
ABD: Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, salgındaki 
eğitim kayıplarını telafi  için 20 milyar dolarlık rekor bütçeyi onayladı 
Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu önümüzdeki 

akademik yıl için salgın yardım parası ve devlet vergi gelirlerinden 

gelen 20 milyar dolarlık rekor bütçeyi onayladı.

Bu paranın özel olarak okul düzeyinde ne kadar harcanacağı 

önümüzdeki aylarda belli olacak. Ancak bütçe, öğrencilerin COVID-19 

salgını sırasında notlarının düştüğü ve zihinsel sağlıklarının 

bozulduğundan yola çıkarak okul sistemine binlerce yeni çalışanın 

eklenmesini içeriyor.

Bütçe, eyalet ve federal salgın yardımı için yaklaşık 5,5 milyar dolar 

artırıldı ancak bu fi nansmanın kullanımı birkaç yıla yayılacak.

Telafi  planının ayrıntıları önceki toplantıda sunuldu. Buna göre 

yetkililer %80’den fazla artışla 930 psikolog ve 

psikiyatrik sosyal hizmet görevlisi, %8 artışla 2.190 

öğretmen, %25 artışla 770 bakıcıyı işe alma 

stratejisi belirledi. Ayrıca bu rakamlar okul 

sonrası ve yaz destek programlarında 

gerçekleşmesi beklenen ek işe alımları 

içermiyor.

Yedi üyeli kurul, önerilen planın çoğunu 

kabul etti ancak yeni okul öncesi 

programların açılışını hızlandırmak için 

40 milyon dolar da dâhil olmak üzere 

bazı değişiklikler yaptı. Siyahi öğrencilere 

odaklanan programları geliştirmek için 50 

milyon dolardan fazla ek fon ayrıldı.

ALMANYA: Uzaktan eğitim ancak yaz tatili kadar 
etkili
Frankfurt Goethe Üniversitesindeki araştırmacılar, 2020 yılında 

ağırlıklı olarak uzaktan eğitimle ilgili dünyanın dört bir yanından 

gelen verileri değerlendirdiler ve uzaktan eğitimin, öğrenmeye olumlu 

etkisine dair bir kanıt bulunmadığına yönelik ciddi sonuçlar elde 

ettiler. 

Goethe Üniversitesi Eğitim Psikolojisi profesörü ve araştırmanın 

yazarlarından biri olan Andreas Frey, “2020 yılı bahar aylarında 

okulların kapanması sırasında becerilerin ortalama gelişimi, 

“becerilerde durağanlıktan azalmaya doğru” olarak tanımlanabilir. 

Uzaktan eğitimin başarıya katkısı ancak yaz tatili kadardır” dedi.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, dünya çapında salgın kaynaklı 

okul kapatmalarının çocukların performansı ve becerileri üzerindeki 

etkilerini inceleyen önemli çalışmaları esas aldılar. Frey, “Korona ile 

ilgili okul kapanmalarının çocukların beceri kazanımı üzerindeki 

etkileri” konulu araştırmada, metot olarak yüksek değerde olan 

araştırmalar ve yayınları dikkate aldık. Araştırma gösterdi ki sosyo-

ekonomik açıdan zayıf olan evlerden gelen çocukların ve gençlerin 

becerilerinde büyük kayıplar olmaktadır. Böylece zengin ve fakir 

arasındaki uçurumun salgınla ilgili okul kapanışları sırasında daha da 

arttığına yönelik tahminler deneysel olarak kanıtlanmış oldu.” dedi.

Fakat geçtiğimiz kıştan itibaren okulların kapanmasında aynı derecede 

olumsuz etkilerin olmadığına dair ilk işaretlerin görüldüğü, çevrim içi 

derslerde birçok yerde gelişmeler olduğu vurgulandı.

AVUSTRALYA: Avustralyalı çocuklar dünyadaki en az aktif çocuklar 
arasında 

Avustralyalı çocuklar dünyadaki en az aktif 

çocuklar arasında. Yakın zamanda yapılan bir 

çalışmaya göre Avustralyalı çocuklar fi ziksel 

aktivite açısından 146 ülke arasında 140. 

sırada yer aldı. 2018’de araştırmacılar 

Avustralyalı çocuklara genel fi ziksel 

aktivite seviyeleri için D-eksi verdi. 

Derecelendirme, fi ziksel aktivite 

yönergelerini karşılayan gençlerin 

sadece %18’ine dayanıyordu.

Eyalet politikaları tipik olarak ilkokulların 

öğrencilere her hafta en az iki saat planlı 

fi ziksel aktivite sağlamasını gerektiriyor. Bu 

sadece beden eğitimi dersleri olmak zorunda 

değil, spor ve daha aktif dersleri içerebilir. Yine de 

birçok okul bu tavsiyelere uymuyor.

Avustralyalı çocukların temel hareketlerdeki yetkinliklerinin 

endişe verici derecede düşük olduğu belirtiliyor. Örneğin, çocuklara 

birçok spora açılan bir kapı olduğu için 4. yılda bir kol üstü atışta 

ustalaşmaları tavsiye ediliyor. Ancak kanıtlar 6 yaşındaki kızların 

%75’inin bu beceride ustalaşmayı hâlâ başaramadığını gösteriyor.

Öğretmenleri fi ziksel aktiviteyi teşvik edecek şekilde donatmanın 

uzun süreli faydalar sağlayabileceği düşünülüyor ve bu kapsamda şu 

önerilerde bulunuluyor: 

• Dersler, minimum talimat gerektiren aktif oyunlarla desteklenebilir.

• Sınıf öğretmenleri, dersler arasına beş dakikalık “enerji veren aralar” 

ekleyebilir.

• Okullar, birkaç yüz dolarlık ekipmanla teneffüs ve öğle yemeğini 
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daha aktif hâle getirebilir veya zaten sahip oldukları ekipmanlarla 

oyunlar kurabilir.

BELÇİKA: Flaman bölgesinde aşı olma şansı verilen ama aşı olmayı 
reddeden riskli grupta bulunan öğretmenler okula dönmek zorunda 
Flaman Eğitim Bakanı Ben Weyts, risk grubuna giren ve korona 

virüse karşı aşı olmayı reddeden Flaman öğretmenlerin artık zorunlu 

sebeplerden dolayı izin kullanamayacaklarını bildirdi.

Salgının başlangıcından bu yana COVID-19 aşısını reddeden 

öğretmenler, zorunlu sebepleri ileri sürerek ve maaşlarını da tam 

alarak evlerinde kalabiliyorlardı. Okula gitmemelerine ve de uzaktan 

eğitim yapmamalarına rağmen maaşlarını kesintisiz alıyorlardı. 

Hükûmet, aşı olmayı kabul etmeyen kişilerin en yakın zamanda işe 

dönmelerine karar verdi. Aşı olmayan eğitim personeli, 

okula dönmeyi kabul etmezse evde kontrol için 

işyeri doktoruna başvurulacak. Eğer, doktor 

personelin işe gitmesini uygun görür ve 

öğretmen gitmemeye devam ederse 

o zaman ücretsiz izin kullanımına 

başvurulacaktır diyen Bakan, aksi hâlde, 

yasa dışı bir devamsızlığın söz konusu 

olacağını ve önlemlerin sendikalarla 

daha önce görüşüldüğünü belirtti.

İSVİÇRE: Aargau Kantonu okullarında 
maske kaldırılıyor 
Korona krizinden sonra okullar artık yavaş 

yavaş normale dönüyor. 28 Haziran Pazartesi 

gününden itibaren Aargau kantonunda,ortaokul 

öğrencileri sınıfl arda maske takmak zorunda değil.

31 Mayıs tarihinden itibaren Aargau’da ilkokul beşinci ve altıncı sınıf 

öğrencilerinin maske takmaları gerekmiyordu. Artık bu karar ortaokul 

öğrencilerinin tümü için de bu geçerli. Lise ve meslek okullarında da 

öğrencilerin okul bina dışında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. 

Büyük olasılıkla da yaz tatili dönüşü okul binalarında da maske 

takmayacaklar.

Teknik okul ve üniversitelerde de önlemlerde bir rahatlama var. 

Etkinliklerde kişi sayı sınırlaması bulunmuyor.

GÜNEY KAZAKİSTAN: Aşı yaptıran öğrenciler üniversite eğitim 
ücretlerinde indirim alabilecektir.
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı A. Aimagambetov 

üniversitelerin imkânlarına göre COVID-19 aşısı olan öğrencilere 

öğrenim ücreti, yurt konaklama vb. alanlarda indirim uygulanacağını 

açıkladı. Böylece üniversiteler, halk sağlığını korumaya yönelik aşılama 

oranını artırma çalışmalarına destek verecek. Sadece öğrenciler değil, 

aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında aşı olmuş akademisyenler 

de maddi teşvikler alacak.

Eğitim ücretinde indirimler, pansiyonlarda konaklama, sağlık 

merkezlerine ücretsiz yararlanma, ücretsiz yemek ve toplu taşımada 

seyahat vb. fırsatlar bu programa katılan öğrencilere sunulacak. 

Ayrıca üniversiteler, aşı yaptıran öğrenciler için yabancı dil öğretimi, 

bilgisayar okuryazarlığı ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi 

konularında ücretsiz kurslar düzenlemeyi planlanmaktadır. Bazı 

üniversitelerin öğrencileri fi tness salonları ile yüzme havuzlarından 

ücretsiz yararlanabilecek; tiyatro, sinema ve konser 

biletlerine ücretsiz erişebilecek.

İNGİLTERE: COVID nedeniyle okula gitmeyen 
ve kendini izole öğrenci sayısı 279.000 ile 

rekor seviyeye ulaştı.
Hükûmet Eylül ayından itibaren 

okul izolasyon kurallarını kaldırmayı 

düşündüğü sırada, veriler korona virüs 

nedeniyle öğrenci devamsızlığının Mart 

ayında sınıfl arın yeniden açılmasından bu 

yana rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Eğitim Bakanlığından elde edilen veriler, 

devlet okulu öğrencilerinden yaklaşık 

20’sinden birinin (5,1%) 24 Haziran’da COVID-19 

ile ilgili nedenlerle derse katılmadığını gösteriyor. 

Bu, 17 Haziran’da 3,3% ve 10 Haziran’da 1,2%’ydi.

Yaklaşık 279.000 çocuk COVID-19 vakasıyla olası temas nedeniyle, 

24.000 öğrencinin şüpheli bir korona virüs vakası ile teması ve 

15.000’i de onaylanmış bir vaka ile teması nedeniyle kendini izole 

etti. Teyit edilmiş vakalarla temasta oldukları için karantinaya alınan 

çocukların sayısının artmasıyla ilgili endişeler var.

Bu süreçte, Okullar Bakanı Nick Gibb, Sky News’e verdiği demeçte, 

“Kendini tecrit etmeye olası bir alternatif olarak günlük temas testi 

denemeleri yapıyoruz” dedi ve Ağustos’tan önce nihai bir kararın 

alınacağıyla beraber sözlerine şunları ekledi: “Ayrıca önemli olan, 

okulu güvende tutmamız. Okullarımızı gezerseniz okullardaki 

enfeksiyon oranlarını azaltmak için bir dizi önlem alındığını 

göreceksiniz. Ekstra hijyen var, kademeli teneffüsler var, çocukları 
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baloncuklar içinde tutuyoruz ve bulaşma riskini en aza indirmek için 

sınıfl arda ekstra havalandırma var.”

Bilim insanları, kurallardaki değişiklikleri genel anlamda desteklediler. 

Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinden (Joint Committee on 

Vaccination and Immunisation - JCVI) Profesör Adam Finn, çocukların 

“Bu enfeksiyona yakalandıklarında, okulları kapatarak veya onları 

okullardan uzaklaştırarak onlara verilen zarar, virüsün kendisinden 

aldıkları zararı çok aşıyor” dedi.

İSRAİL: İsrail’in gelecek okul yılı planlamasında riskli bölgeler için 
COVID kısıtlaması bulunmuyor.
İsrail 1 Eylül’de riskli bölgelerde dâhi hiçbir kısıtlama olmadan 

okulları açmayı planlıyor. Ultra Ortodoks (Haredi) bölgelerinde ise 

okullar 8 Ağustos’ta başlıyor.

Ağustos ve Eylül aylarında, özellikle 5 ve 6. 

sınıfl arda tüm öğrenci ve öğretmenler için ülke 

çapında korona virüs antikor testi yapılacak. 

Ayrıca öğrencilerin karantina süresini 

yalnızca 48 saatle sınırlamak için bir pilot 

program başlatılacak.

Eğitim Bakanlığı geçen seneden farklı 

olarak bu sene ek personel, uzaktan 

eğitim hazırlığı, sınıfl arın ayrılması ya 

da dezenfekte ekipmanları için ilave 

bir bütçe ayırmadı. Geçen sene 3 ve 4. 

sınıf öğrencilerinin 5 gün ayrı gruplarla 

sorunsuz eğitim görebilmesi gerekçe 

gösterilerek bu sene sınıfl arın ayrılmaması 

eleştiriliyor. Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla başlayan 

yaz kamplarının çocuk vaka sayılarında artışa sebep 

olduğu belirtiliyor. Eğitim Bakanlığına göre yaz kamplarında 

enfeksiyon daha çok ilkokulda görüldü, anaokullarında ise çok az 

vakaya rastlandı.

PAKİSTAN: NCOC, Eğitimciler için aşıyı zorunlu hâle getiriyor
Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezinin (NCOC) toplantısında 

alınan karar ile sektörde görev yapan kimselerin güvenli bir şekilde 

çalışabilmesi için eğitim personeline COVID-19 aşısı zorunlu hâle 

getirildi.

Akademik kuruluşlardaki 18 yaş ve üstü tüm öğretmenler ve diğer 

çalışanların, aşı için bilgisayarlı ulusal kimlik kartı ve iş sertifi kaları 

ile sisteme girebilecekleri açıklanarak 5 Haziran tarihinden itibaren 

hiçbir öğretmen ve personelin aşı belgesi olmadan okullara girmesine 

izin verilmeyeceği bildirilmiş, Pencap Eğitim Bakanı Murad Raas 

da Pencap’taki tüm öğretmenleri 7 Haziran’dan önce aşılamaya 

çalışacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Pakistan’da okul bitirme sınavları da bir yıllık aradan 

sonra tekrar yapılabilecek. 2020 yılında ülke COVID-19’un ilk 

dalgasıyla mücadele ettiği için yaklaşık altı ay boyunca eğitim 

kurumlarının açılmasına izin verilmemişti. Eyalet eğitim bakanları 

toplantısında bu sene öğrencilerin bir üst sınıfa sınavsız geçmemesine, 

bu yıl sınavların mutlaka yapılmasına karar verildi. 

UKRAYNA: Ukrayna’da okulların haber vermeden denetlenmesi 
uygulaması başlıyor 

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından alınan 

karara göre Bakanlığa bağlı Devlet Eğitim Kalite 

Hizmeti Kurumu ve bağlı birimleri artık ülkedeki 

okulların (ilk, orta ve lise) denetimlerini 

haber vermeden gerçekleştirebilecek.

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 

habersiz denetimler yoluyla, okulların 

eğitim mevzuatının gerekliliklerine 

uymasını sağlamayı amaçlamakta.

Bakanlığın konu ile ilgili açıklamasında, 

“Öğrenciler ve veliler, çocukların eğitim 

hakları ve çıkarlarının korunacağından 

emin olabilir.” ifadelerine yer verildi. 

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 

onaylanan söz konusu karara göre, okulda 

önceden haber verilmeden yapılacak denetimler; 

herhangi bir kişinin okullarda ihlaller olduğu veya 

daha önce yapılan kontrol sonucunda tespit edilen ihlallerin 

hâlâ devam ettiği konusunda şikâyette bulunması yahut eğitim 

ombudsmanı tarafından doğrudan başvuru yapılması durumunda 

gerçekleştirilebilecek. Bakanlık yetkililerine göre, okulların önceden 

bilgilendirilmesine gerek olmayacak.

Denetim sonuçlarının özel bir kanunla kaydedilmesi planlanmakta 

ve mevzuat ihlallerinin tespiti durumunda kontrol organı ihlalleri 

ortadan kaldırmak için gerekli talimatları vermeye yetkili olacak. Söz 

konusu talimatların uygulanması da zorunlu olacak.
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