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Abstract

Meslekler aras› e¤itim t›p, sa¤l›k ve sosyal hizmet alanlar› içerisinde iki veya
daha fazla say›da profesyonelin bir araya gelerek birlikte bir ö¤renme
sürecine girmesini ifade etmektedir. Meslekler aras› e¤itim için ilk giriﬂimler
Birleﬂik Krall›kta (‹ngiltere, Galler, ‹skoçya, Kuzey ‹rlanda), 1960’l› y›llarda
baﬂlam›ﬂt›r. Dünyan›n önde gelen üniversiteler›nde meslekler aras› e¤itim,
sa¤l›k ve sosyal hizmet müfredatlar› içerisinde yerini alm›ﬂ, t›p, sa¤l›k bilimleri ve sosyal hizmetler alan›nda lisans ve yüksek lisans seviyelerinde zorunlu
ders olarak verilmeye baﬂlam›ﬂt›r. Türkiye’deki sa¤l›k ve sosyal hizmet
ö¤rencilerinin, meslekler aras› e¤itim program› çerçevesinde ortak dersler
alarak yeterliliklerini, kabiliyetlerini ve fark›ndal›klar›n› art›rarak daha etkin
bir biçimde ekiple çal›ﬂma becerileri kazanabilecekleri öngörülmektedir.
Üniversitelerin geliﬂimi, modernizasyonu ve güçlü Avrupa Meslekler Aras›
E¤itim A¤›na (European Interprofessional Education Network, EIPEN)
kat›labilmeleri, sa¤l›k ve sosyal hizmet alanlar›ndaki iﬂbirli¤i uygulama prensiplerini içeren meslekler aras› e¤itimin müfredata dahil edilmesiyle
mümkün olabilecektir. Meslekler aras› e¤itimin özünde sa¤l›k ve sosyal
hizmet alanlar›nda e¤itim alan ö¤rencilerin probleme dayal› ö¤renme becerilerinin kazan›lmas› yatmaktad›r. Bu çal›ﬂman›n amac›, meslekler aras› e¤itim
prensiplerini gözden geçirmek, aç›klamak ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde bu e¤itim anlay›ﬂ›n› müfredata dahil etmenin önemi vurgulanmakt›r.

Interprofessional education (IPE) involves members of two or more
health and social work professions engaged in learning with, from and
about each other to improve collaboration and quality of care. In the
1960s, IPE has started to be taught in the United Kingdom (England,
Scotlang, Wales and Northern Ireland). Over the world the majority of
the prestigous universities had incorporated IPE into their health and
social work curriculums and they have begun to teach IPE as compulsory course at graduate and postgraduate levels. It is predicted that if IPE
programmes started in Turkey, health and social work students will learn
side by side and will be able to use their abilities more effectively and
work collaboratively by raising their awareness and capabilities. The possibility of joining the well established European Interprofessional
Education Network and modernising Turkish universities further is
closely linked with the implementation of IPE curriculum which consists
of collaborative principles in social and health care. Intrinsically, IPE
enables health and social care students to obtain problem solving skills.
The aim of this study is to emphasize the importance of incorporating
IPE into Turkish universities’ curriculum by reviewing and explaining
the principles of IPE.

Anahtar sözcükler: Meslekler aras› e¤itim, iﬂbirlikçi çal›ﬂma, sa¤l›k ve sosyal
hizmet müfredatlar›, ekip çal›ﬂmas›.

Keywords: Interprofessional education (IPE), collaborative practice, health
and social work curriculum, group work.
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tan›mlam›ﬂt›r (CAIPE, 2012). Tarihsel olarak meslekler aras›
e¤itim anlay›ﬂ› ve uygulamas›n›n geliﬂimi, sa¤l›k ve sosyal hizmet alanlar›nda yaﬂanm›ﬂ ve yaﬂanmakta olan zorluklarla ba¤lant›l› olmuﬂtur. Meslekler aras› e¤itim ile uzmanlar aras›ndaki
temelde olumsuz tutum ve alg›lar›n de¤iﬂtirilmesi, güven ve ile-

ngiltere’deki Meslekler Aras› E¤itim Merkezi (Centre for
the Advancement of Interprofessional Education, CAIPE),
meslekler aras› e¤itimi ‘Sa¤l›k ve sosyal hizmet alanlar›nda
çal›ﬂacak iki ya da daha fazla say›da uzman›n birlikte ve birbirleriyle etkileﬂimli bir ﬂeklide çal›ﬂmalarna yönelik ö¤renim biçimi’ olarak
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tiﬂim eksikliklerinin giderilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bütüncül bir
bak›m anlay›ﬂ›n› getirme, yani sa¤l›k ve sosyal hizmet çal›ﬂanlar›n›n birbirleriyle koordine ve çözüm odakl› çal›ﬂmalar›, iﬂ doyumunu art›rarak iﬂ stresinin azalt›lmas›, daha esnek çal›ﬂma
stadartlar›n›n belirlenmesi hedeflenmektedir.
Meslekler aras› e¤itim yaklaﬂ›m›nda e¤itmenler, ö¤renenlere rehberlik eder ve onlar›n birlikte ö¤renme becerilerini güçlendirir. Ö¤renenlerden ise kendi ö¤renmelerinin sorumlulu¤unu kavrayan, yöneten, araﬂt›rmac› ve problem çözme becerilerini geliﬂtirmeleri beklenir. Dünyada meslekler aras› e¤itim, sa¤l›k ve sosyal hizmetler alan›nda, farkl› kültür ve disiplinlerle harmanlanarak sürekli ö¤renmeyi ve devaml›l›¤› esas alan bir uygulamad›r. Sa¤l›k ve sosyal hizmet alanlar›nda okuyan ö¤rencilerin
birlikte e¤itim alarak çözüm odakl› çal›ﬂmalar›na ortam sa¤layan, bunun sonucunda hastalar›n alaca¤› hizmetin daha iyi seviyeye ulaﬂt›r›lmas›n› ölçü alan bir e¤itim tarz›d›r. Barr (2000) bu
esaslar› ﬂu ﬂekilde özetlemiﬂtir; ‘Meslekler aras› e¤itim uzmanlar
aras›ndaki iliﬂkilerin anlaﬂ›lmas› ve profesyonelli¤i kazand›r›lmas›na
yönelik bir süreçtir’ (Barr, 2000, s. 10). Bu prensipler meslekler
aras› e¤itimin uygulanabilirli¤i ve sahada kullanabilirli¤ine katk›
sa¤lar. Ayr›ca meslekler aras› e¤itim müfredat› kültürleraras› iletiﬂim, sosyal yard›m, hastaneden eve bak›m planlamas›, yaﬂl›, engelli ve bak›ma muhtaç çocuklar›n korunmas› gibi konular› da
kapsar. ‹ngiltere’de çocuk istismar›n› önlemek için kurulan koruyucu bölgesel komiteler çok disiplinli e¤itim programlar›n›
baﬂlatm›ﬂ ve 1970’li y›llarda ise ilgili e¤itim stratejileri üniversitelerin programlar›nda yer alm›ﬂt›r. Hastalara verilen servisler
ve hizmetler art›k tek bir profesyonel ya da kurumla de¤il birçok uzman›n birlikte çal›ﬂarak ekip odakl› yaklaﬂ›m›yla verilmektedir. Bu anlay›ﬂ ve yaklaﬂ›m, hasta odakl› daha iyi hizmetlerin geliﬂtirilmesi sonucunu getirmiﬂtir (Barr ve ark., 2005;
Hammick ve ark., 2007; Rice ve ark., 2010). Birleﬂik Krall›k üniversitelerinde bu e¤itim stratejisi uygulamaya sokularak meslekler aras› mevcut hiyerarﬂik bask›n›n azalt›lmas› amaçlanm›ﬂ
olup, ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyelerde müfredatta yerini alm›ﬂt›r (CIPW, 2007).
Teorik bilgilerin de verilmesi süretiyle meslekler aras› e¤itim, ö¤rencileri gelece¤e haz›rlar, onlar›n gerekli bilgi, beceri
ve profesyonel davran›ﬂlar›n› geliﬂtirmeyi amaçlar. Geliﬂtirilmesi öngürülen bu profesyonel kimli¤in profesyonel kurumlar›n koymuﬂ oldu¤u standartlarla uyumlu olmas› önemlidir
(Barr ve ark., 2000; DoH, 2001a). Konu ile ilgili literatür, hastalara hem hastanede hem de kendi evlerinde verilen sa¤l›k ve
sosyal yard›m hizmetlerinin entegre edilmesi prensiplerini içerir. Ayr›ca uzmanlar›n koordine bir ﬂekilde iﬂbirli¤i anlay›ﬂ›
içinde hizmet vermelerinin faydal› olaca¤›na vurgu yap›lmaktad›r (DoH, 2001b; House of Commons Education and Skills
Committee, 2005; DoH, 2007a). Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün
(World Health Organization, WHO) 1973 y›l›nda yay›nlam›ﬂ ol-
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du¤u raporunda, meslekler aras› e¤itimin uluslararas› e¤itim
programlar›n›n aras›nda yer almas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir
(WHO, 1973, s. 4). Örgütün 1978 y›l›nda yay›nlad›¤› bildiride
2000 y›l›na kadar sa¤l›k ve sosyal hizmet kurumlar›nda çal›ﬂacak olan tüm uzmanlar›n meslekler aras› e¤itim ilkelerine göre
e¤itilmeleri hedeflenmiﬂtir (WHO, 1979). Örgüt 1988 y›l›nda
da “Sa¤l›k ve sosyal hizmeler için birlikte ö¤renerek birlikte çal›ﬂma”
(WHO, 1988) slogan›n› geliﬂtirmiﬂ ve böylece meslekler aras›
e¤itim üniversitelerin müfredat›na dahil edilmiﬂtir. Meslekler
aras› e¤itim programlar› bilgi, beceri, profesyonel davran›ﬂ ve
tutum yeterlilikleri çerçevesinde tasarlan›r ve aktar›l›r. Bunlar
aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Meslekler aras› e¤itim ile kazand›r›lmas› öngörülen beceriler ﬂunlard›r:
Farkl› disiplinlerden olan ö¤renenler hastalar›n bak›m› ve tedavileri hakk›nda uygun koordinasyon stratejileri geliﬂtirip,
ekip olarak mevcut bilgileri, ipuçlar›n› paylaﬂ›r ve kullan›r.
Ö¤renenler birlikte görev paylaﬂ›m› ve durum de¤erlendirmesi yapabilir ve hastalar›n ihtiyaçlar› konusunda öncelik
s›ralamas› yaparak taleplerini karﬂ›lar.
Tak›m arkadaﬂlar›n›n görevlerine sayg›l›d›r, onlar›n sorumluklar›n› anlar, verilen uzmanl›k kararlar›n›n anlaﬂ›lmas›nda
ve bu kararlar›n hastalara anlat›lmas›nda etkin rol oynar.
Ekip çal›ﬂmas›n› hedefleyen normlar›, kaynaklar› ve ortak
amaçlar› tespit eder.
De¤iﬂik senaryo ve vakalar karﬂ›s›nda ekip üyelerinin bilgisine baﬂvurup, bireysel bilgilerin ekip çal›ﬂmas›nda kullan›lmas›n› sa¤lar.
Ö¤renenler, ekip çal›ﬂmalar›nda gruba uyum sa¤layarak
hem bireysel sorumluluklar›n› hem de tak›m sorumluklar›n› yerine getirir.
Bireyin ekip içinde esneklik ve uyum becerilerini ö¤renerek
di¤er ekip üyelerinin ihtiyaçlar›na duyarl› olmalar›n› sa¤lar.
Meslekler aras› farkl›l›klardan kaynaklanan anlaﬂmazl›klar›n
çözümünde ortak problem çözme yeteneklerinin geliﬂtirmesine katk› sa¤lar.
Kayg›lar› aç›kça, savunmac› ya da düﬂmanl›k duygular› içermeyen bir ﬂekide, yap›c› öneriler ve görüﬂlerle ifade etme
becerilerini geliﬂtirir.
Meslekler aras› e¤itimin kazand›rmas› hedeflenen tutum ve
yeterlilikler aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r:
Birlikte çal›ﬂma iste¤ini ve yeterlili¤ini kazand›r›r.
Ortak ekip vizyonunu karﬂ›l›kl› paylaﬂ›lan profesyonel güven, sayg› ve tutumlarla güçlendirir.
Kiﬂisel performans› güçlendirerek grup birli¤ini korumayabilmeyi ve ekip yönetimini ö¤retir.
Karﬂ›l›kl› güvene dayal› pozitif ö¤renme ve çal›ﬂma ortam›
sa¤lar ve ayr›ca ekip üyelerinin kendilerini tan›malar›nda
yard›mc› olacak tutum ve davran›ﬂlar› ö¤retir.

Meslekler Aras› E¤itimin Yüksekö¤retim Müfredat›na Dâhil Edilmesinin Önemi

Uluslararas› Organizasyonlar ve Meslekler
Aras› E¤itimin Türkiye için Önemi
Meslekler aras› e¤itim uluslararas› platformlarda uzun y›llard››r ö¤retilmektedir (EIPEN, 2012). ‹ngiltere’de CAIPE
(Centre for the Advancement of Professional Education), ABD’de
Meslekler Aras› E¤itim ‹ﬂbirli¤i (Interprofessional Education Collaborative, IPEC), Avustralya Profesyonel E¤itimi ‹lerletme
Merkezi (Centre for Professional Education Advancement, CPEA)
meslekler aras› e¤itim kavramlar›n› geliﬂtirmiﬂ ve koordinasyonlu e¤itim programlar›nda üniversitelere öncülük etmiﬂlerdir. Kanada’da kurulan ‹ﬂbirlikçi Hasta Odakl› Uygulama için
E¤itim (Education for Collaborative Patient-Centred Practice,
IECPCP) bütün meslekler aras› e¤itim konulu programlar›n
dan›ﬂmanl›¤›n› üstlenmiﬂtir. Japonya Milli E¤itim Bakanl›¤›
bünyesinde üniversitelerde yeni disiplinler aras› e¤itim programlar›n›n uygulamas›na geçilmiﬂtir; Saitama Prepectorial
Üniversitesi buna öncülük ederek bu e¤itimin di¤er üniversitelerde uygulanmas›na da katk› sa¤lam›ﬂt›r. ABD’de meslekler
aras› e¤itiminin 40 y›ll›k kadar bir geçmiﬂi bulunmaktad›r. Birçok ba¤›ms›z projenin yan›nda spesifik programlara adapte olabilecek meslekler aras› programlar geliﬂtirilmiﬂtir. Stokholm
(‹sveç) Karolinska Enstitüsü, meslekler aras› e¤itimin Avrupa’da geliﬂmesinde önemli projelere imzas›n› atm›ﬂt›r. Avrupa
Meslekler Aras› E¤itim A¤› (European Interprofessional Education Network) 2004’de Avrupa Birli¤i fonuyla EIPEN ad› alt›nda
kurulmuﬂ ve ilgili ülkelerde meslekler aras› e¤itimin geliﬂimini
ve gruplar›n birbirleriyle ba¤lant› kurmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Uzakdo¤u örneklerinden biri de Japonya Meslekler Aras› E¤itim Birli¤i (Japan Association for Interprofessional Education, JAIPE) ve Japonya Meslekler Aras› Çal›ﬂma ve E¤itim A¤›’d›r (Japan Interprofesional Working and Education Network, JIPWEN).
‹skandinav ülkelerinin kurdu¤u disiplinler aras› e¤itim a¤›
(Nordic IPE Network, NIPNET) kuruluﬂundan beri kuzey ülkelerindeki üniversiteler ile iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmaktad›r. CAIPE’in deste¤i ile geçti¤imiz aylarda Türkiye Meslekler Aras›
E¤itim (Turkish Interprofessional Education, TIPE) Grubu kurularak meslekler aras› e¤itiminin üniversitelerimizin uluslararas›
kuruluﬂlarla ortaklaﬂa çal›ﬂmalar baﬂlatmalar›n› hedeflemiﬂtir
(www.tipe.gen.tr).
Üniversitelerimizde müfredatlar› haz›rlayan e¤itimcilerin,
sa¤l›k ve sosyal hizmetler alan›nda okuyan ö¤rencilerle bu alanda çal›ﬂan uzmanlar› bir araya getirecek uygulamaya dayal› e¤itim pro¤ramlar›n› geliﬂtirmeleri önem arz etmektedir (Domaç
ve Dokuztu¤-Uçsular, 2011). Meslekler aras› e¤itim sosyal hayata dönük bir toplumsal dayan›ﬂma, e¤itim ilkeleri içinde iﬂbirli¤i halinde çal›ﬂmaya yönelik bir yat›r›m olarak benimsenmelidir (Domaç ve Anderson, 2012).

Üniversitelerde Meslekler Aras›
E¤itim Programlar›
Bat›l› yüksek ö¤retim kurumlar›, profesyonelli¤in kendi gerektirdi¤i ﬂartlar ve koﬂullar› içerisinde üniversitelerin e¤itim
programlar›ndaki de¤iﬂiklikleri, istenilen mesleki standartlara
uyumlu hale getirmiﬂlerdir. Meslekler aras› e¤itim, profesyonelli¤in tek dalda gerektirdi¤i bilgileri, meslekler aras› prensiplerle sentezleyip, bunlar›n sa¤l›k ve sosyal hizmet profesyonelleri taraf›ndan kavranmas›na, ayn› çat› alt›nda birleﬂtirilmesine,
entegre edilmesine zemin haz›rlam›ﬂt›r. Farkl› mesleklerden
bir araya gelen profesyonellerden oluﬂmuﬂ “multi-disipliner”
ekiplerin çözebilecekleri sorunlar›n tek disiplinden oluﬂmuﬂ
ekiplerden daha verimli olaca¤› aﬂikard›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün vurgulad›¤› gibi gelecek nesillerin (sa¤l›k ve sosyal iﬂgücünün) uzlaﬂ›c› bir anlay›ﬂla hizmetler geliﬂtirebilmeleri önem
arz etmektedir (WHO, 2010). Öncelikle meslekler aras› e¤itimin kesintisiz ve sürekli geliﬂen bir ö¤retim ﬂekli olabilmesi için
uygulanacak müfredatlar›n yeni koﬂullara ve beklentilere adapte olabilmelerine olanak sa¤layacak esneklikte olmas› gerekir
(Hargreaves ve ark., 2005). Bu da ancak geleneksel ö¤retim
planlar›n›n de¤iﬂimiyle gerçekleﬂebilir (Barr, 2000). Meslekler
aras› e¤itim uygulamalar›n›n h›zla yay›ld›¤› ve kendine özgü
ö¤renme teorilerinin, de¤erlendirme modellerinin geliﬂtirildi¤i
bir dönemden geçilmektedir. Meslekler aras› e¤itim nitelikli ve
nicelikli araﬂt›rmalar›n yan›nda kendine özgü e¤itimi içeren tak›m çal›ﬂmas›, görev paylaﬂ›m›, ortak problem çözme, grup iletiﬂimi, grup planlamas› ve sunum teknikleri, iﬂbirli¤i içeren pratik egzersizleri içermektedir. Konu ile ilgili müfredatlar haz›rlan›rken ça¤›n gereklerine uygun olmas›na, sürekli geliﬂim göstermeye olanak sa¤lamas›na, ö¤renenlere etkili geri dönüﬂü
sa¤layan, sistematik, basitten zora planlanm›ﬂ, eﬂitlik ve bilimsellik ilkelerini içeren bir yap›da olmas›na dikkat edilmelidir.

Meslekler Aras› E¤itimin Getirdi¤i
Potansiyel Kazançlar
Meslekler aras› e¤itim ö¤rencilerin birlikte çal›ﬂabilecekleri
ortak konular d›ﬂ›nda, hastanelerde verilen tedavi ve bak›m maliyetinin daha da aza indirilebilece¤i hususunda çözümler üretir. Ayr›ca hastanelerdeki bak›m›n daha etkili olaca¤›na iﬂaret
ederek, toplum içinde sunulacak sa¤l›k hizmetleri ile sosyal hizmetlerin entegrasyonunu hedefler. Sa¤l›k profesyonellerinin ve
sosyal hizmet uzmanlar›n›n ortak alanlarda geliﬂtirdikleri tedavi ve uygulamalarda ortaya ç›kabilecek tekrarlar›n en aza indirgenmesini, en önemlisi profesyonel hasta iliﬂkilerinde hastan›n
yaﬂam kalitesinin en üst seviyeye ç›kar›lmas›n› ve hasta odakl›
çözüm yollar›n› amaçlar. Meslekler aras› e¤itim, ö¤rencilere
etik bilgileri, di¤er disiplinlerin fonksiyonlar›n› anlamalar› için
ortak ö¤renme ortam› sa¤lar. Özellikle yaﬂl› ve engelli nüfüsu-

Cilt / Volume 4 | Say› / Issue 1 | Nisan / April 2014

11

Sezer Domaç ve ark.

nun giderek art›ﬂ gösterdi¤i dünyam›zda, sa¤l›k hizmetleri ve
sosyal hizmetlerin giderek yetersiz kald›¤› ve talebin artt›¤›
ekonomik koﬂullar göz önüne al›nd›¤›nda, meslekler aras› çal›ﬂma verimlili¤i art›ran bir strateji olarak kabul edilmiﬂtir. ABD
ve Kanada’da sa¤l›k ve sosyal hizmet uzmanlar›, güvenilir ve
daha etkili, sorunsuz, ortaklaﬂa uygulama modeli olan meslekler aras› e¤itimi toplum için belirlenmiﬂ olan hedeflere ulaﬂmak
için kullan›rlar. Barr’a göre (2000) entegre olmuﬂ sa¤l›k ve sosyal hizmet e¤itimi, ö¤rencilerin farkl› disiplinleri tan›malar›na
ve daha geniﬂ boyutlu problem çözme yetene¤ine ve yaﬂad›klar› toplumun ihtiyaçlar›na cevap verebilme beceri ve duyarl›l›¤›n› içerir. Ayn› yazar, meslekler aras› e¤itimin, epistomolojik,
pedagojik, normatif, ak›lc› ve eleﬂtirel aç›dan ele al›nmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Meslekler aras› e¤itimin fayda ve kazançlar› aﬂa¤›daki alanlarda saptanm›ﬂt›r:
E¤itimsel: Ö¤renilecek unsurlar›n bütünleﬂme yoluyla geniﬂletilmesi, ö¤renme ile gerçek yaﬂam durumlar› aras›ndaki iliﬂkileri geliﬂtirmek.
Epistemolojik: Birbirine z›t kavramlar›, gerçeklik kriterleri nesnellik ve metodolojik düzeyde de¤erlendirebilmek;
bunlardan yeni düﬂünme mekanizmalar› üretip ba¤lant›
kurma yetene¤ini geliﬂtirmek.
Pedagojik: Farkl› meslekleri ortak e¤itim yelpazesi alt›nda
birleﬂtirip iﬂbirli¤ini teﬂvik edecek ö¤renim metotlar›n› uygulamak.
Normatif: Verilen ortak e¤itimle siyasi ve sosyal reformlar›n geliﬂiminde düzenleyici ve lokomotif olmak.
Ak›lc›: Birleﬂtirici konularla rasyonel muhakeme yapma yetene¤ini ve varl›k felsefesini geliﬂtirmek (örnek, toplum sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesinde/teﬂvik edilmesinde hem sa¤l›k hem
de sosyal hizmet alanlar›nda çal›ﬂanlar›n ortak katk›lar›).
Eleﬂtirel bak›ﬂ: Di¤er disiplinlerin yap›s›n› anlamak ve bilgi toplama kapasitesini ve sentezlemesini geliﬂtirmek.

Sonuç ve Öneriler
Bu yaz›n›n temel amac›, ülkemizde meslekler aras› e¤itim
programlar›n› haz›rlayacak ve sunacak uzmanlar›n yetiﬂtirilmesine, ayn› zamanda sa¤l›k ve sosyal hizmet alanlar›nda e¤itim
programlar›n›n modernizasyonuna katk› sa¤lamak ve ö¤rencilere meslekler aras› e¤itimi ortak müfredat program› olarak tan›tmakt›r. Meslekler aras› e¤itimin pilot merkezlerinin kurulmas›yla gerekli uzmanl›k bilgisinin yeni kurulacak bölümlere
aktar›lmas› mümkün olabilecektir. Ülkemizin sosyo-politik ve
sosyo-kültürel de¤erleri dikkate al›narak meslekler aras› e¤itim
programlar› düzenlenmelidir. Yeni e¤itim politikalar› küçük
projelerin hayata geçirilmesine destek olarak meslekler aras›
e¤itimin geliﬂtirilmesine katk›da bulunacakt›r. Ayr›ca e¤itim
politikalar› sayesinde Avrupa disiplinler aras› e¤itim merkezleriyle sürekli bilgi al›ﬂveriﬂi içinde bulunarak meslekler aras› e¤i-
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timin küreselleﬂme sürecine ve Türkiye’deki geliﬂimine destek
olunacakt›r (Domaç ve Anderson, 2012).
Fakülte dekanlar›, dekan yard›mc›lar› ve bölüm baﬂkanlar›n›n meslekler aras› e¤itim gündeminin ileri aﬂamaya al›nmas›ndaki katk›lar› ve birbirleriyle olan iﬂbirli¤i önem arz etmektedir
(Curnan ve ark., 2005). Gilbert’e göre (2005) üst yönetimden
aﬂa¤›ya do¤ru yaklaﬂ›mlarda meslekler aras› e¤itimin iﬂbirlikçi
yönü t›kanabilir, çünkü ö¤retim üyelerinin meslekler aras› e¤itimi gündeme taﬂ›malar› için bu konuda kararl› olmalar› ve e¤itilmeleri gerekir. Meslekler aras› e¤itimin etkili bir ﬂekilde uygulamaya geçirilmesi ancak oluﬂturulacak iﬂbirlikçi, ortak anlay›ﬂla mümkündür. Bu de¤iﬂim baz›lar› için yeni bir sistemle tan›ﬂma heyecan›n›n yan›nda kaybolma korkusu ya da kontrolü
elden kaybetme gibi kayg›lar› içeren duygular yaﬂatabilir. Meslekler aras› e¤itim bireylerin ekip içerisinde etkili düﬂünebilme
mekanizmalar›n› geliﬂtirir, savunmac›l›k bariyerlerini azalt›r,
yeni görüﬂlere aç›k, dinamik ve enerji dolu olmay› teﬂvik eder.
Ayr›ca yans›mal›, analitik ve eleﬂtirel düﬂünme metodlar›n› da
uygulay›c›lar için zorunlu k›lar.
Bat›l› ülkelerde geçmiﬂi 1960’l› y›llara uzanan meslekler
aras› e¤itimin Türkiye’de sa¤l›k ve sosyal hizmet alanlar›nda
geliﬂtirilmesi, kültürel uygunlu¤unun konuﬂulup tart›ﬂ›lmas›
gerekir. Meslekler aras› e¤itimin profesyonellerin mesleki hayatlar› ile ilgili yaﬂayacaklar› stresleri ve kayg›lar› azaltacak formüller önerir. Stresin birey üzerinde ve tak›m çal›ﬂmas›nda yarataca¤› etkilerin üzerinde durur. Meslekler aras› e¤itim anlay›ﬂ› analitik ve eleﬂtirel düﬂünme yöntemlerini kullanmay› teﬂvik
eder ve profesyonellerden kendi güçlü ve zay›f yönlerini tespit
etmelerini, gerekirse ek e¤itimle aç›klar›n› kapatmalar›n› hatta
di¤er alanlardan faydalanarak bunu yapmalar›n› kolaylaﬂt›r›r.
Eleﬂtirel düﬂünme yöntemleriyle ö¤renciler pek çok soruyu zihinlerinde sorup çözüm yollar›n› araﬂt›racak ve bunu yaparken
di¤er alanlardaki kiﬂilerle profesyonel temelde iletiﬂim kurma
ihtiyac› hissedeceklerdir. Meslekler aras› e¤itim sonucunda birey (yak›n› ya da hasta) - uzman ikilisinden biraz daha ileri giderek, birey - uzman - toplum entegrasyonuna zemin haz›rlar.
Türkiye’de yaﬂam kalitesinin giderek artt›¤› ve dolay›s› ile ölüm
yaﬂ›n›n yukar›lara çekilece¤i varsay›m›ndan hareketle meslekler
aras› e¤itim programlar›n›n yaﬂlanan nüfusa ve artan kronik
hastal›klar›n yay›lmas›na ba¤l› olarak uzun süreli hastalar›n bak›m›na daha geniﬂ bir aç›dan yaklaﬂ›lacak uygun tedavi, önleme
ve hastal›¤›n idaresi gibi konularda insanlara ve topluma çok
daha etkili yöntemler geliﬂtirilece¤ini söyleyebiliriz. K›saca,hastalar› ilgilendiren problemlerin çözümünde, bireylerin
yaﬂam kalitesinin daha üst seviyelere taﬂ›nmas›nda, multidisipliner, iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂma anlay›ﬂ›n›n günümüzde kaç›n›lmaz
oldu¤u söylenebilir. Bu nedenle meslekler aras› e¤itim,sa¤l›k ve
sosyal hizmet alanlar›nda e¤itim alan ö¤rencilerin profesyonel
hayata haz›rlanma sürecinde bilgi, beceri ve tutum kazanmay›
sa¤layacak düzeyde müfredatta yer almal›d›r.

Meslekler Aras› E¤itimin Yüksekö¤retim Müfredat›na Dâhil Edilmesinin Önemi
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