
AMERİKA: En önemli 8 sosyal beceri1

Çocuk psikoloğu Dr. Bethany Cook, çocuklar için en önemli sosyal 
becerilerin ve bu becerilerin işlevlerinin şunlar olduğunu söyledi: 

• Temel saygı davranışları: Tek bir sosyal beceriden ziyade geleneksel 
nezaket kurallarına uymayı ve sağlıklı akran etkileşimleri geliştirmeyi; 
sıraya riayet etmeyi, paylaşımcı olmayı içerir. Bu temel becerilere sahip 
bir çocuk, sosyal ve sanal ortamlarda başarılı bir etkileşime girebilir. 
Kibar bir çocuk herkes için kazan-kazan demektir.

• Göz teması: Diğerlerine saygı duyduğumuzu göstermenin yanında 
özgüven de inşa eden bir davranıştır. Çocuklara akranlarıyla gerçek 
bir bağ kurmalarında göz teması anahtardır. Onların seviyesine 
inmek göz teması kurmalarında onları cesaretlendirir.

• Kişisel alanı anlama: Küçük çocuklar biyolojik 
olarak yakın olmak ister. Ancak diğer 
insanlarla aralarına koyacağı fi ziksel 
mesafeyi öğrenmeleri gerekir. 

• Sınır çizme: Bu beceri pek çok 
yetişkin için de karmaşıktır. Ebeveynler 
tarafından ekstra farkındalık gerektirir. 
Çocuklar genellikle bu davranışı 
yetişkinleri izleyerek öğrenirler.  

• Şefkat ve empati: Bunun için 
ebeveynlerin çocuklarına sık sık kendilerini 
başkasının yerine koymalarını söylemeleri 
gerekir. 

• Kişisel sağlık ve temizlik: Dengeli beslenmenin, yeterince 
uyumanın, egzersiz yapmanın, iyi hijyen uygulamalarının önemini 
öğretmek bir zorunluluktur. Sağlığının kötü olması zaten diğer 
insanlarla iletişim kurmayı zorlaştırır. Çünkü yorgun veya aç 
olduğunuzda kendinize ve vücudunuzun ihtiyaçlarına diğer 
insanlardan daha çok odaklanırsınız. Çocuğun günde iki kere dişlerini 
fırçalamasını, düzenli olarak banyo yapmasını, sağlıklı beslenmesini, 
zamanında uyumasını ve temiz kıyafetler giymesini sağlamak gerekir.

• Sözsüz iletişim becerisi: Bu beceriyle çocuk gerektiğinde iletişimini 
nasıl ve ne zaman değiştirmesi gerektiğini bilir. Bunu öğretmenin 
en iyi yolu, sessiz fi lm izlemek ve sonra çocuklarla hikâye hakkında 
konuşmaktır. 

• Dinlemek: Bunu beceremeyen çocuklar bütün ilişkilerinde sorun 
yaşayabilir. Bunun için oyunlar kullanılabilir. Yaşı daha büyük 
çocuklarda alçak sesli sohbetlerden fayda görülebilir.

ALMANYA: AB, her Alman öğretmen için bir dizüstü bilgisayar fi nanse 
edecek.2

Küçük bir “okul zirvesinde”, Şansölye Merkel ve bazı eyalet temsilcileri, 
öğretmenlere görevlerinde kullanacakları dizüstü bilgisayar sağlamak 
konusunda anlaştılar. Koalisyon, 500 milyon avroluk bu bedelin AB’nin 
korona yapılanma programından fi nanse edilmesini kararlaştırıldı. 

AB ülkelerinin devlet ve hükûmet başkanları 750 milyar avroluk fon 
üzerinde daha önce ittifak etmişti. AB ve SPD’nin liderleri, dijital 

eğitim atağının bu kasadan fi nanse edilmesi gerektiğine 
karar verdi. 

Karliczek: Korona, okullarda dijitalleşmenin 
tetikleyicisidir, dedi.

Koalisyon’ göre bu fon, dizüstü bilgisayar 
satın alınmasına ek olarak yüksek 
kaliteli dijital öğretim içeriği, ders ve 
konferansların yürütülmesi; iletişim, 
sınav ve denetim sertifi kaları için 
korumalı ve kalite güvenceli bir alan 

sağlayacak. Ayrıca bu fon ile Almanya 
genelinde bir eğitim eğitim platformu 

oluşturulması planlanıyor. Bu fon ile Almanya 
genelinde bir eğitim platformu oluşturulması 

planlanıyor.

Platformun; yetişkin eğitimi, hayat boyu eğitim, mesleki eğitim ve 
örgün eğitim gibi tüm eğitim alanlarında erişilebilir olması gerektiği 
belirtildi. Ayrıca medya planlaması, okul ve personel gelişimi 
konularında okulları desteklemek için “Eğitim Yeterlilik Merkezleri” 
kurulması da planlanıyor.

Bu planlamalar yapılırken arka planda okulların dijital donanımı 
hakkında tartışmalar oldu. Eksiklikler, yılın ilk yarısındaki kapanışlarda 
belli olmuştu. Elektronik yoldan uzaktan eğitim ve iletişimin kısıtlı 
olduğu anlaşıldı. Eğitim sendikaları, diğer hususların yanı sıra, bazı 
evlerde teknik donanımın olmaması ya da yetersiz olması nedeniyle 
uzaktan eğitim yapabilmek için öğretmenlerin kendi özel cihazlarını 
kullandıklarına dikkat çekti. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere ödünç 
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cihaz verilmesi için 500 milyon avroluk bir program da başlatıldı. 

FDP milletvekili meclis grubu lideri Katja Suding, öğretmenleri 
cihazlarla donatmak ve öğrenme yönetim sistemleri kurmak için 
planlanan tedbirlerin çok önemli olduğunu; hayal kırıklığı yaratanın 
ise hâlâ öğretmen ve öğrenciler için yapılacak elle tutulur 
iyileşmelerin belirsizliği olduğunu ifade etti. 

AVUSTURYA: Okullarda korona virüs gargara 
testi uygulanacak3

İki hafta içerisinde Viyana, Aşağı 
Avusturya ve Burgenland’da okullar 
normal çalışma düzeninde tekrar 
açılacak. Derslerin nasıl yapılacağı, 
henüz çalışmaları süren bölgesel 
korona trafi ğine bağlı olacak. Avusturya 
Eğitim Bakanlığı gelecek sömestrde 
her 3-4 haftada bir, öğrencilere rastgele 
korona virüs testi yapılacağını söyledi. 

Avusturya genelindeki bütün ilkokullar, yeni 
ortaokullar ve genel liselerin alt kademelerinde 
(ortaokul kısmı) 15.000 öğrenciye 60 saniyelik bir gargara 
testi yapılacak. Testleri okul doktorları ve asistanlar uygulayacak. 
Testlerin nakliyesini medikal lojistik fi rmaları üstlenecekler. Bilimsel 
değerlendirmeleri ise Viyana, Graz, Linz ve Innsbruck Üniversiteleri 
yapacak. Projenin Eylül ayı sonunda başlaması planlanıyor. Amaç 
bu yaş grubunda virüsün yayılışı hakkında daha fazla bilgi edinmek. 
Ayrıca 1200 öğretmene de test uygulanması planlanıyor.  

BELÇİKA: Sağlık önlemlerine ek olarak bu yıl okullar açılırken birtakım 
yenilikler olacak4

Sağlık tedbirlerinin yanı sıra 2020 eğitim öğretim yılının 
başlangıcında Belçika’da şu yeni düzenlemeler yapıldı: 

1. Flamanlardan sonra, Wallonia-Brüksel Federasyonunda da 
Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen bir yasa tasarısına uyularak 
zorunlu eğitim 6 yaşından 5 yaşına çekildi. Yeni kararname, 5 yaşına 
basan tüm çocukların anaokulunun 3. sınıfına kaydolmasını öngörüyor. 
On beş yıldan beri tasarlanan okula başlama yaşının indirilmesinin; 
çocukların, öğrenme güçlüklerinin daha hızlı tespit edilmesini, okul 
kurallarına daha erken uyum sağlamalarını, eğitim dilini daha iyi 
öğrenmelerini ve böylece ilköğretimde öğrenme ve başarı olasılığının 

artmasını sağlayacağı düşünülüyor. Daha önce Fransa da 6 olan 
zorunlu okula başlama yaşını 3 yaşa indirmeye karar vermişti.

2. Geçen yıldan beri anaokulu 1’de uygulanan, “ücretsiz eğitim” 
önlemleri artık anaokulu 2’deki tüm çocuklar için de geçerli olacak. 

Böylece okul idareleri artık ebeveynlerden özellikle keçeli 
kalem, boya kalemleri gibi malzemelerin satın 

alınması için bir dizi maliyet talep edemeyecek. 
Buna karşılık bu gelir kaybını telafi  etmek için 

okullar çocuk başına yıllık 60 avro ek bağış 
alacak. Ayrıca okullar; öğle yemeği saatleri, 
yüzme havuzu gibi belirli kültürel veya 
sportif faaliyetler için veliden para 
isteyebilecek. Federasyon bütçesine ek 
maliyetin ilk yıl 3,8 milyon, ikinci yıl 7 
milyon ve üçüncü yılda 10 milyon avro 
olacağı tahmin ediliyor.

BOSNA HERSEK: Veliler, çocukların ateşini 
ölçmekle yükümlü olacak5

Eğitim Daire Başkanı Senad Osmanović, derslerin 
7 Eylül’de başlayacağını ve 45 dakika süreceğini 

söyledi. Brčko Bölgesi Koruma ve Kurtarma Merkezi, ilkokul 
ve liselerde 2020/2021 eğitim öğretim yılı derslerinin başlaması 
için gerekli koşulları belirleyip protokolü onayladı. “Öğretmenler yüz 
koruma vizörü takacak. Öğrenciler arasında en az bir buçuk metre 
mesafe olacak, sınıf büyüklüğü uygun olan yerlerde öğrenciler sırada 
tek oturacak. Küçük sınıfl arda öğrenciler, mesafeyi koruyacak şekilde 
sıraların kenar tarafında olacak. Okulların önünde hijyenik paspas 
konulacak, her sınıfta ise yeterli miktarda dezenfektan bulunacak. 
Görevli öğrenci olmayacak ve öğrencilerin okul bahçelerini terk 
etmeleri yasaklanacak. Veliler her gün, çocukları okula göndermeden 
önce onların ateşini ölçmekle yükümlü olacak.’’

ÇİN: Hong Kong okulları 23 Eylül’den itibaren yüz yüze derslere 
başlayacak6

Eğitim Bakanı, yeni korona virüs vakalarındaki düşüş sebebiyle Hong 
Kong’da okullarının 23 Eylül tarihinden itibaren, kampüsteki öğrenci 
sayısının okulun toplam öğrenci nüfusunun altıda birini geçmemesi 
koşuluyla, açılacağını duyurdu. 16-22 Eylül tarihleri arasında da telafi  
dersleri gibi etkinlikler için daha erken dönmesi gereken öğrencilerle 
okullara esneklik verileceğini sözlerine ekledi. 
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SIRBİSTAN: Fakülteler bağımsız araştırma enstitülerince tatbike tabi 
tutulacak7

Eğitim Bakanı Mladen ŞARÇEVİÇ; “Politika” gazetesine verdiği 
mülakatta, yükseköğretim stratejisinin yıl sonuna kadar 
belirleneceğini, akademik çalışmaların kalitesini denetleyecek bir 
enstitünün kurulacağını söyledi. Yükseköğretim Kalitesini Denetleme 
Enstitüsü adlı bu kuruluşun; bağımsız bir kurum olarak fakülte ve 
akademilerin çalışmalarını analiz edeceğini belirtti. Ayrıca bütçedeki 
öğrenci kontenjanın artırımı, katkı payının azalması, burs imkânlarının 
yaratılması ve akademisyenlerin iş piyasası ile daha yakın 
irtibatlandırılmasının da sağlanacağını ifade etti. 

Şarçeviç; böyle bir enstitünün olmayışının, Avrupa 
Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) 
tarafından, Sırbistan’ın üyelik hakkındaki 
eksikliklerinin üzerinde çalıştığı esnada 
özellikle dile getirildiğinin altını çizdi. 

AMERİKA: Bir çocuk evde çevrim içi 
eğitim alıyorsa veliler de davranışlarına 
dikkat etmeli8

Bu günlerde davranışları konusunda 
uyarılması gerekenlerin sadece çocuklar 
olmadığı düşünülüyor. Uzaktan eğitim 
sürecinde problem yaşamamak için 
ebeveynlerin de şu noktalara dikkat etmesi 
gerektiği belirtiliyor:

• Ekranda görünme ihtimali olan herkes uygun 
şekilde giyinmeli.

• Çocuğunuzun öğrenci olmasına izin verin. Öğretmenler çocuğunun 
yerine kamera önünde oturan ve soruları cevaplayan veliler görüyorlar. 
Bu size cazip gelebilir fakat ne kadar konuşmak isterseniz isteyin 
çocuğunuzun kendi adına cevap vermesine izin verin.

• Açık mikrofonlara dikkat! Çocuğunuza mikrofonunu sessize almayı ve 
açmayı öğretin. Çocuğunuzun öğretmeni söylediği zaman mikrofonu 
açtığında sınıfın ve öğretmenin onu duyduğundan emin olun.

• Öğretmene ve sınıfa saygı gösterin. Çocuğunuz evde eğitim 
alıyor ancak sisteme girdiği andan itibaren onun sınıfta olduğunu 
bilin. Lütfen çocuğunuzu yardıma ya da kardeşinin doğum gününü 

kutlamaya çağırmayın. Eğer çocuğunuzla oturacaksanız çocuğunuzun 
öğretmenine haber verin.

İNGİLTERE: 62 okuldaki korona salgınından sonra yüzlerce öğrenci 
tecritte9

Binlerce öğrenci Mart ayından beri ilk defa arkadaşları ve 
öğretmenleriyle bir araya geldi. 

Okullarda, yeni dönem ilerledikçe virüsün yayılmasını durdurmak için 
bir dizi farklı önlemler alındı. 

Ancak İngiltere’deki okullarda geçen hafta öğrenciler okula 
döndüğünden beri teşhisi konmuş 62 korona virüs vakası ortaya 

çıktı. Çocukların Ağustos ayında okula döndüğü İskoçya, 
İngiltere’de virüsten en çok etkilenen bölge oldu. 

İngiltere’de ülke çapında Bradford, Leeds, 
Burnley, Lecesiter, Nottingham, Kent ve 

Manchester şehirlerinde de vakalara 
rastlandı. Ülkenin kuzey doğusunda 
yüzlerce öğrenci geçen haftanın sonunda 
okula döndü. ChronicleLive tarafından 
1896 ebeveynle yapılan bir araştırmaya 
göre Kuzey Doğu’da yaşayan velilerin 
yarısından fazlası çocuklarını okula 
göndermek konusunda endişeli. 

Soruları yanıtlayan velilerin 1000’den 
fazlası (%56) “Eylül’de çocuklarınızı 

okula göndermekten memnun musunuz?” 
sorusuna olumsuz cevap verdi. Çocuklarını okula 

göndermekten memnun olduklarını beyan eden 
velilerin bile %44’ü güvenlik endişelerini dile getirdi. 

Okulların önerdiği baloncuk sistemini güvenli bulup bulmadıkları 
sorusuna ise olumlu cevap veren velilerin yanıtlarının ortalaması 2,5 
oldu. Bu da velilerin çocukları konusunda hâlâ endişeli olduklarını 
gösteriyor.
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