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Bu kitabı, dijital çağda yetişmekte olan çocukların anne-baba-
larına ithaf ediyoruz. Bu katkımızın, gelecek kuşağın tuhaf ve harika 

öğrenme tarzına ışık tutacağını umuyoruz.

-DT ve JSB



YENİ NESİL ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YORUMLAR

“Yeni Nesil Öğrenme Kültürü ilk bakışta basit, ustaca oluşturul-
muş ve sofistike bir kitap. Douglas Thomas ve John Seely Brown, 
kaygılarımızdan arınarak ve geleceğe dair umutlarımızı yeşerterek, 
dijital teknolojinin meydana getirmiş olduğu köklü değişiklikleri 
anlamamızda bizlere yardımcı oluyorlar bu kitapta. Şunu anlamaya 
başladık ki 21. yüzyıl, değişimi benimsemek demektir. Asıl mesele, 
örtük bilgi, kalıcılık ve müşterek oyun gibi kavramların Amerika’nın 
rekabet üstünlüğünü eski haline getirebileceği olmasıdır. Yeni nesil 
öğrenme kültürü, enerjisini muazzam bilgi ağlarından alırken, de-
neyimlemenin muazzam tasavvurlara sebep olduğu sınırlandırılmış 
ve yapılandırılmış ortamlara da itibar etmekten geri kalmıyor.

Bu kitap, okul reformu hakkında olmaktan ziyade bütün yaştan 
insanların yaparak, yeni sorular sorarak, problem çözmek ve im-
kanları yakalamak için beraber çalışarak nasıl öğrendiklerinin keşfi 
üzerine bir kitap olarak karşımızda durmakta. Her yaşta nasıl öğren-
diğimiz meselesini yeniden değerlendirmek için, bir eylem çağrısı 
niteliğinde. Söz konusu kitap, değişimi benimsemede bizlere güven 
aşılayan, son derece iyimser bir kitap; doğruyu söylemek gerekirse 
değişimin bizi geleceğe sevk edici olmasından dolayı, değişimi tak-
dir etmeye bizleri mecbur bırakıyor.”

-Jonathan Fanton, John D. ve Catherine T. MacArthur Vakfı eski 
başkanı

“Thomas ve Brown, kesintisiz değişim, her daim bağlanabilirlik 
ve bilgi kaynaklarına neredeyse sınırsız erişim imkanlarıyla karak-
terize edilmiş bir dünya için uygun olabilecek “öğrenme kültürü” 
üzerine, merak uyandırıcı ve son derece önemli yeni bir paradigma 
sunuyor. Binlerce kişinin aynı anda oynayabildiği oyun platformları 
gibi birçok dijital teknoloji, öğrenme ortamları ve yeni sosyal yapılar 
üzerine dayalı tecrübelerinden hareketle, yazarlar sosyal bir dene-
yimleme olarak öğrenmeye yeni bir çerçeve kazandırma konusuna 
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güçlü bir açıklama getiriyorlar. Bu tarz bir öğrenme, deney ve hayal 
temeline dayandırılarak günümüz okullarında mevcut olan paradig-
malara doğal bir varis olarak öğrenme kolektiflerini güçlendirmek 
amacıyla bir nevi oyuna benzemekte. Eğitimin geleceğine ilgi duyan 
herkesin, MUHAKKAK OKUMASI GEREKEN bir kitap.”

-James J. Duderstadt, Michigan University Onursal Rektörü ve A 
University for the 21th Century kitabının yazarı

“Yeni Nesil Öğrenme Kültürü, dijital medyaya ve öğrenme ha-
reketine, Thomas Paine’in Common Sense kitabının Amerikan Dev-
rimi süresince sömürgeciler için yaptığı şeyi -ne adına ve neye karşı 
mücadele ettiğimize dair anlaşılır ve doğrudan bir açıklamayı- sağ-
layabilir. Douglas Thomas ve John Seely Brown, öğrenmenin yirmi 
birinci yüzyılda niçin değiştiğine ve yeni ortaya çıkan uygulamaları 
benimsemek adına okulların neler yapması gerektiğine yönelik de-
taylı bir argümanla adım adım açıklama getirmeye çalışıyorlar. İn-
sanların ve kurumların canlı ve ayrıntılı anlatımlarını ve değişimin 
tam merkezindeki uygulamaları kullanarak, yeni pedagojik paradig-
maları özetleyen geniş bir alan yazından faydalanarak, her kesim-
den insanın anlayabileceği bir dille, argümanın terimlerini sunuyor 
yazarlar.  Bu kitabı, hayatınızın içerisinde var olan ve değişim elçi-
si olmak isteyen bir eğitimciye hediye edebilirsiniz. Umudum o ki 
yakın zamanda bizim okullarımız da Thomas ve Brown’ın bilmeye, 
yapmaya ve oyuna atfetmiş olduğu ehemmiyeti kucaklayıp benim-
seyeceklerdir.”

-Henry Jenkins, University of Southern California İletişim, Ba-
sın ve Sinema Sanatları Fakültesi Dekanı ve CONFRONTING THE 
CHALLENGES OF A PARTICIPATORY CULTURE: MEDIA EDU-
CATION FOR THE 21ST CENTURY kitabının yazarı

“Yeni Nesil Öğrenme Kültürü, yazarının dijital çağda öğrenme 
hakkındaki içgörülerinden doğrudan kaynak bulan, inandırıcı ve 
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iyimser nitelikteki nadir bulunan kombinasyonlardan bir tanesi.  
Zeki eğitimciler, öğrencilerin birbirlerinden bir şeyler öğrendikleri-
ni her daim bilmekteydiler ve bizler fi tarihinden beri hatalarımız-
dan bir şeyler öğrendiğimiz hususunda hep uyarıldık, ihtar edildik. 
Thomas ve Brown’ın bizlere gösterdiği şey şudur: Her yerde mevcut 
olan bilgiye ulaşım, büyük olsun küçük olsun düşük maliyetlerle 
gruplarla iletişim kurabilme ve iş birliği yapabilme yeteneği, bilginin 
kendisi kadar hızlı gelişebilecek etkili öğrenme ortamları meydana 
getirebilir.

Her sayfasından akıl dolu sözler süzülüp gelmekte: ‘İnternet 
günlükleri, öğrenme için birer araçtır, fakat doğrudan öğretme ama-
cı gütmezler’; ‘Söyleyebildiğimizden çok daha fazlasını biliyoruz.’ 
Eskilerin deneyimlemiş olduğu ‘insanlar farklı yollarla öğrenir’ dü-
şüncesi, aynı bilgi farklı insanlara aynı şekilde sunulsa da, bu kişile-
rin birbirinden farklı şeyler öğrenecekleri öngörüsüne dönüşmüştür. 
Böylece birbirimizden birçok şey öğrenebiliyoruz: ‘Oyun, değişim-
den vazgeçmenin bir yolu olmaktan ziyade, değişimi benimseme yo-
lunda bir strateji haline gelmekte.’

Bütün öğretmenlere naçizane tavsiyem, bu kitabı günümüz 
öğrencilerinin istekliliklerini ve zekâlarını işe yarar hale getirecek 
öğrenme ortamları oluşturmada, her seviyede kullanmaları olacaktır. 
Thomas ve Brown bizlere gösteriyor ki yirmi birinci yüzyılda 
öğretimi sağlamada aşılamaz zorluk olarak devamlı eleştirilere 
maruz kalan kesintisiz değişim, aslında öğrenmede etkin bir şekilde 
kullanılabilecek bir kazanımdır.”

-Paul Courant, Üniversite Kütüphanecisi ve Kütüphaneler 
Başkanı, Harold T. Shapiro Collegiate Toplum Politikaları Profesö-
rü, Arthur F. Thurnau İktisat Profesörü ve Eski Provostu, Michigan 
University

“Douglas Thomas ve John Seely Brown, öğrenmenin yeni dün-
yasını incelikle, canlı bir biçimde ve ikna edici bir biçimde resmedi-
yorlar bu kitaplarında.”
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-Howard Gardner, John H. ve Elisabeth A. Hobbs, Biliş ve Eğitim 
Profesörü, Harvard Graduate School of Education

“Bu dikkate değer kitabın en başında, Douglas Thomas ve John 
Seely Brown net bir soru ortaya koyuyorlar: Yirmi birinci yüzyılın 
göreceli durağanlığından, teknolojik yeniliklerin adeta sürekli de-
ğişimi tetiklediği daha değişken ve dinamik bir yüzyıla doğru gi-
derken, öğrenmede neler olmakta? Eğer toplum olarak bunu kav-
rayabilecek kadar akıllı isek, cevabımız ‘ümit verici ve etkili yeni bir 
öğrenme kültürü’ olacaktır. Bu yeni öğrenme ortamını mümkün kı-
lan da kitlesel bilgi ağlarının varlığı ve bu ortamı kendi güvenli sınır-
ları dahilinde yaşayabilme ve tecrübe edebilme yeteneği diyebiliriz.

Yeni Nesil Öğrenme Kültürü, yazarlarının öngörmüş olduğu ge-
lecek tasvirine birer rehber gibi hizmet edecek birçok heyecan ve-
rici, anlaşılabilir hikâyenin yanı sıra, sağlam bir kuramsal çerçeve 
sunmakta bizlere.  Bu yeni nesil öğrenme kültürünün prensipleri 
arasında; dijital medya vasıtasıyla neredeyse sınırsız bilgiye ulaşım, 
karmaşıklığı ve değişimi benimsemede bir strateji olarak oyun, 
çevremizdeki dünya ile aktif meşgul olma neticesinde ortaya çıkan 
öğrenme, akran etkileşimi ve öğrenmeyi zengin kılan ortak ilgi 
alanına sahip kişilerin oluşturduğu topluluklar ve cevabından daha 
da değerli olan sorular bulunmaktadır. 

Amerikan eğitim sistemi, bir dönüm noktasına gelmiş durum-
da. Durmak bilmeyen değişimin hızı da göz önüne alındığında, 
hiçbir şey yapmamak geriye doğru gitmekten çok da farksız değil. 
Oyunun hem bilişim ağlarını hem de deneyimlemeyi nasıl dönüş-
türdüğü sorusuna ve kolektif sorgulamanın hayal gücünü nasıl ser-
best bıraktığı sorusuna ışık tutarak, istikbale doğru bizlere karşı ko-
yulamaz bir yol göstermekte.”
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-Joel Myerson, Yükseköğretimin Geleceği Forumu Yöneticisi

“Binlerce kişinin internet üzerinden aynı anda oynayabildiği 
oyun platformlarında var olan yeni öğrenme ortamlarını tanımlaya-
rak Thomas ve Brown, ‘kolektifler’ veya kendinden güç alan danış-
manlar ve öğrenen toplulukları olarak tanımladıkları düşüncelerine 
hayat veriyorlar burada. Bu da eğitimde oyunun önemini görmekte 
tereddütler yaşayan bizler için, dahice bir uyarıdan başka bir şey de-
ğil. Geleceğin eğitimine akıl almaz ve en nihayetinde iyimser bir ba-
kışa sahip bu kitap, bir çırpıda okuduğum birçok harika fikirle dolu.”

- Steve Hargadon, Classroom 2.0 Kurucusu

“Bu ülkedeki en hassas ve siyaset yörüngeli tartışmalardan bir 
tanesi de eğitimin durumuyla alakalı. Taraflar değişim talep eden 
eleştiriler ile kesif bir şekilde gerilmiş durumdalar. Fakat neyin deği-
şimi bu? Şu ana kadar bu tartışma, dinleyen, gözlemleyen ve kendi-
lerini yeni ve hatırı sayılır ve herkesçe duyulması, bilinmesi gereken 
bir yaklaşıma götüren fikirlerle haşır neşir olan, Douglas Thomas ve 
John Seely Brown gibi iki önemli düşünce insanını da içine çekmiş 
durumda. Ortaya koydukları yaklaşım ‘ya-ya da’ şeklinde olmaktan 
ziyade esas öğrenmenin -diğer bir ifadeyle her yerde ve sürekli olan; 
ona açık olduğumuzda ve beklenmedik anlarda gerçekleşen öğren-
menin- ne olduğuna dair tartışmaya, yeni bir çerçeve kazandıran 
‘her ikisi de’ye yönelik fikirler dizgisini temsil etmekte. Thomas ve 
Brown’ın fikirleri, zihinlerimize ışık tutup gözlerimizin önünde şu 
anda cereyan edenleri -diğer bir ifadeyle, hayatlarımıza bir nebze 
de olsa farklılık getirecek 21. yüzyılda öğrenmeye etki eden güçleri- 
görmemize ve anlamamıza engel olan tartışmaların ötesine geçme-
mizde bizlere yardımcı olacaktır, eğer ki yeni bir öğrenme kültürün-
deki olasılıkları benimseyebilirsek.”
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- Richard P. O’Neill, Highlands Grup Başkanı

“Yeni Nesil Öğrenme Kültürü, öğrenmenin gerçekleşmesi için 
öğretimin bir zaruret olduğu varsayımını alt üst eden ve uzun sü-
redir yanlış olan bir inanışı, daha güçlü ve inandırıcı bir argüman 
olan yapılandırılmış oyun, sorgulama ve eşler arası kolektifin rolüyle 
değiştiren, son derece önemli bir kitap. Dijital dünyadan gelen sami-
mi hikâyelerle dolu olan Thomas ve Brown’ın bu özlü ve inandırıcı 
anlatımı, eğitimciler, politikacılar ve çocuklarımızın geleceğine dair 
kaygı duyan herkes için okunmaya değer temel bir eser.”

-Beth Simone Noveck, New York Law School, Hukuk Profesörü; 
Bilgilendirme Hukuku ve Politikası’nda müdür; “WIKI GOVERN-
MENT: HOW TECHNOLOGY CAN MAKE GOVERNMENT BET-
TER, DEMOCRACY STRONGER, AND CITIZENS MORE POWER-
FUL” kitabının yazarı

“Douglas Thomas ve John Seely Brown her ebeveyne, öğretme-
ne veya çocuğa ve onların bizler için inşa edeceği geleceğe önem at-
feden diğer yetişkinlere de ilham verecek bir başucu eseri yazdılar. 
Yeni Nesil Öğrenme Kültürü, oyunların, sanal ortamların, sosyal ağ-
ların ve dijital kültürün diğer formlarının günümüzün devasa tekno-
lojik ve sosyal değişimlerinden hasıl olan zorluklarla başa çıkmada, 
çocuklarımıza yardımcı olacak hayal gücüne dayalı oyunlar konu-
sunda imkânlar sunan birçok yolu bizlere göstermekte. Çocukları-
mızın internette karşılaştığı sözüm ona fenalıklar karşısında, ellerini 
çaresizlik içinde ovuşturmak yerine Thomas ve Brown, çocukların 
çevrim içi olarak gerçekleştirdikleri yaratıcı etkileşimler neticesinde 
ortaya çıkan öğrenmelerini takdir ediyorlar. Thomas ve Brown, gü-
nümüz dijital çağının John Dewey’leridir.”
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-Cathy N. Davidson, Duke Üniversitesi Ruth F. DeVarney İngiliz-
ce Profesörü ve John Hope Franklin Beşeri Bilimler Enstitüsü Disiplin-
lerarası Çalışmalar Profesörü

“Douglas Thomas ve John Seely Brown net bir şekilde ortaya 
koyuyorlar ki eğitim genellikle gençlere sunulan mekanik, münferit 
bir eylemdir. Bu böyle olmak zorunda değil - öğrenme yoğun, sos-
yal, eğlenceli, bütünleşik ve sürekli bir eylem olabilir. Bireyler ve me-
deniyet olarak onların mesajlarına kulak kabartırsak, çok iyi olacak.”

-Clay Shirky, COGNTIVE SURPLUS: CREATIVITY AND GE-
NEROSITY IN A CONNECTED AGE kitabının yazarı

“En iyi oyunlar gibi, hikâyelerden ilham alan bu kitap sizleri 
araştırmaya, keşfetmeye, meydan okumaya ve en önemli şeye -dur-
maksızın öğrenme ve değişime- odaklanmaya zorluyor. Thomas ve 
Brown açıkça gösteriyorlar ki kolektif oyun, hayata sadece bir hazır-
lık değil, hayatın ta kendisi. Sürekli değişen bir dünyada başarılı ol-
mak için, birbirimize nasıl iştirak ettiğimizin ve kendimizi bir sonra-
sı için nasıl hazırladığımızın mahiyetini sorgulamamız gerekmekte. 
Dahice. Düşündüren. Devrim niteliğinde.”

-Marcia Conner,  THE NEW SOCIAL LEARNING: A GUIDE 
TO TRANSFORMING ORGANIZATIONS THROUGH SOCIAL 
MEDIA kitabının eş yazarı

“Bilgi tsunamisi, karışıklık, değişimin giderek artan hızı karşı-
sında, eğitime yönelik tepeden aşağı yaklaşımımız yetersiz kalmakta. 
Douglas Thomas ve John Seely Brown, yirmi birinci yüzyıl için farklı 
ve heyecan verici bir görüş sunuyorlar.  İşaret etikleri şey, başkaların-
dan öğrenmenin ne yeni ne de devrim niteliğinde bir durum olduğu; 
sadece çoğu eğitim kurumumuzca uzun yıllar göz ardı edilmiş bir 
durum. William Butler Yeats, eğitimin bir kovayı doldurmak değil, 
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bir ateşi başlatmak olduğunu ifade eder. Yeni Nesil Öğrenme Kültürü, 
öğrenmeyi öğrenmenin heyecanını körükleyen bir eser. Eğer ki in-
sanlığın ilerleyişinin sürekliliğini önemsiyorsanız, bu kitabı okuyun. 
Bundan sonra öğrenme konusunda, asla eskisi gibi düşünmeyecek-
siniz.”

-Jay Cross, Internet Time Alliance Yöneticisi ve INFORMAL LE-
ARNING: REDISCOVERING THE NATURAL PATHWAYS THAT 
INSPIRE INNOVATION AND PERFORMANCE kitabının yazarı

“Thomas ve Brown, çevremizde var olan ve aslında bütün li-
derlerin anlaması gereken, benzersiz ve gelenek dışı yeni öğrenme 
paradigmalarıyla ilgilenenlere, fikirler sunuyorlar.”

-Stephen Gillett, Starbucks Bilişim Daire Başkanı

“Benim gibi, günümüz kamu okullarının tehlikeli bir şekilde 
hükümsüz olmaya yaklaştığını düşünen her kim varsa, bu kitabı 
KESİNLİKLE okumalıdır. Yazarlarının argümanı olan soruların, ce-
vaplardan daha önemli oluşu, en zor koşullar altında dahi okulların 
nasıl gelişebileceğine yönelik bir yol haritası -ve bir hayat çizgisi- çiz-
mekte. Öğrenme artık durağan ve münferit olmaktan ziyade daimi-
dir, çünkü gerçek sorulara verilen cevaplar kaçınılmaz olarak yeni 
sorulara götürmekte. Umut dolu olan bu mesaj, okul dayağına hoş 
bir veda anlamına geliyor.”

-John Merrow, PBS NewsHour Eğitim Muhabiri ve Learning 
Matters Başkanı

“Yenilenebilir enerjiden yenilenebilir sağlığa, kirlilikten fakirli-
ğe, küresel ekonomiden küresel suya kadar her şey hakkında yeni bir 
düşünme, öğrenme ve harekete dönüştürme yöntemine ihtiyacımız 
var. Douglas Thomas ve John Seely Brown, hayal gücümüzü destek-
leyecek, kendimizdeki ve dünyadaki değişimi işe yarar hale getirecek 



xiiiİçindekiler

yöntemlerle bizleri güçlü kılıyorlar. Kendilerinin etkili öngörüleri, 
eskiye ait öğrenme tartışmalarını mümkün kılmak adına, hızdan 
uzak durmak, göz kamaştırıcı bir gelecek tasarlamak ve yaratmak 
için akıllarımızı kullanmaya alışma şansı veriyor bizlere.”

-Tara Lemmey, Lens Ventures CEO’su

“Şahsen ‘informel öğrenen’ birisi olarak,  Yeni Nesil Öğrenme 
Kültürü’nün ortaya koymuş olduğu çerçeveyi, özellikle takdire şayan 
buluyorum. Eğer benim okul yıllarımda ortaya çıksaydı bu kitap, 
okulu terk etmemiş olabilirdim. Sadece eğitimciler için değil, yirmi 
birinci yüzyıla ayak uydurmak isteyen herkes için, okunması önemli 
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1. BÖLÜM

HAYATTA KALMAK İÇİN ÖĞRENME

Öğrenme hakkında düşündüğümüz zaman, genellikle 
okullar akla gelir. Okullar hakkında düşündüğümüz zaman da, 
çoğunlukla öğretmenler akla gelir. Bu kitapta ise farklı bir yaklaşım 
benimsiyoruz. Bizim görüşümüze göre, yirmi birinci yüzyılı tarif 
edecek bir öğrenme türü, sınıf ortamında gerçekleşmiyor – en 
azından bugün anladığımız türden bir sınıfta değil. Aksine, öğrenme 
çevremizde, her yerde meydana geliyor ve bu öğrenme çok kuvvetli. 
Bu olguya, yeni nesil öğrenme kültürü diyoruz ve çok basit bir so-
ruya dayanıyor: Yirminci yüzyılın sabit altyapısından, teknolojinin 
sürekli olarak değişimi yarattığı ve değişime yanıt verdiği yirmi bi-
rinci yüzyılın sabit olmayan altyapısına geçtiğimizde, öğrenmeye ne 
oluyor? Aslında cevap, şaşırtıcı şekilde basit.

Ne gariptir ki içinde bulunduğumuz bu denge bozukluğun-
dan sorumlu olan değişimin amansız hızı, aynı zamanda en büyük 
umudumuzdur. Ağlardan oluşan, gelişmekte olan dijital bir altyapı, 
sınırsız sayıda kaynağı ve inanılmaz aygıtları, birbirimizle bağlan-
tı kurarken kullanabilme ve onlara erişim sağlayabilme becerimizi 
kuvvetlendirmektedir. Fakat bunun bir sonucu olarak gerçekleşen 
öğrenme türü, çoğu eğitim kuramcısı tarafından tarif edilen öğren-
me türlerinden o kadar farklıdır ki adeta görünmez haldedirler.

Bu yeni öğrenme türü, çok sayıda insanın deneyimlerinin altın-
da yatan kültürel bir olgu olup bu kişileri birçok yönden etkilemek-
tedir. Kitap, öğretmen ya da derslik olmadan gerçekleşir ve sınırları 
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olan ama bu sınırlar içinde tam hareket özgürlüğü sağlayan ortam-
lara ihtiyaç duyar. Aşina olduğumuz bu dinamik, aslında günümü-
ze ait oynama, oyun ve hayal gücü kavramlarına şekil vermektedir. 
Oynama; oyunun kuralları ile bu kurallar dâhilinde hareket etme 
özgürlüğü arasındaki etkileşim olarak tarif edilebilir. Fakat oynama, 
petri kutusundaki bir mantar misali, öğrenmeye yönelik bir ortam-
da gerçekleştiğinde, bilginin, fikirlerin ve isteğin arttığı bir bağlam 
oluşturur. Bu türde bir öğrenmede etkili olacak araçlar, etrafımızda 
mevcuttur ve günlük yaşamımızın bir parçası olmuşlardır. Sadece 
birkaçını saymak gerekirse, Vikipedi, Facebook, YouTube ve çevrim 
içi oyunları örnek gösterebiliriz.

Bu yeni nesil öğrenme kültürü, bu fikirleri tanıyabilmemi-
ze, kontrol altına alabilmemize ve sistematik hâle getirebilmemize 
imkân sağlamaktadır. Aynı zamanda eğitim hakkındaki düşüncele-
rimizde bir değişikliği gerektirir. Yeni öğrenmelerin büyük bölümü-
nün geleneksel eğitim ortamı dışında gerçekleşmesine rağmen, sınıf-
ların işe yaramaz olduğunu ya da öğretmenlerin önemsiz olduğunu 
savunmuyoruz. Amacımız, aslında bunun tam tersi. Bu yeni nesil 
öğrenme kültürünün, eğitimin neredeyse her alanında ve yaşamın 
her aşamasında öğrenmeyi artırdığına inanıyoruz. Bu öğrenme, de-
vamlı olarak öğrenmemizi, gelişmemizi ve keşfetmemizi sağlayan, 
günlük etkinliklerimizi kapsayan “hayatta kalmak için öğrenme” 
diye bildiğimiz şeyin temelidir.

Oynama, sorgulama ve belki de en önemlisi olan hayal gücü, 
hayatta kalmak için öğrenmenin tam merkezinde yatmaktadır.  Ör-
neğin, çocuklar oynamayı hayatı tecrübe etme yöntemlerinin önem-
li bir parçası olarak kabullenir, sorgulamanın ise hayatı anlamada en 
önemli yöntemlerden bir tanesi olduğunu öğrenirler. Örneğin, bir 
çocuğun “niçin?” oyununu keşfettiğinde hayal gücünün nasıl açıl-
dığını düşünün. Bir yetişkin ne cevap verirse versin, bu cevaba her 
zaman “niçin?” sorusuyla karşılık verilebilir ve oyun bu şekilde sürer 
gider. Bir çocuk için eğlenme potansiyeli sınırsızdır. Sorgulama ve 
oynama ilkeleri, hayatta kalmak için öğrenmeyi tarif etmede yar-
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dımcı olabilir. Aynı şekilde bu ilkeler, günümüzde öğrenme ile etki-
leşim içinde olup öğrenme üzerinde muazzam bir etkiye sahiptirler.

Öyleyse sürekli değişen dünyamızda öğrenmeyi kavrayabilmek 
için ne gibi çerçevelere ihtiyacımız var? Yeni nesil öğrenme kültürü, 
aslında iki unsur içermektedir. Birincisi, öğreneceğimiz herhangi bir 
şey için neredeyse sınırsız erişim ve kaynak sağlayan, geniş kapsamlı 
bir bilgi ağıdır. İkincisi ise, sınırlı ve yapılandırılmış bir ortamdır ve 
sınırsız sayıda aktörün bu sınırlar içinde kalan şeylerle, yeni bir şey 
oluşturmasına ve bunları denemesine imkân verir. Bu iki kavramı 
anlamakta başarısız olmamızın sebebi, ikisinin de tek başına etkili 
öğrenmenin gerçekleşmesi için yeterli olmamasıdır. Yeni nesil öğ-
renme kültürünü bu kadar güçlü kılan, ikisinin birleşimi ve arala-
rındaki etkileşimdir.

Bu süreci tarif etmek için benimsediğimiz metaforlardan bir ta-
nesi, tarımdır. Örneğin, bir çiftçi neredeyse sınırsız sayıda biyoloji, 
güneş ışığı, rüzgâr, su ve toprak kaynağını alır ve sınırlandırılmış ve 
yapılandırılmış bahçe ya da çiftlik ortamında birleştirir. İşte biz de 
yeni nesil öğrenme kültürünü, benzer bir süreç olarak görüyoruz. 
Tek fark, bitkiler yerine zihinler yetiştirmek.

İlerleyen sayfalarda değineceğimiz vaka örnekleri, toplum ku-
maşına yeni nesil öğrenme kültürünün bu kadar karışık şekilde na-
sıl işlenmiş olduğunu gösteriyor. Gerçekten de bu kültür, yapmakta 
olduğumuz her şeyin içine işlemiştir. Ayrıca bu hikâyeler, öğrenmek 
için kullanılan araçların, yeni ortamda eski öğrenme ve eğitim yön-
temini nasıl çok daha etkisiz kıldığını açıklıyor. Her şekilde, dünya-
daki değişimin hızını artıran şeylerin kendisinin, bize bu yeni araç-
ları da sağladığını keşfederiz. İşin sırrı, oynamayı, sorgulamayı ve 
hayal gücünü yeni nesil öğrenme kültürümüzün yapı taşları kılan bu 
yeni kaynakları nasıl kontrol edeceğimizi keşfetmekte gizlidir. Asıl 
soru şu ki: Yirmi birinci yüzyılda, hayal gücünü nasıl yetiştiririz?




