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Ed. Şeyma Nur Dündar

ve sınıﬂarda temiz hava dolaşımı sağlanacak. Eyalet hükûmeti, okullar
yeterince havalandırılamadığı takdirde hava temizleme sistemleri için

ABD: Salgın, duyma engelli öğrencileri çevrim içi öğrenme alanında

girişimde bulunacaklarını açıkladı.

nasıl dışarıda bıraktı?

Okul müdürleri dernekleri, derslerin bu şekilde devam etmesinin

Amerika’da, engelli öğrencilerin %56,5’inin çevrim içi eğitimde

mümkün olmadığını düşünse de Eğitim Bakanlığı, sağlık tedbirlerinin

zorlandığı ve derslere düzenli katılamadığı tespit edildi. Yapılan

bulaşıcılığı önlemek için yeterli olduğunu savundu. KRV Eğitim Bakanı

bir anket sonucunda, engelli öğrencilerin çoğunun çevrim içi

Gebauer (FDP Partisi), mümkün olduğu sürece okullarda sınıf sistemi

platformlardan faydalanamadığı ortaya çıktı. Engelli öğrencilerin

ile yüz yüze eğitime devam edeceklerini belirtti.

%56,5’i çevrim içi eğitimde sorun yaşarken %77’si de uzaktan eğitim
yöntemlerine erişemedikleri için bu süreçle kendi başlarına başa

Çev. Necmettin Güler, Denis Gürel

çıkamayacaklarını ve öğrenmede geride kalacaklarını dile getirdi.

BELÇİKA: Kasım ayı itibarıyla Valonya-Brüksel Bölgesi’ndeki bütün
ortaöğretim öğrencileri uzaktan eğitim alacak.

Öte yandan internet bağlantısı ve cihaz eksikliğinin de işitme
engelli öğrenciler için sorun arz ettiği belirtildi.

Ekim ayı sonunda alınan bir karara göre 7. sınıftan

Zayıf internet bağlantısı nedeniyle çevrim içi

12. sınıfa kadar tüm öğrenciler uzaktan eğitim

platformlarda; dudak okumanın yapılamaması,

alacak. Valonya-Brüksel Bölgesi Hükûmeti,

alt yazıların olmaması, işaret dili

önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğunu

tercümanlarının eksikliği, zayıf aydınlatma,

ancak toplumdaki bulaşıcılık oranlarının

seslerin anlaşılmaz ve boğuk olması

yükselmesiyle okullarda da vaka tespit

işitme sorunu yaşayan öğrencilerin

edildiğini duyurdu. Yüz yüze eğitimin

sıklıkla karşılaştığı problemler olarak

endişe verici olduğunu belirten

sıralandı. Bununla birlikte ev dışına

yetkililer, bu dönemde uzaktan eğitimin

çıkamama ve iletişim eksikliğinin de

uygulanacağını ve eğitimcilerin çevrim

özellikle kırsal bölgelerde yaşayan

içi platformlardan ders ve ödev vereceğini

engelli öğrenciler için çeşitli sorunları

söyledi. Ayrıca 9-10 Kasım tarihlerindeki

ortaya çıkardığı ifade edildi.

ara tatil ile beraber bir ek tatilin söz konusu

Çev. Mehmet Akif Günaydın

olmadığı sürecin kesintisiz devam ettirileceği
bildirildi. Frankofon Eğitim Bakanı Caroline Desir

ALMANYA: Sonbahar tatilinden sonra aşağıda belirtilen

ve eğitim yetkilileri arasında, uzaktan eğitim yöntemlerinin

COVID-19 kuralları geçerlidir.

detaylarını belirlemek için bir toplantı yapıldı.

Almanya’da sonbahar tatili bitti ve okullar açıldı. Uzmanlar; öğrenciler,

Öte yandan 12 yaş altı ilkokul öğrencilerinin haftanın 5 günü

veliler ve öğretmenlerin COVID-19 kapsamında dikkat etmesi gereken

kesintisiz bir şekilde yüz yüze eğitim aldığı ve bu kademelerde

kuralların altını çizdi. Kuzey Ren Vestfalya’da birçok aile için okul ve

herhangi bir önlem alınmadığı hatırlatıldı. Temel eğitim ve

normal günlük yaşam yeniden başladı. Tüm öğrenciler koridorlarda ve

ortaöğretim için alınan kararların farklılığının sebebi olarak 12 yaş altı

okul tesislerinde maske takmak zorundalar. 5. sınıftan itibaren maske

öğrencilerde virüsün bulaşma oranının daha düşük olması gösterildi.

zorunluluğu, dersler sırasında da geçerli hâle getirildi. Öğretmenler
ise sosyal mesafeyi koruyabildikleri durumlarda maskelerini

Çev. Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, Aylin Erdem, Hatice Salar Dağcı

çıkarabilecekler. KRV Eyalet Hükûmetinin tavsiyesine göre sınıﬂar, her
20 dakikada bir havalandırılacak, teneffüs boyunca bütün pencereler
tamamen açılacak. Mümkün olduğunca çapraz havalandırma yapılacak
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BOSNA HERSEK: Saraybosna Kantonu Kriz Yönetim Kurulu, ortaokul

Çev. Saraybosna Eğitim Müşavirliği

öğrencilerinin uzaktan eğitime devam etmelerine karar verdi.

KAZAKİSTAN: Bakanlıklararası Komisyonu, öğrencilerin ikinci dönem
eğitim formatı hakkında karar verdi.

Saraybosna Kantonu Kriz Yönetim Kurulu, salgın nedeniyle eğitimin
düzenlenmesine ilişkin yeni tedbirler aldı. Böylece Saraybosna

Koronavirüs Enfeksiyonunun Yayılmasının Önlenmesine Dair

Kantonu’ndaki ortaokullarda uzaktan eğitim yapılırken ilkokullarda

Bakanlıklararası Komisyonu, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2.

farklı bir model uygulanacak. İlkokul öğrencileri, iki gruba ayrıldıktan

döneminden itibaren öğrenci sayısı 300’ün altında olan okulların

sonra dönüşümlü olarak yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli

geleneksel eğitim formatına geçeceğini açıkladı. Bununla birlikte

uygulanacak. Bu sisteme göre ilk grup, birinci hafta okulda yüz yüze

velilerin izni alındığı takdirde 7. sınıfa kadar olan kademelerde hijyen

eğitim alırken ikinci grup evde uzaktan eğitim alacak. Sonraki hafta

ve maske kurallarına uymak koşuluyla yüz yüze eğitim yapılacağı

ise ikinci grup okulda yüz yüze eğitim alırken birinci grup evde

açıklandı. Kasım ayı başından itibaren Bakanlıklararası Komisyonu

uzaktan eğitim alacak. Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre sınıfın

kararı ile tiyatroların faaliyete devam edeceği fakat salonların %35

mevcut öğrenci sayısı 15’i geçmiyorsa dönüşümlü eğitime gerek

kapasite ile izleyici kabul edeceği belirtildi. Ayrıca yine

kalmayacak. Ayrıca okul yönetimi, veli kurulu, öğrenci

Kasım ayından itibaren camilerde cuma namazıyla

kurulu ve veli toplantıları ile rehberlik görüşmeleri

beraber toplu namazlara izin verileceği de

çevrim içi olarak yapılacak.

duyuruldu.

Çev. Saraybosna Eğitim Müşavirliği

Çev. Rayhan İssa

KARADAĞ: Veliler, Karadağ’daki eğitim

KIRGIZ CUMHURİYETİ: Uzaktan eğitimin

uygulamalarından memnun değil.

geleceği ve eksiklikleri

Budva şehrindeki veliler, çocuklarının

Uzaktan eğitim yöntemi Kırgızistan’da,

hangi şekilde eğitime devam edeceği

“çevrim içi eğitim” adıyla salgın

konusunda tercih hakkı onlara

sürecinde, okullarda ve meslek

verilmediği için protesto düzenlediler.

liselerinde uygulanmaya başlandı.

Velilerin temsilcisi Gabriyela Zayac,

Kırgızistan nüfusunun sadece %30’unda

Budvalı çocukların ayrımcılığa uğradığını ve

bilgisayar ve %50’sinde akıllı telefon

alınan tedbirlerin okulların çalışmasına uygun

bulunması, verilen eğitimin kalitesi ve geri dönüş

olmadığını söyledi. Zayac, velilerin kendi çocuklarının

sağlanmasının nasıl olacağı konusunda şüpheler

eğitime uzaktan mı yoksa yüz yüze mi katılması konusunda

uyandırdı. Uzaktan eğitimde dersin tam anlamıyla işlenmesi

tercih hakkına sahip olmadığının altını çizdi. Okul öncesi kurumlarda,

için öğretmenin ve öğrencinin e-kütüphaneye erişiminin, konuya

okul yaşamı salgın öncesindeki gibi normal çalışma koşullarında

göre hazırlanan sunumların, konunun tam anlatımının, şema, çizim,

devam ederken diğer kademelerde farklı uygulamalara gidildiğini

ders videolarından oluşan bir dosyasının olmasının gerekli olduğu

hatırlattı.

belirtildi.

Zayac, okullarda beden eğitimi dersleri yapılmıyorken okul spor

Meslek liselerinde ise uygulamalı derslerin verimsiz olduğu

salonlarında akşam saatlerinde spor kulüplerinin aynı çocuklarla

görüşlerinin yaygın olduğu gözlendi. Özellikle yedek parça ve

antrenmanlar düzenlediğini ve çalışmaların denetlenmediğini söyledi.

mekanizmaların yapısı, bozulan kısmın tespiti ve tamirine yönelik

Budva’daki protestoya katılan veliler ise tedbirlerin herkese aynı

konularda, uzaktan eğitim yolu ile öğrencilerden geri dönüş almanın

şekilde uygulanmadığını, önlemlerin mantıklı bir şekilde alınmadığını

sıkıntı yarattığı görüldü. Meslek lisesi öğrencilerinin elinde öğretim

ve çocuklarının ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

programına uygun olan öğrenim materyalleri ve donanımları olmadığı
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belirlendi, ayrıca yüz yüze eğitimde olduğu gibi elleri ile parçalama ve

yaş aralığındaki öğrencilere uygulanacak. İskoçya’daki ortaokul

toplama yapamadıkları tespit edildi.

öğrencileri; koridorlarda, ortak kullanım alanlarında ve otobüslerde
zaten maske takmak zorundaydı. Başbakan Yardımcısı John Swinney,

Çev. Abdugapar Haitkulov

yapılan araştırmalara göre 16-17 yaş aralığındakiler için enfeksiyon

ABD: Çocuk psikologları, uzaktan öğrenme sırasında siber zorbalık

ve bulaş riskinin daha yüksek olduğunu belirtti ve virüs vakalarının

vakalarının ikiye katlanabileceğini söylüyor.

arttığı bölgelerde maske kullanımının ek bir önlem olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, uzaktan eğitim gören öğrenciler arasında siber zorbalık

Çev. Şeyma Nur Dündar

vakalarının iki katına çıkmış olabileceğini söyledi. Philadelphia’dan

İNGİLTERE: İngiltere’nin en büyük üniversiteleri COVID-19 salgını

Andrea DiFonzo, liseye giden kızının popüler bir mesajlaşma ve

nedeniyle çevrim içi eğitime geçiyor.

fotoğraf paylaşma uygulaması olan Snapchat’te zorbalığın kurbanı
olduğunu belirtti ve uzaktan eğitimde bu tür uygulamaların

COVID-19 salgını nedeniyle İngiltere’nin en büyük üniversitelerinden

kullanılmaması gerektiğini söyledi. Philadelphia Çocuk Hastanesi

üçü, çevrim içi derslere dönerek eğitim sektörünün normalleşmesine

Şiddet Önleme Merkezi Çocuk Psikoloğu Dr. Stephen

darbe vurdu. İngiltere’de 50’den fazla üniversite,

Leff’e göre “Zorbalığa maruz kaldıklarında çocuklar

binlerce lisans öğrencisinin sonbahar döneminin

bu görüntüleri veya sesleri çevrim içi olarak

başlamasıyla kampüse döndüğünü ve

tekrar tekrar görüyor ve duyuyorlar, bu

üniversitelerde COVID-19 vakalarının

yüzden defalarca aynı travmayı yaşıyorlar.”

görüldüğünü doğruladı. 21 Eylül’den
bu yana 382 vakanın görüldüğü

Leff, çocukların siber zorbalığa uğradığını

Manchester Üniversitesi, öğrencilerin

anlamak için bazı işaretlerin olduğunu;

ve personelin sağlığını korumak için

baş ağrısı, mide bulantısı ve çevrim

çevrim içi eğitime geçildiğini duyurdu.

içi oyun oynarken kötü hissetme gibi

Manchester Metropolitan Üniversitesi

işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini

ve Shefﬁeld Üniversitesi de uzaktan

söyledi. Leff’e göre çocukların evde daha

eğitim uygulamasına katıldı. Manchester

fazla vakit geçirmeleri ve arkadaşlarıyla

bölgesindeki üniversiteler, İngiltere Halk

daha az bir araya gelmeleri durumu daha

Sağlığı tarafından desteklenen bölgenin

da kötüleştiriyor. Bu nedenle ebeveynlerin

halk sağlığı direktörü ile istişare içinde bu kararı

çocuklarıyla daha sıkı iletişim kurmasının önemli

aldıklarını söylediler.

olduğunu hatırlattı. Philadelphia Okul Bölgesi Öğrenci
Hakları ve Sorumlulukları Bürosu Başkan Yardımcısı Rachel Holzman,

Üniversite ve Kolej Birliği (UCU), Manchester’deki üniversitelerin

öğrencilerin ruh sağlıklarına odaklanarak onlara sanal ortamda destek

uygulamasını memnuniyetle karşıladı, ancak karar daha önce verilmiş

sunduklarını dile getirdi.

olsaydı vaka sayılarındaki artışın önlenebileceğini söyledi. COVID19’un vurduğu Northumbria Üniversitesi ise yaptığı açıklamada, 78’i

Çev. Burak Kahyaoğlu

semptomatik olmak üzere 770 öğrencinin COVID-19’a yakalandığını

İSKOÇYA: İskoçya’da COVID-19: Yüksek riskli bölgelerde, kritik yaş

ve pozitif çıkanların konakladıkları yerlerde kendilerini izole

grubunda olan öğrenciler ve öğretmenler maske takmalıdır.

ettiğini duyurdu. Üniversite Bakanı, karantinadaki öğrencilerin Noel
zamanında ailelerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak

Hükûmetin yayımladığı yeni kılavuza göre yüksek riskli bölgelerde,

için kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

kritik yaş gruplarındaki öğrenciler ve öğretmenlere maske takma
Çev. Anıl Behzat Uysal

zorunluluğu getirildi. Söz konusu yeni kurallar, COVID-19 için en
yüksek iki uyarı seviyesinde yer alan bölgelerde eğitim gören 15-18
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