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TASARIM EĞİTİMİ ERKEN EVRESİNDE ALLOSTERİK ÖĞRENME TEMELLİ BİR METODOLOJİ ÖNERİSİ: 
NİTEL PERFORMANS PRATİKLERİ

Günümüz çağdaş tasarım eğitimi özgün, yaratıcı, eleştirel, esnek, fonksiyonel, estetik..vb. nitelikleri 
barındıran sonuç ürünlerin elde edilebilmesi amacıyla, tasarım sürecinin daha verimli yaşanmasını 
sağlayacak her türlü fikre ihtiyaç duymaktadır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada bu anlayışa paralel 
olarak tasarım sürecini merkeze alan ve tasarımcı adaylarının bu konudaki farkındalıklarının artırılmasını 
destekleyen bazı akademik çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan çalışma ile böyle bir çabaya katkı 
sağlanması hedeflenmiştir. Söz konusu katkı, tasarım sürecinde öğrencinin yaratıcı düşünce geliştirme 
potansiyelini artırması, bu amaçla kavram geliştirme becerisi, soyut düşünme becerisi kazandırması ve 
sonuç olarak tasarım eğitiminde uygulanabilir bir bakış açısının gündeme taşınması şeklinde 
nitelendirilebilir.   
Tasarım eğitiminde nihai hedef, tasarımcı adaylarına nitelikli tasarım fikirleri üretebilecekleri bilgi ve 
bilinci aşılamak, bu konudaki farkındalıklarını artırmaktır. Böyle bir hedefe sadece teknik bilgi aktarımı ile 
ulaşılamayacağı, öğrencinin algı dünyasının ve düşünce kanallarının da açık olması gerektiği ortadadır. 
Bu çerçevede özellikle tasarım eğitiminde nonformel eğitim yaklaşımlarına verilen önemin artması ile 
birlikte; fikir üretimindeki verimliliği artırmaya, yaratıcılığı güçlendirmeye yönelik çalışmaların son 
yıllarda sıkça gündeme geldiği görülmektedir. Buradan çıkışla tasarımcı adaylarının tasarım probleminin 
çözümü üzerine, düşünsel alt yapılarını kullanabilme becerilerinin (kavram üretimi/kavram 
kullanımı/soyutlama..vb.), bir metodoloji çerçevesinde geliştirilebilir olduğu varsayılmıştır.
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