boyu Öğrenme 
İzleme Sistemi 
kurulacaktır.

Yaş itibarıyla örgün 
eğitim kapsamı dışında 
kalmış bireylere 
yönelik diplomaya 
esas müfredatın 
yapısı, temel beceriler 
korunmak kaydıyla 
sadeleştirilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde 
yürütülen hayat boyu 
öğrenme ve yaygın 
eğitim sürecindeki 
sertifikaların belli 
standartlara bağlı 
olarak tanınırlığı 
artırılacaktır.

Hayat boyu öğrenme 
süreçlerinde farklı 
hedef kitlelere 
ulaşmak ve öğrenmeye 
erişimi artırabilmek 
için uzaktan eğitim 
teknolojilerinden 
yüksek düzeyde 
yararlanılacaktır.

Erken çocukluk, 
çocukluk ve 
ergenlik dönemine 
ilişkin, ebeveynlere 
yönelik destek 
eğitim programları 
güncellenerek 
yaygınlaştırılacaktır.

Mesleki, sosyal ve 
kültürel becerilere 
yönelik hayat boyu 
öğrenme programları 
güncellenerek 
çeşitlendirilecek, hayat 
boyu öğrenme süreçlerine 
yönelik toplumsal 
farkındalığa ilişkin 
çalışmalar yapılacaktır.

İlgili bakanlık ve 
kurumlarla iş birliği 
ve koordinasyon 
dâhilinde, başta çocuk 
ve kadına yönelik 
olmak üzere şiddetle 
mücadele bağlamında 
farkındalık eğitimleri 
düzenlenecektir.

Çocuk ve gençlerimiz 
başta olmak üzere 
toplumun tüm 
kesimlerine yönelik 
her türlü bağımlılıkla 
mücadeleye ilişkin 
farkındalık eğitimleri 
yaygınlaştırılacaktır.

21. yüzyıl becerileri 
arasında yer alan çoklu 
okuryazarlıklara (dijital, 
finansal, sağlık, ekoloji 
ve sosyal medya gibi 
vb.) ilişkin farkındalık 
ve beceri eğitimleri 
düzenlenecektir.
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HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMLARINA YÖNELİK 
NİTELİK VE ERİŞİM ARTIRILACAK

HEDEF

1
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ŞI Eğitimin anlamı, içinde bulunduğu çağdan 
etkilenir. Yaşadığımız çağın koşullarını 
çocuklarımızın bugünü ve geleceği için 
anlamlı kılmak öncelikli vazifemizdir. Temel 
sorumluluğumuz ise kültürel kodlarımız 
üzerine inşa ettiğimiz medeniyet iddiamızın 
yenilenerek dönüşmesidir. 

2023 Eğitim Vizyonu, 
toplumumuzun ortak geleceği 
paydasında her kesimde 
seslendirilen daha iyi bir 
eğitim beklentisine ilişkin 
kaygı ve umudu temsil etmek 
iddiasındadır.

Söz konusu iddianın toplumsal mutabakat 
üzerine kurulu yol haritasını sunmak, hedef ve 
eylemlerimizin ana eksenini tanımlamaktadır. 

Bugünün sorunlarına çözüm üretirken 
yarını tehlikeye atmadan, dünün çözümlerini 
mükemmelleştirmeden, yeni bir anlayış 
yaratarak bizden olan ama aynı zamanda 
bizden farklı çocuklar yetişmesi için ortak bir 
hedefe ilerleyeceğiz. 

2023 Eğitim Vizyonu, yukarıda ifade edilen 
duygu ve düşüncelerle kaleme alındı. Uzun 
ve yorucu bir çalışmanın ardından ortaya bir 

yol haritası çıkarıldı. Ekip olarak bir maraton 
koştuğumuzun bilinci içinde gayret sergiledik. 
İyi niyetle yapılan her yapıcı uyarıyı dikkate 
aldık. Sonunda, herkesin kendinden birçok 
katkı ve nokta bulacağı bir çerçeveye ulaşıldı. 

Her gün hatırlamalıyız ki, bu bir yolculuktur. 
2023 Eğitim Vizyonu’nun ışığında sunulacak 
öneriler, daha nitelikli çalışmalar yapmamıza 
katkı sağlayacaktır. Yazılan eylemleri acele 
etmeden ama hedeflenen hiçbir maddeyi 
ertelemeden, öngörülen takvimde tek tek 
uygulamaya geçireceğiz. Gerçekleştirilen 
her sürecin etki analizlerini yapacağız. 
Alınan mesafeyi belirli aralıklarla milletimizle 
paylaşacağız.

Kısacası, 2023 Eğitim Vizyonu’nun 
sorgulanması ve eleştirisi kendi 
içimizde hiç sonlanmayacak. 

Emeği geçen, katkı sağlayan, dua eden, umut 
veren herkese çok teşekkür ederiz. Biliyoruz ki, 
işimiz asıl şimdi başlıyor.


